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1. Đặt vấn đề:
Cây măng tây đã được trồng thử nghiệm tại Đắk Lắk và cho thấy kết quả
bước đầu khá tốt. Tuy nhiên quá trình canh tác chưa đáp ứng được các yêu cầu tiêu
chuẩn VietGAP nên chưa đảm bảo chất lượng, tỷ lệ măng tây chất lượng loại 1
thấp nên giá bán không cao, vì vậy người dân chưa mặn mà để phát triển loại cây
này. Để quá trình phát triển măng tây được bền vững, tạo ra sản phẩm có chất
lượng thì cần phải có một qui trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP để từ đó sản
xuất được sản phẩm đảm bảo được chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
và có giá bán cao trên thị trường làm tăng giá trị lợi nhuận giúp cho người nông
dân an tâm sản xuất. Bên cạnh đó mỗi sản phẩm chế biến sâu như: trà, nước ép,
măng khô, mỗi nhà máy và mỗi qui trình công nghệ cần một nguyên liệu măng
tươi theo tiêu chí khác nhau. Do đó cần phải nghiên cứu để đưa ra một qui trình kết
hợp với VietGAP nhằm sản xuất được sản phẩm vừa đảm bảo an toàn thực phẩm
vừa đạt được yêu cầu đề ra về nguyên liệu của qui trình chế biến
Sản phẩm trà măng tây đã có một số cơ sở sản xuất, đưa ra thị trường và đã
được nhiều người chấp nhận. Tuy nhiên các sản phẩm này chủ yếu sử dụng măng
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được thu hoạch để sử dụng ăn tươi và các phần không ăn được của cây măng. Phần
cây thân già khi thay thế, phần rễ của cây măng tây chưa được nghiên cứu và chú
trọng đến. Bên cạnh đó mỗi vùng, mỗi giống và mỗi bộ phận của cây lại tạo ra
được các sản phẩm trà khác nhau, việc phối chế các loại với nhau và với những
nguồn nguyên liệu khác như: linh chi, cỏ ngọt, mướp đắng cũng sẽ tạo ra các sản
phẩm trà đặc trưng và có tác dụng hỗ trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ chống bệnh
tiểu đường, chống lão hóa và tăng cường sinh lý cho người sử dụng.
Từ những yêu cầu thực tiễn và cấp bách đó chúng tôi thực hiện đề tài:
“Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để chế biến trà túi lọc từ cây
măng tây tại tỉnh Đắk Lắk”.
2. Mục tiêu:
2.1. Mục tiêu chung:
Hoàn thiện được công nghệ chế biến và sản xuất được sản phẩm thử nghiệm
trà túi lọc từ cây măng tây tại tỉnh Đắk Lắk.
2.2. Mục tiêu cụ thể:
- Xây dựng tiêu chí lựa chọn nguyên liệu để sản xuất trà túi lọc từ cây măng
tây tại Đắk Lắk.
- Hoàn thiện quy trình sản xuất trà túi lọc từ cây măng tây.
- Xây dựng được mô hình sản xuất nguyên liệu để sản xuất trà măng tây
- Xây dựng được mô hình sản xuất trà túi lọc từ cây măng tây
3. Nội dung chính và phƣơng pháp nghiên cứu:
3.1. Nội dung
- Nội dung 1: Hoàn thiện quy trình sản xuất trà túi lọc từ các bộ phận của
cây măng tây tại Đắk Lắk và xây dựng các tiêu chí nguyên liệu phù
- Nội dung 2: Xây dựng mô hình trồng và sản xuất măng tây đáp ứng yêu
cầu về nguyên liệu của công nghệ chế biến sản phẩm trà túi lọc.
- Nội dung 3: Xây dựng mô hình chế biến các sản phẩm trà túi lọc từ cây
măng tây xanh có qui mô 20kg/ngày và sản xuất thử nghiệm sản phẩm.
- Nội dung 4: Xây dựng tiêu chuẩn, đăng ký chất lượng sản phẩm, nhãn hiệu
hàng hóa cho sản phẩm trà măng tây
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3.2. Các phƣơng pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng
Các phương pháp nghiên cứu được triển khai cho nội dung 1 và nội dung 2
của đề tài, cụ thể như sau:
Xác định nguyên liệu măng tây phù hợp trƣớc khi chế biến
- Thí nghiệm 1: Xác định đặc tính và thành phần của nguyên liệu cây măng
còn non ở các thời điểm thu hái khác nhau:
- Thí nghiệm 2: Xác định đặc tính và thành phần của nguyên liệu thân, rễ và
cành lá của cây măng:
Các chỉ tiêu theo dõi: độ ẩm, hàm lượng chất tan, polyphenol tổng số, hàm
lượng chất xơ thô, hàm lượng carbohydrate hoà tan, hàm lượng vitamin C, chất
lượng cảm quan
Xác định phƣơng pháp xử lý nguyên liệu trƣớc khi chế biến
Bố trí các nghiệm thức thí nghiệm như sau:
- Thí nghiệm 3: Xử lý nguyên liệu cây măng còn non:
- Thí nghiệm 4: Xử lý nguyên liệu gốc măng:
- Thí nghiệm 5: Xử lý nguyên liệu cành lá cây măng tây
- Ở mỗi nghiệm thức: Nguyên liệu măng tây được rửa sạch, để ráo, sau đó
cắt khúc theo kết quả tốt nhất của thí nghiệm 3.1, sấy ở nhiệt độ 55oC cho đến độ
ẩm dưới 12%, sau đó đem đi sao ở 100oC trong 3 phút. Mỗi nghiệm thức sử dụng
1000g mẫu, thực hiện 3 lần lặp.
- Các chỉ tiêu theo dõi: thời gian sấy, ẩm độ, màu sắc, khối lượng hao hụt,
hàm lượng chất tan, polyphenol tổng số, gluxit và vitamin C.
Xác dịnh phƣơng pháp sấy phù hợp với từng loại nguyên liệu
Nguyên liệu từ măng tây (măng non, gốc măng và cành lá) sau khi rửa sạch,
để ráo, cắt khúc và xử lý theo các điều kiện tốt nhất của các thí nghiệm trước, được
đem đi sấy ở các chế độ khác nhau.
- Các chỉ tiêu theo dõi: Thời gian, ẩm độ, màu sắc, khối lượng hao hụt, hàm
lượng chất tan, polyphenol tổng số, gluxit, vitamin C và chất lượng cảm quan (màu
sắc sản phẩm, nước pha, mùi vị..)
Xác định kích thƣớc nghiền thích từ nguồn nguyên liệu khác nhau
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Nguyên liệu từ măng tây sau khi rửa sạch, để ráo, cắt khúc, xử lý và sấy theo
các điều kiện tốt nhất của các thí nghiệm trước, được đem đi nghiền ở các chế độ
khác nhau.
- Các chỉ tiêu theo dõi: Hàm lượng chất tan, chất lượng cảm quan (màu sắc
sản phẩm, nước pha, mùi vị..)
Xác dịnh tỷ lệ các loại bột và nguyên liệu khác nhau
- Thí nghiệm 6: Xác định tỷ lệ phối trộn với một số nguồn nguyên liệu khác.
Thí nghiệm 1 yếu tố, 3 lần lặp lại, mỗi công thức 1kg
Hoàn thiện quy trình công nghệ
- Thí nghiệm 8: Xác định khối lượng đóng gói của các loại sản phẩm phù hợp.
Sản phẩm trà túi lọc măng tây được đóng gói theo các công thức: 1g, 1,5g,
2g, 2,5g và 3g/túi.
- Các chỉ tiêu theo dõi: Màu sắc nước pha, hàm lượng chất tan, chất lượng
cảm quan (màu sắc sản phẩm, nước pha, mùi vị..)
- Thí nghiệm 9: Hoàn thiện các bước của quy trình công nghệ
Từ các kết quả nội dung thí nghiệm trên, hoàn thiện các bước của quy trình
công nghệ, thử nghiệm 2kg/ mẻ x 5 lần lặp lại để đánh giá quy trình chế biến sản
phẩm trà túi lọc từ măng tây có phối trộn và không phối trộn
- Các chỉ tiêu xác định: Ẩm độ, màu sắc, hàm lượng chất tan, polyphenol tổng
số, tanin, gluxit, vitamin C và cảm quan (màu sắc sản phẩm, nước pha, mùi vị..)
Nội dung 2: Xây dựng mô hình trồng và sản xuất măng tây đáp ứng yêu
cầu về nguyên liệu của công nghệ chế biến sản phẩm trà túi lọc.
- Diện tích: 0,5 ha
- Địa điểm: Buôn Ma Thuột
+ Giống: Hạt giống Măng tây xanh Amadeus của công ty Bejo Hà Lan
+ Áp dụng quy trình kỹ thuật đơn vị đã có sẵn tại đơn vị
+ Các chỉ tiêu đánh giá: sinh trưởng và phát triển, năng suất, sâu bệnh hại.
* Các chỉ tiêu theo dõi bằng phƣơng pháp sau:
- Xác định độ ẩm theo TCVN 9741:2013
- Xác định hàm lượng chất chiết trong nước theo TCVN 5610:2007.
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- Định lượng polyphenol tổng số và tanin theo phương pháp Follin ciocalteu.
- Định lượng chất xơ thô theo Sổ tay phân tích đất, nước, phân bón, cây
trồng (Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, 1998).
- Định lượng carbohydrate hoà tan bằng phương pháp Anthrone.
- Định lượng vitamin C bằng sắc ký lỏng hiệu cao năng (HPLC)
- Đánh giá chất lượng cảm quan theo TCVN 3218:2012
4. Kết quả thực hiện
4.1. Nội dung 1: Hoàn thiện quy trình sản xuất trà túi lọc từ các bộ phận
của cây măng tây tại Đắk Lắk và xây dựng các tiêu chí nguyên liệu phù hợp
- Xác định đặc tính và thành phần của nguyên liệu cây măng còn non ở các
thời điểm thu hái khác nhau:
Ngọn non và phần gốc của cây măng tây non được đem đi phân tích để xác
định một số thành phần hoá học cơ bản như: hàm lượng chất hoà tan, polyphenol
tổng số, hàm lượng chất xơ thô, hàm lượng carbohydrate hoà tan và hàm lượng
vitamin C để xác định đặc tính và thành phần của nguyên liệu cây măng tây còn
non. Đối với trà măng tây nói riêng và các loại trà nói chung, những hợp chất hoà
tan trong nước thường bao gồm: các hợp chất polyphenol, alkloid, các amino axit,
gluxit, vitamin và các chất khoáng (Jayawardhane et al., 2016).
Qua kết quả thí nghiệm ta thấy phần ngọn non và phần gốc đều phù hợp để
làm trà vì hàm lượng các chất đều cao. Nhưng phần ngọn măng tây lại có giá quá
cao và hao tổn rất lớn sau khi sấy khô làm cho giá thành sản phẩm trà đội lên rất lớn.
Gốc măng tây với lợi thế là phần cắt bỏ đi sau khi sơ chế măng tây thương phẩm
được ưu tiên lựa chọn làm nguyên liệu sản xuất trà măng tây vì có hàm lượng các
chất tương đối cao cũng như giá nguyên liệu rẻ.
- Xác định đặc tính và thành phần của nguyên liệu thân, rễ và cành lá của
cây măng:
Qua kết quả phân tích ta thấy rễ măng tây xanh với hàm lượng các hợp chất
về chất hoà tan, carbohydrate là sự lựa chọn nguyên liệu tiềm năng cho sản xuất trà
túi lọc, tuy nhiên do rễ măng tây rất khó được thu hoạch. Vì vậy cành lá măng tây
là một sự lựa chọn để làm nguyên liệu sản xuất trà với hàm lượng chất tan, vitamin
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C và polyphenol khá cao đồng thời cành lá măng tây thường xuyên được thu hoạch
thông qua việc chăm sóc cắt tỉa cây măng tây xanh.
- Kết quả phân tích chất lượng cảm quan của trà làm từ các bộ phận khác
nhau của cây măng tây
Như vậy qua kết quả các thí nghiệm các bộ phận tiềm năng để làm nguyên
liệu sản xuất trà túi lọc là ngọn măng, gốc măng được thu hái đúng tuổi (30-50cm),
rễ và cành lá măng tây. Trong đó bộ phận được ưu tiên làm nguyên liệu sẽ là gốc
măng và cành lá cây măng tây. Đối với rễ măng tây cần có nghiên cứu thêm
phương pháp xử lý nhiệt, sấy, sao để cải thiện chất lượng cảm quan.
- Xác định kích thước nguyên liệu
Măng tây trước khi đem xử lý nhiệt cần được cắt thành từng khúc nhỏ nhằm
làm cho nguyên liệu có kích thước đồng đều để thuận lợi cho các quá trình chế
biến tiếp theo như làm cho quá trình chần, sấy, sao được đồng đều, làm rút ngắn
thời gian sấy, làm thuận lợi cho quá trình nghiềm.
Kết quả thí nghiệm cho thấy khi kích thước của ngọn măng càng dài thì hàm
lượng chất hoà tan, polyphenol và carbohydrate càng giảm, tuy nhiên hàm lượng
vitamin C lại tăng. Nguyên nhân của điều này là do, khi kích thước của ngọn măng
nhỏ, nhiệt độ của nước chần sẽ khuyếch tán đều trong toàn bộ cấu trúc của cây
măng làm mềm cây và phá vỡ một phần cấu trúc của cây măng, do đó tăng khả
năng trích ly các hợp chất có trong ngọn măng vào dịch chiết. Tuy nhiên, đối với
vitamin C rất dễ bị phân huỷ dưới tác động của môi trường bên ngoài khi kích
thước của ngọn măng càng nhỏ nước nóng dễ dàng khuyếch tán vào bên trong, làm
phân huỷ vitamin C.
Đánh giá ngoại hình của ngọn măng sau khi chần cho thấy, đối với CT1
(2mm), ngọn măng bị mềm nhũn và bị đập nát nhiều sau khi cắt, do có kích thước
quá nhỏ, trong khi đó ngọn măng ở CT3, CT4 và CT5 còn hơi cứng, đặc biệt là
CT5. CT2 (5mm) cho ngọn măng có màu sắc đẹp, độ mềm vừa phải sau khi chần.
Khác với ngọn măng và gốc măng có thể đem đi nghiền sau quá trình sấy, lá
của cây măng tây rất mãnh và dòn sau khi sấy, do đó không thể đem nghiền. Do
vậy kích thước của lá măng tây 2mm là thích hợp nhất để chế biến trà.
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- Xác định phương pháp xử lý nguyên liệu trước khi chế biến
Từ những kết quả phân tích của các thí nghiệm, ta có thể chọn ra 2 phương
pháp để xử lý măng tây trước khi chế biến. Phương pháp thứ 1 là sử dụng lò vi
sóng để xử lý sẽ cho trà có hàm lượng chất hoà tan cao, hàm lượng polyphenol cao
và ít làm giảm hàm lượng vitamin C nhất. Trong trường hợp không có lò vi sóng,
có thể chần măng tây với nước sôi 90oC, phương pháp này cũng làm tăng hàm
lượng chất hoà tan và polyphenol trong trà.
- Xác định phương pháp sấy
Ngọn măng non, gốc măng và cành lá măng tây sau khi cắt khúc và chần
được đem đi sấy bằng 3 phương pháp khác nhau: Sấy đối lưu không khí ở 55oC;
Sấy bơm nhiệt ở 40oC và sấy vi sóng
Qua các kết quả các thí nghiệm có thể sử dụng phương pháp sấy tháp có đối
lưu không khí ở 55oC và phương pháp sấy bơm nhiệt ở 40oC để sấy nguyên liệu
làm trà măng tây, hai phương pháp này có thể giữ được hàm lượng vitamin C và
carbohydrate, đồng thời cho trà có chất lượng cảm quan tốt
- Xác định kích thước nghiền thích hợp cho trà túi lọc măng tây
Sau khi sấy măng tây được nghiền ở một kích thước nhất định nhằm làm cho
sản phẩm có kích thước đồng đều, đồng thời phá vỡ cấu trúc của nguyên liệu nhằm
tăng khả năng trích ly các hợp chất hoà tan vào nước pha trà. Ngọn và gốc măng
tây được đem đi nghiền ở 5 mức kích thước khác nhau (<0,5mm; 0,5-1,0mm; 1,01,5mm; 1,5-2,0mm; >2mm nhằm xác định được kích thước phù hợp nhất
Kết quả phân tích hàm lượng chất hoà tan cho thấy, với kích thước nghiền từ
1mm đến 2 mm sẽ cho trà có hàm lượng chất hoà tan cao nhất (trên 26%), trong
khi đó nghiền quá mịn sẽ cho trà có hàm lượng chất hoà tan thấp nhất (13,37%).
Nguyên nhân của điều này là do, bột nghiền quá mịn sẽ làm bít các lỗ lọc của túi
lọc, ngăn cản cho các chất hoà tan trong trà khuyếch tán vào nước pha.
Từ kết quả xác định hàm lượng chất hoà tan và đánh giá cảm quan cho thấy,
ngọn và gốc măng tây được nghiền với kích thước từ 1,5-2mm sẽ cho trà có hàm
lượng chất hoà tan cao và chất lượng cảm quan tốt.
- Xác định tỷ lệ phối trộn giữa măng tây và các thảo dược
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Công thức phối trộn măng tây với nấm linh chi theo tỉ lệ 80%:20 % sẽ cho
trà có hàm lượng chất hoà tan cao, đồng thời tổng điểm cảm quan tốt (16 điểm).
- Xác định tỷ lệ phối trộn giữa măng tây và hoa hoè:
Măng tây và hoa hoè được phối trộn theo các tỷ lệ như sau
Kết quả phân tích và cảm quan cho thấy công thức 4 khi phối trộn măng tây
với hoa hoè theo tỉ lệ 60%:40%, cho màu nước pha đậm, bắt mắt, mùi và vị hài
hoà, dễ chịu, đồng thời công thức phối trộn nay cho trà có hàm lượng chất hoà tan
cao nhất.
- Xác định tỷ lệ phối trộn giữa măng tây và cỏ ngọt
Từ kết quả đánh giá cảm quan và hàm lượng chất hoà tan cho thấy, măng tây
phối trộn với cỏ ngọt theo tỷ lệ 70%:30% cho trà có hàm lượng chất hoà tan tương
đối cao và chất lượng cảm quan tốt.
- Xác định tỷ lệ phối trộn giữa măng tây và mướp đắng
Từ kết quả phân tích hàm lượng chất hoà tan và đánh giá chất lượng cảm
quan, măng tây và mướp đắng nên được phối trộn với tỉ lệ 80%:20% sẽ cho trà có
hàm lượng chất hoà tan cao và chất lượng cảm quan tốt
- Xác định khối lượng đóng gói của các loại sản phẩm phù hợp
Sản phẩm trà măng tây sau khi nghiền được đem đóng gói theo các khối
lượng như sau: CT1: 1g/túi; CT2:1,5g/túi; CT3: 2g/túi; CT4: 2,5g/túi; CT5: 3g/túi
Kết quả phân tích chất lượng cảm quan cho thấy khối lượng đóng gói
2,5g/túi sẽ cho nước pha trà có màu sắc đẹp, mùi vị dịu nhẹ, đậm đà. Như vậy ta có
thể chọn khối lượng đóng gói là 2,5g/túi.
- Xác định phương pháp và thời gian bảo quản
Sản phẩm trà túi lọc măng tây được bảo quản bằng 5 phương pháp: bảo quản
trong hộp giấy, bảo quản trong bao PE, bảo quản trong bao PE hút chân không, bảo
quản trong lọ thủy tinh.
Từ kết quả phân tích của thí nghiệm cho thấy trà túi lọc măng tây có thể bảo
quản trong bao PE hút chân không trong thời gian 6 tháng.
- Hoàn thiện các bước của qui trình công nghệ
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Qua các thí nghiệm đã xác định được toàn bộ các công thức thích hợp từ
nguyên liệu đầu vào đến khi ra thành phẩm, Ban chủ nhiệm đề tài đề xuất quy trình
sản xuất trà túi lọc măng tây với nguyên liệu tiềm năng nhất là gốc măng tây.
Gốc măng tây được đưa đi sản xuất thử nghiệm với qui mô 2kg/mẻ để đánh
giá lại quy trình. Kết quả cho thấy trà măng tây được chế biến theo quy trình đã
nghiên cứu cho trà có hàm lượng chất hoà tan cao, chất lượng cảm quan tốt.
4.2. Nội dung 2: Xây dựng mô hình trồng và sản xuất măng tây đáp ứng
yêu cầu về nguyên liệu của công nghệ chế biến sản phẩm trà túi lọc
Sau 9 tháng trồng theo quy trình kỹ thuật sẵn có, Ban chủ nhiệm tiến hành
thu hoạch chồi măng, rễ cây và thân cây phục vụ cho nội dung tiếp theo.
Tại mô hình chúng tôi thu hoạch măng tây qua nhiều đợt và theo dõi nhận
thấy sau quá trình thu hoạch năng suất thực thu tại mô hình là 4,76 tấn/ha, chồi
măng tây đạt chiều cao động từ 25 – 30 cm, khối lượng trung bình 8,6g/chồi.
Vì tính chất của đề tài chúng tôi tiến hành thu hái thân cây măng tây phụ
thuộc vào tiến độ của các nội dung còn lại nên thời gian thu hái cây măng tây kéo
dài hơn 5 tháng, trong suốt thời gian này cây măng tây vẫn được chăm sóc và thu
hái măng theo yêu cầu nên các cây măng ở các thời điểm thu hoạch đều khác nhau,
năng suất thân lá tươi theo lý thuyết là 53,76 tấn/ha, đã thu thực tế 5,3 tấn còn lại
tiếp tục duy trì mô hình để tiếp tục sản xuất trà qua các giai đoạn tiếp theo.
Kích thước trung bình của bộ rễ phụ thuộc nhiều vào điều kiện đất đai, chế
độ chăm sóc, phân bón và kích thước bộ rễ tăng dần qua các năm. Cây măng tây tại
mô hình bắt đầu thu hoạch từ tháng thứ 9, chỉ thu hoạch số lượng cần thiết để phục
vụ các công tác thí nghiệm còn lại vẫn duy trì mô hình. Các số liệu trên là số liệu
đến thời điểm thu hoạch theo tiến độ đề tài nên bộ rễ măng tây còn nhỏ, khối lượng
tươi trung bình 287g/cây, bộ rễ chùm phát triển tốt tới thời điểm thu hái.
Qua theo dõi tại mô hình, nhận thấy mức độ xuất hiện sâu bệnh không nhiều,
chủ yếu xuất hiện sâu xanh, sâu long thường tấn công chồi non, cành lá ở giai đoạn
cây mới phát triển. Ngoài ra còn xuất hiện thêm bệnh thán thư và bệnh khô cành do
nấm nhưng tỉ lệ không đáng kể.
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4.3. Nội dung 3: Xây dựng mô hình chế biến các sản phẩm trà túi lọc từ
cây măng tây xanh có qui mô 20kg/ngày và sản xuất thử nghiệm sản phẩm
- Đơn vị chủ trì đã thuê chuyên gia lập hồ sơ thiết kế và hoàn thành thi công
nhà xưởng chế biến trà túi lọc măng tây theo yêu cầu tiêu chuẩn vệ sinh an toàn
thực phẩmtrên cơ sở khu nhà xưởng thực nghiệm sau thu hoạch đã sẵn có tại Trại
thực nghiệm Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk diện tích 300m2, trong đó khu
thực hiện chế biến trà túi lọc diện tích 120m2 (có phụ lục sơ đồ bố trí kèm theo)
- Tính toán cân bằng vật chất - năng lượng, đầu vào nguyên liệu và đầu ra
sản phẩm đối với nguyên liệu gốc măng tây kết quả cho thấy với 150kg nguyên
liệu với độ ẩm 87% qua 8 công đoạn làm sạch, cắt khúc, chần, sấy, sao, nghiền,
bao gói cho ra 20,1 khg sản phẩm đầu ra có độ ẩm đạt 10%. Tổng nhiệt lượng cần
cung cấp là 490629,8 KJ và tổng công suất điện năng 54,6kW và điện năng tiêu
thụ là 56,3 kWh.
- Với nhà xưởng và các thiết bị được lắp đặt theo yêu cầu quy trình công
nghệ và tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm Ban chủ nhiệm tổ chức sản xuất 6
mẻ thử nghiệm trà túi lọc với nguyên liệu 900kg là gốc Măng tây xanh cho
124,9kg sản phẩm trà túi lọc với độ ẩm từ 11 -12%
- Sản xuất 5 mẻ thử nghiệm nguyên liệu là 750kg gốc Măng tây xanh cho ra
102,7kg bột trà dùng để phối trộn với các nguyên liệu khác.
- Sản xuất trà măng tây phối trộn với các nguyên liệu hoa hoè, cỏ ngọt,
mướp đắng, nấm linh chi với tổng khối lượng trà 100,1 kg, độ ẩm đạt dưới 12%.
Đối với quy trình chế biến trà túi lọc tiếp nhận kết quả từ Viện Khoa học Kỹ
thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên, sau khi sản xuất thử nghiệm cho thấy quy
trình công nghệ đã phù hợp và tạo ra sản phẩm đạt chất lượng ở quy mô 20kg trà
túi lọc/mẻ sản xuất. Hệ thống thiết bị vận hành ổn định khối lượng trà sản xuất
từng mẻ đáp ứng được công suất là 20kg sản phẩm cho một ngày 24 giờ.
4.4. Nội dung 4: Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, đăng ký chất lượng sản
phẩm, nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm trà măng tây
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- Thiết kế nhận diện thương hiệu, thiết kế logo:

Hình 1. Logo nhãn hiệu trà túi lọc măng tây
- Xây dựng, công bố tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm (phụ lục kèm theo)
- Đăng ký và được công nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho sản phẩm Trà
túi lọc tại Quyết định số 181/QĐ-QLCL ngày 08/11/2021 của Chi cục Quản lý chất
lượng Nông lâm và thuỷ sản Đắk Lắk.
- Nộp Đơn và có được chấp nhận đơn Quyết định số102672/QĐ-SHTT ngày
24/12/2021 của Cục Sở hữu Trí tuệ công nhận đơn Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng
hóa cho sản phẩm trà túi lọc ATTUD và logo kèm theo (Phụ lục hình ảnh)
5. Kết luận và kiến nghị:
5. 1. Kết luận
- Các bộ phận dùng để làm trà túi lọc Măng tây là phần ngọn măng tây, gốc
măng tây và cành lá cây măng tây. Trong đó phần gốc của măng tây (shoot) là phù
hợp nhất trong làm trà túi lọc.
- Hoàn thành nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện quy trình chế biến trà túi
lọc từ bộ phận gốc măng tây và trà măng tây phối trộn với 04 nguyên liệu khác là
nấm linh chi, hoa hoè, cỏ ngọt, mướp đắng. Quy trình đảm bảo theo tiêu chuẩn vệ
sinh an toàn thực phẩm và phù hợp với điều kiện sản xuất tại Đơn vị chủ trì đề tài.
- Xây dựng được 01 mô hình vườn nguyên liệu măng tây 5000m2 tại Trại
thực nghiệm KH&CN tỉnh Đắk Lắk. Mô hình đạt tiêu chuẩn VietGAP cung cấp đủ
nguyên liệu đảm bảo các tiêu chí để sản xuất trà túi lọc măng tây
- Xây dựng mô hình chế biến Trà túi lọc măng tây đảm bảo vệ sinh an toàn
thực phẩm, quy mô nhà xưởng 120m2 tại Trại thực nghiệm KH&CN, bao gồm các
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thiết bị chần, sấy, sao, nghiền, đóng gói… công suất sản xuất trên 20kg trà túi
lọc/ngày.
- Hoàn thành đăng ký và công bố tiêu chuẩn cơ sở đủ điều kiện sản xuất,
kinh doanh sản phẩm trà túi lọc măng tây tại Trại Thực nghiệm KH&CN tỉnh Đắk
Lắk. Hoàn thành đăng ký Cục Sở hữu trí tuệ bảo hộ nhãn hiệu Trà túi lọc măng tây
“ATTUD” cho Đơn vị chủ trì.
- Hoàn thành sản xuất thử nghiệm 05 mẻ trà túi lọc măng tây với khối lượng
124,9 kg trà túi lọc và 04 mẻ trà măng tây phối trộn với nấm linh chi, hoa hoè, cỏ
ngọt, mướp đắng với khối lượng 100,1kg trà túi lọc. Các sản phẩm sản xuất thử
nghiệm được phân tích đánh giá chất lượng đảm bảo theo quy định, có tiềm năng
phát triển sản xuất kinh doanh tạo nguồn thu cho Đơn vị chủ trì đề tài.
5.2. Kiến nghị
- Đề nghị Cơ quan quản lý nghiệm thu nội dung và các sản phẩm của đề tài.
Đồng thời xử lý tài sản hình thành từ đề tài thông qua hình thức giao quyền sử
dụng các sản phẩm là kết quả của đề tài như quy trình sản xuất trà túi lọc; Ghi tăng
vốn và giao quyền sử dụng các thiết bị, máy móc được mua sắm trang bị trong
thực hiện đề tài để Đơn vị chủ trì tiếp tục duy trì mô hình chế biến trà túi lọc phục
vụ nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ theo chức năng nhiệm vụ được giao.
- Kính đề nghị Cơ quan quản lý tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để đơn vị
chủ trì kế thừa kết quả nghiên cứu tiếp tục triển khai các nhiệm vụ khoa học công
nghệ để sử dụng tối đa công suất thiết bị, máy móc được đầu tư và từng bước nâng
cao trình độ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất trà túi lọc đáp ứng nhu
cầu sản xuất kinh doanh của các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh.
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1.

MỞ ĐẦU

1.1. Tính cấp thiết
Từ xưa đến nay, trà là một thức uống mang đậm bản sắc văn hoá của người
Việt. Sản phẩm trà truyền thống của Việt Nam gồm trà xanh, trà khô, trà ướp
sen… chủ yếu được làm từ lá và búp của cây chè. Ngày nay khi đời sống của
người dân ngày càng được cải tiến thì việc uống trà không chỉ để thoả mãn nhu cầu
giải khát mà còn được xem như là một liệu pháp để phòng và chữa bệnh. Do vậy
nhiều sản phẩm trà thảo mộc như trà gừng, trà atiso, trà hoa cúc, trà mướp đắng…
đã ra đời và có mặt trên thị trường Việt Nam để đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày
càng cao của người tiêu dùng. Với lợi thế về khí hậu và đất đai thích hợp cho nhiều
loại cây thảo dược phát triển trong đó có cây măng tây, do vậy việc chế biến trà từ
măng tây vừa góp phần làm đa dạng hoá sản phẩm trà vừa tận dụng nguồn nguyên
liệu sẵn có.
Hiện nay sản phẩm trà măng tây đã có một số cơ sở sản xuất, đưa ra thị
trường và đã được nhiều người chấp nhận. Tuy nhiên các sản phẩm này chủ yếu sử
dụng thân cây măng được thu hoạch để sử dụng ăn tươi và các phần không ăn được
của cây măng. Phần cây thân già khi thay thế, phần rễ của cây măng tây chưa được
nghiên cứu và chú trọng đến. Bên cạnh đó mỗi vùng, mỗi giống và mỗi bộ phận
của cây lại tạo ra được các sản phẩm trà khác nhau, việc phối chế các loại với nhau
và với những nguồn nguyên liệu khác như: linh chi, cỏ ngọt, mướp đắng cũng sẽ tạo
ra các sản phẩm trà đặc trưng và có tác dụng hỗ trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ
chống bệnh tiểu đường, chống lão hóa và tăng cường sinh lý cho người sử dụng.
Cây măng tây đã được trồng thử nghiệm tại Đắk Lắk và cho thấy kết quả phát
triển khá tốt và cho năng suất sản phẩm khá cao. Tuy nhiên quá trình canh tác chưa
đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn VietGAP nên chất lượng chưa đạt yêu
cầu, tỷ lệ cây loại 1 thấp nên giá bán không cao, vì vậy người dân chưa mặn mà để
phát triển loại cây này. Để quá trình phát triển măng tây được bền vững, tạo ra sản
phẩm có chất lượng thì cần phải có một qui trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP
để từ đó sản xuất được sản phẩm đảm bảo được chất lượng, đảm bảo vệ sinh an
toàn thực phẩm và có giá bán cao trên thị trường làm tăng giá trị lợi nhuận giúp
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cho người nông dân an tâm sản xuất. Bên cạnh đó mỗi sản phẩm chế biến sâu như:
trà, nước ép, măng khô, mỗi nhà máy và mỗi qui trình công nghệ cần một nguyên
liệu măng tươi theo tiêu chí khác nhau. Do đó cần phải nghiên cứu để đưa ra một
qui trình kết hợp với VietGAP nhằm sản xuất được sản phẩm vừa đảm bảo an toàn
thực phẩm vừa đạt được yêu cầu đề ra về nguyên liệu của qui trình chế biến. Đây
là một yêu cầu bắt buộc của mỗi nhà máy nhằm tạo ra sản phẩm làm thức uống cho
con người.
Từ những yêu cầu thực tiễn và cấp bách đó chúng tôi thực hiện đề tài:
“Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để chế biến trà túi lọc từ cây
măng tây tại tỉnh Đắk Lắk” Nhằm hoàn thiện được công nghệ chế biến và sản
xuất được sản phẩm thử nghiệm trà túi lọc từ cây măng tây tại tỉnh Đắk Lắk.
1.2. Mục tiêu đề tài:
- Xây dựng tiêu chí lựa chọn nguyên liệu để sản xuất trà túi lọc từ cây măng
tây tại Đắk Lắk.
- Hoàn thiện quy trình sản xuất trà túi lọc từ cây măng tây.
- Xây dựng được mô hình sản xuất nguyên liệu để sản xuất trà măng tây
- Xây dựng được mô hình sản xuất trà túi lọc từ cây măng tây
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2.

TỔNG QUAN TÀI LIỆU

2.1. Tổng quan về cây măng tây
Cây măng tây có tên khoa học là Asparagus officinalis L., thuộc họ Liliaceae
phân bố tự nhiên ở khu vực phía đông địa trung hải và trung đông, tuy nhiên hiện
nay đã được trồng rộng rãi trên thế giới đặc biệt là những khu vực có khí hậu cận
nhiệt đới và nhiệt đới như: Trung quốc, Úc, Mỹ… (Alventosa & Rojas, 2015).
Măng tây là một chi lớn bao gồm khoảng 300 loài khác nhau kể cả những loài
hoang dại (Tomassoli et al., 2012). Đây là loại cây lưu niên (10-20 năm), có thân
gỗ, dạng cây bụi nhỏ. Rất nhiều loài trong số này được trồng để lấy lá, cành làm
trang trí hoặc làm cảnh, chỉ có một số ít được trồng để sử dụng làm thực phẩm cho
người như: A.acutifolius, A. và officinalis, A. Adscenens). Các loài này có nhiều
giống được chia thành 3 nhóm chính: măng tây xanh, trắng và tím. Về mặt thực vật
thì măng tây trắng và măng tây xanh là cùng một loài, chỉ khác nhau về sự phát
triển của những chồi măng non. Đối với măng tây trắng, ngọn măng phát triển
trong lòng đất, tránh sự chiếu sáng của ánh nắng mặt trời, do đó sắc tố chlorophyl
không hình thành, nên măng có màu trắng. Trong khi đó Ngọn của cây măng tây
xanh và tím phát triển dưới ánh nắng mặt trời (DeFelice, 2003; Pitrat, 2012;
Alventosa & Rojas, 2015). Màu tím của cây măng tây là do hàm lượng
anthocyanin cao trong ngọn măng. Măng tây tím có hàm lượng chất xơ thấp hơn so
với măng tây trắng và măng tây xanh, chính vì vậy ngọn măng mềm hơn.
Giá trị dinh dưỡng và các chất có hoạt tính sinh học của măng tây:
Măng tây là một trong những loại rau rất được ưa chuộng ở nhiều quốc gia
trên thế giới vì chúng vừa ngon vừa có giá trị dinh dưỡng cao nhưng laị chứa hàm
lượng calo thấp. Hàm lượng protein trong măng tây xanh rất cao so với các loại rau
quả khác (lên đến 1,9% trọng lượng tươi; tương đương 29,4 % theo chất khô),
nhưng lại chứa hàm lượng carbohydrate và chất béo rất thấp. Hàm lượng nước
trong măng tây tươi rất cao, lên đến 93%, do đó măng tây rất dễ hư hỏng. Vì vậy
sau khi thu hoạch, măng tây cần được chế biến ngay.
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Bảng 1: Thành phần dinh dưỡng của 100g măng tây tươi (phần ăn được)
Stt

Thành phần

Đơn vị

Hàm lƣợng

1

Nước

%

92-93

2

Tổng số protein

%

1,91

3

Chất béo

%

0,16

4

Carbohydrates

%

2,04

5

Calo

calo/100g

2,2

6

Xơ tổng số

%

0,9

7

Phospho

mg/100g

75

8

Canxi

mg/100g

40

9

Magie

mg/100g

21

10

Natri

mg/100g

4

11

Kali

mg/100g

370

12

Đồng

mg/100g

2,5

13

Mangan

mg/100g

0,3-0,5

14

Sắt

mg/100g

1,2-1,9

15

Kẽm

mg/100g

0,7

16

Vitamin A

µg/100g

30

17

Vitamin B1

mg/100g

0,23

18

Vitamin B2

mg/100g

0,15

19

Vitamin B3

mg/100g

2,2

20

Vitamin C

mg/100g

48

21

Folate

µg/100g

50

22

Glutathione

mg/100g

26

Nguồn: Souci et al., 2000 và Saito et al., 2000 ; Alventosa & Rojas, 2015).
Bên cạnh giá trị dinh dưỡng, măng tây còn chứa hàm lượng cao các hợp chất
có hoạt tính sinh học như: saponin, flavonoid (caempherol, quercetin, rutin), sterol,
vitamin (axit folic, các vitamin nhóm B, vitamin A, vitamin C) và khoáng chất
(kali, canxi, sắt, magie, kẽm..) (Tomassoli et al., 2012). Nhờ vậy mà măng tây có
tác dụng như một thực phẩm chức năng.
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Saponin: trong số những chất có hoạt tính sinh học, saponin là thành phần
quan trọng nhất, ảnh hưởng quyết định đến chất lượng cảm quan và dược tính của
măng tây. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng, saponin có khả năng làm giảm
hàm lượng cholosterol trong máu giúp bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh về tim mạch và
chống béo phì. Bên cạnh đó, saponin còn có khả năng ngăn cản sự nhân chia của
nhiều loại tế bào ung thư, do vậy sử dụng măng tây có thể ngăn ngừa được bệnh
ung thư (Cripper, 2013; Palfi, 2014; Hamdi et al., 2018). Những hợp chất saponin
có mặt ở phần gốc của măng tây còn có khả năng kháng vi khuẩn và nấm bệnh như
Candida, Cryptococcus, Trichophyton, Microsporum và Epidermophyton (Hamdi
et al., 2018). Về mặt cảm quan, nghiên cứu của Hamdi và cộng sự (2018) đã kết
luận rằng, saponin có ảnh hưởng lớn đến vị đắng của măng tây.
Polyphenol: Các hợp chất polyphenol trong măng tây chủ yếu là các
flavonoid như caempherol, quercetin và rutin, trong đó rutin chiếm tỷ lệ cao nhất
(0,02-1%) (Alventosa & Rojas, 2015; Palfi et al., 2017; Ku et al., 2017). Đây là
những hợp chất có tính chống oxi hoá mạnh, được sử dụng làm chỉ tiêu để đánh giá
dược tính của măng tây (Nindo et al, 2003). Hàm lượng flavonoid trong măng tây
cao hơn nhiều so với bông cải xanh và một số loại rau khác. Do vậy măng tây được
xếp đầu trong danh sách các loại rau có hoạt tính chống oxi hoá (Siddiq và
Uebersax, 2018)
Hàm lượng rutin trong măng tây bị ảnh hưởng rất lớn bởi cường độ chiếu
sáng trong quá trình trồng. Cường độ chiếu sáng cao sẽ làm tăng hàm lượng rutin
và polyphenol trong măng tây. Do vậy, măng tây trồng trong bóng dâm sẽ có hàm
lượng rutin thấp (Siddiq & Uebersax, 2018). Mỗi bộ phận khác nhau của cây măng
tây sẽ có hàm lượng rutin khác nhau. Thông thường hàm lượng rutin trong lá của
cây măng tây cao hơn rất nhiều so với trong rễ và măng non (Siddiq & Uebersax,
2018). Trong quá trình chế biến, phần gốc măng và lá thường bị loại bỏ, tuy nhiên
đây là những bộ phận rất có lợi cho sức khoẻ. Nghiên cứu của Palfi và cộng sự
(2014) đã chỉ ra rằng hàm lượng rutin trong cành lá của cây măng tây cao hơn gấp
3 lần so với trong thân của cây măng. Đối với cây măng non, phần ngọn măng
chứa hàm lượng rutin cao nhất giao động từ 0,03 % đến 0,06 % trọng lượng tươi
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(Alventosa & Rojas, 2015). Hợp chất rutin rất bền, do vậy sự thay đổi về thời tiết,
điều kiện trồng, thời gian thu hoạch, nhiệt độ của quá trình chế biến, thời gian bảo
quản hầu như không ảnh hưởng đến hàm lượng rutin trong măng tây (Siddiq &
Uebersax, 2018).
Nhờ chứa các hợp chất có hoạt tính chống oxi hoá mạnh như polyphenol và
flavonoid mà măng tây có rất nhiều lợi ích đối với sức khoẻ con người như: giảm
nguy cơ mắc các bệnh ung thư, tim mạch, rối loạn mạch máu não và một số các
bệnh khác (García Giménez et al., 2012; Wang et al., 2013; Palfi et al., 2014).
Palfi và cộng sự (2014) đã thực hiên thí nghiệm đánh giá lợi ích của bột măng tây
được chế biến từ cành và lá măng tây đối với sức khoẻ con người đã kết luận rằng:
việc sử dụng 6g bột măng tây mỗi ngày trong vòng 1 tuần có thể làm giảm huyết
áp và giảm hàm lượng carbohydrate tổng số trong cơ thể. Nghiên cứu cũng chứng
minh rằng việc sử dụng măng tây còn có khả năng làm giảm các hội chứng rối loạn
trao đổi chất trong cơ thể.
Các vitamin: Măng tây chứa rất nhiều loại vitamin như: axit folic, các
vitamin nhóm B, vitamin A, vitamin C, đây là những chất có vai trò rất quan trọng
trong quá trình trao đổi chất của cơ thể.
Axit folic (Vitamin M): Măng tây cũng rất giàu hàm lượng axit folic, đây là
một trong những hợp chất tham gia trực tiếp vào quá trình tạo hồng cầu, do vậy
việc sử dụng măng tây thường xuyên có thể ngăn chặn các bệnh về thiếu máu
(Palfi et al., 2014; Zebrauskienė et al., 2018). Axit folic còn có khả năng làm giảm
sự tạo thành của các homocysteine (một loại axit amim hấp thụ protein trong thức
ăn vào máu, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch), do vậy nó có khả năng đẩy
mạnh sự lưu thông máu trong cơ thể, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Khoa học
đã chứng minh rằng, việc tiêu thụ 400 µg axit folic một ngày có thể giảm được
10% nguy cơ mắc bệnh về tim mạch (Palfi et al., 2014). Bên cạnh đó, axit folic
cũng rất quan trọng cho phụ nữ mang thai vì nó có khả năng làm giảm tỷ lệ mắc
các bệnh về dị tật ống thần kinh ở thai nhi (Gripper, J. 2013; Palfi et al., 2014).
Vitamin nhóm B: Măng tây cũng chứa rất nhiều các vitamin thuộc nhóm B
như: thiamin, riboflavin, niacin, vitamin B-6 (pyridoxine), and axit pantothenic.
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Những vitamin này rất cần thiết cho quá trình trao đổi chất trong cơ thể con người.
Đặc biệt vitamin B6 cũng có khả năng ngăn chặn sự tích luỹ của các homocysteine
trong mạch máu, do đó việc tiêu thụ thực phẩm có chứa nhiều vitamin B6 như
măng tây cũng góp phần làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch (Palfi et al.,
2014).
Vitamin C: đây là một thành phần dinh dưỡng quan trọng trong rau quả nói
chung và măng tây nói riêng. Giống như các polyphenol, vitamin C cũng là một
hợp chất có hoạt tính chống oxi hoá mạnh (Nindo et al., 2003), có thể ngăn ngừa
chứng tắc nghẽn động mạch vành (Palfi et al., 2014). Vitamin C rất dễ bị phân huỷ
bởi sự tác động của nhiệt độ cao, ánh sáng và sự có mặt của oxi. Trong quá trình
chế biến và bảo quản, hàm lượng vitamin C trong măng tây thường giảm. Mức độ
giảm này phụ thuộc vào các yếu tố như: tính chất vật lý của sản phẩm, thời gian và
nhiệt độ của quá trình chế biến, phương pháp chế biến và bảo quản…. (Nindo et
al., 2003). Nindo và cộng sự (2003) đã chỉ ra rằng việc sấy rau quả ở nhiệt độ thấp
trong thời gian ngắn có thể giữ được phần lớn hàm lượng vitamin C có trong
nguyên liệu. Việc bảo quản sản phẩm măng tây trong môi trường lạnh và sử dụng
công nghệ đóng gói MPA cũng có thể giữ được phần lớn hàm lượng vitamin C
(Alventosa & Rojas, 2015).
Ngoài ra, măng tây còn chứa một số vitamin quan trọng khác như vitamin A,
vitamin E...
Khoáng chất: Măng tây chứa rất nhiều loại khoáng chất cần thiết cho cơ thể
như đồng, kẽm, sắt, mangan, niken, crom, canxi, kali, photpho.... (Alventosa &
Rojas, 2015). Hàm lượng của những chất này trong phần ngọn măng cao hơn nhiều
so với trong phần gốc măng, và măng có kích thước lớn chứa nhiều khoáng chất
hơn măng có kích thước nhỏ (Palfi et la., 2014). Các quá trình chế biến như chần,
sấy, cắt khúc, bảo quản.. ảnh hưởng rất lớn đến sự thay đổi hàm lượng các chất
khoáng trong măng tây. Nghiên cứu của Alventosa & Rojas (2015) về ảnh hưởng
của quá trình chế biến đến hàm lượng các khoáng chất trong măng tây đã cho thấy
rằng quá trình chế biến như cắt khúc, chần, sấy, bảo quản làm tăng hàm lượng
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đồng, kẽm magiê, kali, photpho, nhưng lại làm giảm đáng kể hàm lượng sắt,
mangan, caxi và natri.
Ngoài ra măng tây còn chứa axit amin asparagine, có tác dụng lợi tiểu và loại bỏ
cholesterol ra khỏi các động mạch, do vậy nó góp phần làm giảm nguy cơ mắc các
bệnh tim mạch (Roy & Chakrabarti, 2003).
Măng tây rất giàu các hợp chất chống oxi hoá do vậy có thể được sử dụng như
một thực phẩm chức năng trong việc hỗ trợ điều trị các bệnh tim mạch, ung thư,
tiêu hoá…. Ngoài ra măng tây còn được sử dụng như một chất hỗ trợ dinh dưỡng
trong ngành công nghiệp sản xuất thực phẩm (Palfi et al., 2017)
2.2. Tổng quan về một số nguyên liệu phối trộn
2.2.1. Nấm linh chi
Họ nấm linh chi (Ganodermataceae) hiện biết có hơn 200 loài với nhiều loài
quý hiếm như linh chi chuẩn (Ganoderma lucidum) đã được sử dụng trong l nh vực
y dược ở các nước phương Đông hơn 2000 năm nay (Nguyễn Bá Tư và cs, 2014).
Trước đây nấm linh chi chủ yếu sống trong tự nhiên, tuy nhiên hiện nay đã và đang
được trồng trong các trang trại chuyên biệt, trong điều kiện phù hợp cho sự sinh
trưởng và phát triển của chúng. Nấm linh chi có chứa các chất dinh dưỡng có thể
giúp cơ thể duy trì sức khỏe, và hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh khác nhau ở người
như: bệnh viêm gan mãn tính, cao huyết áp, cholesteron hoá mạch máu, tiểu
đường, tắc nghẽn động mạch vành, hen suyễn, viêm loét dạ dày, suy nhược thần
kinh, tác dụng chống oxy hoá, kích thích hệ miễn dịch (Trần Thị Văn Thi và cs,
2012; Nguyễn Bá Tư và cs, 2014). Về thành phần hoá học và các hoạt chất, hiện
nay đã xác định được trong nấm linh chi có khoảng 200 hợp chất khác nhau thuộc
các nhóm: axit amin, các axit hữu cơ, các axit béo, các vitamin, steroid,
triterprnoid, alkaloid, polysaccharide, protein, glycoprotein, các khoáng đa lượng
và vi lượng (Russell & Paterson, 2006; Nguyễn Bá Tư và cs, 2014).
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Bảng 2: Thành phần dinh dưỡng của nấm linh chi (nguồn: Packer et al, 2005)
Stt

Hàm lƣợng
(%wb)
12-13

Thành phần

1

Nước

2

Carbohydrate

3

Chất béo

3-5

4

Chất xơ

59

5

Protein

7-8

6

Tro

1,8

26-28

Các chất khoáng có trong nấm linh chi bao gồm: kali, kẽm, caxi, phot pho,
magie, sắt, kẽm, và các vitamin. Bên cạnh đó nấm linh chi còn có chứa các hợp
chất có hoạt tính sinh học như: terpenoid, steroid, phenol, nucleotide, glycoprotein,
polysaccharide, và các axit amin thiết yếu như: lysine và leusine.
Tác dụng dược liệu của nấm linh chi chủ yếu do 2 thành phần chính mang lại
là polysaccharid và triterpenoid.
Polysaccharides: là một trong những thành phần hữu hiệu nhất của nấm linh
chi, rất được các nhà y dược học coi trọng với những công dụng: làm tăng cường
hệ thống miễn dịch của cơ thể, bảo vệ chống lại sự thoái hóa của các tế bào da và
loại bỏ các tế bào da chết, giúp cải thiện cấu trúc da và giảm sự xuất hiện của lão
hóa, giảm sự xuất hiện của các gốc tự do, loại bỏ các độc tố, kháng viêm (Packer et
al, 2005). Hầu hết các hợp chất polysaccharide có trong nấm linh chi có khối lượng
phân tử rất lớn như: xylose, nannose, galactose, fucose, mannitol, và glucan
(Packer et al, 2005).. Trong đó β-D-glucan có hoạt tính sinh học mạnh, có khả
năng chống ung thư, tăng cường hệ miễn dịch, giảm lượng đường huyết trong máu,
bổ tim, ngăn cản sự phát triển của virut trong tế bào. Vì vậy có thể được sử dụng
để điều trị ung thư phổi, vú và dạ dày (Ngô An, 2013).
+ Triterpenoid: Nấm linh chi cũng được tìm thấy có chứa hợp chất triterpene,
có các tác dụng: Củng cố và cải thiện hệ thống tiêu hóa, ức chế dị ứng, làm giảm
tắc nghẽn xoang, và giúp cho các vấn đề hô hấp, làm giảm cholesterol và chất béo,
kháng viêm, chống ung thư, bảo vệ gan, giảm đường huyết và chống virut HIV
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((Packer et al, 2005, El-Gewely, M. 2007).. Có hơn 150 hợp chất triterponoid được
tìm thấy trong nấm linh chi, trong đó chủ yếu là ganoderic và axit lucideric (Packer
et al, 2005, El-Gewely, M. 2007). Ngoài ra còn có ganoderiol và axit danodermic,
ganodermic, ganoderenic, axit ganolucidic, axit applanoxidic, ganoderal…. Hàm
lượng triterpenoid ở các bộ phận khác nhau của cây nấm linh chi là khác nhau phu
thuộc vào mức độ già của nấm. Thông thường, cuống nấm là nơi chứa hàm lượng
triterpenoid cao nhất (6,4mg/ g khô), tiếp đến là phần mũ nấm (2,5 mg/ g), phần
gốc nấm là nơi có hàm lượng triterpenoid thấp nhất (0,6 mg/g) (El-Gewely, M.
2007). Triterpenoid quyết định vị đắng của nấm linh chi, đây được xem là một chỉ
thị để đánh giá dược tính của nấm (Packer et al, 2005)
Các khoáng chất và kim loại có trong nấm linh chi: Theo báo cáo của
Packer và cộng sự (2005), các khoáng chất chủ yếu có mặt trong nấm linh chi bao
gồm: Kali, caxi, magie, phot pho, silica và germanium. Ngoài ra các kim loại khác
như: sắt, natri, kẽm, đồng, mangan và các kim loại nặng như chì, thuỷ ngân,
cadmium cũng được tìm thấy trong nấm linh chi nhưng với hàm lượng rất thấp. Số
liệu phân tích cho thấy hàm lượng khoáng chất có trong nấm linh chi tự nhiên
chiếm khoảng 10,2 % hàm lượng chất khô. Trong số các loại khoáng chất có mặt
trong nấm linh chi thì Germanium có dược tính đáng chú ý và có hàm lượng cao
thứ 5 khảng 480 microg/g (Packer et al, 2005). Hàm lượng Germanium trong Linh
Chi cao hơn từ 5- 8 lần so với Nhân Sâm, có những công dụng chính như: Tăng
oxy trong hệ thống máu, làm giảm mệt mỏi và tăng cường sức sống cho cơ thể,
tăng cường hệ thống miễn dịch, làm tăng sự trao đổi chất, chống lão hóa, tăng
cường hệ miễn dịch.
Ngoài ra nấm linh chi còn chứa một số hợp chất có khả năng làm tăng dược
tính của nấm như protein, chất xơ, các enzyme (metalloprotease) và các nucleotit
(adenosine và guanosine). Hàm lượng protein tổng số trong nấm linh chi khô giao
động từ 7 % đến 8%. Trong đó lectin đóng vai trò quan trọng nhất, đây là một
glycoprotein có khả năng bám vào các hợp chất carbohydrate (Packer et al, 2005).
Trong quá trình trao đổi chất của cơ thể, lectin trực tiếp tham gia vào quá trình hình
thành tế bào và hệ miễn dịch, do vậy nó có khả năng tăng cường hệ miễn dịch.
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2.2.2. Mƣớp đắng
Mướp đắng có tên khoa học là Momordica charantia Linn. thuộc họ
Cucurbitaceae, phân bố rộng rãi ở Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ và châu Phi nhiệt
đới. Trái mướp đắng có vỏ, thịt quả, ruột và hạt đều có giá trị dinh dưỡng cao
ngang nhau, trong đó hạt chứa khá nhiều chất béo. Do đó trong chế biến, tận dụng
vỏ và ruột trái khổ qua để sản xuất nước ép hơn ly trích các chất chống ô-xy hóa.
Ngoài ra trong thịt khổ qua còn chưa nhiều vitamin và khoáng chất, đặc biệt
vitamin C khá cao. Các bộ phận của cây đều có hương vị rất đắng, được tạo bởi
chất momordicin có tính dược lý cao. Bên cạnh đó còn có các thành phần chính:
triterpene, protein, steroid, alcaloid, các khoáng chất, các hợp chất lipid, và
phenolic. Trong đó đặc biệt chú ý tới các Amino axit: acidsaspartic, serine, acid
glutamic, thscinne, alanine, axit butyric gamino và axit pipecolic, đây là các acid
amin thiết yếu cho cơ thể người mà con người không tổng hợp được. Lá khổ qua
cũng giàu dinh dưỡng, được ghi nhận như là một nguồn canxi (1%), magiê (4%),
kali (7%), photpho (5%), và sắt (3%); trái cây và lá là nguồn tuyệt vời của vitamin
B; Thiamine (vit. B1) 4%, Riboflavin (vit. B2) 4%, Niacin (vit. B3) 2%, 3% vit.
B6, Folate (vit. B9) 13%.
2.2.3. Hoa hòe
Thành phần hóa học của Hòe hoa chủ yếu là hợp chất glycosid, trong đó hoạt
chất chính là rutin (chiếm trên 20%). Trong Hòe giác cũng có chứa rutin nhưng tỉ
lệ thấp hơn so với Hòe hoa. Nụ hoa còn có bertulin, sophoradiol, sophorin A,
sophorin B và sophorin C. Vỏ quả chứa 10,5% flavonoid toàn phần và một số dẫn
xuất như genistein, sophoricosid, sophorabiosid, kaempferol, glucosid C, rutin
4,3%. Hạt Hoè chứa 1,75% flavonoid trong đó có rutin 0,5%, một số alcaloid,
cytisin, N-methyl cytisin, sophocarmin, matrin. Ngoài ra còn có 8-24% chất béo và
galactomanan. Hoa hòe có tác dụng dược lý cao nên được sử dụng: để thanh nhiệt,
cầm máu, làm bền thành mạch, giảm huyết áp. Dùng chữa các chứng bệnh: Chảy
máu cam, băng huyết, huyết áp tăng và các trường hợp xuất huyết khác. Nụ hoa
Hoè có vị đắng nhạt, mùi thơm, tính bình; quả Hoè có vị đắng, tính mát, đều có tác
dụng hạ nhiệt, mát huyết, cầm máu, sáng mắt, bổ não. Ngày nay ta biết được các
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tác dụng làm giảm tính thẩm thấu của các mao quản, tác dụng kháng chiếu xạ, tác
dụng hạ huyết áp. Hoa Hoè có tác dụng lương huyết, chỉ huyết.
Các thành phần có trong các sản phẩm bổ sung là tương đồng với các thành
phần có trong măng tây như: Polyphenol, alcaloit, flavonoid, vitamin….. đều
không có tác dụng độc ở mức độ bổ sung, không có tác dụng tương hỗ đối với các
thành phần chính của cây măng tây nên có thể sử dụng để phối trộn tạo ra sản
phẩm trà có hương vị và tác dụng cao hơn sản phẩm tinh khiết. Trên thị trường
trong nước cũng đã có nhiều sản phẩm có sự phối trộn giữa các thành phần này và
chưa cho thấy gây ra ngộ độc trong quá trình sử dụng. Đây là cơ sở để tiến hành
các thí nghiệm bổ sung, phối trộn các thành phần này.
2.2.4. Cỏ ngọt
Cỏ ngọt có nguồn gốc tự nhiên ở vùng Amambay và Iquacu thuộc biên giới
Brazil và Paraguay. Có tên khoa học là: Stevia rebaudiana (Bert) Hemsl. Thuộc họ
Cúc Asteraceae.Tên thường gọi là: Cỏ ngọt, Cúc ngọt hay Cỏ đường. Từ năm
1908, Cỏ ngọt đã được biết đến nhờ hai nhà khoa học Reseback và Dieterich chiết
xuất thành công glucozide từ lá Cỏ ngọt. Đến năm 1931, Bridel và Lavieille mới
xác định được glucozide đó chính là steviozide, chất cơ bản tạo nên độ ngọt ở loại
cây này.
Ngày nay, nhiều nước trên thế giới đã phát triển việc dùng loại cây này trong
đời sống. Ngay từ những năm đầu của thế kỷ 20, người dân Paraguay đã biết sử
dụng Cỏ ngọt như một loại nước giải khát. Đến những năm 70, Cỏ ngọt đã bắt đầu
được sử dụng rộng rãi ở Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc và nhiều nước
Đông Nam . Tại Việt Nam, từ năm 1988, Cỏ ngọt đã được nhập và trồng ở nhiều
vùng như Hà Giang, Cao Bằng, Hà Tây, Lâm Đồng (Đặng Thị Thu Huyền, 2011)
Thành phần chính và quan trọng nhất của Cỏ ngọt là stevioside. Đây là một
glucoside có vị ngọt gấp 250-300 lần đường saccarose, nhưng stevioside là chất
ngọt không sinh năng lượng, không làm tăng cân và rất thích hợp cho những đối
tượng kiêng đường. Trong Cỏ ngọt khô chứa khoảng 1,5% chất ngọt stevioside,
trong lá chứa khoảng 6-7% stevioside. Như vậy 100g Cỏ ngọt khô có lượng chất
ngọt tương đương 400-450g đường saccarose. Stevioside sau khi thủy phân cho ra
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3 phân tử steviol và isosteviol. Chất steviol ngọt gấp 300 lần đường saccarose đặc
biệt là không tạo năng lượng và rất ổn định ở nhiệt độ cao 198oC (388oF) nhưng
không trở nên sậm màu cũng không trở thành đường caramen, không lên men,
không bị phân hủy mà hương vị vẫn thơm ngon, có thể dùng thay thế đường trong
chế độ ăn kiêng.
Bên cạnh stevioside là rebaudioside, số lượng ít hơn nhưng ngọt hơn
stevioside từ 1,2-1,5 lần. Các rebaudioside gồm có: rebaudioside A (2-4%),
rebaudioside C (1-2%, dulcoside A (0,5-1%), hai loại phụ là rebaudioside D và E.
Tuy số lượng rất nhỏ, các nhà nghiên cứu cũng xác định được trong Cỏ ngọt
còn chứa: 3 sterol (stigmasterol, sitosterol, campesterol), 8 flavonoid, cosmosilin
và 2 chất dễ bay hơi: caryophyllen, spathuienol. Ngoài ra, còn có một số kim loại:
Canxi, magie, mangan, đồng, crom...
Cỏ ngọt là chất tạo vị ngọt không năng lượng nên rất thích hợp để dùng cho
người đang giảm cân và người mắc bệnh tiểu đường. Theo tài liệu Đông y cho rằng
Cỏ ngọt làm chóng lành các vết thương ngoài da, bổ tim, lợi tiểu, làm giảm huyết
áp ở những người cao máu và đặc biệt nhất là đối với những người bị bệnh tiểu
đường. Cỏ ngọt trợ giúp tụy trong việc tiết chất insulin. Các bệnh nhân thay vì
dùng các loại đường hóa học như aspartame, saccarin thì tốt hơn hết họ nên dùng
chất tạo vị ngọt thiên nhiên lấy từ cỏ ngọt, vì nó không làm tăng lượng đường
trong máu. Từ 30 năm nay, các nhà khoa học Nhật Bản đã hết lòng nghiên cứu các
hoạt chất của Cỏ ngọt, nhưng cũng không thấy có báo cáo nào nói lên tính chất độc
hại hoặc tính gây ung thư của loại thảo mộc này (Đặng Thị Thu Huyền, 2011)
2.3. Tình hình nghiên cứu trong, ngoài nƣớc về chế biến măng tây
2.3.1. Trên thế giới
Trà măng tây:
Măng tây được trồng chủ yếu sử dụng để ăn tươi như một loại rau, tuy nhiên
một số nước Châu

đã sử dụng các dược tính có trong cây măng tây để chế biến

và tạo nên trà măng tây với các loại sản phẩm khác nhau: trà túi lọc, trà miếng, bột
trà hòa tan…
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Trung tâm nghiên cứu và phát triển cây măng Trung Quốc đã chế biến trà
măng tây theo qui trình: Nguyên liệu măng tây non cắt thành mảnh ~ 3mm, xử lý
hơi nước 80 ~ 100°C, thời gian 10 đến 15 phút; làm mát ở nhiệt độ -2 ~ 8°C, để
nhiệt độ của măng tây ổn định ở 0°C; măng tây sau đó được lên men trong bể kiểm
soát nhiệt độ từ -5 ~ 8°C, thời gian lên men 10 ~ 12 giờ; làm đông lạnh và sấy khô
chân không ở nhiệt độ -34 ~ -35°C trong thời gian 8 ~ 12 giờ, độ ẩm 50 ± 5%, đưa
măng tây về nhiệt độ 20 ~ 25°C, sau đó nghiền thành bột có kích thước lọt qua
sàng 100 mesh ~ 200 mesh (0,15mm - 0,075mm), bột măng tây được phối trộn
hương và đóng gói để trở thành trà măng tây (Otsuka Foods Co., Ltd. 2014).
Stela Jokić và cộng sự đã nghiên cứu xác định nhiệt độ làm khô đối với
măng tây và cho kết quả nhiệt độ sấy khô để măng tây có màu sắc đẹp nhất là 600C
với tốc độ gió 2,75m/s và tỷ lệ thủy hóa là tốt nhất khi làm đông khô ở -400C (Stela
Jokić, 2009).
C.I. Nindo và cộng sự cũng đã nghiên cứu xác định công nghệ làm khô để
giữ chất lượng và đặc tính ô xy hóa của măng tây và cho kết quả sấy nhiệt cho màu
sắc tốt nhất, sấy đông khô giữ được nhiều vitamin, sấy vi sóng giữ được chất
chống ô xy hóa. Tuy nhiên tùy vào nguyên liệu để có chế độ sấy khác nhau phù
hợp (C.I. Nindo, 2003).
B. K. Bala và cộng sự nghiên cứu nhiệt độ sấy khô cho rễ cây măng tây và
thấy rằng ở nhiệt độ 50-700C, sấy 5 lớp măng thì màu sắc rễ măng tây và các đặc
tính vật lý không sai khác có ý ngh a (B. K. Bala, 2010).
Srilanca cũng đã nghiên cứu và sản xuất nước uống từ măng tươi dạng nước
ép chồi măng và phối trộn với một số chất như: sữa, đường, hương liệu để tạo ra
thức uống đặc trưng có các thành phần: Măng tây 40%, sữa 40%, đường 1,0%, tinh
chất dâu tây 0.5% và đá 19.5% được xác định là công thức tốt nhất để tạo ra nước
uống có tổng số chất hòa tan 3%, pH 6,93 và 0,07 acid có thể chuẩn độ được.
Nước uống này được 78% người dùng hài lòng và 68% người sẽ tiếp tục sử dụng
(S.A.D.A. Dilrukshi, 2014).
Nguyên liệu măng tây bảo quản trước khi chế biến trong thời gian dài sẽ làm
ảnh hưởng tới hàm lượng các chất dinh dưỡng và các hoạt chất sinh học như: sau
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1-2 tháng bảo quản ở -200C hàm lượng các chất mất đi: vitamin C 56-62%;
polyphenol 55-71%; beta-carotene 73-81%; carotenoid 74-89% và các chất chống
ô xy hóa giảm tới 65-73% (Piotr Gębczyński 2007). Như vậy việc xử lý trước khi
chế biến các sản phẩm là rất cần thiết để giữ lại các chất dinh dưỡng cao nhất.
Như vậy các nghiên cứu ngoài nước cho thấy rằng cây măng tây có rất nhiều
giá trị dinh dưỡng và giá trị về dược tính. Đây là cơ sở để chế biến măng tây thành
các loại trà thảo mộc khác nhau có giá trị như nước uống chức năng. Bên cạnh đó
một số nước cũng đã chế biến măng tây thành các loại nước uống hoặc trà, tuy
nhiên qui trình và nguồn nguyên liệu khác nhau nên các sản phẩm khác nhau và
chỉ đặc trưng cho mỗi vùng sản xuất. Đây là cơ sở để đề tài nghiên cứu tạo ra sản
phẩm trà đặc trưng cho vùng Đắk Lắk với các hương vị và chất lượng đặc biệt hơn
so với các vùng khác
2.3.2. Trong nƣớc
Măng tây xanh được du nhập vào nước ta từ những năm 1960. Đến thập niên
1970, nhiều vùng trong nước đã trồng được cây Măng tây xanh để lấy Măng như
Đông Anh (Hà Nội), Kiến An (Hải Phòng), Đức Trọng (Lâm Đồng),… Năm 2012,
cây Măng Tây Xanh được sự khuyến khích và được trồng phổ biến ở nhiều tỉnh
thành trên cả nước như: Hà Nội, Hải Phòng, Lâm Đồng, Bình Dương, Bình Phước,
TP. Hồ Chí Minh, Ninh Thuận,... Hiện nay cây măng tây xanh đã phát triển trên
nhiều vùng của cả nước như: Bến Lức, Đức Hoà (Long An); Long Thành (Đồng
Nai); Sông Xoài, Châu Pha, Suối Rao, Bưng Riền (Bà Rịa Vũng Tàu), Hàm thuận
Nam, Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), Chơn Thành, Bình Long, Lộc Nin (Bình
Phước), Hiệp Thành, V nh Trạch Đông, V nh Hậu (Bạc Liêu), Sóc Trăng, V nh
Long (Bến Tre), Đắk Nông, Đắk Lắk, Phú Thọ, V nh Phúc, Thái Bình, Thanh Hoá,
Nghệ An, Hà T nh, Ninh Thuận… có nhiều cùng diện tích đã mở rộng lên 20-30 ha
và sản xuất tập trung để đưa sản phẩm có chất lượng ra thị trường.
Một số vùng đã có mô hình trồng măng tây phát triển theo hướng Vietgap và
đã đem lại hiệu quả kinh tế cao như: Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lâm Đồng,
Ninh Thuận, TP Hồ Chí Minh đưa thu nhập của cây măng tây lên trên
300triệu/ha/năm.
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Hầu hết các thử nghiệm trong nước đều áp dụng các qui trình kỹ thuật được
biên dịch mà chưa có nhiều nghiên cứu cụ thể và chuyên sâu đối với cây măng tây
trên từng địa bàn nhất định. Một số nghiên cứu chuyên sâu đã được thực hiện như:
Nguyễn Thị Mỹ Trang và cộng sự đã nghiên cứu một số yếu tố công nghệ
trong sản xuất trà măng tây vùng Ninh Thuận và cho kết quả nhiệt độ chần thích
hợp là 900C, nhiệt độ sấy thích hợp là 550C, nhiệt độ sao măng tây là 1000C trong 5
phút thì cho chất lượng cảm quan sản phẩm là tốt nhất (Nguyễn Thị Mỹ Trang,
2015). Tuy nhiên đây chỉ mới một vài yếu tố công nghệ, do đó cần phải nghiên cứu
nhiều hơn, đầy đủ hơn để cho ra sản phẩm trà măng tây có chất lượng cao.
Ngô Phương Ngọc đã nghiên cứu về vi nhân giống cây măng tây và đã có
kết quả bước đầu tạo ra được cây con với tỷ lệ cây con sống từ 62,7 - 72,5%. Đây
là một thành công lớn trong việc nhân giống cây măng tây, không phụ thuộc vào
nguồn giống nước ngoài (Ngô Phương Ngọc, 2015).
Nhiều đơn vị đã sản xuất ra các loại trà măng tây khác nhau và từ các loại
nguyên liệu khác nhau như: Công ty Thiên hưng sản xuất trà măng tây từ phần
không ăn được của măng, công ty Hạ Hiệp chế biến sản phẩm trà măng tây túi lọc
Hạ hiệp từ phần gốc của cây măng, Công ty AHT Việt Nam cũng chế biến trà từ
phần gốc của măng, Công ty Linh Dan đã sản xuất sản phẩm trà măng tây từ nguồn
măng tây nguyên ngọn và sản phẩm đã được phổ biến trên thị trường, Công ty Thái
Anh cũng đã cho sản phẩm trà măng tây Thái Anh được sản xuất từ cây măng tây
và một số phụ gia khác. Như vậy quá trình chế biến măng tây thành trà đã được
nhiều đơn vị nghiên cứu và sản xuất. Tuy nhiên hầu hết sử dụng nguồn nguyên liệu
từ cây măng còn non hoặc từ các bộ phận khác của cây măng mà chưa tận dụng
thân cây già hoặc rễ cây khi thay thế cây mẹ. Do đó cần nghiên cứu sử dụng các
nguồn nguyên liệu này để làm giảm giá thành, làm tăng sự đa dạng sản phẩm trà
măng tây. Bên cạnh đó các sản phẩm trà măng tây chưa được phối trộn với một số
sản phẩm khác đặc trưng như: nấm linh chi, cỏ ngọt, mướp đắng rừng, cây mật
gấu…. đây chính là hướng nghiên cứu mới của đề tài nhằm tạo sản phẩm đa dạng
và có chất lượng cao.
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Tình hình nghiên cứu sản xuất măng tây xanh ở Đắk Lắk
Cây măng tây đã được đưa về Đắk Lắk để trồng thử nghiệm và đánh giá khả
năng sinh trưởng phát triển của cây. Các mô hình trồng măng tây đã được xây
dựng ở các huyện: Cukuin, Eakar, CưM’gar, Buôn Ma Thuột…cho kết quả là cây
phát triển khá tốt trên các nên đất xám và đất đỏ, năng suất của các mô hình đạt từ
50 - 70kg/ngày/ha và cho thu nhập từ 300 - 400triệu đồng/ha/năm. Như vậy cây
măng tây có thể cạnh tranh với các cây khác trên địa bàn nếu có đầu ra tốt.
Tại Đắk Lắk chưa có nghiên cứu bài bản về giống, canh tác cây măng tây,
một vài thử nghiệm và xây dựng mô hình được thực hiện nhưng hầu hết dựa vào
các qui trình đã có từ tài liệu tham khảo và từ các vùng trồng khác. Do đó để có
một qui trình riêng sử dụng cho cây măng tây tại Đắk Lắk, trên nền đất đỏ bazan là
chưa đầy đủ. Bên cạnh đó các mô hình trồng cây măng tây theo hướng Vietgap
cũng chưa được thực hiện. Đây chính là những yếu tố còn lại ngăn cản sự phát
triển của cây măng tây trên địa bàn.
Một khía cạnh khác là cây măng tây trên địa bàn chủ yếu sử dụng ăn tươi và
xuất đi các vùng khác, do đó giá bán thường không cao, lợi nhuận thấp đã không
kích thích được người tiêu dùng. Gần đây đã có một vài đơn vị có ý tưởng sản xuất
trà chức năng từ cây măng tây và đây là một trong những hướng đi đúng nhằm
đảm bảo thị trường tiêu thụ cho sản phẩm măng tây trên địa bàn.
Theo Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk thì
Kỹ thuật canh tác cây măng tây tại Đắk Lắk được thực hiện theo các bước tóm tắt
như sau:
1. Giống: Giống măng tây xanh, được nhập từ Thái Lan, Mỹ hoặc Úc:
California 301, California 500, Mary Washington, hoặc giống lai: Top A, UC 157.
2 Sản xuất cây giống: Măng tây được trồng bằng hạt (chủ yếu là hạt lai F1)
thời gian gieo trồng khỏang 2 - 3tháng, khi cây cao được 25 - 30cm đem trồng ra
ruộng sản xuất. Hạt giống được xử lý bằng nước ấm (2 sôi +3 lạnh), nhiệt độ
khoảng 540C ngâm trong 12 giờ, sau đó vớt ra, chà rửa thật sạch, để ráo, đem ủ
trong khăn vải khoảng 12 giờ cho hạt nức nanh, đem gieo. Hạt giống được gieo
thẳng vào bầu đất. Bầu bằng bao polyetylen có kích thước 7 x 12cm. Vật liệu cho
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vào bầu gồm: đất sạch + tro trấu + phân chuồng ủ hoai (theo tỷ lệ 3 đất: 1 phân),
vật liệu này phải được xử lý thuốc trừ bệnh và côn trùng trước khi sử dụng.
3. Làm đất: Đất thích hợp để trồng măng tây là đất phù sa, đất xám, đất
đỏ…có tầng canh tác dày, thoát nước nước tốt và chủ động được nước tưới trong
mùa khô. Đất được cày sâu 20 - 25cm, cày 2 lần cách nhau 10 ngày để hạn chế cỏ
dại. Bừa lại, sau khi cày lần 2, lượm sạch cỏ dại, ban bằng mặt ruộng, tiến hành vét
rảnh lên liếp trồng. Thông thường nên vét thành líp, mặt liếp 1-1,2m, sâu 0,2-0,3m.
4. Kỹ thuật trồng: Măng tây có thể trồng quanh năm. Mật độ trồng từ 18.000
- 22.000 cây/ha. Quá trình trồng cần thao tác nhẹ nhàng tránh làm bể bầu nhằm hạn
chế tỷ lệ chết cây.
5. Chăm sóc: Phân bón: Sử dụng phân hữu cơ đã ủ hoai mục: 30 - 40 tấn/ha,
vôi: 1000kg, lân super: 400kg, kali: 50kg, urê: 50kg. Tất cả lượng phân này được
bón vào các lỗ đã đào sẵn.
+ Sau khi trồng cứ 20 ngày, tiến hành xới xáo và bón phân với số lượng
50kg phân NPK loại 16-16-8 kết hợp làm cỏ vun gốc nhẹ.
+ Khi đến thời kỳ thu hoạch nên tiến hành bón cho cây 1 lần phân, lượng
bón cho 1ha như sau: Phân chuồng hoai mục 20 tấn. Phân NPK loại 15-15-15,
100kg.
6. Nước tưới: Có thể áp dụng biện pháp tưới thấm, hoặc tưới phun cho cây. Phải
tưới nước mỗi ngày trong mùa nắng và tiêu thoát nước tốt trong mùa mưa (vì loại cây
này không thể thiếu nước, nhưng cũng không chịu được ngập úng quá 24 giờ).
7. Làm cỏ xới xáo, cố định cây: Sau khi trồng nếu không có phủ gốc thì nên
làm cỏ xới xáo cho cây 1 tháng 1 lần vừa hạn chế cỏ dại phát triển, vừa tạo đất tơi
xốp để cây phát triển tốt.
8. Phòng trừ sâu bệnh:
- Các loài sâu hại: Sâu khoang, Sâu xanh, Bọ tr , Rầy mềm, Bọ cánh cứng...
- Các loài bệnh hại gồm có: bệnh Thối rễ, Thối gốc, bệnh Đốm thân, cành,
Bệnh gỉ, Sương mai, Thán thư, bệnh virus.
- Tuyến trùng gây hại măng tây. Để phòng trừ sinh vật hại măng tây an toàn,
có hiệu quả cần áp dụng các biện pháp như sau:
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+ Làm đất kỹ, thoát nước tốt. Trước khi trồng, phải cày xới để đất tơi xốp,
phơi nắng 10 - 15 ngày để hạn chế nguồn bệnh, lên liếp cao có khả năng thoát
nước trong mùa mưa.
+ Chọn giống măng tây có nguồn gốc rõ ràng, sạch bệnh. - Bón phân hữu cơ
hoai được ủ với chế phẩm có chứa nấm Trichoderma Có thể sử dụng các loại thuốc
bảo vệ thực vật sau để phòng trừ sâu bệnh hại măng tây:
+ Sâu khoang, Sâu xanh: Lưu ý dùng luân phiên các loại thuốc, thời gian
gần thu họach cần dùng các chế phẩm vi sinh, ít độc. Có thể dùng các loại thuốc
sau Biocin, Actamec, Vertimec, Abamix…, các thuốc khác như Sapen - Alpha,
Nimbecidine …. - Bọ tr , Rầy mềm: Dùng các thuốc Sagomycin, Regent,
Confidor,...
9. Thu hoạch và sơ chế: Sau 4 - 5 tháng trồng cây cho măng lớn có thể thu
hoạch được. Khi chồi măng nhú lên khỏi mặt đất có chiều cao 25 - 30cm là có thể
thu hoạch được. Thao tác thu hoạch đơn giản, chỉ cần nắm giữ chặt cây măng và
nhổ mạnh là chúng sẽ tách khỏi cây mẹ. Nếu chăm sóc tốt, bình quân mỗi bụi có
thể cho 1 măng/ngày, và 65 - 70 măng là đạt trọng lượng 1kg (măng lọai 1 khi có
đường kính gốc >0,7cm, chiều cao >18cm). Sau khi thu hoạch xong tiến hành phân
loại thành loại 1, loại 2 và loại 3.
Để xây dựng được mô hình theo hướng VietGAP thì cần phải chú trọng tới
các yếu tố tác động đến và làm mô hình không đạt tiêu chí VietGAP như: phân
bón, nước, sâu bệnh hại, cỏ dại. Do đó cần phải nghiên cứu những yếu tố này trên
nền đất đỏ bazan để xác định tiêu chí thích hợp với tiêu chuẩn VietGAP.
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3.

NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Nội dung nghiên cứu
3.1.1. Nội dung 1: Hoàn thiện qui trình sản xuất trà túi lọc từ các bộ phận của
cây măng tây tại Đắk Lắk và xây dựng các tiêu chí nguyên liệu phù hợp với qui
trình.
- Xác định đặc tính của nguyên liệu sản xuất trà măng tây tại Đắk Lắk để làm
cơ sở xác định thông số công nghệ
- Nghiên cứu thời gian bảo quản các nguyên liệu từ cây măng tây
- Nghiên cứu phương pháp xử lý nguyên liệu trước khi chế biến thích hợp đối
với nguyên liệu măng Đắk Lắk.
- Nghiên cứu kích thước nguyên liệu và phương pháp sấy phù hợp với từng
loại nguyên liệu
- Nghiên cứu xác định kích thước nghiền thích hợp của các sản phẩm từ
nguồn nguyên liệu khác nhau
- Nghiên cứu phối trộn tỷ lệ các loại bột và nguyên liệu khác nhau và khối
lượng đóng gói để tạo đa dạng sản phẩm đáp ứng được yêu cầu.
- Hoàn thiện qui trình công nghệ
- Xây dựng các tiêu chí nguyên liệu phù hợp với qui trình công nghệ
3.1.2. Nội dung 2: Xây dựng mô hình trồng và sản xuất măng tây đáp ứng yêu
cầu về nguyên liệu của công nghệ chế biến sản phẩm trà túi lọc.
+ Diện tích: 0,5 ha
+ Địa điểm: Buôn Ma Thuột
+ Giống: Măng tây xanh.
Các chỉ tiêu đánh giá: Năng suất, sinh trưởng và phát triển, chất lượng sản
phẩm, hiệu quả kinh tế và môi trường.
3.1.3. Nội dung 3: Xây dựng mô hình chế biến các sản phẩm trà túi lọc từ cây
măng tây xanh có qui mô 20kg/ngày và sản xuất thử nghiệm sản phẩm.
- Lập thiết kế k thuật cơ sở của khu nhà xưởng - thuê khoán xây lắp nhà
xưởng công nghiệp.
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- Lập hồ sơ k thuật công nghệ hệ thống thiết bị trên cơ sở tính toán cân bằng
vật chất - năng lượng, đầu vào nguyên liệu và đầu ra sản phẩm.
- Thực hiện thuê, mướn hệ thống thiết bị và lắp đặt hệ thống thiết bị theo hồ
sơ k thuật hệ thống thiết bị sản xuất trà túi lọc 20kg/ngày.
- Lập kế hoạch thử nghiệm - Vận hành thử nghiệm hệ thiết bị.
- Sản xuất thử thử nghiệm trà túi lọc măng tây công suất 20kg/ngày.
- Hoàn thiện mô hình và quy trình công nghệ, thiết bị sản xuất trà túi lọc
măng tây và quy trình phối trộn nguyên liệu tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm.
- Căn chỉnh và tối ưu hoá quy trình công nghệ tiền xử lý nguyên liệu, sấy,
nghiền và phối trộn Măng tây cho sản xuất trà túi lọc.
3.1.4. Nội dung 4: Tổ chức hội thảo, đăng ký chất lượng sản phẩm, nhãn hiệu
hàng hóa cho sản phẩm trà măng tây.
3.2. Cách tiếp cận, tính mới và tính sáng tạo
3.2.1. Cách tiếp cận
- Đề tài tiếp cận theo hướng logic mà mục tiêu đưa ra: Hoàn thiện qui trình
sản xuất sản phẩm trà túi lọc từ các bộ phận của măng tây, xây dựng tiêu chí để
đảm bảo nguyên liệu đầu vào đáp ứng được chất lượng nguyên liệu đầu vào, lập sơ
đồ công nghệ sản xuất và mặt bằng nhà xưởng hỗ trợ sản xuất, hoàn thiện qui trình
sản xuất nguyên liệu để đáp ứng các yêu cầu của công nghệ chế biến trà và từ các
kết quả đó xây dựng mô hình trình diễn từ sản xuất tới chế biến các sản phẩm đã
được nghiên cứu và hoàn thiện ở mức 20kg/ngày.
- Bên cạnh đó đề tài còn sử dụng các phương pháp tiếp cận khác như:
+ Tiếp cận trực tiếp: Thực hiện các thí nghiệm trong phòng và ngoài đồng để
chứng minh cho các giả thuyết đã đưa ra và đảm bảo các cơ sở khoa học để hoàn
thiện qui trình, xây dựng tiêu chí nguyên liệu và sản xuất các sản phẩm.
+ Tiếp cận lý thuyết: Tham khảo các lý thuyết có liên quan đến xây dựng các
tiêu chí, sản xuất các sản phẩm, các thông số công nghệ, các thông số thiết bị và
qui trình để đảm bảo hướng đi của đề tài, các phương pháp thực nghiệm và các
phương pháp phân tích đánh giá khoa học và đạt độ chính xác cao.
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+ Tiếp cận kế thừa: Đề tài kế thừa một số kết quả về giống, canh tác, bảo vệ
thực vật, thu hoạch, sơ chế để tạo ra các nguyên liệu từ các nghiên cứu của đơn vị
chủ trì, của các đề tài khác có liên quan. Tuy nhiên đề tài cũng đặt ra các nội dung
nhằm hoàn thiện các qui trình và phù hợp với đặc điểm, chất lượng của nguyên
liệu cây măng tây được trồng tại Đắk Lắk và yêu cầu chất lượng của sản phẩm đặt
ra. Do qui trình sản xuất trà măng tây chưa được công nhận nên qui trình chung để
sản xuất trà túi lọc được đưa ra để tiến hành các thí nghiệm hoàn thiện phù hợp đối
với cây măng tây và các sản phẩm cần bổ sung vào như: Atiso, linh chi, mướp
đắng, hoa hòe.
Qui trình sản xuất trà túi lọc:

Nguyên
liệu

Phân loại

Xử lý

Làm khô

Nghiền

Đóng
gói

Sản
phẩm

Bảo
quản

Từ qui trình chung này đưa ra những thí nghiệm để phù hợp với sản xuất trà
túi lọc từ cây măng tây theo sơ đồ tiếp cận dưới đây.
Sơ đồ tiếp cận nghiên cứu của đề tài
Hoàn thiện qui trình
sản xuất trà túi lọc, xây
dựng tiêu chí nguyên
liệu

Xây dựng các mô
hình sản xuất nguyên
liệu trà túi lọc

Sản xuất
sản phẩm
trà túi lọc,
đăng ký

Thương
mại hóa
sản
phẩm

3.2.2. Tính mới và sáng tạo:
Đề tài là công trình khoa học với các nghiên cứu bài bản và hoàn thiện nhằm
tạo ra một sản phẩm có chất lượng cao trên thị trường và định hướng nghiên cứu
tạo ra các sản phẩm khác theo logic nghiên cứu.
Đề tài là công trình khoa học tiếp nhận ứng dụng khoa học và công nghệ tạo
ra một sản phẩm có chất lượng cao trên thị trường.
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Các nghiên cứu về canh tác được thực hiện trên nền đất đỏ bazan của nguyên
liệu cho quá trình sản xuất trà.
Nguồn nguyên liệu để sản xuất trà được mở rộng bao gồm tận dụng cả thân
cây, rễ cây măng tây. Bên cạnh đó còn sử dụng một số loại thảo dược khác bổ sung
để làm phong phú sản phẩm đề tài.
Công nghệ mới như: công nghệ sấy năng lượng mặt trời và hồng ngoại, sấy vi
sóng trong chế biến đảm bảo để tạo ra được sản phẩm có chất lượng cao, giữ được
nhiều vitamin và các chất có hoạt tính sinh học. Quy trình công nghệ tạo sản phẩm
kết nối với mô hình sản xuất nguyên liệu theo hướng công cao cung cấp nguồn
nguyên liệu cho qui trình công nghệ tạo sản phẩm.
Điểm khác biệt đối với các nghiên cứu trước đây là hoàn thiện công nghệ tạo
ra sản phẩm rồi mới xây dựng mô hình sản xuất nguyên liệu để đáp ứng được việc
cung cấp nguồn nguyên liệu cho qui trình công nghệ và tạo ra sản phẩm theo yêu
cầu. Đây là logic sáng tạo mới trong nghiên cứu sản xuất sản phẩm.
3.3. Các phƣơng pháp nghiên cứu, kỹ thuật áp dụng
*Ghi chú : Chỉ mô tả phương pháp nghiên cứu, tổ chức thực hiện và kỹ thuật áp
dụng đối với các nội dung 1,2,3 của đề tài, nội dung 4 chỉ là các công tác cơ bản
của thủ tục công bố, đăng ký theo thủ tục hành chính hiện hành.
3.3.1. Nội dung 1: Hoàn thiện quy trình sản xuất trà túi lọc từ các bộ phận của
cây măng tây tại Đắk Lắk và xây dựng các tiêu chí nguyên liệu phù hợp
Xác định đặc tính của nguyên liệu sản xuất trà măng tây tại Đắk Lắk để
làm cơ sở xác định thông số công nghệ
- Thí nghiệm 1: Xác định đặc tính và thành phần của nguyên liệu cây măng
còn non ở các thời điểm thu hái khác nhau:
Cây măng tây non được thu hoạch ở các độ cao khác nhau: 30cm, 40cm,
50cm và 60cm. Sau đó được chia thành 2 phần: phần non ăn được và phần gốc
măng. Công thức thí nghiệm được bố trí như bảng sau:
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Bảng 3. Bảng bố trí công thức thí nghiệm xác định đặc tính nguyên liệu
Chiều cao của cây măng

Phần ngọn

Phần Gốc

30 cm

CT1

CT5

40 cm

CT2

CT6

50 cm

CT3

CT7

60 cm

CT4

CT8

Ở mỗi nghiệm thức: Sau khi thu hoạch, nguyên liệu măng tây được rửa sạch,
để ráo, cắt thành khúc 1cm, sấy ở nhiệt độ 55oC cho đến độ ẩm dưới 12%, sau đó
đem đi sao ở 100oC trong 3 phút. Mỗi nghiệm thức sử dụng 1000g mẫu, thực hiện
3 lần lặp.
- Thí nghiệm 2: Xác định đặc tính và thành phần của nguyên liệu thân, rễ và cành
lá của cây măng:
CT1: Thân cây măng tây
CT2: Cành lá cây măng tây
CT3: Rễ của cây măng tây
Ở mỗi nghiệm thức: Sau khi thu hoạch, nguyên liệu măng tây được rửa sạch,
để ráo, cắt thành khúc 1cm, sấy ở nhiệt độ 55oC cho đến độ ẩm dưới 12%, sau đó
đem đi sao ở 100oC trong 3 phút. Mỗi nghiệm thức sử dụng 1000g mẫu, thực hiện
3 lần lặp.
* Các chỉ tiêu theo dõi: độ ẩm, hàm lượng chất hoà tan, polyphenol tổng số,
hàm lượng chất xơ thô, hàm lượng carbohydrate hoà tan, hàm lượng vitamin C và
chất lượng cảm quan.
a. Nghiên cứu thời gian bảo quản các nguyên liệu từ cây măng tây
Dựa vào kết quả từ công việc 1 ta xác định được những bộ phận của cây
măng tây thích hợp cho chế biến trà. Để xác định phương pháp và thời gian bảo
quản thích hợp cho các nguyên liệu này trước khi chế biến ta bố trí các nghiệm
thức thí nghiệm như sau:
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Bảng 4. Bảng bố trí các công thức thí nghiệm bảo quản nguyên liệu măng tây tươi
Phƣơng pháp bảo
quản
Bảo quản bằng
màng bọc thực
phẩm
Bảo quản trong bao
hút chân không

Bảo quản lạnh ở
nhiệt độ 40C
CT1

Nhiệt độ 180C

Điều kiện thƣờng

CT2

CT3

CT4

CT5

CT6

* Các chỉ tiêu theo dõi: Ẩm độ, màu sắc, khối lượng hao hụt, tỉ lệ hư hỏng,
hàm lượng chất tan, polyphenol tổng số và carborhydrate. Theo dõi hàng ngày cho
đến khi mẫu hư hỏng.
b. Nghiên cứu kích thước nguyên liệu và phương pháp xử lý nguyên liệu
trước khi chế biến thích hợp đối với nguyên liệu măng Đắk Lắk.
* Xác định kích thƣớc nguyên liệu:
Từ kết quả của công việc 1, ta đã xác định được 3 loại nguyên liệu từ cây
măng tây (ngọn măng non, gốc măng, cành lá) thích hợp cho việc chế biến trà. Để
xác định kích thước thích hợp của các loại nguyên liệu này cho chế biến trà, ta bố
trí các nghiệm thức thí nghiệm như sau:
Bảng 5. Bố trí các nghiệm thức thí nghiệm xác định kích cỡ nguyên liệu thích hợp
cho chế biến trà túi lọc măng tây
Các bộ phận của cây măng
tây

Các mức kích thƣớc
2 mm

5 mm

10 mm

15 mm

20 mm

Ngọn măng

CT1

CT2

CT3

CT4

CT5

Gốc măng

CT1

CT2

CT3

CT4

CT5

Cành lá măng

CT1

CT2

CT3

CT4

CT5

Ở mỗi nghiệm thức sau khi cắt khúc, nguyên liệu măng tây được rửa sạch,
để ráo, sấy ở nhiệt độ 55oC cho đến độ ẩm dưới 12%, sau đó đem đi sao ở 100oC
trong 3 phút. Mỗi nghiệm thức sử dụng 1000g mẫu, thực hiện 3 lần lặp.
* Xác định phƣơng pháp xử lý nguyên liệu trƣớc khi chế biến
Từ kết quả trong thí nghiệm 3.1, ta đã xác định được kích thước thích hợp
của các nguyên liệu cho việc chế biến trà túi lọc măng tây. Để xác định phương
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pháp xử lý nguyên liệu trước khi chế biến, ta bố trí các nghiệm thức thí nghiệm
như sau:
- Thí nghiệm 1: Xử lý nguyên liệu cây măng còn non:
CT1: Không xử lý
CT2: Nhúng vào nước 70-800C trong 3 phút
CT3: Nhúng vào nước 90-1000C trong 1,5 phút
CT4: Sử dụng lò vi sóng trong 2 phút
- Thí nghiệm 2: Xử lý nguyên liệu gốc măng:
CT1: Không xử lý
CT2: Nhúng vào nước 70-800C trong 4 phút
CT3: Nhứng vào nước 90-1000C trong 2 phút
CT4: Sử dụng lò vi sóng trong 3 phút
- Thí nghiệm 3: Xử lý nguyên liệu cành lá cây măng tây
CT1: Không xử lý
CT2: Nhúng vào nước 70-800C trong 3 phút
CT3: Nhúng vào nước 90-1000C trong 2 phút
CT4: Sử dụng lò vi sóng trong 2 phút
Ở mỗi nghiệm thức: Nguyên liệu măng tây được rửa sạch, để ráo, sau đó cắt
khúc theo kết quả tốt nhất của thí nghiệm 3.1, sấy ở nhiệt độ 55oC cho đến độ ẩm
dưới 12%, sau đó đem đi sao ở 100oC trong 3 phút. Mỗi nghiệm thức sử dụng
1000g mẫu, thực hiện 3 lần lặp.
* Các chỉ tiêu theo dõi: thời gian sấy, ẩm độ, màu sắc, khối lượng hao hụt,
hàm lượng chất tan, polyphenol tổng số, gluxit và vitamin C.
c. Nghiên cứu phương pháp sấy phù hợp với từng loại nguyên liệu
Ba loại nguyên liệu từ măng tây (măng non, gốc măng và cành lá) sau khi
rửa sạch, để ráo, cắt khúc và xử lý theo các điều kiện tốt nhất của các thí nghiệm
trước, được đem đi sấy ở các chế độ khác nhau như sau:
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Bảng 6. Bố trí thí nghiệm xác định phương pháp sấy thích hợp cho chế biến trà túi
lọc măng tây
Các bộ phận của cây
măng tây
Ngọn măng
Gốc măng
Cành lá măng

Phƣơng pháp sấy
Sấy đối lƣu không Sấy bơm nhiệt
khí ở 55 0C
40 0C
CT1
CT2
CT1
CT2
CT1
CT2

Sấy vi sóng
CT3
CT3
CT3

Mỗi nghiệm thức sử dụng 1000g mẫu, thực hiện 3 lần lặp.
- Các chỉ tiêu theo dõi: Thời gian, ẩm độ, màu sắc, khối lượng hao hụt, hàm
lượng chất tan, polyphenol tổng số, gluxit, vitamin C và chất lượng cảm quan (màu
sắc sản phẩm, nước pha, mùi vị..)
d. Nghiên cứu xác định kích thước nghiền thích hợp của các sản phẩm từ
nguồn nguyên liệu khác nhau
Nguyên liệu từ măng tây sau khi rửa sạch, để ráo, cắt khúc, xử lý và sấy
theo các điều kiện tốt nhất của các thí nghiệm trước, được đem đi nghiền ở các chế
độ khác nhau như sau:
Bảng 7. Bố trí thí nghiệm xác định kích thước nghiền thích hợp cho chế biến trà
túi lọc măng tây
Các bộ phận của cây măng
tây
Ngọn măng
Gốc măng

Các kích cỡ nghiền
0,5-1
1-1,5
1,5 – 2
mm
mm
mm
CT2
CT3
CT4
CT2
CT3
CT4

<0,5
mm
CT1
CT1

>2mm
CT5
CT5

Mỗi nghiệm thức sử dụng 1000g mẫu, thực hiện 3 lần lặp.
* Các chỉ tiêu theo dõi: Hàm lượng chất tan, chất lượng cảm quan (màu sắc
sản phẩm, nước pha, mùi vị..)
e. Nghiên cứu phối trộn tỷ lệ các loại bột và nguyên liệu khác nhau để tạo đa
dạng sản phẩm đáp ứng được yêu cầu.
- Thí nghiệm 1: Xác định tỷ lệ bột phù hợp giữa ngọn măng, gốc măng và cành lá.
Thí nghiệm 1 yếu tố, 3 lần lặp lại, 03 công thức, mỗi công thức 1kg nguyên
liệu. Các công thức gồm:
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CT1: 40%:30%:30%
CT2: 50%:30%:20%
CT3: 60%:20%:20%
- Thí nghiệm 2: Xác định tỷ lệ phối trộn với một số nguồn nguyên liệu khác.
Thí nghiệm 1 yếu tố, 3 lần lặp lại, mỗi công thức 1kg. Các nghiệm thức thí
nghiệm như sau:
+ Xác định tỷ lệ phối trộn giữa măng tây và nấm linh chi:
CT1: Măng tây: nấm linh chi = 90 %: 10 %
CT2: Măng tây: nấm linh chi = 80 %: 20 %
CT3: Măng tây: nấm linh chi = 70 %: 30 %
CT4: Măng tây: nấm linh chi = 60 %: 40 %
+ Xác định tỷ lệ phối trộn giữa măng tây và hoa hoè:
CT1: Măng tây: Hoa hoè = 90 %: 10 %
CT2: Măng tây: Hoa hoè = 80 %: 20 %
CT3: Măng tây: Hoa hoè = 70 %: 30 %
CT4: Măng tây: Hoa hoè = 60 %: 40 %
+ Xác định tỷ lệ phối trộn giữa măng tây và cỏ ngọt:
CT1: Măng tây: Cỏ ngọt = 90 %: 10 %
CT2: Măng tây: Cỏ ngọt = 80 %: 20 %
CT3: Măng tây: Cỏ ngọt = 70 %: 30 %
CT4: Măng tây: Cỏ ngọt = 60 %: 40 %
+ Xác định tỷ lệ phối trộn giữa măng tây và mướp đắng:
CT1: Măng tây: Mướp đắng = 90 %: 10 %
CT2: Măng tây: Mướp đắng = 80 %: 20 %
CT3: Măng tây: Mướp đắng = 70 %: 30 %
CT4: Măng tây: Mướp đắng = 60 %: 40 %
* Các chỉ tiêu theo dõi: Hàm lượng chất tan, chất lượng cảm quan (màu sắc
sản phẩm, nước pha, mùi vị..)
f. Hoàn thiện quy trình công nghệ
- Thí nghiệm 1: Xác định khối lượng đóng gói của các loại sản phẩm phù hợp.
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Sản phẩm trà túi lọc măng tây được đóng gói theo các công thức: 1g, 1,5g,
2g, 2,5g và 3g/túi.
* Các chỉ tiêu theo dõi: Màu sắc nước pha, hàm lượng chất tan, chất lượng
cảm quan (màu sắc sản phẩm, nước pha, mùi vị..)
- Thí nghiệm 2: Nghiên cứu xác định phương pháp và thời gian bảo quản
Sản phẩm trà túi lọc măng tây được bảo quản ở các công thức sau: bảo quản
trong hộp giấy, bảo quản trong bao PE, bảo quản trong bao PE hút chân không, bảo
quản trong lọ thủy tinh.
Thực hiện 3 lần lặp, mỗi lần lặp 100 gói trà, đóng trong bao 20 gói/bao, thời
gian bảo quản 12 tháng, theo dõi 1 tháng/lần.
Các chỉ tiêu theo dõi: Ẩm độ, màu sắc, hàm lượng chất tan, chất lượng cảm
quan (màu sắc sản phẩm, nước pha, mùi vị..)
- Thí nghiệm 3: Hoàn thiện các bước của quy trình công nghệ
Từ các kết quả nội dung thí nghiệm trên, hoàn thiện các bước của quy trình
công nghệ, thử nghiệm 2kg/ mẻ x 5 lần lặp lại để đánh giá quy trình chế biến sản
phẩm trà túi lọc từ măng tây có phối trộn và không phối trộn
* Các chỉ tiêu xác định: Ẩm độ, màu sắc, hàm lượng chất tan, polyphenol tổng
số, tanin, gluxit, vitamin C và cảm quan (màu sắc sản phẩm, nước pha, mùi vị..)
g. Xây dựng các tiêu chí nguyên liệu phù hợp với quy trình công nghệ
- Tiêu chí nguyên liệu ngọn măng tây
- Tiêu chí nguyên liệu gốc măng tây
- Tiêu chí nguyên liệu về cành lá của cây măng tây
- Tiêu chí nguyên liệu cho các sản phẩm phối trộn: mướp đắng, linh chi, hoa
hòe, cỏ ngọt
3.3.2. Nội dung 2: Xây dựng mô hình trồng và sản xuất măng tây đáp ứng
yêu cầu về nguyên liệu của công nghệ chế biến sản phẩm trà túi lọc.
Áp dụng quy trình kỹ thuật hiện có để xây dựng mô hình quy mô diện tích
0,5 ha tại Buôn Ma Thuột với hạt giống Măng tây xanh Amadeus nhập khẩu.
* Các chỉ tiêu theo dõi mô hình: sinh trưởng, năng suất các bộ phận tiềm
năng làm nguyên liệu sản xuất trà, sâu bệnh hại.
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3.3.3. Nội dung 3: Xây dựng mô hình chế biến các sản phẩm trà túi lọc từ
cây măng tây xanh có qui mô 20kg/ngày và sản xuất thử nghiệm sản phẩm:
- Thực hiện thuê khoán chuyên gia để lập thiết kế kỹ thuật, bản vẽ để thiết kế
xây dựng sửa chữa nhỏ nhà xưởng, lắp đặt trang thiết bị đáp ứng yêu cầu của quy
trình công nghệ chế biến trà túi lọc tại nội dung 1 của đề tài trên cơ sở tính toán
cân bằng vật chất - năng lượng, đầu vào nguyên liệu và đầu ra sản phẩm
- Tổ chức sản xuất thử nghieệm theo từng mẻ ở quy mô tối đa công suất hệ
thống thiết bị được lắp đặt. Đồng thời cũng với các chuyên gia hoàn thiện quy trình
công nghệ chế biến và căn chỉnh tối ưu hoá hệ thống thiết bị đáp ứng công suất
20kg/ngày.
3.3.4. Phƣơng pháp phân tích các chỉ tiêu theo dõi
* Xác định hàm lượng chất hòa tan theo TCVN 5610:2007 “Chè -Xác định
hàm lượng chất chiết trong nước”.
- Nguyên tắc: Chiết chất hoà tan từ phần mẫu thử bằng nước sôi có đối lưu.
Lọc, rửa, sấy khô và cân cặn không hoà tan trong nước nóng. Tính hàm lượng chất
chiết trong nước.
- Chuẩn bị mẫu thử
Sử dụng mẫu thử đã biết trước hàm lượng chất khô Khi lượng nguyên liệu
được giữ lại trên rây 1,4 mm chiếm đến 60 %, thì trước khi phân tích phải nghiền
qua rây cỡ lỗ 3 mm.
- Cách tiến hành:
+ Chuẩn bị chén nung:
Sấy chén nung sạch 1 giờ trong tủ sấy ở nhiệt độ 103oC. Để nguội trong bình
hút ẩm và cân chính xác đến 0,001 g.
+ Phần mẫu thử:
Cân 2g mẫu thử cho vào trong bình cầu chính xác đến 0,001g.
+ Xác định
Cho 200 ml nước cất nóng hoặc ít nhất nước có độ tinh khiết tương đương
vào phần mẫu thử và cho đối lưu trên luồng nhiệt thấp trong 1 giờ, thỉnh thoảng
quay bình. Sử dụng bình lọc lọc dịch nóng qua chén nung đã chuẩn bị trong điều
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kiện chân không. Rửa bình bằng nước cất nóng nhiều lần, chuyển tất cả cặn không
hoà tan vào trong chén nung. Cuối cùng rửa cặn bằng 200 ml nước cất nóng. Làm
khô cặn bằng cách hút chân không. Sấy chén nung cùng cặn trong trong tủ sấy ở
nhiệt độ 103oC trong 16 giờ (ngh a là để qua đêm). Làm nguội trong bình hút ẩm
và cân chính xác đến 0,001 g.
- Tính toán
Hàm lượng chất chiết trong nước của mẫu thử, được biểu thị theo phần trăm
khối lượng chất khô, tính bằng công thức:

Trong đó:
mo là khối lượng của phần mẫu thử, tính bằng gam;
m1 là khối lượng của cặn không tan đã khô, tính bằng gam;
w là hàm lượng chất khô của mẫu thử, được biểu thị theo phần trăm khối
lượng. Hàm lượng chất khô bằng 100 trừ hao hụt khối lượng ở 103 oC được xác
định theo phương pháp qui định trong TCVN 5613:2007 (lSO 1573:1980).
* Xác định Polyphenol tổng số
- Nguyên tắc:
Các hợp chất phenol có khả năng phản ứng với thuốc thử Folin–Ciocalteu tạo
sản phẩm có màu xanh lục, sản phẩm có độ hấp thụ cực đại tại bước sóng 765nm.
Tổng hàm lượng polyphenol được xác định theo phương pháp của Folin-Ciocalteu,
1927
- Các bước tiến hành:
+ Bước 1: Xây dựng đường chuẩn gallic
Lấy 1ml dung dịch gallic acid được chuẩn bị trong ethanol với các nồng độ
0.01, 0.03, 0.05, 0.07 và 0.09mg/ml trộn với 5ml Folin–Ciocalteu reagent (được
pha loãng 10 lần) và 4ml (75g/l) sodium carbonate. Độ hấp thụ của dung dịch được
xác định sau 30 phút ở bước sóng 765nm, xây dựng đường chuẩn và phương trình
hồi quy giữa nồng độ gallic và độ hấp thụ.
+ Bước 2: Xác định độ hấp thụ của mẫu trích
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Lấy 1ml dung dịch chiết trộn với 5ml dung dịch Folin–Ciocalteu reagent và
thứ tự như với gallic acid. Tiếp đó, đo độ hấp thụ ở bước sóng 765nm. Thí nghiệm
được lặp lại 3 lần, lấy kết quả trung bình.
Tổng hàm lượng polyphenol của cao chiết được xác đinh qua giá trị tương
đương với gallic acid (gallic acid equivalents-GAE) thông qua phương trình đường
chuẩn của gallic acid và xác định bằng công thức sau:
C = c×V/m
Trong đó:
C: tổng hàm lượng polyphenol, mg/g của cao trích tính bằng GAE.
c: nồng độ gallic acid xác định từ phương trình đường chuẩn (mg/ml).
V: thể tích của dịch trích (ml).
m: khối lượng của mẫu nguyên liệu (g).
* Xác định hàm lượng chất xơ thô theo TCVN 5714: 2007 “Chè - Xác định
hàm lượng Xơ thô” [2]
Mẫu được nghiền nhỏ thích hợp, sau đó xử lý lần lượt bằng dung dịch axit
sulfuric và dung dịch natrihydroxit đun sôi. Cặn được tách bằng cách lọc, rửa, sấy
khô, cân sau đó hoá tro. Sự hao hụt khối lượng sau khi hoá tro được gọi là hàm
lượng xơ thô.
* Xác định hàm lượng carbohydrate hoà tan bằng phương pháp Anthrone
- Nguyên tắc: Theo nguyên tắc so màu và lợi dụng phản ứng tạo màu giữa các
đường và anthrone (9,10-dihydro-9-oxoantracen) trong axit sunfuric.
- Tiến hành Cho vào các ống thí nghiệm sạch 2ml dung dịch cần phân tích
(chứa =200mg oza tổng số). Làm sạch sơ bộ dung dịch trong nước đá 15 phút,
thêm 4ml dung dịch anthrone. Lắc bằng máy lắc ống, đậy ống bằng nắp tròn thủy
tinh, cho vào nồi cách thủy 800C trong 8 phút, sau đó làm nguội nhanh các ống
trong thùng chứa đá, để mẫu trong bóng tối 30 phút rồi đo D ở 585nm.
* Xác định hàm lượng hàm lượng vitamin C bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC.
- Chiết xuất cao tổng: Chiết solex một lượng chính xác mẫu đã nghiền mịn
trong 12h. Sau khi kết thúc, để nguội, lấy dịch chiết ra khỏi bình cầu và thu hồi
dung môi bằng phương pháp cô cất chân không.
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- Xác định hàm lượng Vitamin C bằng HPLC: Điều kiện chạy HPLC: Cột
Bischoff prontosil AQ 4 mm x 125 mm x 5 µm. Hệ dung môi dành cho HPLC
vitamin C. Tốc độ 0,75 ml/phút. Detector UV, λ 254 nm. Thời gian chạy 12 phút.
Nhiệt độ 300C.
Thiết lập đường chuẩn định lượng.
- Định lượng hảm lượng vitamin C cho từng mẫu.
* Đánh giá chất lượng cảm quan tham khảo theo TCVN 3218:2012 “Chè –
Xác định các chỉ tiêu cảm quan bằng phương pháp cho điểm”[3]
- Cho điểm các chỉ tiêu cảm quan
Bốn chỉ tiêu cảm quan: Ngoại hình, màu sắc, mùi, vị của nước pha được
đánh giá riêng rẽ bằng cách cho theo thang 5 điểm, điểm cao nhất là 5, điểm thấp
nhất là 1. Có thể quan sát bã chè để xem xét các chỉ tiêu khác. ở trong khoảng giữa
2 điểm nguyên liên tục theo sự cảm nhận về chất lượng của từng chỉ tiêu, người
thử có thể cho chính xác tới 0,5 điểm.
- Mức độ quan trọng của từng chỉ tiêu được đánh giá qua hệ số quan trọng
và được trình bày trong bảng sau:
Tên chỉ tiêu

Hệ số quan trọng
Theo %

Bằng số

25
15
30
30

1,0
0,6
1,2
1,2

1. Ngoại hình
2. Mầu nước pha
3. Mùi
4. Vị

- Cách tính điểm và xử lý điểm
+ Điểm trung bình của từng chỉ tiêu: là trung bình cộng điểm của tất cả các
uỷ viên trong hội đồng đã cho từng chỉ tiêu, và lấy chính xác đến một chữ số sau
dấu phẩy.
+ Khi có uỷ viên hội đồng cho điểm số lệch với điểm số trung bình của cả
hội đồng 1,5 điểm trở lên mà uỷ viên hội đồng đó có đủ lập luận hoặc chứng cứ rõ
ràng thì điểm của hội đồng bị bác bỏ và ngược lại.
+ Chỉ cần có một uỷ viên cho điểm 1 thì hội đồng cần phải thử lại. Kết quả
thử lại là quyết định.
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- Điểm tổng hợp của 1 sản phẩm được tính theo công thức:

Trong đó:
Di - điểm trung bình của cả hội đồng cho 1 chỉ tiêu thứ i;
ki - hệ số quan trọng của chỉ tiêu tương ứng.
- Sản phẩm đạt yêu cầu khi: tổng số điểm đạt từ 11,2 điểm trở lên, không có bất
cứ chỉ tiêu nào dưới 2 điểm và 3 chỉ tiêu khác phải không thấp hơn 2,8 điểm.
TT

Xếp hạng chất lƣợng

Điểm số

1

Tốt

18,2 - 20

2

Khá

15,2 - 18,1

3

Đạt

11,2 - 15,1

4

Kém

7,2 - 11,2

5

Hỏng

0 - 7,2

- Mức điểm của từng chỉ tiêu đối với nước pha (dịch chiết) được miêu tả ở
bảng sau:
Chỉ
tiêu

Điểm
5

4

3

2

1

Ngoại
hình

Đồng đều về màu
sắc và kích thước,
đặc trưng cho sản
phẩm hoàn hảo.
Chè cấp cao phải
có ngoại hình trau
chuốt và rất hấp
dẫn.

Đồng đều về màu
sắc và kích thước,
đặc trưng cho sản
phẩm, có một vài
sai sót nhỏ nhưng
không lộ rõ, khá
hoàn hảo và hấp
dẫn

Đạt tiêu
chuẩn
theo yêu
cầu kỹ
thuật.

Lẫn loại, kích
thước và màu sắc
không đồng đều
không tương ứng
với tên gọi của sản
phẩm. Lộ xơ cậng
và các khuyết tật
khác

Lẫn loại quá
nhiều, lộ rõ
xơ cậng và
tạp chất.

Màu
nƣớc

Trong sáng, sánh
đặc trưng cho sản
phẩm Chè cấp
cao, nước pha
phải sống động và
hấp dẫn

Trong sáng, khá
sánh, đặc trưng
cho sản phẩm,
tương đối sống
động và hấp dẫn

Đạt tiêu Bị đục, không đặc Đục
chuẩn
trưng cho sản nhiều
theo yêu phẩm, có cặn, bẩn bẩn.
cầu kỹ
thuật
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tối
cặn

Thơm tự nhiên,
gây ấn tượng khá
hài hoà và hấp dẫn
đặc trưng cho sản
phẩm.

Đạt tiêu
chuẩn
theo yêu
cầu kỹ
thuật

Kém thơm, lộ mùi
lạ và mùi do
khuyết tật, không
đặc trưng cho sản
phẩm

Lộ rõ mùi lạ
và các mùi
do
khuyết
tật.

Mùi

Thơm tự nhiên,
gây ấn tượng hài
hoà, hấp dẫn, dễ
chịu, đặc trưng
cho sản phẩm
không có mùi lạ
hoặc mùi do
khuyết tật.
Chè cấp cao mùi
thơm mạnh và
bền

Vị

Chát dễ chịu, đặc
trưng cho sản
phẩm, hài hoà
giữa vị và mùi.
Chè cấp cao có vị
chát hậu ngọt,
ngon hấp dẫn

Chát dễ chịu, đặc
trưng cho sản
phẩm, khá hài hoà
giữa vị và mùi,
không lộ khuyết có
hậu ngọt khá hấp
dẫn

Đạt tiêu
chuẩn
theo yêu
cầu kỹ
thuật

Vị chát xít không
đặc trưng cho sản
phẩm, lộ vị chè
già, vị lạ và vị do
khuyết tật khác

Vị chát đắng,
có vị lạ hoặc
do
các
khuyết
tật
khác
gây
cảm giác khó
chịu

3.3.5. Phƣơng pháp xử lý số liệu
- Kết quả các thí nghiệm được trình bày là giá trị trung bình của 3 lần lặp lại
(mean ±standard deviation (STD). Số liệu được xử lý bằng phần mềm thống kê
MINITAB 2016.
- Đối với số liệu thực hiện mô hình vườn nguyên liệu và mô hình chế biến đo
đếm đơn và tổng hợp đơn thuần không xử lý số liệu thống kê.
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4.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4.1. Nội dung 1: Hoàn thiện quy trình sản xuất trà túi lọc từ các bộ phận
của cây măng tây tại Đắk Lắk và xây dựng các tiêu chí nguyên liệu phù hợp
với quy trình.
4.1.1. Xác định đặc tính của nguyên liệu sản xuất trà măng tây tại Đắk Lắk
để làm cơ sở xác định thông số công nghệ
4.1.1.1. Kết quả thí nghiệm 1: Xác định đặc tính và thành phần của nguyên
liệu cây măng còn non ở các thời điểm thu hái khác nhau:
Ngọn non và phần gốc của cây măng tây non được đem đi phân tích để xác
định một số thành phần hoá học cơ bản như: hàm lượng chất hoà tan, polyphenol
tổng số, hàm lượng chất xơ thô, hàm lượng carbohydrate hoà tan và hàm lượng
vitamin C để xác định đặc tính và thành phần của nguyên liệu cây măng tây còn non.
Bảng 8. Thành phần hoá học cơ bản của phần ngọn non của cây măng tây ở các
thời điểm thu hái khác nhau
Tên công
thức

Hàm
lƣợng
chất hoà
tan (%)

CT1 (30cm) 32,25b
CT2 (40
cm)

32,73a

CT3 (50cm) 31,15c
CT4 (60
cm)

28,08d

Hàm lƣợng
polyphenol
tổng số (%)

Hàm
lƣợng
chất xơ
thô (%)

Hàm lƣợng
carbohydrat
e hoà tan
(%)

Hàm
lƣợng
vitamin C
(mg/100g
DW)

0,63b

10,29d

12,09c

102,74a

0,77ab

11,53c

12,22c

86,79b

0,86a

11,91b

10,4ab

72,84c

0,9a

12,6a

9,38a

55,25d

* Chú thích: các giá trị a, b, c, d theo giá trị trung bình trên một cột thể hiện sự
sai khác nhau có ý nghĩa thống kê ở mức P<0,05
Kết quả phân tích cho thấy; ngọn măng tây có chiều cao càng dài thì cho trà
có hàm lượng chất hoà tan, hàm lượng carbohydrate hoà tan và hàm lượng vitamin
C càng thấp, tuy nhiên hàm lượng polyphenol tổng số và hàm lượng chất xơ thô lại
tăng. Đối với công thức 1 và công thức 2 khi thu hoạch măng tây ở chiều cao 30
cm và 40 cm, thì cho trà có hàm lượng chất hoà tan cao nhất trên 32%. Tuy nhiên
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khi cây măng tây phát triển đến chiều cao trên 60 cm thì hàm lượng chất hoà tan sẽ
bị giảm xuống còn khoảng 28%. Kết quả phân tích hàm lượng carbohydrate hoà
tan và vitamin C cũng cho thấy chiều hướng tương tự. Đối với cây măng tây được
thu hoạch ở độ cao từ 30 cm đến 40 cm, sẽ cho trà có hàm lượng carbohydrate hoà
tan cao (trên 12%), và hàm lượng vitamin C trên 86 mg/100g. Tuy nhiên khi cây
măng tây phát triển đến độ cao trên 60 cm, thì hàm lượng carbohydrate hoà tan sẽ
giảm xuống còn 9,38% và hàm lượng vitamin C giảm xuống còn 55,25 mg/100g.
Kết quả phân tích hàm lượng polyphenol tổng số và hàm lượng chất xơ thô cho
thấy chiều hướng ngược lại. Trà măng tây được làm từ phần ngọn của cây măng
tây thu hoạch ở chiều cao 30 cm có hàm lượng thấp nhất các chất polyphenol
(0,63%) và chất xơ (10,29%). Tuy nhiên khi cây măng tây phát triển đến chiều cao
60 cm thì hàm lượng polyphenol tổng số và chất xơ sẽ tăng cao (tương ứng 0,9%
và 12,6%).
Bảng 9. Thành phần hoá học cơ bản của phần gốc của cây măng tây ở các thời
điểm thu hái khác nhau
Tên công
thức

Hàm
Hàm lƣợng
Hàm
Hàm lƣợng
lƣợng chất polyphenol lƣợng chất carbohydrate
hoà tan
tổng số
xơ thô
hoà tan

Hàm
lƣợng
vitamin C

(%)

(%)

(%)

(%)

(mg/100g)

CT5
(30cm)

27,12a

0,68a

24,4a

14,81a

44,74a

CT6
(40cm)

24,35b

0,75ab

26,31b

12,75b

39,61b

CT7
(50cm)

22,47c

0,82bc

27,52c

11,54c

34,7c

CT8
(60cm)

21,48d

0,87c

29,44d

9,71d

33,2c

* Chú thích: các giá trị a, b, c, d theo giá trị trung bình trên một cột thể hiện sự sai
khác nhau có ý nghĩa thống kê ở mức P<0,05
Kết quả phân tích thành phần hoá học của phần gốc măng tây cho thấy; cây
măng tây được thu hoạch ở chiều cao càng dài thì hàm lượng chất hoà tan, hàm
lượng carbohydrate hoà tan và hàm lượng vitamin C trong phần gốc càng giảm, tuy
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nhiên hàm lượng polyphenol và hàm lượng chất xơ càng cao. Phần gốc của cây
măng tây ở chiều cao 30 cm có hàm lượng chất hoà tan 27,12%, khi cây phát triển
đến chiều cao 60 cm thì hàm lượng chất hoà tan của phần gốc giảm còn 21,48%.
Hàm lượng carbohydrate hoà tan của gốc măng cũng giảm khi cây măng cao lên. Ở
chiều cao 30 cm, gốc măng có hàm lượng carbohydrate hoà tan 14,81%, hàm
lượng này giảm còn 9,71% khi cây cao trên 60 cm. Hàm lượng vitamin C trong
gốc cũng giảm từ 44,74 mg/100g xuống còn 33,2 mg/100g khi cây măng tây cao từ
30 cm đến 60 cm. Tuy nhiên hàm lượng polyphenol và hàm lượng chất xơ trong
gốc măng tăng khi cây tăng độ cao. Ở độ cao 30 cm, gốc măng có hàm lượng
polyphenol và hàm lượng chất xơ thấp (0,68% và 24,4%), khi cây đạt chiều cao 60
cm thì hàm lượng những chất này tăng cao (tương ứng 0,87% và 29,44%).

Hình1. Cây măng tây non ở các chiều cao khác nhau
Ở chiều cao từ 30 cm đến 40 cm cây măng tây thường được thu hoạch để lấy
phần ngọn làm thực phẩm, phần gốc bị loại bỏ hoặc được tận dụng làm thức ăn cho
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gia súc. Ở độ cao trên 50 cm ngọn măng tây đã bị phân hoá thành hoa và tán lá, lúc
này măng đã già, hàm lượng chất xơ cao, do đó không thể sử dụng làm thực phẩm.
Tuy nhiên hàm lượng chất hoà tan, polyphenol, carbohydrate và vitamin C vẫn
tương đối cao, do đó chúng vẫn có thể được tận dụng để chế biến trà măng tây.
4.1.1.2. Kết quả thí nghiệm 2: Xác định đặc tính và thành phần của nguyên
liệu thân, rễ và cành lá của cây măng:
Tương tự như ngọn và gốc của cây măng non, thân, rễ và cành lá của cây
măng tây cũng được đem đi phân tích để xác định hàm lượng chất hoà tan, hàm
lượng polyphenol, hàm lượng chất xơ, hàm lượng carbohydrate hoà tan và hàm
lượng vitamin C.
Bảng 10. Thành phần hoá học cơ bản của thân, rễ và cành lá của cây măng tây
Hàm
Hàm lƣợng
Hàm
Hàm lƣợng
lƣợng chất polyphenol lƣợng chất carbohydrate
hoà tan
tổng số
xơ thô (%) hoà tan (%)
(%)
(%)

Hàm
lƣợng
vitamin C
(mg/100g)

Thân già

14,24c

0,51b

41,82c

8,39b

29,37b

Cành lá

16,4b

0,93a

32,06a

1,55c

32,12a

Rễ

26,92a

0,34c

38,06b

29,19a

22,54c

Tên công
thức

* Chú thích: các giá trị a, b, c theo giá trị trung bình trên một cột thể hiện sự sai
khác nhau có ý nghĩa thống kê ở mức P<0,05
Kết quả phân tích cho thấy hàm lượng chất hoà tan trong rễ của cây măng
tây cao hơn nhiều so với trong thân già và cành lá của cây măng tây (rễ: 26,92%;
cành lá: 16,4%; thân già: 14,24%). Tuy nhiên hàm lượng polyphenol và hàm lượng
vitamin C trong rễ là thấp nhất (tương ứng 0,34% và 22,54 mg/100g). Cành lá của
cây măng tây có hàm lượng polyphenol và vitamin C cao nhất (tương ứng 0,93%
và 32,12 mg/100g), tuy nhiên hàm lượng carbohydrate hoà tan trong cành lá rất
thấp chỉ ở mức 1,55%. Thân già của cây măng tây có hàm lượng chất xơ cao nhất
lên đến 41,82%, trong khi đó hàm lượng chất hoà tan, polyphenol, carbohydrate
trong thân già của cây măng tây tương đối thấp.
4.1.1.3. Đánh giá khả năng tận dụng để chế biến trà từ các bộ phận của cây
măng tây
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Theo Kết quả phân tích hoá học và sinh hoá của các bộ phận khác nhau của
cây măng tây, ngọn măng tây cho trà có hàm lượng chất hoà tan cao nhất (32,72%),
tiếp đến là gốc măng tây (27,12%), trong khi đó thân già của cây măng tây cho trà
có hàm lượng chất hoà tan thấp nhất (14,24%). Đối với trà măng tây nói riêng và các
loại trà nói chung, những hợp chất hoà tan trong nước thường bao gồm: các hợp chất
polyphenol, alkloid, các amino axit, gluxit, vitamin và các chất khoáng
(Jayawardhane et al., 2016). Đây là những hợp chất có giá trị dinh dưỡng cao. Do
vậy hàm lượng chất hòa tan trong dịch chiết cao sẽ cho trà có chất lượng tốt.
Bảng 11. Thành phần hoá học cơ bản có trong trà làm từ các bộ phận khác nhau
của cây măng tây
Tên công
thức

Hàm
Hàm lƣợng
Hàm
Hàm lƣợng
lƣợng chất polyphenol lƣợng chất carbohydrate
hoà tan
tổng số
xơ
hoà tan
(%)

(%)

(%)

(%)

Hàm
lƣợng
vitamin C
(mg/100g)

Ngọn
măng

32,72a

0,77b

11,53a

12,22c

86,79a

Gốc măng

27,12b

0,68c

24,4b

14,81b

44,74b

Thân già

14,24d

0,51d

41,82e

8,39d

29,37c

Cành lá

16,4c

0,93a

32,06c

1,55e

32,12c

Rễ

26,92b

0,34e

38,06d

29,19a

22,54d

* Chú thích: các giá trị a, b, c, d theo giá trị trung bình trên một cột thể hiện sự sai
khác nhau có ý nghĩa thống kê ở mức P<0,05
Bảng 11 cũng thể hiện hàm lượng chất xơ thô trong trà làm từ các bộ phận
khác nhau của cây măng tây. Chất xơ thô trong trà chủ yếu là cellulose,
hemicellulose và lignin, không hoà tan được trong nước, do vậy chất xơ thô không
đóng góp vào giá trị dinh dưỡng của trà. Khi hàm lượng chất xơ thô trong trà tăng
sẽ làm giảm nghiêm trọng chất lượng của trà (Fermuz et al., 1993). Kết quả phân
tích hàm lượng chất xơ thô trong bảng số 11 cho thấy: Ngọn măng tây có hàm
lượng chất xơ thấp nhất (11,53%), tiếp đến là gốc măng tây (24,4%) và cành lá
măng tây (32,06%). Rễ và thân già của cây măng tây có hàm lượng chất xơ thô rất
cao (lên đến 41,82%). Kết quả phân tích này rất phù hợp với lý thuyết của Aroyeun
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(2013): khi cây càng già thì hàm lượng chất xơ thô càng cao. Kết quả này cũng giải
thích được nguyên nhân làm cho hàm lượng chất hòa tan trong dịch chiết là nước
của phần thân già và cành lá măng tây thấp.
Măng tây có chứa một hàm lượng tương đối các hợp chất polyphenol, đây là
một trong những hợp chất có hoạt tính sinh học cao như: kháng viêm, kháng nấm,
chống oxi hoá. Do vậy nó có vai trò quan trọng trong việc phòng trừ các bệnh về
tim mạch, thần kinh và ung thư. Bên cạnh đó, polyphenol còn được coi là một
thành phần quan trọng để đánh giá chất lượng của trà (Ignat et al., 2010). Kết quả
phân tích trong bảng 11 cho thấy, cành lá măng tây và ngọn măng tây có hàm
lượng polyphenol tổng số cao nhất (tương ứng với 0,93% và 0,77%). Phần thân già
và rễ măng tây có hàm lượng polyphenol tổng số thấp nhất (tương ứng 0,51% và
0,34%). Kết quả hàm lượng polyphenol tổng số trong ngọn và gốc của cây măng
tây trong nghiên cứu này phù hợp với các nghiên cứu khác trong nước và quốc tế
như: nghiên cứu của Nguyễn Thị Mỹ Trang (2015) thuộc đại học Nha Trang và
nghiên cứu của Chen và cộng tác viên (2017).
Măng tây cũng có chứa các hợp chất carbohydrate hoà tan; bao gồm các loại
đường đơn (glucose, fructose,...) và đường đa (maltose, tinh bột,...), đây là nguồn
cung cấp năng lượng chính cho cơ thể. Trong chế biến trà, đường bị caramen trong
quá trình sao sẽ tạo ra màu, hương thơm và vị cho trà. Do đó carbohydrate hoà tan
là một trong những tiêu chí quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản
phẩm. Kết quả phân tích trong bảng 11 cho thấy: Rễ có hàm lượng carbohydrate
hoà tan lớn nhất chiếm 29,19%. Vì rễ là nguồn cung cấp dinh dưỡng cho cây nên
hàm lượng đường tích luỹ trong rễ thường cao (Wilson et al., 2008). Cành lá và
thân già của cây măng tây chứa hàm lượng carbohydrate hoà tan thấp nhất (1,55%
và 8,39%). Ngọn măng tây và gốc măng tây chứa hàm lượng carbohydrate hoà tan
tương đối (11,67% và 12,58%).
Ngoài ra trong măng tây còn có chứa một hàm lượng tương đối vitamin C,
đây là một trong những loại vitamin rất cần thiết đối với sức khoẻ con người. Việc
tiêu thụ vitamin C có tác dụng bảo vệ cơ thể khỏi bệnh thiếu máu do thiếu vitamin
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C, giúp da, lợi và mạch máu khoẻ mạnh. Vitamin C còn đóng một vai trò quan
trọng trong việc hình thành collagen, hấp thụ sắt, làm giảm hàm lượng cholesterol
trong máu, hạn chế sự hình thành của Nitrosamin (đây là một hợp chất có khả năng
gây ung thư). Ngoài ta vitamin C còn có khả năng giúp tăng cường hệ miễn dịch.
Vitamin C cũng được xem là một hợp chất chồng oxi hoá, do đó nó có khả năng
giúp ngăn ngừa bệnh xơ vữa động mạch, các bệnh tim mạch (Harris, 1996). Do
vậy đây là một hợp chất quan trọng làm tăng giá trị của trà. Kết quả phân tích trong
bảng 11 cho thấy; hàm lượng vitamin C trong ngọn non của cây măng tây cao nhất
(86,79 mg/100g), tiếp theo là trong gốc măng (44,74mg/100g). Thân già và rễ của
cây măng tây có hàm lượng vitamin C thấp nhất (29,37 và 22,54 mg/100g). Kết
quả này cũng phù hợp với các nghiên cứu trong và ngoài nước như: nghiên cứu
của nghiên cứu của Nguyễn Thị Mỹ Trang (2015) thuộc đại học Nha Trang;
nghiên cứu của Saito et al (2000), nghiên cứu của Žebrauskienė et al (2017), và
nghiên cứu của Velavan et al (2007).
4.1.1.4. Kết quả phân tích chất lượng cảm quan của trà làm từ các bộ phận
khác nhau của cây măng tây
Màu sắc: Màu sắc là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất
lượng cảm quan của sản phẩm trà. Trên thị trường hiện nay các sản phẩm trà khô
thường có màu từ xanh nhạt, vàng xanh đến xanh đen. Các bộ phận khác nhau của
cây măng tây sau khi qua quy trình chế biến trà (gồm: làm sạch, cắt khúc, chần,
sấy, sao) sẽ cho ra sản phẩm có màu sắc khác nhau đặc trưng cho màu sắc tự nhiên
của từng bộ phận.

Hình 2. Trà khô từ các bộ phận khác nhau của cây măng tây
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Hình 2 mô tả màu sắc của trà được chế biến từ các bộ phận khác nhau của
cây măng tây. Trà làm từ ngọn non và cành lá của cây măng tây có màu xanh rất
đẹp mắt, trong khi đó phần gốc của cây măng tây cho trà có màu trắng ngà. Trà
làm từ rễ cây măng tây có màu nâu đất kém hấp dẫn và không đặc trưng cho màu
sắc của trà. Màu sắc của trà khô ảnh hưởng quyết định đến màu sắc của nước pha.
Ngọn măng, gốc măng và thân già cây măng tây cho nước pha có màu vàng nhạt
đẹp mắt, cành lá cho nước pha có màu xanh lá cây trong khi đó rễ cho nước pha có
màu nâu nhạt không hấp dẫn.
Bảng 12. Kết quả đánh giá cảm quan các mẫu trà từ các bộ phận của cây măng tây
Tên
công
thức
Ngọn
măng
non

Gốc
măng
tây

Rễ
măng
tây

Ngoại hình

Đồng đều,
màu xanh
hấp dẫn
Kích thước
đồng đều,
tương đối
hấp dẫn

Màu vàng
nhạt hấp
dẫn

Màu vàng
nhạt hấp
dẫn

Ngoại hình
kém hấp
Màu nâu
dẫn, màu sắc
nhạt, hơi
không đặc
vẫn đục
trưng cho
sản phẩm trà

Ngoại hình
Cành lá tương đối
hấp dẫn,
măng
màu sắc đẹp
tây
Thân
măng
tây

Màu sắc
nƣớc pha

Vị

Tổng
điểm

Xếp
hạng

Rõ mùi đặc
trưng của
măng tây

Ngọt dịu,
vị măng
tây đậm

18,2

Khá

Rõ mùi đặc
trưng của
măng tây

Vị ngọt
dịu, có vị
măng tây
vừa phải
dễ chịu

18.4

Tốt

Không có
mùi đặc
trưng của
măng tây, lộ
rõ mùi lạ
(mùi đất)

Vị nhạt,
không có
vị đặc
trưng của
măng tây

6.8

Hỏng

Vị ngọt
dịu, vị đặc
trưng của
măng tây
nhẹ, chấp
nhận được

16

Khá

Vị nước
pha nhạt

11

Trung
bình

Mùi

Mùi đặc
trưng của
Màu xanh
măng tây
lá hấp dẫn
nhẹ, có mùi
lạ

Ngoại hình
Màu vàng
kém hấp dẫn
nhạt

Không có
mùi đặc
trưng
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Kết quả đánh giá cảm quan cho thấy trà làm từ gốc, ngọn và cành lá của cây
măng tây có tổng số điểm thử nếm cao (tương ứng với 18,4; 18,2 và 16 điểm), màu
sắc nước pha hấp dẫn, có mùi và vị đặc trưng của măng tây. Trong khi đó, nước
pha của trà làm từ thân già và rễ của cây măng tây có màu sắc kém, không có mùi
và vị đặc trưng của măng tây.
Từ những kết quả phân tích ở trên cho thấy:
- Ngọn non của cây măng tây chứa hàm lượng cao các chất chiết trong nước
(32,72%), polyphenol (0,77%), và vitamin C (86,79mg/100g) và chứa hàm lượng
chất xơ thấp (12,22%). Hơn nữa trà làm từ ngọn cây măng tây có chất lượng cảm
quan rất tốt với tổng điểm thử nếm lên đến 18,2.
- Gốc của cây măng non cho trà có hàm lượng chất hoà tan cao (27,12%) và
hàm lượng polyphenol và vitamin C tương đối cao (0,68% và 44,74 mg/100g),
hàm lượng chất xơ thô thấp (24,4%), chất lượng cảm quan tương đối tốt (tổng
điểm thử nếm là 18,4). Hơn nữa đây là bộ phận bị loại bỏ mỗi khi thu hoạch măng
tây, có thể cung cấp nguồn nguyên liệu ổn định cho chế biến trà. Do vậy đây là
nguồn nguyên liệu tiềm năng cho sản xuất trà măng tây.
- Cành lá của cây măng tây cũng có thể tận dụng để sản xuất trà vì nó có
chứa hàm lượng polyphenol cao (0,93%), chất lượng cảm quan tốt (16 điểm). Tuy
nhiên hàm lượng chất hoà tan thấp (16,4%). Do vậy nếu sử dụng cành lá của cây
măng tây làm trà cần phối trộn với các nguyên liệu khác như cỏ ngọt, nấm linh
chi... để nâng cao giá trị dinh dưỡng của trà.
- Thân già và rễ của cây măng tây không thích hợp để sản xuất trà vì có hàm
lượng chất xơ thô cao (41,82% và 38,05%), hàm lượng vitamin C thấp (29,37 và
22,54 mg/100g). chất lượng cảm quan kém (11 điểm và 6,8 điểm).
4.1.2. Nghiên cứu thời gian bảo quản các nguyên liệu từ cây măng tây
4.1.2.1. Bảo quản nguyên liệu măng tây non
Măng tây tươi rất dễ bị hư hỏng sau khi thu hái. Những hư hỏng này bao gồm
những thay đổi về mặt vật lý và thành phần hoá học của măng non; như: măng bị
héo do quá trình hô hấp làm mất nước, măng bị già đi, hương vị thay đổi, hàm
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lượng vitamin C, protein và carbohydrate giảm (Esteve, 1995). Do vậy chất lượng
của măng sẽ bị suy giảm nghiêm trọng sau khi thu hái. Việc lựa chọn phương pháp
bảo quản thích hợp cho nguyên liệu măng tây tươi là cần thiết nhằm hạn chế những
biến đổi về mặt chất lượng đồng thời duy trì nguồn nguyên liệu ổn định cho quá
trình sản xuất.
Bảng 13. Kết quả phân tích thành phần hoá học của măng tây sau hai ngày bảo
quản bằng các phương pháp khác nhau
Tên công
thức

Hàm
lƣợng chất
hoà tan
(%)

Hàm lƣợng
polyphenol
tổng số (%)

Hao hụt
khối
lƣợng
(%)

Hàm lƣợng
Hàm
carbohydrate
lƣợng
hoà tan (%) vitamin C
(mg/100g)

CT1 (4oC)

29,59 a

0,52a

0a

13,7 a

53,42a

CT2

28,54b

0,45b

5,47c

12,22b

44,18b

(18oC)
CT3 (dk

29,54a

0,51a

8,52d

11,67b

38,27c

thƣờng)
CT4 (chân

29,25ab

0,42b

0,14b

14,29a

53,67a

không
*4oChú
C) thích: các giá trị a, b, c, d theo giá trị trung bình trên một cột thể hiện sự sai
khác nhau có ý nghĩa thống kê ở mức P<0,05
Theo kết quả phân tích ở bảng 13, sau 2 ngày bảo quản, hàm lượng chất hoà
tan giao động trong khoảng từ 28% đến gần 30%. Bảo quản măng tây trong bao
nilon ở điều kiện thường cho hàm lượng chất hoà tan thấp nhất. Kết quả phân tích
hàm lượng carbohydrate hoà tan cũng cho thấy, măng tây bảo quản ở nhiệt độ 4oC
có hàm lượng carbohydrate cao hơn so với măng tây được bảo quản ở nhiệt độ
18oC và điều kiện thường. Kết quả xác định hao hụt khối lượng tươi cũng cho thấy,
măng tây bảo quản ở nhiệt độ 4oC gây hao hụt khối lượng tươi thấp nhất (00,14%), trong khi đó măng tây bảo quản ở điều kiện thường và 18oC gây hao hụt
khối lượng tươi rất cao (8,52% và 5,47%). Kết quả này có thể là do quá trình hô
hấp của măng tây ở điều kiện thường diễn ra mạnh hơn so với quá trình hô hấp của
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măng tây ở điều kiện lạnh, do vậy làm hao hụt đường và các chất dinh dưỡng có
trong măng tây cao.
Bảng 14. Kết quả phân tích thành phần hoá học của măng tây sau bốn ngày bảo
quản bằng các phương pháp khác nhau
Tên công thức

Hàm
lƣợng
chất hoà
tan

Hàm lƣợng Hao hụt Hàm lƣợng
Hàm
polyphenol
khối
carbohydrate
lƣợng
tổng số
lƣợng
hoà tan
vitamin C
(%)

(%)

(%)

(mg/100g)

(%)
CT1 (4oC)

27.02b

0,51a

0,99 a

11,64 b

42,34a

CT2 (18oC)

22.45c

0,44b

5,7c

09,47c

30,17b

CT3 (dk
thƣờng)

21.09d

0,50a

8,89d

08,51d

28,15c

CT4 (Chân
không 4oC)

29.92a

0,42b

1,13b

13,11a

42,46a

* Chú thích: các giá trị a, b, c, d theo giá trị trung bình trên một cột thể hiện sự sai
khác nhau có ý nghĩa thống kê ở mức P<0,05
Sau bốn ngày bảo quản hàm lượng chất hoà tan trong măng tây ở các công
thức giảm đáng kể đặc biệt là công thức 2 và công thức 3 bảo quản măng tây ở
điều kiện nhiệt độ 18oC và bảo quản ở nhiệt độ thường với hàm lượng chất hoà tan
giảm còn 21,09% đến 22,45%. Bảo quản măng tây tươi ở nhiệt độ dưới 4oC ít làm
hao hụt hàm lượng chất hoà tan và carbohydrate nhất, đặc biệt là bảo quản trong
bao hút chân không ở điều kiện nhiệt độ 4oC hầu như không làm hao hụt hàm
lượng chất hoà tan và hàm lượng carbohydrate. Số liệu phân tích cho thấy, thời
gian bảo quản hầu như không gây ảnh hưởng đến hàm lượng polyphenol, tuy nhiên
gây ra hao hụt nghiêm trọng khối lượng tươi, đặc biệt công thức bảo quản ở nhiệt
độ thường gây ra hao hụt khối lượng tươi đến 8,89%.
Kết quả quan sát ngoại hình của măng tây tươi trong quá trình bảo quản cho
thấy; Sau hai ngày bảo quản, măng tây ở các công thức 1, 2 và 4 vẫn còn tươi
xanh, thân cứng, chưa có dấu hiệu của sự hư hỏng, tuy nhiên măng tây ở công thức
3 bảo quản ở điều kiện thường măng bị héo. Măng tây bảo quản trong bao hút chân
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không ở điều kiện thường và 18oC đều bị lên men. Sau 4 ngày bảo quản, măng tây
ở công thức 1 vẫn còn xanh tươi, tuy nhiên măng tây ở công thức 2 và 3 đã bị
nhũn, thối và héo; công thức 4 bao hút chân không bị nhả và bắt đầu lên men. Sau
5 ngày bảo quản, măng tây trong công thức 4 đã bị lên men hoàn toàn gây nhũn và
có mùi chua rất khó chịu. Như vậy sau 5 ngày bảo quản chỉ còn lại công thức 1 bảo
quản măng tây bằng màng bọc thực phẩm ở nhiệt độ 4oC cho măng vẫn còn tươi
xanh.Tuy nhiên đến ngày thứ 6, măng bắt đầu bị héo phần gốc, toàn bộ cây măng
ngả từ màu xanh sang hơi vàng.

B

A

C

D

Hình 3. Biến đổi của cây măng tây non sau 2, 4 và 6 ngày bảo quản ở nhiệt độ 4oC
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A. Ban đầu B. Sau 2 ngày

C. Sau 4 ngày

D. Sau 6 ngày

Hình 4. Biến đổi của măng tây sau 5 ngày bảo quản trong bao hút chân không ở 4oC
A. Ban đầu

B. Sau 5 ngày

Từ kết quản phân tích hoá học và cảm quan cho thấy, măng tây được bảo
quản bằng màng bọc thực phẩm ở điều kiện 4oC là tốt nhất với thời gian bảo quản
không quá 5 ngày.
4.2.2 Bảo quản nguyên liệu lá măng tây
Tương tự như măng tây non, lá măng tây cũng dễ bị héo úa và biến đổi sau
khi thu hái, do vậy cần được bảo quản để giữ chất lượng khi chưa được chế biến
kịp thời.
Bảng 15. Kết quả phân tích thành phần hoá học của lá măng tây sau hai ngày bảo
quản bằng các phương pháp khác nhau
Hàm lƣợng
chất hoà tan
(%)

Hàm lƣợng
polyphenol
tổng số
(%)

Hao hụt
khối lƣợng
(%)

Hàm lƣợng
carbohydrate
(%)

CT1 (4oC)

12,4a

0,94a

0,54b

0,94a

CT2 (18oC)

8,57b

0,9b

0,72c

0,54b

Tên công thức

CT3 (đk
8,27b
0,68c
0,70c
0,29c
thƣờng)
CT4 (chân
12,7a
0,92ab
0,14a
0,94a
o
không 4 C)
CT5 (chân
8,64bc
0,92ab
0,64bc
0,56b
không 18oC)
* Chú thích: các giá trị a, b, c theo giá trị trung bình trên một cột thể hiện sự sai
khác nhau có ý nghĩa thống kê ở mức P<0,05
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Kết quả phân tích trong bảng 15 cho thấy, bảo quản cành lá măng tây trong
điều kiện thường và 18oC làm giảm hàm lượng chất hoà tan và hoa hụt khối lượng
tươi mạnh nhất. Sau 2 ngày bảo quản ở điều kiện thường hàm lượng chất hoà tan
giảm còn 8,27%, hao hụt khối lượng tăng 0,70%. Bảo quản ở nhiệt độ 4oC ít gây
biến đổi chất lượng nguyên liệu nhất. Sau 2 ngày bảo quản trong bao hút chân
không ở 4oC chỉ làm hao hụt khối lượng tươi là 0,14%. Bảo quản ở điều kiện nhiệt
độ thường làm hàm lượng polyphenol và gluxit giảm mạnh nhất, chỉ còn 0,68% và
0,29%, trong khi đó bảo quản ở nhiệt độ lạnh hầu như không ảnh hưởng đến hàm
lượng polyphenol và gluxit của lá măng tây.
Bảng 16. Kết quả phân tích thành phần hoá học của lá măng tây sau năm ngày bảo
quản bằng các phương pháp khác nhau

Tên công
thức

Hàm lƣợng
chất hoà tan
(%)

Hàm lƣợng
polyphenol
tổng số (%)

Hao hụt khối
lƣợng (%)

Hàm lƣợng
carbohydrate
(%)

10,54a
0,92a
4,08a
0,85a
CT1 (4oC)
CT4 (Chân
10,48a
0,91a
6,65b
0,83a
o
không 4 C)
* Chú thích: các giá trị a, b theo giá trị trung bình trên một cột thể hiện sự sai
khác nhau có ý nghĩa thống kê ở mức P<0,05
Kết quả phân tích hoá học của các mẫu lá măng tây sau 5 ngày bảo quản cho
thấy, hầu như không có sự khác biệt về mặt thống kê giữa công thức bảo quản lạnh
trong bao nilon và bảo quản lạnh trong bao hút chân không đối với tất cả các chỉ
tiêu. Sau 5 ngày bảo quản thì hàm lượng chất hoà tan giảm còn 10,48%, hoa hụt
khối lượng tươi tăng lên đến 6,65%, hàm lượng carbohydrate giảm còn 0,83%.
Kết quả quan sát ngoại hình của các mẫu măng tây trong thời gian bảo quản
cho thấy; Sau 1 ngày bảo quản, CT3 xuất hiện mốc trên ngọn lá của cây măng. Sau
2 ngày bảo quản, lá măng ở các CT1, CT4 và CT5 vẫn còn tươi xanh. Tuy nhiên
sang ngày thứ 3 CT5 bị nhả hút chân không và bắt đầu lên men. Sau 3 ngày bảo
quản, lá măng ở CT 2 bắt đầu xuất hiện mốc (10%), lá măng ở CT3 bị nhiễm mốc
lên đến 70%, mẫu bị hỏng. Tuy nhiên lá măng ở CT1 và CT4 vẫn còn tươi xanh.
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Sang ngày thứ 5 CT4 bị nhả hút chân không, lá bắt đầu bị lên men. Đến ngày thứ
6, lá măng ở CT1 bắt đầy ngả sang màu vàng.
Từ kết quả phân tích hoá học và cảm quan cho thấy, cành lá của cây măng tây nên
bảo quản trong bao nilon ở nhiệt độ dưới 4oC trong vòng không quá 5 ngày.

A

B

C

D

E

Hình 5. Biến đổi của cành lá măng tây trong quá trình bảo quản
A. Ban đầu

B. Sau 4 ngày bảo quản ở 4oC C. Sau 5 ngày bảo quản ở 4oC

D. Sau 4 ngày bảo quản ở 18oC E. Sau 4 ngày bảo quản ở điều kiện thường
4.1.3. Nghiên cứu kích thước nguyên liệu và phương pháp xử lý nguyên liệu
trước khi chế biến thích hợp đối với nguyên liệu măng Đắk Lắk.
4.1.3.1. Xác định kích thước nguyên liệu:
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Măng tây trước khi đem xử lý nhiệt cần được cắt thành từng khúc nhỏ nhằm
làm cho nguyên liệu có kích thước đồng đều để thuận lợi cho các quá trình chế
biến tiếp theo như làm cho quá trình chần, sấy, sao được đồng đều, làm rút ngắn
thời gian sấy, làm thuận lợi cho quá trình nghiềm.
Bảng 17. Kết quả phân tích thành phần hoá học của ngọn măng tây ở các mức kích
cỡ khác nhau
Tên công
thức

Hàm
Hàm lƣợng Hàm lƣợng
lƣợng chất polyphenol carbohydrate
hoà tan
tổng số
hoà tan

Hàm
lƣợng
vitamin C

Thời gian
sấy
(h)

(%)

(%)

(%)

(mg/100g)

CT1
(2mm)

33,53a

0,74a

13,36a

83,57a

13,5

CT2
(5mm)

32,77b

0,72b

11,39b

85,43b

15

CT3
(10mm)

28,57c

0,67c

10,56c

86,33c

19

CT4
(15mm)

26,64d

0,63d

9,51d

88,53d

21,5

CT5
(20mm)

25,56e

0,61e

8,33e

90,78e

24

* Chú thích: các giá trị a, b, c, d, e theo giá trị trung bình trên một cột thể hiện sự
sai khác nhau có ý nghĩa thống kê ở mức P<0,05
Theo kết quả trong bảng 17, khi kích thước của ngọn măng càng dài thì hàm
lượng chất hoà tan, polyphenol và carbohydrate càng giảm, tuy nhiên hàm lượng
vitamin C lại tăng. Nguyên nhân của điều này là do, khi kích thước của ngọn măng
nhỏ, nhiệt độ của nước chần sẽ khuyếch tán đều trong toàn bộ cấu trúc của cây
măng làm mềm cây và phá vỡ một phần cấu trúc của cây măng, do đó tăng khả
năng trích ly các hợp chất có trong ngọn măng vào dịch chiết. Tuy nhiên, đối với
vitamin C rất dễ bị phân huỷ dưới tác động của môi trường bên ngoài như: nhiệt
độ, ánh sáng. Do đó khi kích thước của ngọn măng càng nhỏ nước nóng dễ dàng
khuyếch tán vào bên trong, làm phân huỷ vitamin C, do đó làm giảm nghiêm trọng
hàm lượng vitamin C. Kết quả phân tích cũng cho thấy khi ngọn măng có kích
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thước càng lớn thì thời gian sấy càng dài. Nguyên nhân là do quá trình khuyếch tán
hơi nước từ trong cây măng ra bên ngoài diễn ra khó khăn hơn khi ngọn có kích
thước lớn.
Đánh giá ngoại hình của ngọn măng sau khi chần cho thấy, đối với CT1,
ngọn măng bị mềm nhũn và bị đập nát nhiều sau khi cắt, do có kích thước quá nhỏ,
trong khi đó ngọn măng ở CT3, CT4 và CT5 còn hơi cứng, đặc biệt là CT5. CT2
cho ngọn măng có màu sắc đẹp, độ mềm vừa phải sau khi chần.

Hình 6. Trà làm từ ngọn măng với kích thước khác nhau
Màu sắc của trà sau khi sấy cũng khác nhau giữa các công thức. CT4 và CT5
cho trà có màu xanh sẫm, không đồng đều, không đẹp mắt; CT1 cũng cho trà có
màu hơi sẫm và không đồng đều, trong khi đó CT2 cho trà có màu vàng sáng, đồng
đều và bắt mắt.
Từ kết quả phân tích hoá học và ngoại hình của trà có thể kết luận CT2 với
ngọn măng có độ dài là 5mm cho trà có hàm lượng chất hoà tan, polyphenol,
carbohydrate cao, đồng thời có thời gian sấy thấp nhất.
Bảng 18. Kết quả phân tích thành phần hoá học của gốc măng tây ở các mức kích
cỡ khác nhau
Tên công
thức

CT1
(2mm)
CT2
(5mm)
CT3

Hàm
Hàm lƣợng Hàm lƣợng
lƣợng chất polyphenol carbohydrate
hoà tan
tổng số
(%)
(%)
(%)

Hàm
lƣợng
vitamin C
(mg/100g)

Thời gian
sấy
(h)

26,75a

0,66a

13,13a

40,43e

9,5

24,42b

0,55b

11,14b

45,24d

13

21,55c

0,45c

9,94c

47,48c

15,5
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(10mm)
CT4
18,64d
0,33d
8,55d
49,69c
17
(15mm)
CT5
16,76e
0,27e
7,48e
52,83a
19
(20mm)
* Chú thích: các giá trị a, b, c, d, e theo giá trị trung bình trên một cột thể hiện sự
sai khác nhau có ý nghĩa thống kê ở mức P<0,05
Tương tự như kết quả phân tích hoá học của ngọn măng, gốc măng có kích
thước càng nhỏ thì hàm lượng chất hoà tan, polyphenol và carbohydrate càng cao,
tuy nhiên hàm lượng vitamin C lại thấp. Gốc măng có kích thước nhỏ cũng có thời
gian sấy thấp.

Hình 7. Trà làm từ gốc măng có kích thước khác nhau
Kích thước nguyên liệu cũng ảnh hưởng đến màu sắc của trà. Với nguyên
liệu có kích thước từ 10mm đến 20mm, cho trà có màu sắc hơi sẫm, không đồng
đều. Với kích thước lớn như vậy, quá trình nghiền cũng khó khăn hơn và bột
nghiền có kích thước không đồng đều. Tuy nhiên khi nguyên liệu có kích thước
2mm, quá trình cắt rất khó và dễ làm dập nát nguyên liệu, màu sắc của trà trắng
nhạt, không bắt mắt. Với nguyên liệu có kích thước 5mm cho trà có màu sắc vàng
sáng, đồng đều, quá trình nghiền cũng dễ dàng hơn, kích thước bột nghiền đồng
đều hơn.
Từ kết quả phân tích hoá học và ngoại hình trà có thể kết luận, nguyên liệu
có kích thước 5mm là phù hợp với chế biến trà vì cho hàm lượng chất hoà tan,
polyphenol, gluxit cao, đồng thời màu sắc đẹp, đồng đều, thời gian sấy ngắn, quá
trình nghiền dễ dàng.
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Bảng 19. Kết quả phân tích thành phần hoá học của cành lá cây măng tây ở các
mức kích cỡ khác nhau

Tên
công
thức

Hàm
lƣợng
chất
hoà tan
(%)

Hàm lƣợng
polyphenol
tổng số
(%)

Hàm lƣợng
carbohydrate
hoà tan
(%)

Hàm lƣợng
vitamin C
(mg/100g)

Thời gian
sấy
(h)

CT1
16,47a
0,67a
1,17a
30,14e
8
(2mm)
CT2
11,93b
0,59a
0,7b
32,56d
9,5
(5mm)
CT3
9,44c
0,46b
0,61c
34,86c
11
(10mm)
CT4
7,51d
0,38bc
0,55c
36,3b
12,5
(15mm)
CT5
5,24e
0,33c
0,17d
38,44a
14
(20mm)
* Chú thích: các giá trị a, b, c, d, e theo giá trị trung bình trên một cột thể hiện sự
sai khác nhau có ý nghĩa thống kê ở mức P<0,05

Hình 8. Lá măng được cắt ở các kích thước khác nhau
Tương tự như kết quả phân tích hoá học của phần ngọn và gốc măng, cành
lá của cây măng tây có kích thước càng nhỏ sẽ cho trà có hàm lượng chất hoà tan,
polyphenol, gluxit càng cao, tuy nhiên hàm lượng vitamin C sẽ thấp, thời gian sấy
cũng được rút ngắn so với cành lá có kích thước lớn.
Khác với ngọn măng và gốc măng có thể đem đi nghiền sau quá trình sấy, lá
của cây măng tây rất mãnh và dòn sau khi sấy, do đó không thể đem nghiền. Do
vậy kích thước của lá măng tây 2mm là thích hợp nhất để chế biến trà.
4.1.3.2. Xác định phương pháp xử lý nguyên liệu trước khi chế biến
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Việc xử lý nhiệt nguyên liệu trước khi chế biến nhằm làm bất hoạt enzyme
gây biến đổi màu sắc của trà trong quá trình sấy như enzyme polyphenol oxidase
và peroxidase, đồng thời tiêu diệt một phần vi sinh vật có trên bề mặt nguyên liệu.
Ngoài ra việc xử lý nhiệt trước khi chế biến còn có thể rút ngắn được thời gian sấy
do nhiệt độ cao trong quá trình chần có thể làm thay đổi cấu trúc vật lý hoặc phá
vỡ màng tế bào làm tăng cường tốc độ bay hơi nước trong quá trình sấy.
Bảng 20. Kết quả phân tích thành phần hoá học của ngọn măng tây sử dụng các
phương pháp chần khác nhau
Hàm lƣợng
chất hoà
tan

Hàm lƣợng
polyphenol tổng
số

Hàm lƣợng
carbohydrate
hoà tan (%)

Hàm lƣợng
vitamin C
(mg/100g)

(%)

(%)

CT1 (chần
70oC)

28,31c

0,68c

10,4c

63,52d

CT2 (chần
90oC)

30,63b

0,74b

9,92c

65,29c

CT3 (vi sóng)

32,67a

0,80a

11,56b

68,61b

CT4 (không
xử lý)

27,56d

0,60d

12,78a

72,1a

Tên công
thức

* Chú thích: các giá trị a, b, c, d theo giá trị trung bình trên một cột thể hiện
sự sai khác nhau có ý nghĩa thống kê ở mức P<0,05
Kết quả phân tích cho thấy, tất cả các công thức có xử lý nhiệt đều làm tăng
hàm lượng chất hoà tan, polyphenol tổng số của trà, tuy nhiên lại làm giảm hàm
lượng vitamin C và carbohydrate so với công thức đối chứng. Điều này là do nhiệt
độ cao trong quá trình chần làm biến đổi vitamin C và giảm hàm lượng đường khử.
Trong các công thức có xử lý nhiệt thì CT3 (sử dụng vi sóng để xử lý nguyên liệu)
cho kết quả tốt nhất, với hàm lượng chất hoà tan và polyphenol cao nhất (30,63 %
và 0,80 %), đồng thời ít gây biến đổi hàm lượng vitamin C và hàm lượng
carbohydrate hoà tan.
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Hình 9. Trà làm từ ngọn măng tây sử dụng các phương pháp chần khác nhau
Phương pháp chần cũng ảnh hưởng rất lớn đến màu sắc của trà. Khi chần ở
nhiệt độ thấp 70oC, sẽ làm cho trà bị thâm, do đó màu sắc trà sau khi sấy không
đẹp mắt. Ngược lại nếu không xử lý nguyên liệu trước khi chế biến sẽ làm cho trà
có màu sắc xanh hơn. Trong khi đó việc sử dụng vi sóng và nước nóng ở nhiệt độ
90oC sẽ cho trà có màu vàng sáng, đẹp mắt.
Từ kết quả phân tích thành phần hoá học và màu sắc của trà, ta có thể chọn 2
phương pháp để xử lý ngọn măng tây trước khi chế biến là: sử dụng lò vi sóng và
nước nóng ở nhiệt độ 90oC.
Bảng 21. Kết quả phân tích thành phần hoá học của gốc măng tây sử dụng các
phương pháp chần khác nhau
Hàm lƣợng
chất hoà tan
(%)

Hàm lƣợng
polyphenol
tổng số (%)

Hàm lƣợng
carbohydrate
(%)

Hàm lƣợng
vitamin C
(mg/100g)

CT1 (chần
70oC)

25,55c

0,56c

16,22b

45,94c

CT2 (chần
90oC)

26,37b

0,70b

15,49b

45,98c

CT3 (vi
sóng)

27,36a

0,77a

17,80a

56,30b

CT4 (không
xử lý

24,55d

0,44d

19,29a

62,67a

Tên công
thức

* Chú thích: các giá trị a, b, c, d theo giá trị trung bình trên một cột thể hiện
sự sai khác nhau có ý nghĩa thống kê ở mức P<0,05
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Kết quả phân tích hoá học cho thấy, việc sử dụng vi sóng để xử lý măng tây
trước khi chế biến cho trà có hàm lượng chất hoà tan, polyphenol cao nhất (27,36%
và 0,77%) và ít gây biến đổi hàm lượng vitamin C so với phương pháp sử dụng
nước nóng để chần. Kết quả này cũng phù hợp với nghiên cứu của Kidmose and
Kaack (1999). Việc không xử lý măng tây trước khi chế biến mặc dù có thể giữ
được hàm lượng vitamin C (62,6 mg/100g), tuy nhiên lại cho trà có hàm lượng
chất hoà tan, polyphenol thấp (24,55% và 0,44%). Việc xử lý nhiệt có thể làm tăng
hàm lượng chất hoà tan và polyphenol là do gây thay đổi cấu trúc của tế bào thực
vật như: phá vỡ màng tế bào, làm lỏng lẻo các liên kết hemi-cellulase và cellulase,
do đó có thể tăng cường khả năng trích ly các hợp chất dinh dưỡng có trong măng
tây (Xiao et al, 2017). Sử dụng nước nóng để chần làm giảm hàm lượng vitamin C
và carbohydrate mạnh nhất, chỉ còn 45,94 mg/100g và 15,49%. Nguyên nhân là do
vitamin C và các hợp chất carbohydrate bị hoà tan trong nước chần, đồng thời
nhiệt độ cao trong quá trình chần làm giảm hàm lượng đường khử, dẫn đến làm
giảm hàm lượng carbohydrate.

Việc xử lý nhiệt trước khi chế biến cũng ảnh hưởng đến màu sắc của trà sau
khi sấy. Trà ở những công thức có xử lý nhiệt có màu hơi vàng sáng, đẹp mắt;
trong khi đó trà ở công thức không xử lý có màu xanh hơn.
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Bảng 22. Kết quả phân tích thành phần hoá học của lá măng tây sử dụng các
phương pháp chần khác nhau
Tên công
thức

Hàm
Hàm lƣợng
lƣợng chất polyphenol tổng
hoà tan
số (%)
(%)

Hàm lƣợng
carbohydrate
(%)

Hàm lƣợng
vitamin C
(mg/100g)

CT1 (chần
70oC)

15,55c

1,04c

0,78d

22,54c

CT2 (chần
90oC)

16,56b

1,11b

0,93c

22,41c

CT3 (vi
sóng)

17,69a

1,19a

1,29b

28,53b

CT4 (không
xử lý

14,80c

0,91d

1,77a

30,38a

* Chú thích: các giá trị a, b, c, d theo giá trị trung bình trên một cột thể hiện
sự sai khác nhau có ý nghĩa thống kê ở mức P<0,05
Kết quả phân tích thành phần hoá học cho thấy, xử lý vi sóng nguyên liệu
trước khi chế biến sẽ cho trà có chất lượng tốt nhất như làm tăng hàm lượng chất
hoà tan, và polyphenol, đồng thời ít gây biến đổi hàm lượng vitamin C và đường
khử. Trong khi đó, việc không xử lý nguyên liệu trước khi chế biến sẽ cho trà có
hàm lượng chất hoà tan và polyphenol thấp (14,8% và 0,91%).
Từ những kết quả phân tích trên, ta có thể chọn ra 2 phương pháp để xử lý
măng tây trước khi chế biến. Phương pháp thứ 1 là sử dụng lò vi sóng để xử lý sẽ
cho trà có hàm lượng chất hoà tan cao, hàm lượng polyphenol cao và ít làm giảm
hàm lượng vitamin C nhất. Trong trường hợp không có lò vi sóng, có thể chần
măng tây với nước sôi 90oC, phương pháp này cũng làm tăng hàm lượng chất hoà
tan và polyphenol trong trà.
4.1.4. Công việc 4. Nghiên cứu phƣơng pháp sấy
Ngọn măng non, gốc măng và cành lá măng tây sau khi cắt khúc và chần
được đem đi sấy bằng 3 phương pháp khác nhau: Sấy đối lưu không khí ở 55oC;
Sấy bơm nhiệt ở 40oC và sấy vi sóng. Kết quả phân tích hoá học được trình bày ở
bảng sau:
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Bảng 23. Kết quả phân tích thành phần hoá học của ngọn măng tây sử dụng các
phương pháp sấy khác nhau

Tên công
thức

Hàm
lƣợng
chất
hoà tan
(%)

Hàm lƣợng Hàm lƣợng
Hàm
Thời
polyphenol carbohydrate
lƣợng
Tỉ lệ
tổng số
hoà tan
vitamin C tƣơi/khô gian
sấy
(%)
(%)
(mg/100g)

CT1 (sấy
26,93b
0,75a
11,53b
vi sóng)
CT2 (sấy
30,46a
0,61b
13,58a
đối lƣu)
CT3 (Sấy
29,62a
0,59c
12,47b
bơm
nhiệt)
* Chú thích: các giá trị a, b, c theo giá trị trung
sự sai khác nhau có ý nghĩa thống kê ở mức P<0,05

52,69c

10,5b

29
phút

68,36b

12,72a

17h

70,33a

12,57a

22h

bình trên một cột thể hiện

Kết quả phân tích cho thấy, phương pháp sấy vi sóng có thời gian sấy thấp
nhất, chỉ mất 29 phút, tuy nhiên làm giảm đáng kể hàm lượng vitamin C,
carbohydrate và hàm lượng chất hoà tan của trà. Trong khi đó phương pháp sấy
bơm nhiệt và sấy có đối lưu không khí cho trà có hàm lượng chất hoà tan cao, đồng
thời ít gây ảnh hưởng đến hàm lượng vitamin C.
Bảng 24. Kết quả đánh giá cảm quan của các mẫu trà làm từ ngọn măng non sử
dụng các phương pháp sấy khác nhau
Tên công
thức

Ngoại hình

Màu sắc
nƣớc pha

Mùi

Vị

Tổng
điểm

CT1

Màu pha
Vị lạ, rõ vị
Có màu nâu
Rõ mùi lạ,
nâu
đỏ,
hăng
của
sẫm,
không
xuất hiện mùi
không bắt
măng tây,
bắt mắt
cháy xém
mắt
khó chịu

9

CT2

Vị ngọt dịu,
Màu vàng Rõ mùi đặc
Màu xanh, bắt
có vị măng
xanh nhạt trưng
của
mắt
tây vừa phải
hấp dẫn
măng tây
dễ chịu

16

CT3

Vị ngọt dịu,
Màu vàng Rõ mùi đặc
Màu xanh, bắt
có vị măng
xanh nhạt trưng
của
mắt
tây vừa phải
hấp dẫn
măng tây
dễ chịu

16
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Hình 11. Trà ngọn măng tây sử dụng các phương pháp sấy khác
nhau
Phương pháp sấy đối lưu không khí và sấy bơm nhiệt cho trà có màu sắc
đẹp, chất lượng nước pha khá tốt với tổng điểm là 16. Trong khi đó phương pháp
sấy đối lưu làm biến đổi nghiêm trọng màu sắc của trà, và làm giảm nghiêm trọng
chất lượng cảm quan của nước pha trà.
Bảng 25. Kết quả phân tích thành phần hoá học của gốc măng tây sử dụng các
phương pháp sấy khác nhau
Hàm
Hàm lƣợng
lƣợng
Hàm lƣợng
polyphenol
Tên công
chất
carbohydrate
tổng số
thức
hoà tan
(%)
(%)
(%)

Hàm
lƣợng
vitamin
C
(mg/100)

Tỉ lệ
tƣơi/khô

thời
gian
sấy

26
CT1 (sấy
25,81a
0,82a
12,38c
26,83c
9,64a
phút
vi sóng)
CT2 (sấy
25,73a
0,63b
14,23a
44,44b
11,54b
15h
đối lƣu)
CT3
(Sấy
25,28a
0,60c
13,21b
46,45a
11,49b
20h
bơm
nhiệt)
* Chú thích: các giá trị a, b, c, d theo giá trị trung bình trên một cột thể hiện
sự sai khác nhau có ý nghĩa thống kê ở mức P<0,05
Kết quả phân tích trong bảng 25 cho thấy, các phương pháp sấy khác nhau
không ảnh hưởng đến hàm lượng chất hoà tan của trà làm từ gốc măng tây. Tuy
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nhiên có ảnh hưởng đến hàm lượng polyphenol, carbohydrate và vitamin C. Sấy vi
sóng cho hàm lượng polyphenol cao nhất (0,82%). Điều này có thể là do sóng cao
tầng làm nhiệt độ trong gốc măng tăng cao, gây thay đổi cấu trúc của tế bào thực
vật, làm tăng khả năng trích ly polyphenol; trong khi đó nhiệt độ sấy của hai
phương pháp còn lại thấp, không làm tăng khả năng trích ly polyphenol. Tuy nhiên
sấy vi sóng làm giảm nghiêm trọng hàm lượng vitamin C (giảm còn 26,83%), do
nhiệt độ cao làm phân huỷ một phần vitamin C có trong măng tây. Sấy vi sóng
cũng làm giảm hàm lượng carbohydarte, nguyên nhân có thể do nhiệt độ cao làm
giảm hàm lượng đường khử có trong măng tây. Tuy nhiên sấy vi sóng cho tỷ lệ
tươi/khô là thấp nhất (9,64) và có thơi sấy ngắn nhất (26 phút). Phương pháp sấy
bơm nhiệt có thời gian sấy dài nhất, nhưng giữ được hàm lượng carbohydrate và
vitamin C cao nhất.
Bảng 26. Kết quả đánh giá cảm quan của các mẫu trà làm từ gốc măng tây sử dụng
các phương pháp sấy khác nhau
Tên công
thức

Ngoại hình

Màu sắc
nƣớc pha

CT1

Có màu nâu,
tối, không bắt
mắt

CT2

CT3

Màu vàng
sáng, bắt mắt

Màu vàng
sáng, bắt mắt

Mùi

Vị

Tổng
điểm

Màu pha nâu
xẫm, không
bắt mắt

Rõ mùi lạ

Vị lạ, rõ vị
hăng của
măng tây,
khó chịu

8

Màu vàng
nhạt hấp dẫn

Rõ mùi đặc
trưng của
măng tây

Vị ngọt dịu,
có vị măng
tây vừa phải
dễ chịu

16

Màu vàng
nhạt hấp dẫn

Rõ mùi đặc
trưng của
măng tây

Vị ngọt dịu,
có vị măng
tây vừa phải
dễ chịu

16
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Hình 10. Trà được sấy bằng các phương pháp khác nhau
Mặc dù phương pháp sấy vi sóng có thể rút ngắn được thời gian sấy, nhưng
cho trà có chất lượng cảm quan kém: màu sắc không bắt mắt, xuất hiện mùi vị lạ,
với tổng điểm cảm quan chỉ đạt 8 điểm. Trong khi đó trà được sấy bằng phương
pháp sấy tháp có đối lưu không khí và sấy bơm nhiệt có màu sắc đẹp, mùi vị dễ
chịu đặc trưng cho trà măng tây, với tổng điểm cảm quan cao, đạt 16 điểm.
Bảng 27. Kết quả phân tích thành phần hoá học của cành lá măng tây sử dụng các
phương pháp sấy khác nhau

Tên công
thức

Hàm
lƣợng Hàm lƣợng
Hàm
Hàm lƣợng
chất polyphenol
lƣợng
Tỉ lệ
carbohydrate
hoà
tổng số
vitamin C tƣơi/khô
(%)
tan
(%)
(mg/100g)
(%)

CT1 (sấy vi 12,95a
sóng)

1,03a

0,59c

24,55c

1,78b

Thời
gian
sấy
10
phút

CT2 (sấy
13,14a
0,91b
0,98a
28,59b
2,73a
10h
đối lƣu)
CT3 (Sấy
13,27a
0,76b
0,76b
30,42a
2,79a
13h
bơm nhiệt)
* Chú thích: các giá trị a, b, c theo giá trị trung bình trên một cột thể hiện sự sai
khác nhau có ý nghĩa thống kê ở mức P<0,05
Tương tự như kết quả phân tích ngọn măng và gốc măng, phương pháp sấy
vi sóng làm giảm đáng kể hàm lượng vitamin C, carbohydrate và hàm lượng chất
hoà tan. Trong khi đó phương pháp sấy đối lưu và sấy bơm nhiệt ít gấy ảnh hưởng
đến hàm lượng vitaminC, đồng thời làm tăng hàm lượng chất hoà tan.
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Bảng 28. Kết quả đánh giá cảm quan của các mẫu trà làm từ lá măng tây sử dụng
các phương pháp sấy khác nhau
Tên công
thức

CT1

Ngoại hình

Có màu xanh
xẫm, tối,
không bắt mắt

CT2

Màu xanh, bắt
mắt

CT3

Màu xanh, bắt
mắt

Màu sắc
nƣớc pha

Mùi

Vị

Tổng
điểm

Màu nước
pha nâu đỏ,
không bắt
mắt

Vị lạ, xuất
Rõ mùi lạ,
hiện vị
có mùi cháy
đắng, khó
xém
chịu

5.6

Màu xanh lá,
hấp dẫn

Ít mùi đặc
trưng của
măng tây

Vị ngọt dịu,
có vị măng
tây rất nhẹ

14,8

Màu xanh
nhạt hấp dẫn

Mùi măng
tây không
rõ

Vị ngọt dịu,
có vị măng
tây rất nhẹ

14,8

Hình 11. Trà làm từ lá măng tây sử dụng các phương pháp sấy khác nhau
Phương pháp sấy vi sóng cũng làm giảm đáng kể chất lượng cảm quan của
trà, làm trà có màu sắc không đẹp mắt, xuất hiện vị đắng và mùi cháy xém. Trong
khi đó phương pháp sấy vi sóng và sấy bơm nhiệt cho trà có chất lượng cảm quan
tốt, giữ được màu sắc tự nhiên của lá măng tây, giữ được hương và vị đặc trưng
của măng tây.
Như vậy có thể sử dụng phương pháp sấy tháp có đối lưu không khí ở 55oC và
phương pháp sấy bơm nhiệt ở 40oC để sấy măng tây, hai phương pháp này có thể
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giữ được hàm lượng vitamin C và carbohydrate, đồng thời cho trà có chất lượng
cảm quan tốt.
4.1.5. Nghiên cứu xác định kích thước nghiền thích hợp
Sau khi sấy măng tây được nghiền ở một kích thước nhất định nhằm làm cho
sản phẩm có kích thước đồng đều, đồng thời phá vỡ cấu trúc của nguyên liệu nhằm
tăng khả năng trích ly các hợp chất hoà tan vào nước pha trà. Ngọn và gốc măng
tây được đem đi nghiền ở 5 mức kích thước khác nhau nhằm xác định được kích
thước phù hợp nhất.
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
CT1

CT2

CT3

CT4

CT5

Đồ thị 1. Đồ thị so sánh hàm lượng chất hoà tan của trà túi lọc chế biến từ ngọn
măng tây ở các kích thước nghiền khác nhau
Kết quả phân tích hàm lượng chất hoà tan cho thấy, với kích thước nghiền từ
1mm đến 2 mm sẽ cho trà có hàm lượng chất hoà tan cao nhất (trên 26%), trong
khi đó nghiền quá mịn sẽ cho trà có hàm lượng chất hoà tan thấp nhất (13,37%).
Nguyên nhân của điều này là do, bột nghiền quá mịn sẽ làm bít các lỗ lọc của túi
lọc, ngăn cản cho các chất hoà tan trong trà khuyếch tán vào nước pha.
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Bảng 29. Chất lượng cảm quan của các mẫu trà chế biến từ ngọn măng tây với
kích thước khác nhau
Tên công
thức

CT1

Ngoại hình

Màu sắc
nƣớc pha

Nước pha trà
Bột mịn, nhiều đục, có màu
rất nhạt
bụi
Mặt trà tương
đối đồng đều

Mùi

Vị

Mùi đặc
trưng của
Vị rất nhạt
măng tây rất
nhẹ

Tổng
điểm

7,4

Có mùi đặc
Nước pha lỡn trưng của
vỡn đục, màu măng tây
sắc rất nhạt
tương đối
nhẹ

Vị ngọt dịu,
rất nhạt

9

Nước pha có
màu vàng
sáng, trong.
Màu sắc
tương đối
đậm

Rõ mùi đặc
trưng của
măng tây

Vị ngọt dịu,
tương đối
đậm

15,4

CT4

Mặt trà nhỏ,
Nước pha có
đồng đều, màu màu vàng
sắc bắt mắt
sáng, trong.
Màu nước
pha đậm,

Rõ mùi đặc
trưng của
măng tây,
không có
mùi lạ

Vị ngọt dịu,
tương đối
đậm

16

CT5

Mặt trà to, thô, Nước pha có
không đồng
màu vàng
đều
nhạt, trong

Có mùi
măng tây
nhẹ

Vị ngọt dịu,
hơi nhạt

9,6

CT2

CT3

Mặt trà nhỏ,
đồng đều, màu
sắc tương đối
bắt mắt

Hình 12. Trà ở các kích cỡ nghiền khác nhau
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Kết quả đánh giá cảm quan cho thấy, CT4 với kích thước 1,5-2mm cho tổng
điểm cảm quan cao nhất, trong khi đó nghiền quá mịn ở kích thước <0,5mm và
nghiền quá thô với kích thước >2mm sẽ cho trà có chất lượng cảm quan kém, màu
nước pha nhạt, mùi và vị nhạt, ít mùi đặc trưng của măng tây.
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
CT1

CT2

CT3

CT4

CT5

Đồ thị 2. Đồ thị so sánh hàm lượng chất hoà tan của trà túi lọc chế biến từ gốc
măng tây ở các kích thước nghiền khác nhau
Kết quả phân tích hàm lượng chất hoà tan cho thấy, CT4 và CT3 với kích cỡ
nghiền từ 1mm đến 2mm cho trà túi lọc có hàm lượng chất hoà tan cao nhất (gần
25%), trong khi đó CT1 cho trà có hàm lượng chất hoà tan thấp nhất (11,39%).
Theo lý thuyết thì khi trà có kích cỡ càng nhỏ sẽ làm tăng hàm lượng chất hoà tan.
Tuy nhiên đối với trà túi lọc măng tây nếu kích thước của bột trà càng mịn, khi pha
với nước nóng sẽ làm bột trà nở ra, làm bít các lỗ lọc của túi lọc, do đó cản trở quá
trình trích ly các hợp chất hoà tan vào nước pha. Do vậy khi kích thước của bột trà
nhỏ hơn 1mm sẽ cho trà có hàm lượng chất hoà tan thấp.
Bảng 30. Chất lượng cảm quan của các mẫu trà chế biến từ gốc măng tây với kích
thước khác nhau
Tên công
thức

CT1

Ngoại hình

Màu sắc
nƣớc pha

Nước pha có
màu vàng rất
Bột mịn, nhiều nhạt, lỡn vỡn
bụi
đục
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Mùi
Mùi đặc
trưng của
măng tây
nhẹ

Vị

Vị nhạt

Tổng
điểm

9,2

Có mùi đặc
trưng của
Vị ngọt dịu,
măng tây
Hơi nhạt
tương đối rõ

13,2

CT3

Mặt trà nhỏ,
Nước pha có
đồng đều, màu
màu vàng
sắc tương đối
sáng, trong.
bắt mắt

Rõ mùi đặc
trưng của
măng tây

Vị ngọt dịu,
tương đối
đậm

15,5

CT4

Mặt trà nhỏ,
Nước pha có
đồng đều, màu màu vàng
sắc bắt mắt
sáng, tương
đối đậm,
trong.

Rõ mùi đặc
trưng của
măng tây,
không có
mùi lạ

Vị ngọt dịu,
tương đối
đậm

16

CT5

Mặt trà to, thô, Nước pha có
không đồng
màu vàng
đều
nhạt, trong

Có mùi
măng tây
nhẹ

Vị ngọt dịu,
hơi nhạt

12,2

CT2

Mặt trà tương
đối đồng đều

Nước pha có
màu vàng
nhạt, hơi lỡn
vỡn đục

Kết quả đánh giá cảm quan cũng cho thấy, trà có kích thước từ 1-2 mm cho
tổng điểm cảm quam cao nhất (15,5 và 16 điểm), ngoại hình đẹp, màu sắc nước
pha đậm, bắt mắt, rõ mùi va vị đặc trưng của măng tây. Măng tây được nghiền quá
mịn hoặc quá thô sẽ cho trà có chất lượng cảm quan kém, màu nước pha nhạt, mùi
và vị nhạt, do đó tổng điểm cảm quan thấp.
Từ kết quả xác định hàm lượng chất hoà tan và đánh giá cảm quan cho thấy,
ngọn và gốc măng tây được nghiền với kích thước từ 1,5-2mm sẽ cho trà có hàm
lượng chất hoà tan cao và chất lượng cảm quan tốt.
4.1.6. Nghiên cứu phối trộn tỷ lệ các loại bột và nguyên liệu khác nhau và
khối lượng đóng gói để tạo đa dạng sản phẩm đáp ứng được yêu cầu.
4.1.6.1. Xác định tỷ lệ bột phù hợp giữa gốc măng, ngọn măng, và cành lá.
Để tận dụng các bộ phận của cây măng tây trong chế biến trà, gốc măng,
ngọn măng và cành lá được đem đi phối trộn với các tỷ lệ khác nhau như sau:
CT1: 40%:30%:30%
CT2: 50%:30%:20%
CT3: 60%:20%:20%
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Bảng 31. Kết quả phân tích hàm lượng chất hoà tan và chất lượng cảm quan của
các công thức phối trộn
Tên
công
thức

Hàm lƣợng
chất hoà Ngoại hình
tan (%)

Màu sắc
nƣớc pha

CT1

25,38b

Ngoại hình
bột đồng
đều, màu
sắc bắt mắt

Nước pha
trong, có
màu vàng
hơi nhạt

26,45a

Ngoại hình
bột đồng
đều, màu
sắc bắt mắt

Nước pha
trong, có
màu vàng
nhạt

25,48b

Ngoại hình
bột đồng
đều, màu
sắc bắt mắt

Nước pha
có màu
vàng nhạt

CT2

CT3

Mùi

Vị

Mùi đặc
trưng của Vị ngọt
dịu,
măng tây
tương đối tương đối
hài hoà
mạnh,
khó chịu
Rõ mùi
Vị ngọt
đặc trưng
dịu, dễ
của măng chịu, hài
tây, khó
hoà
chịu
Rõ mùi
Vị ngọt
đặc trưng
dịu,
của măng tương đối
tây, khó
dễ chịu
chịu

Tổng
điểm

13,6

13,6

13,6

30
25
20
15
10
5
0
CT1

CT2

CT3

Đồ thị 3: Hàm lượng chất hoà tan giữa các công thức phối trộn
Kết quả xác định hàm lượng chất hoà tan và đánh giá chất lượng cảm quan
cho thấy, công thức 2 với tỷ lệ phối trộn giữa gốc măng, ngọn măng và cành lá là
50%:30%:20% cho trà có hàm lượng chất hoà tan cao nhất, tuy nhiên kết quả đánh
giá cảm quan không có sự khác biệt giữa các công thức. Tuy nhiên, đối với trà chế
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biến 100% từ nguyên liệu măng tây sẽ cho nước pha trà có mùi vị đặc trưng của
măng tây rất cao, gây ra cảm giác rất khó chịu khi uống, do đó để tạo ra sản phẩm
trà có hương vị hài hoà, dễ chịu ta có thể phối trộn măng tây với các loại thảo mộc
khác như: nấm linh chi, hoa hoè, cỏ ngọt và mướp đắng. Việc phối trộn này còn có
tác dụng làm tăng cường được tính của trà đồng thời tạo ra đa dạng hoá sản phẩm.
4.1.6.2. Xác định tỷ lệ phối trộn giữa măng tây và các thảo dược
a. Xác định tỷ lệ phối trộn giữa măng tây và nấm linh chi
Măng tây được phối trộn với nấm linh chi theo các tỷ lệ như sau:
CT1: Măng tây: nấm linh chi = 90 %: 10 %
CT2: Măng tây: nấm linh chi = 80 %: 20 %
CT3: Măng tây: nấm linh chi = 70 %: 30 %
CT4: Măng tây: nấm linh chi = 60 %: 40 %
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
CT1

CT2

CT3

CT4

Đồ thị 4. Hàm lượng chất hoà tan các mẫu trà măng tây phối trộn với nấm linh chi
Theo kết quả phân tích hàm lượng chất hoà tan, khi tỷ lệ măng tây càng
thấp, tỷ lệ nấm linh chi càng cao, thì hàm lượng chất hoà tan càng nhỏ. CT1 cho trà
có hàm lượng chất hoà tan cao nhất (27,83%), trong khi đó công thức 4 cho trà có
hàm lượng chất hoà tan thấp nhất (21,38%)
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Bảng 32. Chất lượng cảm quan của trà túi lọc măng tây phối trộn nấm linh chi
Tên công
thức

Ngoại hình

Màu sắc
nƣớc pha

Vị

Tổng
điểm

Vị ngọt dịu,
có vị đặc
trưng của
măng tây

14,8

Mùi

CT1

Mùi đặc
Ngoại hình bột Nước pha
trưng của
đồng đều, màu trong, có màu măng tây
sắc bắt mắt
vàng hơi nhạt mạnh, hơi
khó chịu

CT2

Mùi hài hoà
Ngoại hình bột Nước pha
giữa măng
Vị ngọt dịu,
đồng đều, màu trong, có màu
tây và nấm dễ chịu
sắc bắt mắt
vàng nhạt
linh chi
Mùi đặc
trưng của
măng tây
không rõ,
mùi nấm
linh chi rõ

16

CT3

Ngoại hình bột Nước pha có
đồng đều, màu màu vàng
sắc bắt mắt
nhạt

Vị ngọt dịu,
tương đối
dễ chịu

15,4

CT4

Ngoại hình bột Nước pha
Rõ mùi nấm Vị ngọt dịu,
đồng đều, màu trong, có màu
linh chi
dễ chịu
sắc bắt mắt
vàng đậm

15,4

Mặc dù công thức 1 cho trà có hàm lượng chất hoà tan cao nhất, tuy nhiên do
tỷ lệ măng tây cao, nên nước pha trà có vị ngai ngái khó chịu, do vậy tổng điểm cảm
quan thấp nhất (14,8 điểm). Công thức 3 và công thức 4 cho trà có tổng điểm cảm
quan tương đối cao (15,4 điểm), tuy nhiên hàm lượng chất hoà tan trong trà thấp.
Trong khi đó khi phối trộn măng tây với nấm linh chi theo tỉ lệ 80%:20 % sẽ cho trà
có hàm lượng chất hoà tan cao, đồng thời tổng điểm cảm quan cũng tốt (16 điểm).
b. Xác định tỷ lệ phối trộn giữa măng tây và hoa hoè:
Măng tây và hoa hoè được phối trộn theo các tỷ lệ như sau:
CT1: Măng tây: Hoa hoè = 90 %: 10 %
CT2: Măng tây: Hoa hoè = 80 %: 20 %
CT3: Măng tây: Hoa hoè = 70 %: 30 %
CT4: Măng tây: Hoa hoè = 60 %: 40 %

70

Đồ thị 5. Hàm lượng chất hoà tan của trà túi lọc măng tây phối trộn hoa hoè
33.00
32.00
31.00
30.00
29.00
28.00
27.00
CT1

CT2

CT3

CT4

Kết quả phân tích hàm lượng chất hoà tan cho thấy; Công thức 4 với 40% hoa
hoè sẽ cho trà có hàm lượng chất hoà tan cao nhất lên đến 32,63%, trong khi đó với tỷ
lệ hoa hoè thấp (khoảng 2%) thì cho trà có hàm lượng chất hoà tan thấp nhất (29,13
%). Mặc dù giá trị trung bình về hàm lượng chất hoà tan trong CT1 lớn hơn CT2, tuy
nhiên xử lý thống kê cho thấy không có sự khác biệt giữa hai công thức này.
Bảng 33. Chất lượng cảm quan của trà túi lọc măng tây phối trộn hoa hoè
Tên công
thức

CT1

CT2

CT3

CT4

Ngoại hình

Màu sắc
nƣớc pha

Mùi

Vị

Tổng
điểm

Vị ngọt dịu,
có vị đặc
trưng của
măng tây

13

Ngoại hình
bột đồng
đều, màu sắc
bắt mắt

Mùi đặc trưng
Nước pha
của măng tây
trong, có
mạnh, mùi
màu vàng rất
hoa hoè nhẹ,
nhạt
chưa hài hoà

Ngoại hình
bột đồng
đều, màu sắc
bắt mắt

Vị ngọt dịu,
Nước pha
Mùi đặc trưng Vị đặc trưng
trong, có
của măng tây của măng
màu vàng
còn mạnh,
tây còn
nhạt
chưa hài hoà
mạnh, hơi
khó chịu
Nước pha có Mùi tương đối
Vị ngọt dịu,
màu vàng
hài hoà giữa
tương đối
tương đối
măng tây và
dễ chịu
đậm, trong
hoa hoè
Nước pha
Mùi hài hoà
trong, có
Vị ngọt dịu,
giữa măng tây
màu vàng
dễ chịu
và hoa hoè
đậm

Ngoại hình
bột đồng
đều, màu sắc
bắt mắt
Ngoại hình
bột đồng
đều, màu sắc
bắt mắt
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14,5

15,7

16,6

Kết quả phân tích cảm quan cho thấy, công thức 1 và 2 cho màu sắc nước
pha còn nhạt, mùi vị chưa hài hoà, do đó tổng điểm cảm quan còn thấp. Trong khi
đó công thức 4 khi phối trộn măng tây với hoa hoè theo tỉ lệ 60%:40%, cho màu
nước pha đậm, bắt mắt, mùi và vị hài hoà, dễ chịu, đồng thời công thức phối trộn
nay cho trà có hàm lượng chất hoà tan cao nhất.

Hình 13. Trà túi lọc măng tây hoa hoè được phối trộn với các tỉ lệ khác nhau
c. Xác định tỷ lệ phối trộn giữa măng tây và cỏ ngọt:
Măng tây và cỏ ngọt được phối trộn theo các tỉ lệ như sau
CT1: Măng tây: Cỏ ngọt = 90 %: 10 %
CT2: Măng tây: Cỏ ngọt = 80 %: 20 %
CT3: Măng tây: Cỏ ngọt = 70 %: 30 %
CT4: Măng tây: Cỏ ngọt = 60 %: 40 %
Đồ thị 6. Hàm lượng chất hoà tan của các mẫu trà măng tây phối trộn với cỏ ngọt
31.00
30.00
29.00
28.00
27.00
26.00
25.00
24.00
CT1

CT2

CT3
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CT4

Kết quả phân tích cho thấy: Khi tỉ lệ cỏ ngọt càng tăng, thì hàm lượng chất
hoà tan càng cao. Công thức 4 cho trà có hàm lượng chất hoà tan cao nhất
(30,58%), trong khi đó công thức 1 cho trà có hàm lượng chất hoà tan thấp nhât
(26,46 %).
Bảng 34. Chất lượng cảm quan các mẫu trà măng tây phối trộn với cỏ ngọt
Tên công
thức

CT1

CT2

CT3

CT4

Ngoại hình

Màu sắc
nƣớc pha

Ngoại hình bột Nước pha
đồng đều, bắt trong, có màu
mắt
vàng xanh
hơi nhạt, kém
hấp dẫn
Ngoại hình bột Nước pha
đồng đều, màu trong, có màu
sắc bắt mắt
vàng xanh,
tương đối hấp
dẫn
Ngoại hình bột Nước pha có
đồng đều, màu màu vàng
sắc bắt mắt
xanh đậm,
hấp dẫn
Ngoại hình bột
đồng đều, màu Nước pha
sắc bắt mắt
trong, có màu
vàng xanh
đậm

Vị

Tổng
điểm

Vị ngọt dịu,
có vị đặc
trưng của
măng tây

14,2

Vị ngọt dịu,
dễ chịu

15,1

Vị ngọt dịu,
tương đối
dễ chịu

16

Vị ngọt dịu,
dễ chịu

15,4

Mùi
Mùi đặc
trưng của
măng tây
mạnh, kém
hài hoà
Mùi măng
tây tương
đối mạnh,
chưa hài
hoà
Mùi hài hoà
giữa măng
tây và cỏ
ngọt
Mùi thơm ít
hài hoà,
kém mùi
đặc trưng
của măng
tây

Kết quả đánh giá cảm quan cho thấy, công thức 3 cho trà có màu sắc hấp
dẫn, mùi và vị hài hoà, dễ chịu, tổng điểm cảm quan cao nhất 16 điểm. Trong khi
đó công thức 1cho màu nước pha nhạt, mùi chưa hài hoà, tổng điểm cảm quan là
thấp nhất (14,2 điểm)
Từ kết quả đánh giá cảm quan và hàm lượng chất hoà tan cho thấy, măng tây
phối trộn với cỏ ngọt theo tỷ lệ 70%:30% cho trà có hàm lượng chất hoà tan tương
đối cao và chất lượng cảm quan tốt.
d. Xác định tỷ lệ phối trộn giữa măng tây và mƣớp đắng:
Măng tây và mướp đắng được phối trộn theo các tỉ lệ như sau:
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CT1: Măng tây: Mướp đắng = 90 %: 10 %
CT2: Măng tây: Mướp đắng = 80 %: 20 %
CT3: Măng tây: Mướp đắng = 70 %: 30 %
CT4: Măng tây: Mướp đắng = 60 %: 40 %
Đồ thị 7. Hàm lượng chất hoà tan các mẫu trà măng tây phối trộn với mướp đắng
29.00
28.50
28.00
27.50
27.00
26.50
CT1

CT2

CT3

CT4

Từ kết quả phân tích hàm lượng chất hoà tan cho thấy, tỉ lệ mướp đắng càng
cao thì hàm lượng chất hoà tan càng thấp. Công thức 3 và công thức 4 cho trà có
hàm lượng chất hoà tan thấp nhất (27,43% và 27,78%). Mặc dù giá trị trung bình
hàm lượng chất hoà tan của công thức 4 cao hơn so với công thức 3, tuy nhiên số
liệu thống kê cho thấy không có sự khác biệt giữa hai công thức này. Công thứ 1
và 2 cho trà có hàm lượng chất hoà tan cao nhất (28,40% và 28,71%)
Bảng 35. Số liệu thống kê hàm lượng chất hoà tan của các mẫu trà măng tây,
mướp đắng
Tên công
thức
CT1
CT2
CT3
CT4
Hàm lƣợng
28,40ab
28,71a
27,43c
27,78bc
chất hoà tan
(%)
* Chú thích: các giá trị a, b, c theo giá trị trung bình trên một hàng thể hiện sự sai
khác nhau có ý nghĩa thống kê ở mức P<0,05
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Bảng 36. Chất lượng cảm quan của các mẫu trà măng tây phối trộn với mướp đắng
Tên công
thức

Ngoại hình

Màu sắc
nƣớc pha

Mùi

Vị

Tổng
điểm

CT1

Ngoại hình bột
Nước pha
đồng đều, bắt
trong, có màu
mắt
vàng xanh
tương đối
đậm

Mùi đặc
trưng của
Vị ngọt dịu,
măng tây và
tương đối
mướp đắng
dễ chịu
tương đối
hài hoà

15.1

CT2

Ngoại hình bột Nước pha
đồng đều, màu trong, có màu
sắc bắt mắt
vàng xanh,
hấp dẫn

Mùi hài hoà
giữa măng
Vị ngọt dịu,
tây và mướp dễ chịu
đắng

16

CT3

Ngoại hình bột Nước pha có
đồng đều, màu màu vàng
sắc bắt mắt
xanh, hơi
nhạt, tương
đối hấp dẫn

Rõ mùi
mướp đắng,
chưa hài
hoà

Vị ngọt dịu,
hậu vị hơi
đắng

14.5

Ngoại hình bột
đồng đều, màu Nước pha
sắc bắt mắt
trong, có màu
vàng xanh
nhạt

Mùi thơm ít
hài hoà,
kém mùi
đặc trưng
của măng
tây

Vị ngọt dịu,
hậu vị
tương đối
đắng

13

CT4

Kết quả đánh giá cảm quan cho thấy, công thức 3 và công thức 4 cho trà có
màu nước pha nhạt, mùi và vị chưa hài hoà, có hậu vị tương đối đắng, do vậy tổng
điểm cảm quan thấp (14,5 và 13 điểm). Trong khi đó công thức 1và 2 cho trà có
màu sắc đậm hơn, bắt mắt, mùi và vị hài hoà, không để lại hậu vị đắng, tổng điểm
cảm quan cao (15,1 và 16 điểm).
Từ kết quả phân tích hàm lượng chất hoà tan và đánh giá chất lượng cảm
quan, măng tây và mướp đắng nên được phối trộn với tỉ lệ 80%:20% sẽ cho trà có
hàm lượng chất hoà tan cao và chất lượng cảm quan tốt
4.1.7. Hoàn thiện quy trình công nghệ
4.1.7.1. Thí nghiệm 1: Xác định khối lượng đóng gói của các loại sản phẩm
phù hợp.
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Sản phẩm trà măng tây sau khi nghiền được đem đóng gói theo các khối
lượng như sau: CT1: 1g/túi; CT2:1,5g/túi; CT3: 2g/túi; CT4: 2,5g/túi; CT5: 3g/túi
Kết quả phân tích chất lượng cảm quan như sau:
Bảng 37. Chất lượng cảm quan của các mẫu trà được đóng gói theo các khối lượng
khác nhau
Tên
công
thức

CT1

Măng tây

Măng tây:
mƣớp đắng

Măng tây:
hoa hoè

Măng tây:
cỏ ngọt

Măng tây:
Nấm linh
chi

11

10

11.2

10,6

10,6

Màu nước
pha rất nhạt,
thơm nhẹ, vị
rất nhạt

Nước pha rất
nhạt, mùi và
vị không rõ

Nước pha có Màu
sắc, Màu nước
màu nhạt,
mùi và vị trà pha, mùi và
mùi và vị rất rất nhạt
vị không rõ
nhạt

11,8

12,4

Màu nước
pha tương đối
nhạt, mùi và
vị nhạt

Màu
sắc Màu
sắc, Màu
sắc
tương
đối mùi và vị trà nước
pha
nhạt, vị rất tương
đối nhạt, vị rất
nhạt
nhạt
nhạt

13

14,2

14,2

Màu nước
pha tương
đối
nhạt,
mùi và vị
nhạt

Nước
pha
mà
vàng
nhạt, mùi và
vị khá

Nước pha có
màu
vàng
nhạt, mùi và
vị tương đối
rõ

16,6

17,2

13,1
CT2

Màu nước
pha nhạt,
thơm nhẹ, vị
nhạt
14

CT3

Nước pha có Nước pha có
màu vàng, Vị màu
vàng
chưa đậm đà xanh, vị ngọt
dịu
17

CT4

Nước pha
Màu nước
trong, màu
pha đậm, mùi
vàng đậm, vị và vị đậm đà
đậm đà, thơm
đậm
15,2

CT5

17,2

16

Nước pha
Nước pha
trong, có màu đậm, mùi và
vàng đậm,
vị quá đậm
mùi và vị quá
mạnh

17,2

11,8

13

Nước pha có Nước
pha
màu
vàng đẹp, vị ngọt
đậm,
đẹp dịu, đậm đà
mắt, mùi và
vị đậm
16

16

Màu
sắc Màu
sắc
nước
pha nước
pha
đậm, vị quá đẹp, vị ngọt
đậm
dịu, quá đậm
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11,8

Màu nước
pha
đậm,
đẹp, vị ngọt
đậm đà
16
Màu
sắc
nước
pha
đẹp, mùi và
vị qua đậm

Kết quả phân tích chất lượng cảm quan cho thấy, ở tất cả các sản phẩm, khi
khối lượng đóng gói nhỏ (1g hoặc 1,5g/túi) cho chất lượng nước pha kém: màu sắc
nhạt, hương thơm và mùi vị nhạt. Tuy nhiên khi khối lượng đóng gói lớn (3g/túi),
sẽ cho màu sắc nước pha đậm, bắt mắt, nhưng mùi vị quá nồng gây cảm giác khó
chịu cho người sử dụng. Với khối lượng đóng gói 2,5g/túi sẽ cho nước pha trà có
màu sắc đẹp, mùi vị dịu nhẹ, đậm đà. Như vậy ta có thể chọn khối lượng đóng gói
là 2,5g/túi.
4.1.7.2. Thí nghiệm 2: Nghiên cứu xác định phương pháp và thời gian bảo quản
Sản phẩm trà túi lọc măng tây được bảo quản bằng 5 phương pháp: bảo quản
trong hộp giấy, bảo quản trong bao PE, bảo quản trong bao PE hút chân không, bảo
quản trong lọ thủy tinh.
Bảng 38. Kết quả phân tích ẩm độ và chất lượng cảm quan của các mẫu trà trong
quá trình bảo quản bằng nhiều phương pháp khác nhau
Tên công
thức

Ẩm độ (%)

Màu sắc trà

Màu sắc
nƣớc pha

Mùi

Vị

Trà có màu
vàng sáng

Nước pha
trong, có
màu vàng
nhạt

Mùi thơm
đặc trưng
của măng
tây

Vị ngọt
dịu, dễ chịu

Trà có màu
vàng sáng

Nước pha
trong, có
màu vàng
nhạt

Mùi thơm
đặc trưng
của măng
tây

Vị ngọt
dịu, dễ chịu

Trà có màu
vàng sáng

Nước pha
trong, có
màu vàng
nhạt

Mùi thơm
đặc trưng
của măng
tây

Vị ngọt
dịu, dễ chịu

Trà có màu
vàng sáng

Nước pha
trong, có
màu vàng
nhạt

Mùi thơm
đặc trưng
của măng
tây

Sau 4 tháng bảo quản
CT1- BQ
hộp giấy

CT2-BQ
trong bao
PE
CT3-BQ
trong bao
PE hút
chân
không
CT4-BQ
trong lọ
thuỷ tinh

13,5

12

10

11
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Vị ngọt
dịu, dễ chịu

Sau 6 tháng bảo quản

CT1- BQ
hộp giấy

CT2-BQ
trong bao
PE
CT3-BQ
trong bao
PE hút
chân
không
CT4-BQ
trong lọ
thuỷ tinh

16

Trà măng
tây chuyển
sang trắng
đục, xuất
hiện mốc

Nước pha có
màu nhợt
nhạt

Xuất hiện
mùi lạ, có
mùi mốc

Có vị lạ,
khó chịu

14

Trà măng
tây chuyển
sang trắng
đục

Màu nước
pha nhạt

Xuất hiện
mùi lạ, hắc
khó chịu

Vị nhạt

10

Trà măng
tây có màu
vàng, hấp
dẫn

Nước pha
trong, có
màu vàng
đẹp

Mùi thơm
đặc trưng
của măng
tây

Vị ngọt dịu

13

Trà vẫn có
màu vàng,
tuy nhiên
hơi nhạt

Nước pha
trong, có
màu vàng

Mùi thơm
đặc trưng
của măng
tây

Vị ngọt dịu

Sau 7 tháng bảo quan
CT3-BQ
trong bao
PE hút
chân
không
CT4-BQ
trong lọ
thuỷ tinh

11

Trà măng
tây có màu
vàng, tuy
nhiên hơi tối

Nước pha
trong, có
màu vàng
nhạt

Xuất hiện
mùi lạ

Vị ngọt dịu

13,5

Trà măng
tây chuyển
sang trắng
ngà

Màu nước
pha nhạt

Xuất hiện
mùi lạ

Vị ngọt, có
vị lạ

Từ kết quả phân tích cho thấy, sau 4 tháng bảo quản, trà trong hộp giấy bị
hút ẩm, do đó độ ẩm tăng lên đến 13,5%. Việc bảo quản trong bao PE và lọ thuỷ
tinh cũng làm cho sản phẩm bị hút ẩm, tuy nhiên tốc độ chậm hơn so với bảo quản
trong bao giấy. Trong khi đó việc bảo quản trong bao hút chân không hầu như
không ảnh hưởng đến độ ẩm của sản phẩm. Sau 4 tháng bảo quản, hầu như tất cả
các mẫu đều giữ được chất lượng cảm quan tốt. Tuy nhiên đến 6 tháng bảo quản,
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sản phẩm trong bao giấy bắt đầu xuất hiện mốc, độ ẩm tăng cao lên đến 16%, lúc
này không thể sử dụng được. Việc bảo quản trong bao PE cũng làm giảm nghiêm
trọng chất lượng cảm quan của sản phẩm trà, nước pha bắt đầu xuất hiện mùi vị lạ,
không còn mùi thơm như lúc ban đầu. Tuy nhiên việc bảo quản trong bao hút chân
không vẫn giữ được chất lượng cảm quan. Tuy nhiên sang tháng thứ 8, bao hút
chân không bắt đầu bị nhả, độ ẩm của sản phẩm bắt đầu tăng lên, nước pha trà
không còn giữ được hương thơm như ban đầu. Như vậy trà túi lọc măng tây có thể
bảo quản trong bao PE hút chân không trong thời gian 6 tháng.
4.1.7.3. Thí nghiệm 3: Hoàn thiện các bước của qui trình công nghệ
Từ các kết quả nghiên cứu trên, gốc măng tây được đưa đi sản xuất thử
nghiệm với qui mô 2kg/mẻ để đánh giá lại quy trình.
Bảng 39. Hàm lượng chất hoà tan và tổng điểm cảm quan của các sản phẩm
Tên sản
phẩm

Trà túi lọc
măng tây
Trà măng tây,
nấm linh chi
Trà măng tây,
hoa hoè
Trà măng tây,
cỏ ngọt
Trà măng tây,
mướp đắng

Hàm
Hàm
Hàm Tổng
Hàm
lƣợng
lƣợng
Hàm lƣợng
lƣợng điểm
lƣợng
chất
polyphenol carbohydrate
tanin cảm
vitamin C
hoà tan
tổng số
(%)
(%) quan
(mg/100g)
(%)
(%)
28,74

0,68

15,3

45,2

0.13

15

26,5

0,62

28,6

20,4

0,62

16

32,34

6,17

15,1

16,1

3,32

16,6

29,74

1,74

15

27,8

1,52

16

26,67

0,66

23,8

16,5

0,58

16

Kết quả phân tích cho thấy, trà măng tây được chế biến theo quy trình đã
nghiên cứu cho trà có hàm lượng chất hoà tan cao, chất lượng cảm quan tốt.
4.1.8. Xây dựng các tiêu chí nguyên liệu phù hợp với qui trình công nghệ
- Gốc măng tây: Gốc măng tây phải còn tươi, nguyên vẹn, tỷ lệ bị dập nát,
hư hỏng và bị sâu bệnh không quá 5 %.
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- Ngọn măng tây: Ngọn măng tây phải còn tươi, xanh, không bị héo, tỷ lệ bị
dập nát, hư hỏng và bị sâu bệnh không quá 5 %.
- Lá măng tây: lá măng tây phải còn tươi, xanh, không bị héo, úa và vàng, tỷ
lệ bị dập nát, hư hỏng và bị sâu bệnh không quá 5 %.
- Hoa hoè khô: Có màu vàng sáng, mùi thơm đặc trưng, không có mùi lạ,
không bị nhiễm nấm mốc, côn trùng, mọt. Độ ẩm không quá 10 %. Tỷ lệ hoa sẫm
màu không quá 1%. Tỷ lệ tạp chất và các bộ phận khác của cây như lá, cành,
cuống lá không quá 2 %.
- Quả mướp đắng khô: Có màu xanh nhạt, có mùi và vị đặc trưng, không có
mùi lại. Không bị nhiễm nấm mốc, côn trùng, mọt. Độ ẩm không quá 10 %, tỷ lệ
tạp chất không quá 2 %. Quả mướp đắng đã được cắt thành lát với độ dày không
quá 2 mm.
- Cỏ ngọt khô: Có màu vàng xanh, có mùi và vị đặc trưng, không có mùi lạ,
không bị nhiễm nấm mốc, côn trùng, sâu mọt. Độ ẩm không quá 10 %, tỷ lệ tạp
chất không quá 2 %.
- Nấm linh chi khô: Có màu đỏ nâu, có hương và vị đặc trưng. Độ ẩm không
quá 12 %, Tạp chất hữu cơ không quá 0,02 % khối lượng. Tạp chất vô cơ không
quá 2 % khối lượng. Tỷ lệ sâu mọt không lớn hơn 1 % khối lượng của tổng hư
hỏng, trong đó giòi hại nặng không lớn hơn 0,5 % khối lượng. Tỷ lệ nấm bị đập nát
không quá 6 %.
4.2. Nội dung 2: Xây dựng mô hình trồng và sản xuất măng tây đáp ứng
yêu cầu về nguyên liệu của công nghệ chế biến sản phẩm trà túi lọc.
4.2.1. Kết quả triển khai và theo dõi các chỉ tiêu mô hình
Mô hình được triển khai 02 lần. Lần thứ nhất phối hợp Trung tâm giáo dục
nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Cư M’gar (đơn vị phối hợp), mô hình
được trồng vào tháng 6 năm 2018 tại khu đất thực nghiệm của đơn vị phối hợp,
đến tháng 03 năm 2019 phải huỷ mô hình vì khu đất thực nghiệm của đơn vị phối
hợp bị cấp có thẩm quyền giao cho doanh nghiệp thực hiện mục đích khác. Sau khi
được sự đồng ý của cơ quan quản lý đề tài, đơn vị chủ trì đã thực hiện xây dựng
mô hình vào tháng 09 năm 2019 tại địa điểm Trại thực nghiệm Khoa học và Công
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nghệ tỉnh Đắk Lắk (Tổ dân phố 9, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột),
quy mô mô hình là 0,5ha, với hạt giống măng tây Amadeus nhập khẩu từ Hà Lan.
Tóm tắt các bước thực hiện mô hình như sau:
- Tiến hành ươm giống trong bầu nilon: đóng bầu giá thể (tỷ lệ 1/4 đất + 1/4
phân chuồng + 1/4 cát sạch + 1/4 trấu hun), hạt giống được phơi trong nắng nhẹ
khoảng 2h, rửa sạch, ngâm trong nước ấm khoảng 45-50 độ C trong vòng 12 giờ,
vớt ra, rửa sạch và đem ủ hạt trong cát ẩm (đã được làm sạch và khử trùng), để
trong điều kiện 24 - 250C đến khi nhú nhầm rễ dài 0,5-1 mm thì đem gieo vào bầu.
Tiêu chuẩn cây giống xuất vườn: cây khỏe mạnh, cao trung bình từ 35 - 50 cm, có
3 - 5 nhánh thân, có 5 - 7 rễ thật.
- Hình thức trồng: trồng theo luống, hàng cách hàng 1,2m, cây cách cây 60 x
70 cm, mật độ trung bình 18.000 cây/ha.
- Bón phân: tiến hành bón thúc giai đoạn tạo cây, bón thúc giai đoạn dưỡng
cây mẹ thay thế, bón thúc trong chi kỳ thu hoạch. Sử dụng phân NPK 16:16:8, bón
theo từng chu kỳ và từng liều lượng thích hợp.
* Kết quả theo dõi các chỉ tiêu mô hình vườn nguyên liệu
- Quá trình ươm giống:
Bảng 40: Kết quả theo dõi cây giống trong thời gian ươm trong bầu
TT

Chỉ tiêu

ĐVT

Sau 3
tuần

Sau 6 tuần

Sau 9
tuần

1

Chiều cao cây

cm

10 - 15

22 - 33

37 - 50

2

Số rễ chính trên 1 gốc

Rễ

1-2

4-5

5-7

3

Số chồi cây con trên 1 bầu

Cây

01

3-4

3-4

- Tỉ lệ sống: theo dõi sau 30 ngày trồng cây măng tây bắt đầu thích nghi với
môi trường ngoài thực địa, tỉ lệ sống cao lên đến 95%, đã tiến hành trồng dặm lại
các gốc cây chết, tiến hành tỉa các cành già, mỗi gốc duy trì từ 5 – 8 cây.
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- Sinh trưởng: Tiến hành theo dõi sinh trưởng của măng tây sau 04 tháng
trồng, vì sau 04 tháng cây măng tây sẽ tiến hành bấm ngọn, cắt tỉa bớt thân cây nên
không theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng.
Bảng 41. Các chỉ tiêu sinh trưởng cây măng tây xanh sau 04 tháng trồng
TT

Các chỉ tiêu

ĐVT

01
tháng

Sau 02
tháng

Sau 03
tháng

Sau 04
tháng

1

Chiều cao cây (trung
bình)

cm

44,5

55,1

73,2

90,3

2

Đường kính thân
(trung bình)

mm

3,1

3,9

6,5

7,1

3

Số cây trên 1 gốc
(trung bình)

Cây

3,3

4,1

5,8

8,1

+ Tháng thứ nhất sau khi trồng, 15 ngày đầu tiên cây Măng Tây xanh hầu
như không phát triển chiều cao và đường kính thân cây do cây mới bén rễ ra khỏi
bầu vào môi trường đất trồng. 15 ngày tiếp theo bộ rễ cây đã ổn định, bắt đầu hấp
thụ chất dinh dưỡng, nước để nuôi cây; lúc này cây Măng Tây xanh bắt đầu phát
triển chiều cao và đường kính thân.
+ Tháng thứ hai, lúc này bộ rễ của cây Măng Tây xanh đã hoàn toàn ổn định
và bắt đầu phát triển mạnh cả về số lượng và chiều dài. Gốc Măng Tây xanh bắt đầu
cho ra những chồi măng mới với đường kính lớn hơn thân cây bố mẹ. Cây Măng
phát triển nhanh cả về chiều cao, đường kính thân và cành lá sum suê. Từ giữa tháng
thứ 2 tiến hành bón lót, bổ sung dinh dưỡng cho cây. Đường kính cây Măng Tây
xanh giai đoạn này đạt trung bình 3-5mm, chiều cao dao động 50-62 cm, gốc cây
Măng Tây xanh có khoảng 3-5 cây bố mẹ, bắt đầu có 1-2 chồi măng con.
+ Tháng thứ ba, Cây Măng Tây xanh tiếp tục phát triển mạnh mẽ do được bổ
sung dinh dưỡng, nước tưới định đầy đủ. Cây phát triển mạnh cả về chiều cao,
đường kính thân và chồi măng con. Đến cuối tháng thứ 3 sau trồng tiến hành loại
bỏ những cây bố mẹ già, nhỏ để thay thế bằng cây măng con mới khỏe, to hơn. Do
đặc điểm của cây Măng Tây xanh là rạng bụi, thân thảo nên ở giai đoạn này vì thời
tiết chuyển gió làm thân cây Măng Tây xanh bắt đầu bị nghiêng, đổ; chúng tôi đã
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cắm lại cọc và buộc dây cố định gốc Măng. Kết quả theo dõi ở giai đoạn này cho
thấy Cây Măng tây xanh có đường kính trung bình 5-7 mm, chiều cao trung bình
từ 65-90 cm, số cây bố mẹ 4-8 cây/gốc, số chồi măng trên 1 gốc có từ 1-3 chồi
măng con.
+ Sau 04 tháng chiều cao đạt từ 60-110 cm, đường kính thân đạt 5-8mm. Từ
tháng thứ 5 trở tiến hành bấm ngọn, cắt tỉa bớt cây bố mẹ theo kỹ thuật.
- Năng suất:
+ Sau 9 tháng trồng tiến hành thu hoạch chồi măng, măng tây được thu hằng
ngày, sau 03 tháng thu lại dưỡng cây khoảng 02 tháng, một năm có 03 đợt thu.
Bảng 42. Năng suất chồi của cây măng tây tại mô hình trong một đợt thu
Số chồi măng
(chồi/cây)
48

Khối lượng măng
tây (g/chồi)
8,6

Năng suất lý
thuyết (tấn/ha)
7,43

Năng suất thực
thu (tấn/ha)
4,76

Tại mô hình chúng tôi thu hoạch măng tây qua nhiều đợt và theo dõi nhận
thấy sau quá trình thu hoạch năng suất thực thu tại mô hình là 4,76 tấn/ha/đợt, chồi
măng tây đạt chiều cao động từ 25 – 30 cm, khối lượng trung bình 8,6g/chồi.
Bảng 43. Năng suất thân lá măng tây thu được tại mô hình
Số cành
lá/cây

Số cây/bụi

Chiều cao
cây (cm)

Trọng lượng tươi
trung bình (g/cây)

Năng suất thân lá tươi
theo lý thuyết (tấn/ha)

17

5,53

111,6

206

50,76

Vì tính chất của đề tài ban chủ nhiệm tiến hành thu hái thân cây măng tây
phụ thuộc vào tiến độ của các nội dung còn lại nên thời gian thu hái cây măng tây
kéo dài hơn 5 tháng, trong suốt thời gian này cây măng tây vẫn được chăm sóc và
thu hái măng theo yêu cầu nên các cây măng ở các thời điểm thu hoạch đều khác
nhau, năng suất thân lá tươi theo lý thuyết là 50,76 tấn/ha, chúng tôi đã thu thực tế
5,3 tấn còn lại chúng tôi tiếp tục duy trì mô hình để tiếp tục sản xuất trà qua các
giai đoạn tiếp theo.
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Hình 14. Vườn nguyên liệu măng tây
Hình 15. Thu hái thân, lá măng tây
Bảng 44. Năng suất rễ cây thu tại mô hình.
Trọng lượng rễ tươi trung bình
(g/cây)
287

Năng suất rễ theo lý thuyết
(tấn/ha)
6,3

Kích thước trung bình của bộ rễ phụ thuộc nhiều vào điều kiện đất đai, chế
độ chăm sóc, phân bón và tăng dần theo thời gian sinh trưởng. Cây măng tây tại
mô hình bắt đầu thu hoạch từ tháng thứ 9, chỉ thu hoạch số lượng cần thiết để phục
vụ các công tác thí nghiệm còn lại vẫn duy trì mô hình. Các số liệu trên là số liệu
đến thời điểm thu hoạch theo tiến độ đề tài nên bộ rễ măng tây còn nhỏ, khối lượng
tươi trung bình 287g/cây, bộ rễ chùm phát triển tốt tới thời điểm thu hái.

Hình 16. Thu hoạch rễ cây măng tây tại mô hình
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- Qua theo dõi tại mô hình, nhận thấy mức độ xuất hiện sâu bệnh không
nhiều, chủ yếu xuất hiện sâu xanh, sâu long thường tấn công chồi non, cành lá ở
giai đoạn cây mới phát triển. Ngoài ra còn xuất hiện thêm bệnh đốm khô và bệnh
khô cành do nấm nhưng tỉ lệ không đáng kể.
4.2.2. Hiệu quả kinh tế của mô hình vƣờn nguyên liệu măng tây
- Vườn nguyên liệu được trồng, chăm sóc, thu hoạch theo tiêu chuẩn
VietGAP và được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP mã số VIETGAPTT-13-12-66-029. Các nguyên liệu như măng (shoot), cành lá măng tây, rễ măng
tây đều được thu hái sơ chế đúng theo tiêu chuẩn VietGAP, đảm bảo nguyên liệu
theo yêu cầu quy trình công nghệ và tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Qua kết quả trồng chăm sóc,thu hoạch các sản phẩm chính của mô hình
vườn nguyên liệu, ước tính hiệu quả kinh tế mô hình sau 2 năm trồng như sau:
Bảng 45. Hiệu quả kinh tế mô hình vườn nguyên liệu măng tây
Đơn vị
tính

Số
lƣợng

Đơn giá
(nghìn
đồng)

Thành tiền
(nghìn đồng)

Hiệu quả kinh
tế 01 ha (nghìn
đồng)

297.000

594.000

Khoản thu
Chồi măng

Kg

6.200

45

279.000

558.000

Rễ măng

Kg

300

60

18.000

36.000

Khoản chi
Cây măng
giống

Cây
giống

Phân bón

268.000

536.000

9.000

10

90.000

180.000

Mô hình

1

32.000

32.000

64.000

Công lao
động

Mô hình

1

118.000

118000

236.000

Chi khác

Mô hình

1

28.000

28.000

56.000

29.000

58.000

Hiệu quả kinh tế

Mô hình vườn nguyên liệu măng tây với quy mô 0,5ha trong phạm vi của đề
tài cho thấy trong 2 năm thực hiện (thu hoạch theo đợt sau 09 tháng trồng) mang
lại hiệu quả kinh tế 29 triệu đồng (58 triệu/ha).
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4.3. Xây dựng mô hình chế biến các sản phẩm trà túi lọc từ cây măng tây
xanh có qui mô 20kg/ngày và sản xuất thử nghiệm sản phẩm
4.3.1. Lập hồ sơ thiết kế, thi công nhà xƣởng chế biến trà túi lọc măng tây
Đơn vị chủ trì đã thuê chuyên gia lập hồ sơ thiết kế và hoàn thành thi khu
chế biến trà túi lọc trong nhà xưởng thực nghiệm sau thu hoạch đã sẵn có tại Trại
thực nghiệm Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk diện tích 300m2, trong đó khu
thực hiện chế biến trà túi lọc diện tích 120m2 được bố trí cụ thể theo sơ đồ sau:
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4.3.2. Lập hồ sơ kĩ thuật công nghệ hệ thống thiết bị trên cơ sở tính toán
cân bằng vật chất – năng lƣợng, đầu vào nguyên liệu và đầu ra sản phẩm.
* Tóm tắt báo cáo cân bằng vật chất – năng lượng đầu vào nguyên liệu,
đầu ra sản phẩm cho một mẻ sản xuất trà túi lọc đối với nguyên liệu gốc măng
tây và cành lá măng tây:
- Nguyên liệu là gốc măng tây
Bảng 46. Tỉ lệ tổn thất qua các quá trình sản xuất trà măng tây túi lọc từ nguyên
liệu gốc măng tây
SCông đoạn

Tổn
thất
(%)

Nguyên nhân tổn thất

Độ ẩm sau
mỗi quá trình
(%)

5

Chất bẩn và rác lẫn
trong nguyên liệu khi
thu hái và vận chuyển

87

2
Cắt khúc

0,5

Nguyên liệu rơi vãi,
dính trên dao cắt

87

3
Xử lý nhiệt
(Chần)

0,5

Nguyên liệu bị lắng
trong nước không vớt
được

88

0,2

Nguyên liệu bám dính
trên thiết bị và rơi vãi

12

0,2

Nguyên liệu bám dính
trên thiết bị và rơi vãi

10

0,2

Nguyên liệu bám dính
trên thiết bị và rơi vãi

10

0,2

Nguyên liệu bám dính
trên thiết bị và rơi vãi

10

TT

1

2

3

4

5

7

8

Làm sạch

Sấy khô

Rang sao

Nghiền

Bao gói
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Bảng 47. Tóm tắt cân bằng vật chất cho 150kg nguyên liệu gốc măng tây qua các
quá trình sản xuất trà măng tây túi lọc
SST

Khối lƣợng (kg)

Nguyên liệu và bán thành phẩm

1

Nguyên liệu măng tây

150

2

Nguyên liệu sau làm sạch

142,5

3

Sau cắt khúc

141,8

4

Sau chần

152,8

5

Sau sấy

20,8

6

Sau rang, sao

20,3

7

Trà măng tây sau nghiền

20,2

8

Trà măng tây sau đóng gói

20,1

Bảng 48. Tổng số lượng bao bì sử dụng trong quy trình sản xuất trà măng tây túi
lọc cho 1 mẻ sản xuất
STT

Số lƣợng (cái)

Loại bao bì
1 Túi lọc giấy, tem nhãn

8086

2 Bao bì plastic 100g

202

Bảng 49. Nhiệt lượng cần cung cấp cho quá trình sản xuất trà măng tây
STT

Nhiệt lƣợng cần cung cấp

Quá trình

(KJ)
1 Chần

80421,3

2 Sấy

407428

3 Sao

2780,5
490629,8

Quá trình sản xuất trà
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Bảng 50. Lượng nước phục vụ cho 1 mẻ sản xuất
Lƣợng nƣớc sử dụng

Quá trình
Vệ sinh thiết bị

0,2 (m3/mẻ)

Lượng nước cần cho thiết bị chần

0,1 (m3/mẻ)

Tổng

0,3 (m3/mẻ)

Bảng 51. Tổng hợp công suất và điện năng tiêu thụ các thiết bị chính
Quá
trình

Công
suất
(kW)

Thiết bị

Đơn
vị

Thời
Tổng điện
gian làm
năng
việc
(kWh)

(cái)

Làm sạch

1

0,5

Chần

Máy chần năng lượng mặt
trời, có bổ sung điện trở

45,0

1

0,5

25,5

Sấy

Máy sấy bơm nhiệt

2,0

1

15

30

Sao

Máy sao thùng quay

4,0

1

0,25

1

Nghiền

Máy nghiền

2

1

1

2

Đóng túi
lọc

Máy rang sao lăn

1,6

1

2

3,2

Đóng túi
chân
không

Máy đóng túi hút chân
không

0,2

1

2

0,4

In date

Thiết bị in date

0,1

1

2

0,2

Tổng

54,9

56,3

- Qua tính toán cân bằng vật chất – năng lượng, đầu vào nguyên liệu và đầu ra
sản phẩm kết quả cho thấy với 150kg nguyên liệu với độ ẩm 87% qua 8 công đoạn
làm sạch, cắt khúc, chần, sấy, sao, nghiền, bao gói cho ra 20,1kg sản phẩm đầu ra
có độ ẩm đạt 10%. Tổng nhiệt lượng cần cung cấp là 490629,8 KJ và tổng công
suất điện năng 54,6kW và điện năng tiêu thụ là 56,3 kWh.
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- Nguyên liệu cành lá măng tây
Bảng 52. Tỉ lệ tổn thất qua các quá trình sản xuất trà măng tây túi lọc từ nguyên
liệu cành lá măng tây
STT

Công đoạn

Tổn thất
(%)

Nguyên nhân tổn thất

Độ ẩm sau mỗi
quá trình (%)

0,5

Chất bẩn và rác lẫn trong
nguyên liệu khi thu hái và
vận chuyển

75

2
Cắt khúc

0,5

Nguyên liệu rơi vãi, dính
trên dao cắt

75

3Xử lý nhiệt
(Chần)

0,5

Nguyên liệu bị lắng trong
nước không vớt được

80

0,2

Nguyên liệu bám dính trên
thiết bị và rơi vãi

12

0,2

Nguyên liệu bám dính trên
thiết bị và rơi vãi

10

0,2

Nguyên liệu bám dính trên
thiết bị và rơi vãi

10

0,2

Nguyên liệu bám dính trên
thiết bị và rơi vãi

10

1
Làm sạch

2

3
4

Sấy khô

5

Rang sao

7

Nghiền

8

Bao gói

Bảng 53. Tóm tắt cân bằng vật chất cho 100kg nguyên liệu 90han lá măng tây qua
các quá trình sản xuất trà măng tây túi lọc
SST

Nguyên liệu và bán thành phẩm

Khối lƣợng (kg)

1

Nguyên liệu măng tây

100

2

Nguyên liệu sau làm sạch

95

3

Sau cắt khúc

90,25

4

Sau chần

97,60

90

5

Sau sấy

25,46

6

Sau rang, sao

24,84

7

Trà măng tây sau nghiền

24,80

8

Trà măng tây sau đóng gói

24,74

Bảng 54. Tổng số lượng bao bì sử dụng trong quy trình sản xuất trà măng tây túi
lọc cho 1 mẻ sản xuất
S

Số lƣợng (cái)

Loại bao bì

TT

1

1
Túi lọc giấy, tem nhãn
2

2

9898

Bao bì plastic 100g

275

Bảng 55. Nhiệt lượng cần cung cấp cho quá trình sản xuất trà măng tây từ nguyên
liệu thân lá
STT

Nhiệt lƣợng cần cung cấp
(KJ)
64929
224353
3403,5
292685,5

Quá trình
1 Chần
2 Sấy
3 Sao
Quá trình sản xuất trà

Bảng 56. Tổng hợp công suất và điện năng tiêu thụ các thiết bị chính
Quá
trình

Thiết bị

Công
suất
(kW)

Làm sạch
Chần

Máy chần năng lượng
mặt trời, có bổ sung điện
trở

45,0
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Đơn
vị

Thời
Tổng điện
gian làm
năng
việc
(kWh)

(cái)
1

0,5

1

0,5

25,5

Sấy

Máy sấy bơm nhiệt

2,0

1

10

20

Sao

Máy sao thùng quay

4,0

1

0,25

1

Nghiền

Máy nghiền

2

1

1

2

Đóng túi
lọc

Máy rang sao lăn

1,6

1

2

3,2

Đóng túi
chân
không

Máy đóng túi hút chân
không

0,2

1

2

0,4

In date

Thiết bị in date

0,1

1

2

0,2

Tổng

54,9

46,3

- Đối với nguyên liệu là cành lá măng tây kết quả tính toán cân bằng vật
chất, năng lượng cho thấy với 100kg nguyên liệu với độ ẩm 75% qua 8 công đoạn
làm sạch, cắt khúc, chần, sấy, sao, nghiền, bao gói cho ra 24,74kg sản phẩm đầu ra
có độ ẩm đạt 10%. Tổng nhiệt lượng cần cung cấp là 292685,5KJ và tổng công
suất điện năng 54,9kW và điện năng tiêu thụ là 46,3kWh.
* Sản xuất thử thử nghiệm trà túi lọc măng tây công suất 20kg/ngày:
Dựa theo quy trình sản xuất trà túi lọc măng tây được thực hiện tại Nội dung
1 cùng các thiết bị mua sắm, thuê mướn, lắp đặt Ban chủ nhiệm tiến hành sản xuất
thử nghiệm và đánh giá hiệu quả của mô hình như sau:
- Sản xuất 6 mẻ thử nghiệm trà túi lọc với nguyên liệu là gốc Măng tây xanh:
Bảng 57. Kết quả thực nghiệm 6 mẻ sản xuất trà túi lọc từ gốc măng tây
Số
mẻ
1

Nguyên liệu
Khối
gốc măng tây lượng sau
đầu vào (Kg) sấy (kg)
150
20,7

Độ ẩm sau sấy
(%)

Khối lượng
trà túi lọc

Độ ẩm trà túi
lọc (%)

11,8

19,5

11,0

2

150

20,2

11,5

19,2

10,5

3

150

21,1

12,0

19,8

10,8

4

150

20,9

12,1

20,1

10,9

92

5

150

21,5

12,2

20,2

10,8

6

150

20,5

11,9

20,1

10,8

- Sản xuất 5 mẻ thử nghiệm nguyên liệu là gốc Măng tây xanh để làm trà
măng tây phối trộn
Bảng 58. Kết quả thực nghiệm 5 mẻ sản xuất nguyên liệu gốc măng tây
Sản
phẩm

Nguyên liệu gốc
măng tây đầu vào
(Kg)

Khối lƣợng sau
sấy (kg)

Độ ẩm sau sấy (%)

1

150

20,5

11,9

2

150

20,8

12,0

3

150

19,5

11,6

4

150

20,7

12,0

5

150

21,2

12,1

Tổng

102,7

- Sản xuất trà măng tây phối trộn với các nguyên liệu hoa hoè, cỏ ngọt, mướp
đắng, nấm linh chi
Bảng 59. Kết quả thực nghiệm 4 mẻ sản xuất nguyên liệu gốc măng tây
Trà túi lọc
phối trộn
(kg)

Độ ẩm trà
túi lọc (%)

10,0

24,3

11,2

20,0

8,0

27,1

11,3

20,0

5,0

24,2

11,0

20,0

5,0

24,5

11,5

STT

Sản phẩm

1

Trà măng tây –
hoa hoè
(60:40)
Trà măng tây –
cỏ ngọt (70:30)

15,0

Trà măng tây –
mướp đắng
(80:20)
Trà măng tây –
linh chi (80:20)

2
3

4

Nguyên liệu Nguyên liệu
gốc măng tây hoa hoè khô
sau sấy (kg)
(kg)

Tổng

100,1
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Đối với quy trình chế biến trà túi lọc tiếp nhận kết quả từ Viện Khoa học Kỹ
thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên, sau khi sản xuất thử nghiệm cho thấy quy
trình đã phù hợp và tạo ra sản phẩm đạt chất lượng ở quy mô 20kg trà túi lọc/mẻ
sản xuất.
Qua các mẻ sản xuất thử nghiệm trà túi lọc từ nguyên liệu gốc măng tây cho
thấy hệ thống thiết bị vận hành ổn định khối lượng trà sản xuất từng mẻ đáp ứng
được công suất là 20kg sản phẩm cho một ngày 24 giờ nhưng phải gối đầu thời
gian sang ngày hôm sau vì phải sấy xuyên đêm. Bố trí xử lý nguyên liệu, bắt đầu
cho vào sấy là khoảng 16h00 ngày hôm trước và xong mẻ sấy vào đầu giờ sáng
ngày hôm sau, trong thời gian sấy phải bố trí người kiểm tra, đảo trộn. Để đảm bảo
hoạt động chế biến đảm bảo các khâu cần bố trí 03 nhân công trong việc vận hành
nhà xưởng bao gồm 01 kỹ thuật viên nắm vững quy trình công nghệ, thiết bị và 02
công nhân chế biến qua tập huấn kỹ thuật.
4.3.3. Hiệu quả kinh tế mô hình chế biến trà túi lọc măng tây
Qua đánh giá chất lượng các sản phẩm trà túi lọc của các mẻ sản xuất thử
nghiệm và đánh giá nguồn nguyên liệu, chúng tôi chọn sản xuất 02 sản phẩm chính
của mô hình chế biến sau là trà túi lọc măng tây và trà túi lọc măng tây – hoa hoè
với tỷ trọng sản xuất 50-50. Ước tính chi phí sản xuất cho một tháng hoạt động sản
xuất như sau:
Bảng 60. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của mô hình chế biến trà
túi lọc cho 01 tháng hoạt động
Nội dung
1

2

Tổng số chi
phí
(nghìn đồng)
3

Trong đó theo sản phẩm
4

5

A

Chi phí trực tiếp

80.755

26.315

54.440

1

Nguyên vật liệu, bao bì

53.940

12.900

41.040

2

Điện, nước, nhiên liệu

1.815

915

900

3

Chi phí lao động

22.000

11.000

11.000

4

Sửa chữa, bảo trì thiết bị

2.000

1.000

1.000
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Ghi
chú
9

5

Chi phí quản lý

1.000

500

500

B

Chi phí gián tiếp và
khấu hao tài sản cố
định

12.400

6.200

6.200

6
7

Khấu hao thiết bị cho dự
án
Khấu hao nhà xưởng
cho dự án

3.000

1.500

1.500

2.000

1.000

1.000

2.000

1.000

1.000

0

0

8

Thuê thiết bị

9

Thuê nhà xưởng

10

Phân bổ chi phí hỗ trợ
công nghệ

2.400

1.200

1.200

11

Tiếp thị, quảng cáo

2.000

1.000

1.000

1.000

500

93.155

32.515

Khác (trả lãi vay, các
loại phí,...)
Tổng chi phí sản xuất thử
nghiệm (A+B):
12

Số lƣợng sản phẩm (kg)
Giá thành 1 đơn vị sản phẩm
sản xuất thử nghiệm

0

500
60.640

Trà túi lọc
Trà túi lọc
măng tây măng tây
hoa hoè
150
150

300

216,767

404,267

Với 01 tháng sản xuất với công suất thực tế của mô hình nhà xưởng chế biến
trà túi lọc là 300kg với tổng chi phí sản xuất là 93,155 triệu đồng. Giá thành cho
sản phẩm trà túi lọc măng tây (gốc măng) là 216.767 đồng/kg và giá thành cho trà
túi lọc măng tây – hoa hoè là 404.267 đồng/kg.
Qua khảo sát mức giá trà túi lọc măng tây có thể bán trên thị trường khoảng
500.000 đồng/kg và trà túi lọc măng tây – hoa hoè là 800.000 đồng/kg, quy cách
bao bì là hộp giấy 250g và hộp giấy 500g. Tổng chi phí bán hàng thường chiếm
khoảng 40% giá bán lẻ như vậy mô hình chế biến trà túi lọc có khả năng ứng dụng
trong sản xuất kinh doanh đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh
Đằk Lắk.
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4.4. Nội dung 4: Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, đăng ký chất lƣợng sản
phẩm, nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm trà măng tây
4.4.1. Đánh giá chất lƣợng sản phẩm của các mẻ thử nghiệm
- Các sản phẩm thử nghiệm của trà túi lọc măng tây được lấy mẫu ngẫu
nhiên gửi phân tích và tự thử nếm cho kết quả đánh giá như sau:
Bảng 61. Một số chỉ tiêu chất lượng các mẻ sản xuất trà túi lọc từ nguyên liệu gốc
măng tây
Tên sản
phẩm
Trà túi lọc
măng tây
Trà túi lọc
măng tây –
hoa hoè
Trà túi lọc
măng tây –
linh chi
Trà túi lọc
măng tây –
mướp đắng
Trà túi lọc
măng tây –
cỏ ngọt

Hàm lƣợng
chất hoà
tan (%)

Hàm lƣợng
polyphenol
tổng số (%)

Hàm lƣợng
carbohydrate
(%)

Hàm lƣợng
vitamin C
(mg/100g)

Điểm chất
lƣợng cảm
quan

26,37

0,70

15,49

45,98

16,0

29,55

0,56

16,22

19,94

16,5

27,36

0,77

17,80

26,30

15,5

28,55

0,64

15,29

22,67

15,5

29,74

1,34

15,02

28,8

15,3

4.4.2. Thiết kế nhận diện thƣơng hiệu, thiết kế logo
- Ban chủ nhiệm đã tổ chức thiết kế logo, nhãn hiệu trà túi lọc măng tây với
tên ATTUD trà túi lọc măng tây

Hình 17. Logo nhãn hiệu trà túi lọc măng tây
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- Đơn vị chủ trì xây dựng, công bố tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm trà măng
tây túi lọc với thông tin sản phẩm các chỉ tiêu cơ bản và yêu cầu về an toàn thực
phẩm như sau:
+ Thành phần: Măng tây khô; hoa hoè khô; mướp đắng khô; nấm linh chi khô.
+ Quy cách đóng gói và chất lượng bao bì: Sử dụng túi lọc trà đáp ứng theo
TCVN 7975:2008, kích thước túi 5,5 x 7,0cm; Khối lượng 2,5g/túi lọc; Đóng trà
túi lọc trong bao PE.
+ Địa chỉ sản xuất sản phẩm: Trại thực nghiệm Khoa học và Công nghệ, Tổ
dân phố 9, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
- Đăng ký và được công nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho sản phẩm Trà
túi lọc tại Quyết định số 181/QĐ-QLCL ngày 08/11/2021 của Chi cục Quản lý chất
lượng Nông lâm và thuỷ sản Đắk Lắk.

Hình 18. Giấy chứng nhận Đủ điều kiện sản xuất kinh doanh sản phẩm trà túi lọc
măng tây
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- Có được chấp nhận đơn Quyết định số102672/QĐ-SHTT ngày 24/12/2021
của Cục Sở hữu Trí tuệ công nhận đơn Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa cho
sản phẩm trà túi lọc ATTUD và logo kèm theo (Phụ lục hình ảnh)
4.5. Danh mục sản phẩm kết quả đề tài
Số Sản phẩm theo
TT thuyết minh
đƣợc duyệt
1
Trà túi lọc
nguyên chất từ
măng tây xanh.

Mức chất lƣợng cần
đạt theo thuyết minh
đƣợc duyệt
(Tương
tự
TCVN
7974:2008).
TCVN
3218:2012 “Chè – Xác
định các chỉ tiêu cảm
quan bằng phương
pháp cho điểm”

Đạt Tiêu chuẩn Vệ sinh an toàn
thực phẩm; Sản phẩm đạt các tiêu
chuẩn về chè túi lọc; chất lượng
cảm quan tốt về ngoại hình, màu
nước pha, mùi, vị. điểm cảm
quan trên 16 điểm

2

Trà túi lọc
măng tây phối
trộn linh chi,
hòa hòe, mướp
đắng, cỏ ngọt

(Tương
tự
TCVN
7974:2008).
TCVN
3218:2012 “Chè – Xác
định các chỉ tiêu cảm
quan bằng phương
pháp cho điểm”

Đạt Tiêu chuẩn Vệ sinh an toàn
thực phẩm; Sản phẩm đạt các tiêu
chuẩn về chè túi lọc; chất lượng
cảm quan tốt về ngoại hình, màu
nước pha, mùi, vị. điểm cảm
quan trên 16 điểm

3

Quy trình công
nghệ chế biến
trà túi lọc từ
cây măng tây
xanh

Quy trình được Viện WASI đánh
Đáp ứng được yêu cầu
giá công nhận. Đã tổ chức sản
của qui trình công
xuất thành công ở quy mô sản
nghệ sản xuất trà túi
xuất nhỏ công suất 20kg trà túi
lọc
lọc/ngày

4

Mô hình sản Đạt đảm bảo sản xuất
xuất măng tây nguyên liệu đáp ứng
yêu cầu công nghệ,
xanh tại tỉnh
năng
suất
Đắk Lắk
20kg/ngày/ha

5

6

Mô hình chế
biến trà túi lọc
từ măng tây
Hướng dẫn chế
biến trà túi lọc
từ nguyên liệu
măng tây

Mức chất lƣợng đạt đƣợc

Xây dựng được 5000m2 vườn
nguyên liệu măng tây đạt tiêu
chuẩn VietGAP, năng suất đạt
20kg/ngày/ha

Một nhà xưởng 120m2 với đầy đủ
các thiết bị cần thiết được bố trí
Qui mô 20kg/ngày
lắp đặt đạt tiêu chuẩn VSATTP
tại đơn vị chủ trì, công suất sản
xuất 20kg trà túi lọc/ngày.
Hướng dẫn chế biến trà túi lọc
Đầy đủ các bước
đầy đủ chi tiết quá trình vận hành
hướng dẫn để công
thiết bị và quy trình công nghệ
nhân có thể sản xuất
sản xuất trà túi lọc từ nguyên liệu
trà túi lọc đạt yêu cầu.
đầu vào đến đầu ra
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7

8

9

10

11

Báo cáo tổng kết hơn 90 trang
theo mẫu quy định và được hội
Báo cáo khoa Được hội đồng khoa đồng nghiệm thu cấp cơ sở thông
học tổng kết đề học cáp tỉnh đánh giá qua. Báo cáo tổng kết sẽ được
đạt
chỉnh sửa lại đảm bảo theo kết
tài
luận, góp ý của Hội đồng nghiệm
thu cấp tỉnh khi được thông qua
Nội dung thực hiện
01 Bài báo khoa học đăng trên tạp
1 - 2 Bài báo
của đề tài, có tính khoa
chí chuyên ngành.
học cao
Đăng ký chất
Đã xây dựng và công bố chất
lượng
sản
Theo quy định hiện lượng sản phẩm tại Bản tự công
phẩm: trà túi lọc
hành
bố sản phẩm số 01/TTUDnguyên chất từ
KHCN/2021
măng tây
Đăng ký bảo hộ
Đã đăng ký và được Cục Sở hữu
nhãn hiệu độc Đăng ký Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhân đơn với tên nhãn
quyền cho sản trí tuệ bảo hộ một hiệu là ATTUD và logo kèm theo
phẩm trà túi lọc thương hiệu
tai Quyết định số số102672/QĐmăng tây
SHTT ngày 24/12/2021
Thạc sỹ Sinh học thực nghiệm
theo Quyết định công nhận tốt
nghiệp
số
515/QĐ-ĐHTNĐTSĐH ngày 17/03/2020 của
Đào tạo 01 thạc Sản phẩm bổ sung
Hiệu trưởng trường Đại học Tây
s
ngoài thuyết minh
Nguyên với luận văn tốt nghiệp
“Khảo sát điều kiện sơ chế măng
tây xanh (Asparagus officinalis
L.) trồng tại Đắk Lắk”
4.6. Tác động và lợi ích từ kết quả đề tài
4.6.1. Đới với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan
Kết quả của đề tài bao gồm báo cáo tổng kết, quy trình công nghệ chế biến

trà túi lọc măng tây ở quy mô công suất 20kg/ngày là nguồn tài liệu tham khảo có
giá trị về chế các sản phẩm trà túi lọc từ măng tây, cũng như ngành chế biến trà nói
chung ở trong nước.
Góp phần đào tạo thêm nguồn nhân lực khoa học và công nghệ về chế biến
sản phẩm trà túi lọc nói riêng và các sản phẩm trà nóng chung cho tỉnh Đắk Lắk.
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Mô hình chế biến trà túi lọc của đề tài là nơi trình diễn và tham quan học tập
về công nghệ chế biến trà túi lọc cho các tổ chức, cá nhân muốn tìm hiểu về công
nghệ chế biến trà.
4.6.2. Đới với đơn vị chủ trì và tổ chức ứng dụng kết quả đề tài
Qua thực hiện đề tài Đơn vị chủ trì làm chủ được công nghệ chế biến trà túi
lọc măng tây ở quy mô nhỏ, làm cơ sở cho hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học
và công nghệ đến các tổ chức cá nhân có nhu cầu trên địa bàn tỉnh.
Đào tạo thêm kiến thức về khoa học và công nghệ trong chế biến trà cho
nhân lực của đơn vị. Đặc biệt đã góp phần đào tạo một thạc sỹ chuyên ngành sinh
học thực nghiệm thông qua thực hiện đề tài.
Đơn vị chủ trì được sử dụng mô hình vườn nguyên liệu măng tây và mô hình
nhà xưởng chế biến trà túi lọc cùng các trang thiết bị được đầu tư góp phần thực
hiện cơ chế tự chủ của đơn vị.
Báo cáo tổng kết đề tài cũng là tài liệu tham khảo cho hoạt động nghiên cứu,
ứng dụng và thông tin khoa học và công nghệ của đơn vị.
4.6.3. Đối với kinh tế - xã hội và môi trường
Kết quả của đề tài sẽ là cơ sở để các đơn vị sản xuất tận dụng các bộ phận
của phụ phẩm cây măng tây (gốc măng, cành lá, rễ cây măng tây) chế biến thành
các sản phẩm có giá trị góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm bảo vệ
sức khoẻ trên địa bàn tỉnh.
Kết quả của đề tài khẳng định tiềm năng phát triển cây măng tây và phát
triển các sản phẩm chế biến từ cây măng tây thành các sản phẩm trà tại tỉnh Đắk
Lắk, tạo thêm việc làm cho người dân và đặc biệt góp phần phát triển ngành chế
biến sâu các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh.
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5. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
5.1. Kết luận
- Các bộ phận dùng để làm trà túi lọc Măng tây là phần ngọn măng tây, gốc
măng tây và cành lá cây măng tây. Trong đó phần gốc của măng tây (shoot) là phù
hợp nhất trong làm trà túi lọc vì có hàm các hợp chất cao và đáp ứng các tiêu chí
cảm quan cũng như đảm bảo nguồn nguyên liệu cho phục vụ sản xuất thường xuyên.
- Hoàn thành nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện quy trình chế biến trà túi lọc
từ bộ phận gốc măng tây và trà măng tây phối trộn với 04 nguyên liệu khác là nấm
linh chi, hoa hoè, cỏ ngọt, mướp đắng. Quy trình đảm bảo theo tiêu chuẩn vệ sinh
an toàn thực phẩm và phù hợp với điều kiện sản xuất tại Đơn vị chủ trì đề tài.
- Xây dựng được 01 mô hình vườn nguyên liệu măng tây 5000m2 tại Trại
thực nghiệm KH&CN tỉnh Đắk Lắk. Mô hình cung cấp nguyên liệu đảm bảo các
tiêu chí để sản xuất trà túi lọc măng tây
- Xây dựng mô hình chế biến Trà túi lọc măng tây đảm bảo vệ sinh an toàn
thực phẩm, quy mô nhà xưởng 100m2 tại Trại thực nghiệm KH&CN, bao gồm các
thiết bị chần, sấy, sao, nghiền, đóng gói… công suất sản xuất trên 20kg trà túi
lọc/ngày.
- Hoàn thành đăng ký và công bố tiêu chuẩn cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh
doanh sản phẩm trà túi lọc măng tây tại Trại Thực nghiệm KH&CN tỉnh Đắk Lắk.
Hoàn thành đăng ký Cục Sở hữu trí tuệ bảo hộ nhãn hiệu Trà túi lọc măng tây
“ATTUD” cho Đơn vị chủ trì.
- Hoàn thành sản xuất thử nghiệm 05 mẻ trà túi lọc măng tây với khối lượng
123,0 kg trà túi lọc và 04 mẻ trà măng tây phối trộn với nấm linh chi, hoa hoè, cỏ
ngọt, mướp đắng với khối lượng 100,1kg trà túi lọc. Các sản phẩm sản xuất thử
nghiệm được phân tích đánh giá chất lượng đảm bảo theo quy định, có tiềm năng
phát triển sản xuất kinh doanh tạo nguồn thu cho Đơn vị chủ trì đề tài.
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- Hội thảo khoa học không tổ chức được trong thời gian thực hiện đề tài vì lý
do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên qua trao đổi ý kiến các nhà khoa
học, cán bộ quản lý và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sản phẩm trà túi lọc
măng tây từ kết quả đề tài có chất lượng tốt, có khả năng cạnh tranh trên thị
trường. Nguồn nguyên liệu sản xuất trà được đảm bảo đáp ứng tại chỗ phục vụ sản
xuất trà măng tây túi lọc.
5.2. Kiến nghị
- Đề nghị Cơ quan quản lý nghiệm thu nội dung và các sản phẩm của đề tài.
Đồng thời xử lý tài sản hình thành từ đề tài thông qua hình thức giao quyền sử
dụng các sản phẩm là kết quả của đề tài như quy trình sản xuất trà túi lọc; Ghi tăng
vốn và giao quyền sử dụng các thiết bị, máy móc được mua sắm trang bị trong
thực hiện đề tài để Đơn vị chủ trì tiếp tục duy trì mô hình chế biến trà túi lọc phục
vụ nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ theo chức năng nhiệm vụ được giao.
- Kính đề nghị Cơ quan quản lý tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để đơn vị chủ
trì kế thừa kết quả nghiên cứu tiếp tục triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ
để sử dụng tối đa công suất thiết bị, máy móc được đầu tư và từng bước nâng cao
trình độ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất trà túi lọc đáp ứng nhu cầu
sản xuất kinh doanh của các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh.
Đắk Lắk, ngày

tháng

năm

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ ĐỀ TAI

(ký ghi rõ họ, tên)

(ký, đóng dấu)
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