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Tóm tắt: 
 

Lutein là một sắc tố carotenoid có màu vàng cam được phép sử dụng làm chất màu thực phẩm. 

Lutein tan tốt trong dầu nhưng không tan trong nước, dễ bị oxy hóa và bị phân hủy bởi nhiệt, ánh 

sáng và acid. Để khắc phục những nhược điểm trên, trong nghiên cứu này lutein được điều chế 

dưới dạng vi nhũ tương tan trong nước được nhũ hóa bằng hỗn hợp Tween 80–Span 80 với sự có 

mặt của vitamin E và phụ gia chống vi sinh vật NATA-MU. Công thức thích hợp của vi nhũ tương 

lutein bền như sau: 0,4% lutein; 1,6% dầu nành; 20% Tween 80; 10% Span 80; 0,06% vitamin E; 

0,05% NATA-MU; 67,89% nước cất 2 lần. Vi nhũ tương điều chế được là một chất lỏng hơi sệt, 

trong suốt, màu đỏ cam đậm, có chiết suất 1,342 và hàm lượng lutein tổng số 0,39%, chứa các giọt 

hình cầu kích thước trung bình 9 nm. Độ bền của vi nhũ tương lutein có bổ sung NATA-MU được 

cải thiện đáng kể, đặc biệt là ở nhiệt độ phòng.             

          Từ khóa: Lutein; Vi nhũ tương; Tween; Span; NATA-MU; Chất màu thực phẩm.                

 
Abstract:    
 

Lutein is an orange-coloured carotenoid pigment that is permitted to be used as a food colourant. 

Lutein is well soluble in oil but insoluble in water, susceptible to oxidation and degradated by heat, 

light and acid. To overcome the above disadvantages, in this study, lutein was formulated as a water–

soluble lutein microemulsion emulsified by a Tween 80–Span 80 mixture in the presence of vitamin E 

and the antimicrobial additive NATA-MU. An appropriate formulation for preparing a stable lutein 

microemulsion was found as follows: 0.4% of lutein; 1.6% of soybean oil; 20% of Tween 80; 10% of  

Span 80; 0.06% of vitamin E; 0.05% of NATA-MU and 67.89% of bidistilled water. The prepared 

microemulsion was a slightly thick, transparent, dark orange–red liquid, with a refractive index of 

1.342 and a total lutein content of 0.39%, and contained spherical droplets of an average size of 9 nm. 

The stability of the lutein microemulsion supplemented by NATA-MU was significantly improved, 

especially at room temperature.    
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