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Ghi chú ứng dụng

Phương pháp thanh trùng
Pasteur & Cook-Chill
NHỮNG LƯU Ý ỨNG DỤNG TRÊN THỰC PHẨM CỦA EBRO

February, 2019

Mặc dù mục đích chính của việc bảo quản thực phẩm 
thương mại nói chung là làm chậm quá trình làm biến chất, 
hư hỏng thực phẩm và đảm bảo an toàn thực phẩm nhưng 
các thuộc tính chất lượng và cảm quan của thực phẩm vẫn 
chưa được thống nhất.

Với hàng trăm và hàng nghìn nhãn hiệu thực phẩm khác 
nhau có mặt trên thị trường, sản phẩm của bạn cần phải 
tươi mới với kết cấu mong muốn, đảm bảo mỹ quan và 
thơm ngon khi so sánh với các thương hiệu cạnh tranh 
khác.

Vì vậy, những phép kiểm tra và đo lường trong quá trình sản 
xuất là cần thiết để tối ưu quy trình bảo quản thực phẩm và 
cung cấp sản phẩm thực phẩm được tiệt trùng đúng cách.

Hầu hết những phép đo lường này như các kiểm tra sự 
phân bố nhiệt (Heat Distribution Tests - HDT) và các kiểm 
tra thâm nhập nhiệt (Heat Penetration Tests - HPT) trong 
quá trình sản xuất thực phẩm đều được thực hiện trong 
các nồi tiệt trùng Retort, nơi mà các sản phẩm thực phẩm 
hàm lượng acid thấp được làm trở nên ổn định trong các 
đồ chứa kín. Các sản phẩm tiệt trùng phổ biến nhất vẫn là 
những sản phẩm chứa trong lon hoặc túi.

Túi và hộp retort được xử lý trong bình chứa

Điều này đã thay đổi đáng kể trong những năm gần đây 
vì người tiêu dùng mong muốn các sản phẩm thực phẩm 
ngon hơn, tươi hơn và tốt cho sức khỏe hơn và do đó đòi 
hỏi sản phẩm thực phẩm không được xử lý ở nhiệt độ cực 
kỳ cao nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm như trước đây.

Điều này làm cho phương pháp thanh trùng có hàm 
lượng acid thấp và phương pháp xử lý cook-chill trở 
thành một trong những lựa chọn tốt nhất và đồng thời 
cũng là phương pháp chế biến hiệu quả mà tiết kiệm 
nhất.

Quá trình sử dụng nhiệt độ thấp hơn để làm bất hoạt 
vi sinh vật nhưng đòi hỏi phải kiểm soát liên tục để kéo 
dài thời hạn sử dụng với mục tiêu chính là đảm bảo an 
toàn thực phẩm nhưng không làm ảnh hưởng đến chất 
lượng, hương vị và những thuộc tính tốt cho các thực 
phẩm tươi sống.

Tuy nhiên, vì quá trình này ít nhất phải giải quyết được 
sự tác động bất lợi của vi sinh vật cần thiết, do đó, quá 
trình này nên được kiểm soát nghiêm ngặt, đòi hỏi các 
phép đo chính xác tại chỗ và hiệu chuẩn quá trình xử lý 
nhiệt được chứng thực rõ ràng.

Các phép đo liên tục trong quá trình nấu chín, đóng gói, 
làm lạnh, bảo quản và phân phối thực phẩm đáp ứng 
các tiêu chuẩn và quy định được chấp nhận như SOPs, 
HACCP và một số tiêu chuẩn an toàn thực phẩm khác.

“...Quá trình sử dụng nhiệt độ thấp hơn để 
làm bất hoạt vi sinh vật nhưng đòi hỏi phải 
kiểm soát liên tục để kéo dài thời hạn sử dụng 
với mục tiêu chính là đảm bảo an toàn thực 
phẩm nhưng không làm ảnh hưởng đến chất 
lượng...”
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Ngoài các quy trình Sous-Vide hoặc Cook-Chill thông 
thường được sử dụng trong công nghiệp dịch vụ thực 
phẩm, trong đó thực phẩm được nấu chín hoàn toàn, đóng 
gói chân không, đông lạnh và giữ lạnh để khi sử dụng chỉ 
cần hâm nóng lại những thực phẩm này một cách đơn giản; 
các sản phẩm khác hầu như không được nấu chín như 
nước trái cây nhạy nhiệt và những sản phẩm hải sản nhạy 
nhiệt như thịt cua.

Những hình ảnh trên là những sản phẩm thực phẩm có hàm 
lượng acid thấp và mối quan tâm vi sinh luôn là clostridi-
um botulinumdạng bào tử có khả năng chịu nhiệt cao nhất 
và thường bị tiêu diệt bởi quá trình khử trùng ở 121.0oC. 
Nhưng nếu làm như vậy sẽ làm hỏng các thuộc tính chất 
lượng và tính chất cảm quan của các sản phẩm thực phẩm 
nhạy cảm với nhiệt.

Phương pháp Cook-Chill tương tự như các phương pháp 
thanh trùng khác sẽ không cho phép ‘nấu chín’ ở nhiệt độ 
cao hơn 95.0oC.

Ví dụ như thịt cua, càng quan tâm tới hương vị đặc 
trưng và màu trắng tự nhiên càng hạn chế không xử lý 
thịt cua ở nhiệt độ cao hơn 90oC.

Theo các hướng dẫn và bộ luật nghiêm ngặt hiện hành, 
chẳng hạn, đối với thịt cua thanh trùng Codex Alimen-
tarius-thịt cua được chứa trong bao bì (lon, cốc nhựa, 
chai) được thanh trùng trong bể nước nóng nhiệt độ từ 
85.0oC - 88.0oC trong khoảng 120 phút hoặc cho tới khi 
quá trình này có thể cho sản phẩm có giá trị Po < 31.0 
phút, ngay sau đó, tiến hành làm lạnh trong bể lạnh cho 
đến khi nhiệt độ sản phẩm hạ xuống thấp hơn 3.0oC.

Lưu ý ứng dụng này tập trung vào những lợi ích mà Bộ ghi 
giữ liệu nhiệt độ không dây Ebro EBI 12 mang lại trong việc 
đảm bảo tính đầy đủ của phương pháp xử lý này và cho 
chúng ta có một dấu hiệu tốt về việc các vi sinh vật bị bất 
hoạt bởi quá trình không có cơ hội để tái phát triển.

Thực phẩm có hàm lượng acid thấp

Tủ đông xoắn ốc

Thịt cua trong cốc nhựa Bể nước nóng Làm lạnh nhanhcốc nhựa
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(Food Micro: Madigan và cộng sự 2015. Brock Biology of Microor-
ganisms. Tái bản lần thứ 4. Pearson Education, Inc.)

Hai giai đoạn đầu tiên của phương pháp thanh trùng và 
Cook-Chill này được xem là quan trọng nhất trong đó phải 
đạt được giá trị sát khuẩn bắt buộc được biểu thị bằng giá 
trị Pu hoặc Po (đôi khi là giá trị Co) như một giá trị quan 
trọng được xác định cho mỗi loại sản phẩm thực phẩm phải 
đạt được.

(Tiêu chuẩn Codex và quy định hiện hành)
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Lưu ý ứng dụng này tập trung vào những lợi ích mà Bộ ghi 
giữ liệu nhiệt độ không dây Ebro EBI 12 mang lại trong 
việc đảm bảo tính đầy đủ của phương pháp xử lý này và 
cho chúng ta có một dấu hiệu tốt về việc các vi sinh vật bị 
bất hoạt bởi quá trình không có cơ hội để tái phát triển.

Điều này được minh họa tốt nhất như sau:

 

 

 

Ebro EBI 300 Ebro EBI 25 

 

Nhiệt độ + tự động tính toán giá trị 
Pu/ Po – chỉ số bất hoạt vi sinh vật

Giai đoạn nấu chín: Máy móc / Thiết bị
• Ấm đun nước
• Bể thanh trùng
• Cơ sở vật chất dùng trong thực phẩm
Giai đoạn nấu chín: sản phẩm
• Bản thân sản phẩm thực phẩm
• Sản phẩm thực phẩm đóng gói

Làm lạnh nhanh xuống 3.0 oC và thấp 
hơn trong 90 phút (vi khuẩn phát triển 
trong nhiệt độ từ 5 oC đến 63 oC)

Giai đoạn làm nguội hoặc làm lạnh
Ngay sau giai đoạn nấu chín:
• Bể làm nguội
• Máy đông lạnh
• Máy làm lạnh

Phòng làm lạnh hoặc kho lạnh:
• Hiệu chuẩn kho

• Lưu trữ liệu nhiệt độ sản phẩm
trước khi phân phối

Nhiệt độ bảo quản được duy 
trì dưới  30C (ngăn chặn sự tái 
phát triển của vi khuẩn)

Phân phối

Phân phối:
• Vận chuyển kiểm soát lạnh / nhiệt độ

• Bắt buộc phải lưu trữ dữ liệu nhiệt độ
sản phẩm

https://www.xylem-analytics.vn/productsdetail.php?ebro-EBI-12-Wireless-Temperature-Data-Loggers-337
https://www.xylem-analytics.vn/productsdetail.php?ebro-EBI-300-Temperature-Data-Logger-with-USB-Connection-26
https://www.xylem-analytics.vn/productsdetail.php?ebro-EBI-25-Wireless-Data-Logger-330
https://www.xylem-analytics.vn


www.xylem-analyticss.vn
© 2019 Xylem

 Những giá trị sát khuẩn bắt buộc này, tối thiểu, phải được 
cung cấp cho các sản phẩm theo quy trình với các ví dụ 
dưới đây:
(Sách của Manfred Eisner; N.F.P.A., N.C.A., Raichert)

Tham chiếu nhiệt độ, tỷ lệ sát khuẩn hoặc yếu tố động 
học (z- value) được thiết lập và được sử dụng làm 
hằng số tương ứng với những chỉ tiêu vi sinh của bạn.

Các giá trị này tiếp tục được sử dụng để tính toán cho 
quy trình của bạn dưới dạng kết hợp thời gian và nhiệt 
độ để cho ra các giá trị tham số phù hợp được liệt kê 
trong bảng.

Việc thu thập dữ liệu cần được thực hiện trong quá trình 
cook- chill hoặc quá trình thanh trùng trong khoảng thời 
gian lấy mẫu đã được xác định trước đó.

Dữ liệu nhiệt độ được ghi theo thời gian sau đó được 
sử dụng để tính toán giá trị Pu/Po/Co bằng công thức 
sau:

Nước chanh 2.5 0.1
Mận tím (plums) 2.9 0.2
Trai phuc bồn tử 3.0 0.5
Rau ngâm giấm 3.0 0.5
Mận xanh (greengages) 3.2 0.8
Cây đại hoàng 3.2 0.2-0.4
Trái quýt 3.2-3.4 1.0-2.0
Nước bưởi 3.2 0.2-0.4
Quả mơ 3.2-3.4 1.0-8.0
Táo 3.3 0.2-0.6
Blackberry 3.3 0.2-0.6
Nước cam 3.5-3.8 0.6-0.8

Dứa 3.5 0.8
Dâu tây 3.5-4.0 0.4
Mứt 3.5 0.8
Anh đào chua 3.5 0.2-0.4
Dưa cải bắp 3.5-3.9 0.5
Dưa chua 3.5-3.8 0.5-1.0
Bilberry 3.7 0.5
Anh đào 3.8 0.6-2.5
Trái ổi 3.8 0.8
Mật hoa 4.0 1.5-8.0
Trái đào 4.0 1.5-8.0
Quả lê 4.0 1.3-1.0

Cá trích sốt cà chua

Cá trích ngâm dầu 5.0-10.0

Cá mòi sốt cà chua

Cá mòi ngâm dầu 7.5

Cá hồi

Cá ngừ ngâm dầu

Cá thu sốt cà chua 5.0-14.0

Cá chép sốt cà chua (có xương) 28.0-30.0

Cơm hến (tự nhiên) 4.0

Tôm ngâm nước muối 1.4-4.5

Cá ngâm nước muối

Ốc ngâm nước sốt sâm banh 17.0-19.0
Chili con Carne
Bắp cải cuộn
Súp rau thịt
Súp rau
Súp kem rau
Súp cà chua
Đậu sốt cà chua 15.0
Dạ dày bò sốt cà chua 12.0-19.0
Cơm bò 7.0-10.0
Ravioli sốt cà chua 10.0-15.0
Spaghetti sốt cà chua 6.0-10.0
Đậu lăng với thịt xông khói
Súp đuôi bò

https://www.xylem-analytics.vn
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Giải pháp:

Ebro EBI 12 , Ebro EBI 11 và Phần mềm đánh giá  
Winlog.Pro

Ebro cung cấp các gói hiệu chuẩn hoàn chỉnh cho phương 
pháp xử lý này và cho phép đội ngũ quản lý và kiểm soát 
chất lượng thực phẩm triển khai nhanh chóng và chính xác 
các quy trình xác định mức độ phù hợp của quy trình.

Với phạm vi rộng của EBI 12, thiết bị này có thể được giữ 
trong hộp đựng thực phẩm để đo liên tục từ máy nấu đến 
máy đông lạnh hoặc máy làm lạnh.

Với thiết kế kỹ thuật hiện đại và mạnh mẽ của EBI 12, cùng 
với độ chính xác của các nhân tố cảm biến PT1000 sẽ 
không bỏ qua những thay đổi lớn về nhiệt độ, bạn có thể 
yên tâm về độ chính xác của các phép đo được duy trì trong 
suốt quá trình cook-chill.

Phần mềm Winlog.Pro củng cố thêm các phép đo mức độ 
phù hợp của quy trình bạn chọn bằng việc tự động tính các 
giá trị Po /Pu và Fo với một vài cú nhấp chuột như dưới đây:

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào thêm?
Vui lòng liên hệ Trung tâm Chăm sóc Khách hàng:

Xylem Analytics - Vietnam
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84 938800104
Email: analytics.vietnam@xyleminc.com
Web: www.xylem-analytics.vn
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