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ACRYLAMIDE IN FOOD 
What is it? How can we reduce it?

www.efsa.europa.eu

EFSA provides independent scienti�c advice to risk managers on acrylamide.   
EFSA also compiles data on acrylamide levels in a range of foods across Europe, 
helping to identify trends in acrylamide levels over time. These data are largely 
submitted by Member States.

Acrylamide is a chemical compound that typically forms 
in starchy foods when they are baked, fried or roasted  
at higher temperatures (±150°C).

When sugar and amino acid naturally present in starchy 
food are heated, they combine to form new �avours and 
aromas. This also causes the browning of the substance.

The main chemical reaction is known as the 
Maillard reaction

ACRYLAMIDE IN FOOD IS MOSTLY FOUND IN

Consumers like you can help too by following a balanced diet  and varying how your
food is cooked. 

National authorities in the EU o�er advice tailored to national eating habits and 
culinary traditions. A careful selection of raw materials and cooking practices can help 
limit the formation of acrylamide. A rule of thumb is: “Don’t burn it, lightly brown it”.

Frying causes acrylamide formation. When frying, follow manufacturers' 
recommendations on time and temperature and avoid overcooking, heavy 
crisping or burning.

Toast bread to a light brown color rather than a dark brown color. 

Cook cut potato products such as frozen french fries to a golden yellow 
color rather than a brown color.

Do not store potatoes in the refrigerator as this increases sugar levels 
(potentially increasing acrylamide production during cooking). Keep them in 
a dark, cool place.

Acrylamide is known to cause cancer in animals.

However, it is virtually impossible to eliminate acrylamide from starchy foods.
We can only try to reduce the amount of acrylamide in food through more careful and 
varied cooking.

Maillard reaction (or browning reaction)

ADVERSE HEALTH EFFECTS

HOW ACRYLAMIDE FORMS IN FOOD

For more detailed information you can 
contact your national food safety agency.

HOW TO CUT DOWN ON ACRYLAMIDE (TIPS)

amino acid water �avour + colour + acrylamidesugar+ + =

co�ee
potato crisps
/ french fries

 soft / crispy
breads biscuits / cakes

processed 
babyfoods

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. 

Cà phê Khoai tây chiên Bánh mì
nướng giòn

Bánh qui/ bánh
/bánh sấy khô

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

Phản ứng Maillard 

amino acid sugar nước mùi + màu+ acrylamide

ACRYLAMIDE TRONG THỰC PHẨM THƯỜNG CÓ Ở 

ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHỎE

LÀM SAO ĐỂ GIẢM ACRYLAMIDE (MẸO)

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.

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. 
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