ACRYLAMIDE trong thực phẩm

là gì? có thể hạn chế không?
Tại sao có Acrylamide trong thực phẩm?
Acrylamide là một hợp chất hóa học thường được hình thành
ở thực phẩm giàu tinh bột khi chúng được nướng, chiên hay
rang ở nhiệt độ cao ( 120-150°C)

Phản ứng chính được gọi là
Phản ứng Maillard
Khi đường và axit amin tự nhiên có trong thực phẩm nhiều tinh
bột được đun nóng, chúng sẽ kết hợp và tạo thành chất tạo ra
mùi thơm và hương vị mới. Điều này tạo ra màu nâu của thức ăn
và sản sinh ra acrylamide.
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ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHỎE
Các xét nghiệm cho thấy acrylamide trong khẩu phần ăn có thể gây ra ung thư ở động vật.
Các nhà khoa học kết luận rằng acrylamide trong thức ăn có thể tăng nguy cơ mắc ung thư
ở tất cả các lứa tuổi. Tuy nhiên gần như không thể tách hoàn toàn acrylamide ra khỏi thức ăn
đã nấu chín. Chúng ta chỉ có thể làm giảm hàm lượng qua cách nấu ăn cẩn thận hơn.

LÀM SAO ĐỂ GIẢM ACRYLAMIDE (MẸO)
Các nhà chức trách đưa ra lời khuyên dành cho người tiêu dùng phù hợp với thói quen ăn uống,
và truyền thống ẩm thực. Vì vậy nên cần cẩn thận khi lựa chọn nguyên liệu và nấu ăn đúng cách
để giảm phát sinh acrylamide. Một nguyên tắc chung là “ Đừng đốt cháy nó, chỉ để màu nâu
nhạt” Một số ví dụ:
Trong quá trình chiên nấu, nên theo thời gian và nhiệt độ định sẵn
để tránh nấu quá lửa, quá giòn và cháy.
Bánh mì nướng nên là màu vàng chứ không phải là màu nâu
Các sản phẩm từ khoai tây như khoai tây chiên nên có màu vàng vàng thay vì nâu

Không nên để khoai tây trong tủ lạnh vì sẽ làm tăng lượng đường ( sản sinh
acrylamide trong quá trình nấu.
Người tiêu dùng cũng có thể sử dụng chế độ ăn cân bằng và nấu ăn khoa học.
www.efsa.europa.eu
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