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MỞ ĐẦU 
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Cà rốt (tên khoa học: Daucus carota subsp. sativus) là một 

loại cây có củ, thường có màu vàng cam, ñỏ, vàng, trắng hay tía. Các 

nghiên cứu cho thấy, cà rốt rất giàu dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe 

con người. Ở Việt Nam hiện nay ñã có nhiều sản phẩm từ cà rốt xuất 

hiện trên thị trường như mứt cà rốt, cà rốt ñóng hộp, bánh cà rốt, 

nước cà rốt ép… Tuy nhiên trong nước ép cà rốt có hàm lượng beta-

caroten nhiều gây quá tải cho gan khi uống nhiều hơn 0,5 lít/ngày, 

gây nên tiêu chảy và chống chỉ ñịnh với người bị viêm loét dạ dày. 

Chính vì vậy việc bổ sung vi khuẩn ñường ruột vào nước ép cà rốt 

tạo nên sản phẩm probiotic sẽ giúp cân bằng hệ vi sinh vật trong 

ñường ruột và giúp quá trình tiêu hóa ñược tốt hơn. Những sản phẩm 

bổ sung vi khuẩn ñường ruột như vậy người ta gọi là sản phẩm 

probiotic. 

 Probiotic là nhóm những vi khuẩn có lợi cho sức khỏe, ñiển 

hình như nhóm vi khuẩn lactic Bifidobacterium và vi khuẩn 

Lactobacillus có trong hệ vi sinh vật ñường ruột. Probiotic mang rất 

nhiều lợi ích khác nhau như kiểm soát vi khuẩn có hại, trợ giúp ñắc 

lực cho hệ miễn dịch của ruột… Do các công dụng hữu ích trên mà 

probiotic ñã và ñang ñược xem là một trong những vấn ñề cần quan 

tâm và nghiên cứu nhiều hơn nữa ñể ứng dụng vào cuộc sống của 

con người. Ở Việt Nam các sản phẩm bổ sung probiotic còn rất hạn 

chế, chủ yếu ñược bổ sung vào sữa. Trong khi ñó nước trái cây có 

thể xem như một môi trường tốt ñể nuôi dưỡng những chế phẩm sinh 

học bởi vì chúng rất giàu chất chống oxi hóa, vitamin, chất xơ ăn 

ñược và khoáng chất. Chính vì vậy nghiên cứu ñể sản xuất ra nước 

ép cà rốt lên men sử dụng vi khuẩn có ý nghĩa thực tiễn cao, nó sẽ 
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góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ cho củ cà rốt, thúc ñẩy thị 

trường xuất khẩu nước giải khát của nước ta tăng trưởng nhanh 

chóng ñồng thời khắc phục ñược những nhược ñiểm của nước ép cà 

rốt thông thường. Và hiện nay ở Việt Nam chưa có tài liệu nào trong 

nước công bố kết quả nghiên cứu về quy trình sản xuất sản phẩm 

probiotic nước cà rốt từ vi khuẩn ñường ruột. Xuất phát từ những ý 

tưởng trên tôi quyết ñịnh chọn ñề tài “ Nghiên cứu quá trình sản xuất 

sản phẩm probiotic nước cà rốt từ vi khuẩn Lactobacillus 

plantarum”. 

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN C ỨU 

- Xác ñịnh các ñiều kiện tối ưu ñể tạo ra ra sản phẩm 

probiotic nước cà rốt từ vi khuẩn Lactobacillus plantarum ñạt tiêu 

chuẩn một sản phẩm probiotic. Khắc phục tình trạng lắng của sản 

phẩm trong thời gian bảo quản, ñồng thời xác ñịnh thời gian bảo 

quản của sản phẩm sao cho vẫn ñảm bảo những lợi ích ñối với sức 

khỏe con người. 

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN C ỨU 

- Cà rốt mua tại Đà Nẵng. 

- Chủng vi khuẩn Lactobacillus Plantarum. 

- Chất ổn ñịnh pectin và Na – CMC. 

- Nghiên cứu ở quy mô phòng thí nghiệm. 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

4.1. Phương pháp hoá lý 

- Xác ñịnh pH. 

- Xác ñịnh ñộ nhớt. 

- Xác ñịnh nồng ñộ chất khô. 

4.2. Phương pháp hóa học 
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- Xác ñịnh hàm lượng ñường tổng bằng phương pháp 

Bectran. 

- Xác ñịnh hàm lượng axit tổng. 

- Xác ñịnh hàm lượng β – caroten. 

- Phương pháp nhân giống.  

4.3. Phương pháp vi sinh 

- Phương pháp ñếm khuẩn lạc (colony count) hay ñếm ñĩa 

(plate count). 

- Phương pháp xác ñịnh số lượng nấm men và nấm mốc. 

- Định lượng Coliform & E.coli bằng phương pháp ñếm 

khuẩn lạc. 

- Phương pháp làm tiêu bản giọt ép vi khuẩn. 

- Phương pháp hoạt hóa vi khuẩn. 

4.4. Phương pháp toán học 

4.5. Phương pháp xác ñịnh nồng ñộ ñường cần bổ sung 

4.6. Phương pháp cảm quan 

5. Ý NGHĨA KHOA H ỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

5.1. Ý nghĩa khoa học của ñề tài 

- Xác ñịnh các thông số công nghệ từ ñó ñưa ra quy trình sản 

xuất nước ép cà rốt lên men bằng các phương pháp nghiên cứu và 

phân tích tại phòng thí nghiệm. 

- Đã phân tích và ñánh giá ñược một số chỉ tiêu ñặc trưng 

của nước cà rốt lên men góp phần vào khái niệm thuật ngữ probiotic. 

5.2. Ý nghĩa thực tiễn của ñề tài 

- Tạo ra một sản phẩm mới có ñặc tính như thực phẩm chức 

năng có lợi cho sức khỏe con người. 

- Góp phần thay ñổi cơ cấu cây trồng và tăng thu nhập cho 

người dân trồng nông sản. 
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- Thúc ñẩy thị trường xuất khẩu nước giải khát của nước ta 

tăng trưởng nhanh chóng. 

- Góp phần ña dạng hóa sản phẩm từ cà rốt, từ ñó làm  tăng 

giá trị kinh tế của cà rốt. 

6. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN 

Luận văn bao gồm những chương sau: 

Chương 1: Tổng quan tài liệu 

Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

Chương 3: Kết quả và thảo luận 
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 
1.1. TỔNG QUAN VỀ CÀ RỐT 

1.1.1. Giới thi ệu 

1.1.2. Phân bố 

1.1.3. Thành phần 

1.1.4. Một số tác dụng của cà rốt 

1.2. TỔNG QUAN VỀ PROBIOTIC 

1.2.1. Lịch sử về probiotic 

1.2.2. Định nghĩa về probiotic 

 - Từ “probiotic” có nguồn gốc từ Hy Lạp có nghĩa là “cho 

cuộc sống”. Tuy nhiên, ñịnh nghĩa về probiotic ñã phát triển nhiều 

theo thời gian. Và hiện nay theo ñịnh nghĩa của FAO/WHO: 

“Probiotic là những vi thể sống mà với số lượng ñược kiểm soát hợp 

lý sẽ giúp bồi bổ sức khoẻ cho người tiếp nhận”. 

1.2.3. Thành phần vi sinh của chế phẩm probiotic 

1.2.4. Cơ chế hoạt ñộng của probiotic 

1.2.4.1. Tác ñộng kháng khuẩn của probiotic 

- Probiotic làm giảm số lượng vi khuẩn có hại ñể ngăn chặn 

các mầm bệnh bằng cách cạnh tranh với các nguồn bệnh ñể ngăn 

chặn sự bám dính vào ñường ruột và cạnh tranh dinh dưỡng cần thiết 

cho sự sống sót của mầm bệnh ñồng thời tiết ra các chất kháng khuẩn 

ñể ức chế và tiêu diệt những vi khuẩn cạnh tranh. 

1.2.4.2. Tác ñộng của probiotic trên biểu mô ruột  

1.2.4.3. Tác ñộng miễn dịch của probiotic  

1.2.4.4. Tác ñộng của probiotic ñến vi khuẩn ñường ruột  

1.2.5. Chức năng của probiotic 

1.2.6. Tổng quan về vi khuẩn lactic 

1.2.6.1. Khái niệm  
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1.2.6.2. Đặc tính chung 

1.2.6.3. Nhu cầu dinh dưỡng của vi khuẩn lactic 

1.2.6.4. Quá trình trao ñổi chất  

 - Quá trình trao ñổi chất và năng lượng của vi khuẩn lactic 

thực hiện thông qua việc lên men lactic. Dựa vào khả năng lên men 

lactic người ta chia vi khuẩn lactic làm hai nhóm: Lên men lactic 

ñồng hình và lên men lactic dị hình. 

1.2.6.5. Vi khuẩn Lactobacillus plantarum 

- Tính chất ñặc trưng duy nhất của Lactobacillus plantarum 

là: Có khả năng dị hóa arginin, và sinh ra nitric oxit. Lactobacillus 

plantarum không có khả năng phân giải amino axit nào ngoại trừ 

tyrosin và arginin, và có ñến 6 con ñường khác nhau chuyển hóa 

arginin, ñều sinh ra nitric oxit. Việc sinh ra NO giúp ngăn chặn các 

vi sinh vật gây bệnh như Candida abicans, E.coli, Shigella, 

Helicobacter pylory, các amip và kí sinh trùng 

1.2.7. Các tiêu chuẩn ñể chọn các chủng probiotic 

1.2.8. Các lĩnh vực ứng dụng của probiotic 

1.2.8.1. Trong dược phẩm  

1.2.8.2. Trong thực phẩm  

1.2.8.3. Trong mỹ phẩm  

1.2.8.4. Trong nuôi trồng thủy sản 

1.3. TỔNG QUAN VỀ CHẤT ỔN ĐỊNH SỬ DỤNG TRONG 

SẢN PHẨM PROBIOTIC 

1.3.1. Những biến ñổi xảy ra của hệ nước quả khi chế biến 

1.3.1.1. Biến ñổi sinh học  

1.3.1.2. Biến ñổi hóa học  

1.3.1.3. Biến ñổi lý học 
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1.3.2. Ổn ñịnh nước quả bằng chất phụ gia 

- Hiện nay có nhiều chất phụ gia nhằm ổn ñịnh hệ huyền phù 

nước quả, chúng chủ yếu là các polysacarit như tinh bột biến hình, 

pectin, carageenan, alginat, CMC và các loại gum. Dưới ñây là giới 

thiệu về pectin và CMC là chất phụ gia ổn ñịnh ñiển hình. 

1.3.2.1.  Pectin  

1.3.2.2. Na-CMC 

1.4. MỘT SỐ SẢN PHẨM PROBIOTIC TRÊN TH Ị TRƯỜNG 

1.5.TÌNH HÌNH NGHIÊN C ỨU CÁC SẢN PHẨM PROBIOTIC 

1.5.1. Những nghiên cứu ở nước ngoài 

1.5.2. Những nghiên cứu trong nước 
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CHƯƠNG 2:  ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP            
NGHIÊN CỨU 

2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

2.1.1. Nguyên liệu 

- Cà rốt (Tên khoa học: Daucus carota subsp. Sativus) ñược 

mua trên thị trường TP. Đà Nẵng. 

-  Chủng vi khuẩn Latobacillus plantarum ATCC 8014 do 

Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh cung cấp 

- Môi trường nuôi cấy vi khuẩn MRS (De Man-Rogasa-

Sharpe) mua tại Ấn Độ. 

2.1.2. Hoá chất 

2.1.3. Dụng cụ - Thiết bị 

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.2.1. Phương pháp hóa lý 

2.2.1.1. Xác ñịnh pH  

2.2.1.2. Xác ñịnh nồng ñộ chất khô  

2.2.1.3. Xác ñịnh ñộ nhớt  

2.2.2. Phương pháp hoá học  

2.2.2.1. Xác ñịnh hàm lượng ñường tổng bằng phương pháp 

Bectran 

2.2.2.2. Xác ñịnh hàm lượng axit tổng số  

2.2.2.3. Xác ñịnh hàm lượng β caroten  

2.2.3. Phương pháp vi sinh 

2.2.3.1. Phương pháp ñếm khuẩn lạc (colony count) hay ñếm ñĩa 

(plate count)  

2.2.3.2. Phương pháp xác ñịnh số lượng nấm men và nấm mốc  

2.2.3.3. Định lượng Coliform & E.coli bằng phương pháp ñếm 

khuẩn lạc  
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2.2.3.4. Phương pháp làm tiêu bản giọt ép (tiêu bản sống) vi khuẩn  

2.2.3.5. Phương pháp hoạt hóa vi khuẩn  

2.2.4. Phương pháp toán học 

2.2.5. Phương pháp xác ñịnh nồng ñộ ñường cần bổ sung  

2.2.6. Phương pháp cảm quan  
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CHƯƠNG 3:  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 
3.1. KHẢO SÁT MỘT SỐ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA 

NƯỚC ÉP CÀ RỐT 

Bảng 3.1.  Một số thành phần hóa học của nước ép cà rốt 
Thành phần hóa học Hàm lượng Đơn vị 

Đường tổng số 5,208 % 

Axit tổng số 0,051 % 

pH 6,124  

Hàm lượng β caroten 8,4 µg 

Hàm lượng chất khô 9,033 oBx 

Nhận xét :  

- Ngoài các thành phần chính ñược khảo sát trong nguyên 

liệu cà rốt ñược thể hiện ở bàng 3.1, theo các tài liệu tham khảo [44], 

[1], [15] thì trong cà rốt chứa rất nhiều các chất khoáng như Fe, Ca, 

K, P và vitamin C, B6 và protein… nên cà rốt là môi trường lên men 

tự nhiên rất thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của vi khuẩn 

Lactobacillus plantarum mà không cần bổ sung thêm bất kì chất dinh 

dưỡng nào ngoài hàm lượng ñường cần thiết ñể cho vi khuẩn 

Lactobacillus plantarum thực hiện quá trình lên men. 

3.2. NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH LÊN MEN PROBIOTIC 

NƯỚC ÉP CÀ RỐT  

3.2.1. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm probiotic nước cà 

rốt từ vi khuẩn Lactobacillus plantarum tại phòng thí nghiệm 

3.2.2. Quan sát  hình thái của vi khuẩn Lactobacillus plantarum  
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Hình 3.1. Hình ảnh vi khuẩn Lactobacillus plantarum 

dưới kính hiển vi 

3.2.3. Khảo sát quá trình nuôi sinh khối tạo giống gốc 

Bảng 3.2. Kết quả khảo sát ảnh hưởng thời gian ñến khả năng 

tăng sinh khối của vi khuẩn Lactobacillus plantarum trên môi 

trường MRS 

Mẫu Thời gian (h) CFU/ml 

1 12 2,3×105 

2 18 2,8×106 

3 24 4,5×108 

4 30 4,6×108 

5 36 4,3×108 

Nhận xét:  

- Kết quả ở bảng 2 cho  ta thấy ở khoảng thời gian 24h và 

30h ta thấy không có sự chênh lệch nhiều về sự gia tăng sinh khối 

của vi khuẩn và ñể tiết kiệm thời gian nuôi sinh khối và thuận tiện 

cho quá trình sản xuất, chúng tôi quyết ñịnh chọn thời gian nuôi sinh 

khối của Lactobacillus plantarum trên môi trường MRS là 24h. 
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3.2.4. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng ñến quá trình lên men từ 

nước ép cà rốt từ vi khuẩn Lactobacillus plantarum 

3.2.4.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ giống vi khuẩn ñến quá 

trình lên men 
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Hình 3.4. Ảnh hưởng của tỉ lệ giống ñến mật ñộ tế bào sau quá 

trình lên men nước cà rốt 
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Hình 3.5. Ảnh hưởng của tỉ lệ giống ñến pH và nồng ñộ chất tan 

của nước cà rốt trong quá trình lên men 

Nhận xét:  

- Dựa vào ñồ thị 3.4, 3.5 ta thấy ở tỉ lệ giống ban ñầu là 3% 

thì mật ñộ tế bào vi khuẩn tuy không ñạt cao nhất nhưng không 

chênh lệch nhiều so với giá trị mật ñộ tế bào ở hàm lượng giống là 

4% và pH và Bx ñáp ứng ñược giá trị cảm quan của nước ép cà rốt 

sau lên men. Với những phân tích trên tôi chọn hàm lượng giống là 

3%, kết quả này cũng gần ñúng với nghiên cứu của tác giả Ni’lay 

Demi’r thì ông cho rằng tỉ lệ giống 4% là thích hợp nhất. 
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3.2.4.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng ñộ chất tan ñến quá 

trình lên men 
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Hình 3.7. Ảnh hưởng của nồng ñộ chất tan ñến mật ñộ tế bào của 

nước càrốt trong quá trình lên men 
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Hình 3.8. Ảnh hưởng của nồng ñộ  chất tan trước khi lên men 

ñến pH và nồng ñộ chất tan của nước ép cà rốt trong quá trình 

lên men 

Nhận xét: 

- Dựa vào ñồ thị 3.7, 3.8 và các phân tích ở trên chọn nồng 

ñộ chất tan 19% là tốt nhất. Ở nồng ñộ 19% ñối với sản phẩm nước 

cà rốt thì mật ñộ tế bào là cao nhất và pH, Bx ñều ñảm bảo giá trị 

cảm quan. 
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3.2.4.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian  ñến quá trình          

lên men  
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Hình 3.10. Ảnh hưởng của thời gian lên men ñến mật ñộ tế bào 

của nước cà rốt trong quá trình lên men 
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Hình 3.11. Ảnh hưởng của thời gian lên men ñến pH và nồng ñộ 

chất tan của nước cà rốt trong quá trình lên men 

Nhận xét: Dựa vào ñồ thị 3.10, 3.11 ta thấy mật ñộ tế bào ñạt 

giá trị cao nhất tại 60 giờ là 9,3× 1010 và lúc này pH của nước cà rốt 

là 4.0, Bx là 17.4. Từ những nhận xét trên tôi chọn thời gian 60h là 

thời gian thích hợp ñể thu ñược mật ñộ tế bào cao nhất khi lên men 

nước cà rốt từ vi khuẩn Lactobacillus platarum.  
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3.2.4.4. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt ñộ ñến quá trình lên men 
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Hình 3.13. Ảnh hưởng của nhiệt ñộ lên men ñến mật ñộ tế bào 

của nước cà rốt trong quá trình lên men 
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Hình 3.14. Ảnh hưởng của nhiệt ñộ lên men ñến pH và nồng ñộ 

chất tan của nước cà rốt trong quá trình lên men 

Nhận xét: Dựa vào hình 3.13, 3.14 ta thấy nhiệt ñộ 350C 

chính là nhiệt ñộ thích hợp ñể thu ñược mật ñộ tế bào cao nhất mà 

vẫn ñảm bảo ñược giá trị cảm quan của sản phẩm khi lên men nước 

cà rốt từ vi khuẩn Lactobacillus platarum. 

3.3. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG ĐỒNG THỜI CỦA CÁC 

YẾU TỐ TỈ LỆ GIỐNG, NỒNG ĐỘ CHẤT TAN, THỜI GIAN 

ĐẾN QUÁ TRÌNH LÊN MEN N ƯỚC ÉP CÀ RỐT TỪ VI 

KHUẨN Lactobacillus plantarum  

3.3.1. Chọn ñiều kiện thí nghiệm 

y = b0 + b1x1 + b2x2 +   b3x3 + b12x1x2    +   b13x1x3     + b23x2x3   

+   b123x1x2x3     (3.1) 
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Bảng 3.3. Điều kiện thí nghiệm 

3.3.2. Tổ chức và thực hiện các thí nghiệm 

3.3.3. Tính các hệ số hồi quy 

Bảng 3.6. Giá trị các hệ số b trong phương trình hồi quy y 

b0 8,9125 b12 0,0375 

b1 -0,1375 b13 0,0125 

b2 0,1875 b23 -0,0125 

b3 0,1125 b123 -0,0125 

3.3.4. Kiểm ñịnh tính ý nghĩa của các hệ số hồi quy và sự tương 

thích của phương trình 

Bảng 3.7. Giá trị các chuẩn Student thực nghiệm ttn 

t0 439,0394 t12 1,8473 

t1 6,7734 t13 0,6158 

t2 9,2365 t23 0,6158 

t3 5,5419 t123 0,6158 

Giá trị của bảng tiêu chuẩn Student ñối với mức ý nghĩa p = 

0,05 và bậc tự do f = 2 là tp(f) = 4,3. Do t12 , t13 , t23, t123 < tp(f) nên hệ 

số b12 , b23 , b123 không có ý nghĩa, ta loại ra khỏi phương trình, lúc 

này phương trình hồi quy có dạng: 

y = 8,9125 -0,1375x1 +0,1875 x2    +0,1125 x3   (3.8) 

Các mức 

Mức trên Mức cơ sở Mức dưới Yếu tố 

+1 0 -1 

Khoảng biến 

thiên(λ) 

Z1 20 19 18 1 

Z2 4 3 2 1 

Z3 72 60 48 12 
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Bảng 3.8. Các giá trị ñể tính ñộ lệch dư 

STN yu 
uy

 

2

uy −uy  

1 9,1 9,075 0,0006 

2 9,3 9,35 0,0025 

3 8,7 8,7 0 

4 9,2 8,975 0,0506 

5 8,9 8,85 0,0025 

6 9,1 9,125 0,0006 

7 8,4 8,475 0,0056 

8 8,8 8,75 0,0025 

Suy ra   F = 4,909. 

Do F < Fp(f1f2) , do ñó phương trình thu ñược tương thích 

với thực nghiệm và phương trình này ñược sử dụng ñể tìm kiếm tối 

ưu.  

3.3.5. Tối ưu hoá thực nghiệm 

Nhờ trợ giúp của công cụ Excel- solver, chúng tôi ñã tìm 

ñược ñiều kiện tối ưu 

 x1 = -1 tức biến thực X1 = 18% 

 x2 = 1 tức biến thực X2 = 4% 

  x3 = 1 tức biến thực X3 = 72 giờ 

              kết quả thu ñược là y max= 10,5875 

3.3.6. Thí nghiệm kiểm chứng 

Kết quả thu ñược mật ñộ tế bào là 10,1 cfu/ml, kết quả này 

gần thỏa mãn giá trị tối ưu. 
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3.4. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẤT PHỤ GIA 

ĐẾN KHẢ NĂNG ỔN ĐỊNH NƯỚC QUẢ 

3.4.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng pectin ñến khả năng 

ổn ñịnh sản phẩm probiotic nước ép cà rốt 
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Hình 3.15. Ảnh hưởng của hàm lượng pectin ñến giá trị OD của 

các mẫu probiotic nước ép cà rốt theo thời gian 
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Hình 3.16. Ảnh hưởng của hàm lượng pectin ñến giá trị 

∆OD1-5 và ñộ nhớt của các mẫu probiotic nước ép cà rốt theo 

thời gian 

 Nhận xét: Tại hàm lượng pectin 0,4% cho khả năng ổn ñịnh nước 

quả cao, ñảm bảo ñộ mềm mại của nước quả. Tuy nhiên quan sát trong 

quá trình bảo quản vẫn xuất hiện sự phân lớp. Do ñó tôi tiến hành nghiên 

cứu bổ sung thêm Na – CMC.  
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3.4.2. Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng Na-CMC kết hợp với 

pectin ñến khả năng ổn ñịnh của sản phẩm probiotic nước ép           

cà rốt 
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Hình 3.17. Ảnh hưởng của hàm lượng Na-CMC kết hợp với 

pectin ñến giá trị OD của các mẫu probiotic nước ép cà rốt theo 

thời gian 
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Hình 3.18. Ảnh hưởng của hàm lượng Na-CMC kết hợp pectin 

ñến giá trị ∆OD1-19 và ñộ nhớt của các mẫu probiotic nước ép cà 

rốt theo thời gian 

Nhận xét:  

- Như vậy pectin kết hợp với Na-CMC có khả năng ổn ñịnh 

sản phẩm probiotic nước cà rốt trong thời gian bảo quản và tốt nhất 

là tại hàm lượng pectin là 0,4 % và Na-CMC là 0,25 %. 
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3.5. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA SẢN PHẨM 

PROBIOTIC NƯỚC CÀ RỐT 

Chỉ tiêu hóa lí: 

+ Nồng ñộ chất khô: 17,4 

+ pH: 4,1  

+ Hàm lượng axit tổng ( tính theo axit lactic): 0,43% 

+ Hàm lượng β caroten: 4,02 µg/ml 

Chỉ tiêu vi sinh: 

+ Nấm men, nấm mốc: 0 cfu/ml 

+ Colifom và E. Coli: 0 cfu/ml 

+ Tổng số vi sinh vật Lactobacillus plantarum: 1,7×109 

cfu/ml 

3.6. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN SẢN PHẨM 

PROBIOTIC NƯỚC CÀ RỐT 

Bảng 3.9. Kết quả ñánh giá cảm quan của sản phẩm probiotic 

nước ép cà rốt 

 

Điểm ưa 

thích về 

trạng thái 

Điểm ưa 

thích về 

màu sắc 

Điểm ưa 

thích về 

mùi 

Điểm ưa 

thích về 

vị 

Điểm trung 

bình 
6,6 8,02 6,34 7,54 
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3.7. ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN B ẢO QUẢN ĐẾN CHẤT 

LƯỢNG CỦA SẢN PHẨM PROBIOTIC N ƯỚC CÀ RỐT 
Bảng 3.10. Sự thay ñổi chất lượng của sản phẩm probiotic nước 

ép cà rốt sau 18 ngày bảo quản ở nhiệt ñộ 40C 

Thời gian 

(ngày) 
pH Bx Axit tổng 

Mật ñộ tế bào 

(cfu/ml) 

0 4,2 17,4 0,43 10,59×1010 

6 4,13 17,3 0,46 8,8.109 

12 4,07 17,2 0,49 1,6.109 

18 4,04 17,2 0,5 7,1. 108 

3.8. ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH CÔNG NGH Ệ SẢN XUẤT SẢN 

PHẨM PROBIOTIC N ƯỚC CÀ RỐT THEO QUY MÔ PILOT 

3.8.1. Sơ ñồ quy trình công nghệ 

3.8.2. Thuyết minh quy trình công nghệ 
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KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 
A. Kết luận 

Từ những kết quả thu ñược trong quá trình nghiên cứu, 

chúng tôi ñưa ra một số những kết luận chính như sau: 

1. Đã xác ñịnh ñược một số thành phần hóa học của nước cà 

rốt ép: 

Hàm lượng ñường tổng số : 5,208% 

Hàm lượng axit tổng : 0,051% 

Nồng ñộ chất khô : 9,033% 

pH : 6,124 

Hàm lượng β caroten  :          8,4 mg/100g. 

2. Khi nghiên cứu ảnh hưởng ñơn biến của các yếu tố ảnh 

hưởng ñến mật ñộ tế bào vi khuẩn trong quá trình lên men nước cam 

ép từ vi khuẩn Lactobacillus platarum thì thu ñược ñiều kiện của các 

yếu tố như sau: 

Tỷ lệ giống vi khuẩn Lactobacillus platarum : 3%  

Nồng ñộ cơ chất  : 19% 

Nhiệt ñộ lên men  : 350C 

Thời gian lên men  : 72h. 

3. Đã xây dựng ñược phương trình hồi quy của mật ñộ tế bào 

vi khuẩn: 

Ŷ = 8,9125 -0,1375x1 +0,1875 x2   +0,1125 x3.   

Phương trình hồi quy cho thấy mật ñộ tế bào vi khuẩn phụ 

thuộc vào cả 3 yếu tố là hàm lượng giống vi khuẩn, nồng ñộ chất tan 

và thời gian lên men. Khi tăng thời gian lên men và hàm lượng giống 

vi khuẩn thì mật ñộ tế bào vi khuẩn tăng; ngược lại, khi tăng nồng ñộ 

chất tan thì mật ñộ tế bào vi khuẩn có xu hướng giảm.  
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4. Từ phương trình hồi quy ñã xây dựng, tiến hành tối ưu hóa 

ñể ñưa ra các thông số tối ưu cho quá trình lên men là: 

Nồng ñộ chất khô: 18% 

Hàm lượng giống vi khuẩn : 4% 

Thời gian lên men: 72h. 

Mật ñộ tế bào vi khuẩn probiotic ñạt ñược là 10,5875× 

1010cfu/ml. 

5. Đã nghiên cứu ảnh hưởng của pectin kết hợp với Na-CMC 

ñến trạng thái của sản phẩm probiotic nước ép cà rốt và xác ñịnh 

ñược nồng ñộ tốt nhất của pectin là 0,4 % và Na-CMC là 0,25%. 

6. Đã xác ñịnh một số chỉ tiêu của sản phẩm probiotic nước 

ép cà rốt sau khi lên men. 

7. Đã tiến hành ñánh giá cảm quan sản phẩm probiotic nước 

ép cà rốt. Theo ñánh giá cảm quan thì sản phẩm có màu cam sáng, 

không bị phân lớp trong quá trình bảo quản và có mùi thơm tự nhiên 

của cà rốt. 

8. Sau 18 ngày bảo quản ở nhiệt ñộ 40C, sản phẩm probiotic 

nước ép cà rốt vẫn có một số lượng ñáng kể vi khuẩn lactic (108 

cfu/ml) ñể ñem lại lợi ích cho sức khỏe.  

9. Đã ñề xuất ñược quy sản xuất sản phẩm probiotic nước ép 

cà rốt từ vi khuẩn Lactobacillus platarum  ở qui mô pilot. 

B. Kiến nghị  

Ngoài những kết quả ñạt ñược như trên, chúng tôi xin ñề 

xuất những hướng phát triển ñề tài như sau: 

1. Nghiên cứu bổ sung các chất chống lắng khác vào sản 

phẩm ñể tạo trạng thái ñồng nhất cho sản phẩm và kéo dài thời gian 

bảo quản. 
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2. Nghiên cứu tạo sản phẩm ñồ uống probiotic nước trái cây 

từ các chủng vi khuẩn probiotic khác như  Lactobacillus casei, 

Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium…. 

3. Nghiên cứu tạo sản phẩm probiotic từ các nguyên liệu 

khác như kem tươi, , bánh, kẹo... ñể ña dạng hóa sản phẩm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


