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SUMMARY 

Greater value of rice can be created from processing activities, which require understandings about 
specific properties of rice material. A survey on rice varieties used in processing rice vermicelli and noodle, 
which are respectively called ‘bun’ and ‘banh pho’ (very popular foods of Vietnam), was conducted in selected 
provinces in the North, namely Bac Giang, Hanoi, Thai Binh, Ha Tay and Nam Dinh. There were at least eight 
rice varieties used for the production of rice vermicelli and noodle, namely CR 203, DT10, Moc Tuyen, 13/2 
(IR17494), VN10, Khang Dan and C70. In the preparation of material, processors (households) either used 
single rice variety or mixed several rice varieties. Physicochemical properties of rice material were then 
determined using standard methods. Dry matter was accessed following the Association of Official Analytical 
Chemists (1995); starch content was determined by the European decrees 87/174/CEE and 96/35/CE; amylose 
content was determined by ISO TC 34/SC 4 N 982 Rev2; protein was determined by Kjeldahl method; 
gelatinization temperature was determined by Little method (1958); and gel consistency was measured using 
Cagampang method (1979). The results showed that rice material used for rice vermicelli (‘bun’) processing 
had high amylose content (>25%), moderate gelatinization temperature, and soft gel consistency. Rice 
material for rice boodle ‘banh pho’ processing had a moderate to high amylose content (>20%), moderate 
gelatinization temperature and moderate to soft gel consistency. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Sau 20 năm đổi mới, cùng với sự phát 
triển của nền kinh tế quốc dân, nông nghiệp 
Việt Nam đã có những tiến bộ vượt bậc, đặc 
biệt là ngành sản xuất lúa gạo. Sản lượng lúa 
gạo không ngừng tăng, đạt trên 35 triệu tấn 
vào năm 2004 (thống kê của bộ Nông nghiệp 
và phát triển nông thôn). Do vậy, không chỉ 
đảm bảo an ninh lượng thực mà Việt Nam còn 
trở thành một nước xuất khẩu gạo hàng đầu 
thế giới. Nguồn lương thực dồi dào đã thúc 
đẩy khâu chế biến lúa gạo ở các địa phương 
tương đối phát triển. Các mặt hàng truyền 
thống từ gạo được đưa ra thị trường rất đa 

dạng, phong phú, trong đó có một số mặt hàng 

được xuất khẩu sang các thị trường khu vực 
và thế giới như bánh tráng, bánh đa nem... 
Tuy nhiên, công nghệ chế biến gạo của ta còn 
khá thô sơ và phương thức chế biến chủ yếu là 
thủ công, quy mô nhỏ (hộ gia đình, doanh 
nghiệp nhỏ). Do tình trạng sử dụng nguyên 
liệu và quy trình chế biến tuỳ tiện nên năng 
suất và chất lượng sản phẩm không ổn định, 
mẫu mã chưa hấp dẫn, thậm chí còn chưa đảm 
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm... nên tính cạnh 
tranh của sản phẩm trên thị trường còn chưa 
cao.  

Để ngành sản xuất lúa gạo phát triển hơn 
nữa, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị 

trường, đồng thời đảm bảo một kênh tiêu thụ 

1 Viện Sinh học Nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp I 
2 Khoa Công nghệ Thực phẩm, Đại học Nong nghiệp I 



lúa gạo khác bên cạnh kênh xuất khẩu truyền 
thống, việc phát triển hướng chế biến lúa gạo 
thành các sản phẩm hàng hoá là rất cần thiết. 
Với mục tiêu đó, các phương pháp chế biến 
gạo truyền thống ở nước ta hiện nay cần phải 
được công nghiệp hoá, tiêu chuẩn hoá từ khâu 
lựa chọn nguyên liệu đến quy trình và dây 
chuyền công nghệ chế biến. Việc tìm hiểu các 
loại gạo, các đặc tính chất lượng gạo sử dụng 
trong chế biến có ý nghĩa quan trọng để góp 
phần giải quyết vấn đề này. Bài báo này giới 
thiệu kết quả điều tra các loại gạo và đặc tính 
chất lượng gạo sử dụng trong chế biến bún, 
bánh phở ở một số làng nghề thuộc khu vực 
phía Bắc trong những năm gần đây. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Tiến hành điều tra tại các khu vực sản xuất 
bún, bánh phở nổi tiếng và các vùng có truyền 
thống sản xuất lúa nước thuộc Đồng Bằng Bắc 
Bộ. Tại Hà Nội là các vùng Yên Viên - Gia 
Lâm, Phú Đô -Từ Liêm và quận Đống Đa. Tại 
Bắc Giang: xã Đa Mai, thị trấn Kế, thị xã Bắc 
Giang. Tại Hà Tây: xã Đức Giang- Hoài Đức. 
Tại Thái Bình: huyện Đông Hưng. Tại tỉnh 
Nam Định: Thành phố Nam Định. Tại tỉnh Bắc 

Ninh: Thị xã Bắc Ninh. Điều tra bằng phương 
pháp phỏng vấn trực tiếp 120 hộ sản xuất theo 
phiếu điều tra về các quy trình sản xuất, loại 
gạo và thời gian bảo quản từ thu hoạch đến khi 
sử dụng trong sản xuất bún, bánh phở; kinh 
nghiệm lựa chọn gạo, đánh giá cảm quan của 
nông hộ, tỷ lệ cho sản phẩm… 

Các đặc tính chất lượng gạo được xác 
định theo từng phương pháp riêng biệt. 
Hàm lượng chất khô được xác định theo 
phương pháp AOAC, 1995; Hàm lượng 
tinh bột xác định theo 87/174/CEE và 
96/35/CE của châu Âu; Hàm lượng 
amylose được xác định theo phương pháp 
ISO TC 34/SC 4N 982 Rev2; Hàm lượng 
protein tổng số theo phương pháp 
Kjeldahl. Nhiệt độ hồ hoá được xác định 
bằng phương pháp của Little et al (1958), 
Juliano (1982) và độ bền gel được xác 
định bằng phương pháp của Cagampang et 
al (1979) 

Số liệu được tính toán và xử lý thống kê 
trên phần mềm Excel. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Loại gạo sử dụng trong chế biến bún 
Bảng 1. Loại gạo sử dụng trong chế biến bún 

Mẫu Loại gạo Tỷ lệ trộn Thời gian bảo quản từ thu hoạch 
đến chế biến (tháng) Địa điểm 

1 C70 +CR203 1:5 6 Yên Viên- Hà Nội 
2 CR203  8 Yên Viên- Hà Nội 
3 DT10  6 Thị Xã Bắc Ninh 
4 CR203  6 Thị Xã Bắc Ninh 
5 Mộc Tuyền  12 Đông Hưng -Thái Bình 
6 Mộc Tuyền  7 Đông Hưng -Thái Bình 
7 VN10  6 Đông Hưng -Thái Bình 
8 VN10+DT10 1:5 8 Phú Đô - Hà Nội 
9 13/2  7 Phú Đô - Hà Nội 
10 VN10  8 T.P Nam Định 
11 Mộc Tuyền  8 T.P Nam Định 
12 13/2+DT10 3:1 12 Đa Mai -Bắc Giang 
13 13/2+ K.dân 2:1 12 Đa Mai -Bắc Giang 



14 13/2  9 Đa Mai -Bắc Giang 
15 DT10  9 Đa Mai -Bắc Giang  
G¹o sö dông trong chÕ biÕn bón gåm 7 
gièng: CR203, DT10, Méc TuyÒn, 
13/2(IR17494), VN10, Khang D©n, C70 
(b¶ng 1). PhÇn lín c¸c gièng lóa ®· ®−îc 
trång phæ biÕn ë ®ång b»ng s«ng Hång, 
tuy nhiªn mét sè gièng chØ cßn trång víi 
diÖn tÝch rÊt nhá vµ r¶i r¸c (Méc TuyÒn, 
VN10,...). C¸c gièng lóa lai Trung Quèc, 
gièng lóa nÕp, gièng lóa tÎ g¹o dÎo kh«ng 
®−îc sö dông hoÆc sö dông rÊt Ýt trong chÕ 
biÕn bón (lóa tÎ g¹o dÎo). C¸c ®Þa ph−¬ng 
kh¸c nhau sö dông c¸c lo¹i g¹o kh¸c nhau: 
trong khi ë Hµ Néi, B¾c Ninh, B¾c Giang 
chñ yÕu sö dông c¸c gièng DT10, CR203, 

13/2 th× ë Th¸i B×nh vµ Nam §Þnh lo¹i g¹o 
®−îc sö dông nhiÒu nhÊt lµ Méc TuyÒn vµ 
VN10. G¹o dïng trong chÕ biÕn bón ®−îc 
xay x¸t tõ lo¹i thãc “cò” lµ lo¹i thãc sau 
khi thu ho¹ch cã thêi gian l−u kho Ýt nhÊt 
lµ 6 th¸ng ®Õn 1 n¨m thuËn lîi cho chÕ 
biÕn bón v× dÔ dang chÕ biÕn, s¶n phÈm 
thu ®−îc kh«ng dÝnh, n¸t, chÊt l−îng ngon 
vµ æn ®Þnh. Bªn c¹nh lùa chän g¹o th× c¸c 
kh©u trong quy tr×nh chÕ biÕn còng quyÕt 
®Þnh rÊt lín ®Õn chÊt l−îng bón. Th«ng 
th−êng, 1 kg g¹o cho ra 2,5-2,6 kg s¶n 
phÈm th× th−êng ®¹t chÊt l−îng bón ngon 
nhÊt (kh«, gißn). 

3.2. Lo¹i g¹o sö dông trong chÕ biÕn b¸nh phë 

Bảng 2. Loại gạo sử dụng trong chế biến bánh phở 

Mẫu Loại gạo Tỷ lệ trộn Thời gian bảo quản từ thu hoạch đến 
chế biến (tháng) Địa điểm 

16 DT10+CR203 1:1 5 Đống Đa- Hà Nội 
17 CR203  4 Đống Đa- Hà Nội 
18 13/2  6 Đống Đa- Hà Nội 
19 13/2  3 Đống Đa- Hà Nội 
20 13/2+CR203 3:2 8 Đống Đa- Hà Nội 
21 DT10+K.dân 3:1 5 Cổ Nhuế -Hà Nội 
22 DT10+13/2 1:1 6 Cổ Nhuế -Hà Nội 
23 VN10+13/2 1:3 6 Đức Giang - Hà Tây 
24 VN10+13/2 1:3 6 Đức Giang - Hà Tây 
25 CR203  6 Yên Viên - Hà Nội 
26 VN10  5 Yên Viên - Hà Nội 
27 M.tuyền+DT10 1:1 8 T.P Nam Định 
28 Mộc Tuyền  6 T.P Nam Định 
29 DT10  8 TX. Bắc Ninh 
30 13/2+K.dân 3:1 5 TX Bắc Giang 

 

T−¬ng tù nh− kÕt qu¶ ®iÒu tra lo¹i g¹o chÕ 
biÕn bón, kÕt qu¶ ®iÒu tra (b¶ng 2) cho thÊy 
g¹o chÕ biÕn b¸nh phë còng lµ nh÷ng gièng 
lóa g¹o hiÖn trång phæ biÕn ë ®ång b»ng s«ng 
Hång. C¸c lo¹i g¹o sö dông trong chÕ biÕn 
b¸nh phë gåm 6 lo¹i chñ yÕu lµ DT10, CR203, 
13/2, Méc TuyÒn, VN10 vµ Khang D©n. T¹i 
hai vïng phë næi tiÕng lµ Hµ Néi vµ Nam 

§Þnh, lo¹i g¹o sö dông chÕ biÕn b¸nh phë phæ 
biÕn lµ CR203, 13/2 vµ DT10, cßn ë Nam 
§Þnh th× gièng Méc TuyÒn ®−îc sö dông chñ 
yÕu. G¹o ®−îc xay x¸t tõ thãc “cò” cã thêi 
gian b¶o qu¶n trong vßng 6 th¸ng dïng chÕ 
biÕn b¸nh phë lµ thuËn lîi nhÊt do cã −u ®iÓm 
dÔ chÕ biÕn, s¶n phÈm ngon vµ æn ®Þnh.  



3.3. ChÊt l−îng dinh d−ìng g¹o chÕ biÕn 
bón 

ChÊt l−îng g¹o chÕ biÕn ®−îc biÓu hiÖn 
ë hµm l−îng chÊt kh«, tinh bét, protein vµ 
amylose. Hµm l−îng tinh bét trong g¹o chÕ 
biÕn biÕn ®éng tõ 57,34±2,04% ®Õn 
62,46±1,66%, víi biÕn thiªn nµy cho thÊy 
nh×n chung hµm l−îng bét n»m trong ph¹m vi 
xung quanh 60%. Hµm l−îng amylose biÕn 
®éng tõ 25,26±1,23% ®Õn 27,27±1,17%. 
Kh«ng cã sù kh¸c nhau ®¸ng kÓ cña hµm 
l−îng tinh bét vµ amylose trong g¹o ë c¸c 
khu vùc kh¸c nhau. Hµm l−îng amylose 
trong g¹o khu vùc Hµ Néi (bón Phó §« vµ 
bón V©n - Yªn Viªn) biÕn ®éng tõ 25,58% 

®Õn 27,00%, g¹o khu vùc B¾c Ninh, B¾c 
Giang (bón §a Mai) hµm l−îng amylose biÕn 
®éng 25,26% ®Õn 27,27%, ë khu vùc Th¸i 
B×nh, Nam §Þnh hµm l−îng amylose biÕn 
®éng tõ 25,64% ®Õn 26,65%. Theo thang 
ph©n lo¹i cña Rice post-havrest technology 
(1995) th× toµn bé mÉu g¹o nghiªn cøu trong 
chÕ biÕn bón ®Òu ®−îc xÕp lo¹i lµ g¹o cã hµm 
l−îng amylose cao (hµm l−îng amylose 
>25%). Trªn c¬ së kÕt qu¶ thu ®−îc (b¶ng 3), 
chóng t«i cã nhËn xÐt ®Æc tr−ng ®Çu tiªn cña 
g¹o dïng chÕ biÕn bón lµ lo¹i g¹o cã hµm 
l−îng amylose thuéc lo¹i cao (>25%). 

Bảng 3. Hàm lượng tinh bột, amylose và protein của gạo chế biến bún 

Mẫu Chất khô (%) Tinh bột (%) Amylose (%) Protein (%) 
1 87,16 57,79 ± 1,49 25,90 ± 1,04 7,57± 0,97 
2 87,21 60,60 ± 2,17 25,58 ± 1,23 8,47± 0,44 
3 88,25 61,72 ± 1,24 26,27 ± 1,01 10,84± 0,90 
4 88,27 62,46 ± 1,66 25,87 ± 0,79 9,65± 1,03 
5 88,00 61,35 ± 1,81 25,64 ± 1,10 8,94± 0,64 
6 88,43 61,36 ± 2,00 25,87 ± 1,43 8,24± 0,58 
7 88,53 59,58 ± 1,58 26,65 ± 1,35 7,91± 0,42 
8 88,15 59,21 ± 1,96 25,66 ± 1,41 8,18± 0,72 
9 87,34 60,46 ± 2,37 27,00 ± 1,01 7,88± 0,73 
10 87,52 60,62 ± 2,10 25,69 ± 1,28 7,82± 0,72 
11 87,82 58,12 ± 2,10 26,20 ± 1,15 9,13± 0,81 
12 87,81 58,57 ± 2,43 27,27 ± 1,17 8,38± 0,77 
13 88,32 60,08 ± 1,88 26,51 ± 1,28 9,12± 0,79 
14 88,46 58,38 ± 1,69 25,77 ± 1,43 8,81± 0,52 
15 89,26 57,34 ± 2,04 25,26 ± 1,23 9,10± 0,47 

 
Hµm l−îng protein trong c¸c lo¹i g¹o chÕ 

biÕn bón rÊt kh¸c nhau (trong cïng 1 gièng 
nh−ng ë ®Þa bµn kh¸c nhau th× hµm l−îng 
protein còng cã chªnh lÖch). Hµm l−îng 
protein g¹o chÕ biÕn bón biÕn ®éng tõ 
7,57%±0,97 ®Õn 10,84±0,90%. C¸c mÉu g¹o 
t¹i khu vùc Hµ Néi cã hµm l−îng protein biÕn 
®éng trong kho¶ng tõ 7,57±0,97% ®Õn 
8,47±0,44%, trong khi ®ã hµm l−îng protein 
trong g¹o B¾c Ninh cã chiÒu h−íng cao h¬n 
mét chót tõ 9,65±1,03% ®Õn 10,84±0,90%. 
G¹o Th¸i B×nh, Nam §Þnh cã hµm l−îng 
protein xung quanh 8-9%. G¹o B¾c Giang 
hµm l−îng protein còng trong kho¶ng 9%. 

So s¸nh víi c¸c møc hµm l−îng protein 
cña Juliano (2004), cã 66,7% sè mÉu nghiªn 
cøu cã hµm l−îng protein nhá h¬n 9%, 26,6% 
sè mÉu ë møc cã hµm l−îng protein tõ 9-10%, 
vµ 6,7% mÉu cã hµm l−îng protein tõ 10-11%. 
Kh«ng cã mÉu nµo ë møc lín h¬n 11%. KÕt 
qu¶ nµy ch−a cho phÐp ®−a ra ®Æc tr−ng cña 
protein g¹o ®èi víi chÕ biÕn bón, song còng 
cho nhËn ®Þnh s¬ bé lµ nh÷ng lo¹i g¹o cã hµm 
l−îng protein thÊp h¬n 9% cã xu h−íng ®−îc 
sö dông nhiÒu h¬n trong chÕ biÕn bón. Nh÷ng 
¶nh h−ëng cña protein ®Õn chÕ biÕn cã thÓ do 
c¸c nhãm protein kh¸c nhau hoÆc còng cã thÓ 
do thµnh phÇn c¸c amino acid trong protein. 



Do vËy cÇn cã nh÷ng nghiªn cøu s©u s¾c h¬n 
vÒ vÊn ®Ò nµy. 

3.4. ChÊt l−îng g¹o chÕ biÕn b¸nh phë 
Hµm l−îng tinh bét trong c¸c mÉu biÕn 

®éng tõ 57,69%±1,87 ®Õn 62,23%±2,29. 
Hµm l−îng amylose g¹o khu vùc Hµ Néi biÕn 
®éng tõ 24,12%±1,59 ®Õn 26,14%±1,23; g¹o 
khu vùc Nam §Þnh cã hµm l−îng amylose 
xung quanh 24%. Trong 5 mÉu t¹i khu vùc 
§èng §a Hµ Néi th× cã tíi 4 mÉu hµm l−îng 
amylose ë møc 24%, ®©y lµ khu vùc s¶n xuÊt 
b¸nh phë cung cÊp chÝnh cho Thµnh phè Hµ 
Néi. T¹i c¸c khu vùc kh¸c hµm l−îng 
amylose còng ë møc xung quanh 25%. Theo 
tiªu chuÈn ph©n lo¹i cña Rice post-havrest 
technology (1995) th× hµm l−îng amylose 
trong g¹o chÕ biÕn b¸nh phë ®−îc xÕp ë møc 
trung b×nh vµ cao.  

Hµm l−îng protein biÕn ®éng trong 
kho¶ng réng tõ 7,42±0,97% ®Õn 11,11±0,67%. 
T¹i hai khu vùc chÕ biÕn phë næi tiÕng lµ Hµ 
Néi vµ Nam §Þnh, g¹o cã hµm l−îng protein 
trong kho¶ng 8-9% lµ phæ biÕn (g¹o Hµ Néi 
7,42-8,97% vµ 8,61-8,96% ë g¹o Nam §Þnh). 
T−¬ng tù nh− g¹o chÕ biÕn bón, kÕt qu¶ vÒ hµm 
l−îng protein trong g¹o chÕ biÕn b¸nh phë ch−a 
thÓ hiÖn lµ chØ tiªu ®Æc tr−ng. Ph©n lo¹i hµm 
l−îng protein theo Juliano (2004) cho thÊy cã 
86,6% sè mÉu cã hµm l−îng protein ë møc nhá 
h¬n 9%; 6,7% ë møc cã hµm l−îng protein tõ 
9-10% vµ 6,7% ë møc cã hµm l−îng protein ë 
møc lín h¬n 11%. Víi kÕt qu¶ ph©n lo¹i nµy 
cho thÊy trong chÕ biÕn b¸nh phë còng cã xu 
h−íng thÝch hîp víi lo¹i g¹o cã protein thÊp 
(nhá h¬n 9%). 

Bảng 4. Hàm lượng tinh bột, amylose và protein gạo chế biến bánh phở 

Tên mẫu Chất khô (%) Tinh bột (%) Amylose (%) Protein (%) 
16 88,86 61,16 ± 2,11 25,78 ± 1,60 11,11 ± 0,67 
17 88,80 62,23 ± 2,29 24,63 ± 1,21 8,97 ± 0,63 
18 89,26 61,08 ± 2,06 24,70 ± 1,53 8,28 ± 0,60 
19 88,77 61,22 ± 2,25 24,75 ± 1,38 8,27 ± 0,54 
20 88,93 62,13 ± 1,87 24,67 ± 1,55 7,52 ± 0,95 
21 89,07 57,69 ± 1,87 26,05 ± 1,45 8,95 ± 0,78 
22 88,91 61,66 ± 1,10 26,14 ± 1,23 9,42 ± 1,14 
23 88,72 59,76 ± 1,20 24,81 ± 1,08 7,89 ± 0,76 
24 88,09 58,24 ± 1,60 25,65 ± 1,26 7,65 ± 1,28 
25 88,56 59,14 ± 1,60 24,89 ± 1,42 8,16 ± 0,99 
26 88,76 58,34 ± 2,04 24,12 ± 1,59 7,42 ± 0,97 
27 88,35 61,35 ± 2,02 24,68 ± 1,28 8,96 ± 0,63 
28 87,98 60,84 ± 1,63 24,52 ± 1,44 8,61 ± 1,09 
29 88,09 59,78 ± 1,23 26,14 ± 1,06 8,93 ± 1,16 
30 88,46 60,25 ± 1,90 25,72 ± 1,48 8,61 ± 0,93 

 

Nh− vËy, g¹o cã hµm l−îng amylose 
>24% trë lªn phï hîp cho chÕ biÕn bón vµ 
b¸nh phë. KÕt qu¶ nµy phï hîp víi kÕt qu¶ 
c«ng bè t¹i Héi th¶o cña trung t©m nghiªn 
cøu khoa häc n«ng nghiÖp NhËt B¶n (2003) 
trªn http//www.foodproducdesign.com vÒ 
hµm l−îng amylose cña g¹o sö dông trong 
chÕ biÕn bón vµ mú g¹o cña Trung Quèc, 
Th¸i Lan vµ Myanmar. 

3.5. §Æc tÝnh ho¸ lý g¹o chÕ biÕn bón 
NhiÖt ®é hå ho¸ ®−îc ®¸nh gi¸ th«ng qua 

®iÓm ph¸ huû kiÒm (b¶ng 5). §iÓm ph¸ huû 
kiÒm biÕn ®éng tõ 4,7 ®Õn 5,6. Cã 5 mÉu cïng 
cã ®iÓm ph¸ huû kiÒm lµ 5,2. Ph©n lo¹i nhiÖt 
®é ho¸ hå theo Rice post-havrest technology 
th× 100% sè mÉu nghiªn cøu cã nhiÖt ®é hå 
ho¸ ë møc trung b×nh, qua ®ã cho thÊy c¸c 
lo¹i g¹o lùa chän lµm bón ë c¸c ®Þa ph−¬ng 
kh¸c nhau, tuy gièng kh¸c nhau nh−ng cã ®Æc 



®iÓm chung lµ cã nhiÖt ®å hå ho¸ ë møc trung 
b×nh. §é bÒn gel cña g¹o lµm bón ®−îc ®¸nh 
gi¸ th«ng qua chiÒu dµi gel cña g¹o chÕ biÕn 
bón. Cã 33% mÉu ë møc mÒm vµ 67% ë møc 
trung b×nh. Do vËy, g¹o chÕ biÕn bón cã nhiÖt 
®é hå ho¸ ë møc trung b×nh, gel mÒm vµ trung 
b×nh thÝch hîp cho chÕ biÕn bón.  

3.6. §Æc tÝnh ho¸ lý g¹o chÕ biÕn b¸nh phë 
§iÓm ph¸ huû kiÒm cña g¹o chÕ biÕn b¸nh 

phë biÕn ®éng tõ 4,5 ®Õn 5,8. Ph©n lo¹i nhiÖt ®é 
ho¸ hå theo Rice post-havrest technology (1995) 
th× 100% mÉu g¹o chÕ biÕn b¸nh phë ë møc trung 
b×nh. Trong 9 mÉu g¹o Hµ Néi cã tíi 7 mÉu cã 
gi¸ trÞ ®iÓm ph¸ huû kiÒm ë xung quanh 5,5.  

Bảng 5. Nhiệt độ hồ hoá và độ bền gel của gạo chế biến bún 

Điểm phá huỷ kiềm Chiều dài gel (mm) Tên mẫu 
Điểm Phân loại 30 phút 60 phút Phân loại 

1 5,2± 0,2 Trung bình 60,6 62,6± 1,52 Mềm 
2 5,0± 0,4 Trung bình 53,7 55,8± 1,24 Trung bình 
3 4,7± 0,2 Trung bình 46,8 49,2± 1,24 Trung bình 
4 5,2± 0,2 Trung bình 57,8 60,2± 1,24 Trung bình 
5 5,2± 0,2 Trung bình 59,8 62,6± 1,52 Mềm 
6 4,7± 0,2 Trung bình 52,2 53,8± 1,24 Trung bình 
7 5,5± 0,2 Trung bình 55,8 57,6± 1,24 Trung bình 
8 5,4± 0,2 Trung bình 57,8 59,8± 1,24 Trung bình 
9 5,2± 0,1 Trung bình 49,8 52,2± 1,24 Trung bình 
10 5,4± 0,1 Trung bình 51,8 53,8± 1,24 Trung bình 
11 5,6± 0,1 Trung bình 56,8 59,4± 1,52 Trung bình 
12 5,5± 0,2 Trung bình 60,2 61,8± 1,24 Mềm 
13 4,7± 0,2 Trung bình 71,8 74,6± 1,52 Mềm 
14 4,8± 0,1 Trung bình 68,2 70,2± 1,24 Mềm 
15 5,2± 0,1 Trung bình 53,8 55,8± 1,24 Trung bình 

 
§©y lµ khu vùc s¶n xuÊt phë næi tiÕng, 
ng−êi s¶n xuÊt cã nhiÒu kinh nghiÖm trong 
viÖc lùa chän lo¹i g¹o chÕ biÕn còng nh− 
c¸c kinh nghiÖm kh¸c trong c¸c kh©u cña 
quy tr×nh chÕ biÕn. ChiÒu dµi gel cña g¹o 
chÕ biÕn b¸nh phë biÕn ®éng tõ 50,4±1,52 
mm ®Õn 81,8±1,24 mm. Ph©n lo¹i ®é bÒn 

gel theo Rice post-havrest technology 
(1995) cho thÊy g¹o cã ®é bÒn gel ë møc 
mÒm chiÕm 40%, cßn l¹i c¸c lo¹i g¹o kh¸c 
®é bÒn gel ë møc trung b×nh chiÕm 60%. 
Nh− vËy, g¹o chÕ biÕn b¸nh phë cã nhiÖt ®é 
hå ho¸ trung b×nh, cã ®é bÒn gel mÒm vµ 
trung b×nh. 

Bảng 6. Nhiệt độ hồ hoá và độ bền gel của gạo chế biến bánh phở 

ĐPHK Chiều dài gel (mm) Tên mẫu 
Điểm Phân loại 30 phút 60 phút Phân loại 

16 5,4± 0,12 Trung bình 68,8 71,4± 1,52 Mềm 
17 5,5± 0,12 Trung bình 57,8 60,2± 1,24 Trung bình 
18 5,5± 0,15 Trung bình 48,8 50,8± 1,24 Trung bình 
19 4,5± 0,12 Trung bình 56,8 58,8± 1,24 Trung bình 
20 4,7± 0,25 Trung bình 62,8 65,2± 1,24 Mềm 
21 5,2± 0,12 Trung bình 80,2 81,8± 1,24 Mềm 
22 5,8± 0,12 Trung bình 75,8 79,4± 1,52 Mềm 
23 5,4± 0,15 Trung bình 55,2 57,2± 1,24 Trung bình 
24 5,4± 0,12 Trung bình 55,8 57,6± 1,52 Trung bình 
25 5,3± 0,12 Trung bình 56,8 58,8± 1,24 Trung bình 
26 5,4± 0,15 Trung bình 49,2 51,2± 1,24 Trung bình 



27 4,5± 0,12 Trung bình 62,8 64,6± 1,52 Mềm 
28 5,1± 0,15 Trung bình 52,2 53,8± 1,24 Trung bình 
29 5,5± 0,25 Trung bình 48,2 50,4± 1,52 Trung bình 
30 4,8± 0,12 Trung bình 61,2 62,6± 1,52 Mềm  

4. KẾT LUẬN 

Các loại gạo được sử dụng để chế biến 
các loại bún và bánh phở ở vùng đồng bằng  

 
sông Hồng chủ yếu là loại gạo cũ thuộc các 
giống DT10, CR203, 13/2, Mộc tuyền và 
VN10 và Khang Dân. 

Hàm lượng tinh bột của gạo chế biến của 
cả 2 loại sản phẩm trên nằm trong khoảng 
giá trị 60%. Gạo chế biến bún có hàm 
lượng protein từ 7,57% đến 10,84%, 
amylose cao, nhiệt độ hồ hoá trung bình, 
độ bền gel mềm và trung bình. Gạo chế 
biến bánh phở có hàm lượng protein biến 
động từ 7,42 đến 11,11%, amylose trung 
bình và cao; nhiệt độ hồ hoá trung bình, độ 
bền gel mềm và trung bình. Đặc trưng của 
gạo chế biến bún có hàm lượng amylose 
cao (>25%), hàm lượng protein thấp 
(<9%), nhiệt độ hoá hồ trung bình, độ bền 
gel mềm. Ở gạo chế biến bánh phở, hàm 
lượng amylose trung bình và cao, hàm 
lượng protein thấp (<9%), nhiệt độ hoá hồ 
trung bình, độ bền gel mềm, trung bình. 
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