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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
 

1. Thông tin học phần: 

 Tên học phần: CÁC QUÁ TRÌNH NHIỆT ĐỘ THẤP TRONG CHẾ BIẾN 
THỰC PHẨM 

Low temperature processing of foods 

 Mã số: FS519 

 Thời lượng: 3(3-0) 

 Loại: Bắt buộc 

 Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

 Đáp ứng CĐR:  

 Học phần tiên quyết: Không 

 Bộ môn quản lý: Bộ môn Công nghệ Thực phẩm 

 

2. Thông tin về giảng viên: 

TT. Giảng viên Bộ môn Điện thoại Email 

1 PGS.TS. Nguyễn Văn Minh CNTP 0918 010 755 minhnv@ntu.edu.vn 

     

 

3. Thông tin về lớp học:  

 Tên lớp: VLIR2018 

 Thuộc ngành, chuyên ngành: Công nghệ Thực phẩm 

 Sĩ số: 12 

 Học kỳ: II năm học 2018 - 2019 

 

4. Địa điểm và thời gian dạy - học: 

Hình 
thức 

Địa điểm Thời gian 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Lên 
lớp 

NĐN-201 7h30-
11h10 

7h30-
11h10 

 7h30-
11h10 

   

         

 

5. Mô tả: 

 Học phần giúp học viên có khả năng tính toán và tối ưu hóa các quá trình chế biến thực phẩm 
lạnh/lạnh đông như quá trình bảo quản lạnh, quá trình làm đông và bảo quản đông, quá trình bao 
gói điều chỉnh khí quyển, quá trình sấy chân không thăng hoa (đông khô). 
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6. Mục tiêu: 

 Trang bị cho người học những kiến thức chuyên sâu về các quá trình chế biến thực phẩm 
lạnh/đông, bảo quản sản phẩm đông, sấy chân không thăng hoa và quá trình bao gói điều chỉnh 
khí quyển; qua đó người học có khả năng tính toán, tối ưu hóa và lựa chọn được những thiết bị 
phục vụ cho các quá trình này. Người học cũng được trang bị những kiến thức chuyên sâu về 
những biến đổi của thực phẩm diễn ra trong các quá trình chế biến và bảo quản thực phẩm ở 
nhiệt độ thấp; qua đó có nhữn biện pháp nhằm hạn chế những biến đổi không có lợi. 

 

7. Kết quả học tập mong đợi: 

 Sau khi học xong học phần, học viên có thể: 

a) Nắm vững các lý thuyết về làm lạnh, làm đông, bảo quản lanh, bảo quản đông, bao gói điều 
chỉnh khí quyển và sấy chân không thăng hoa. 

b) Tính toán và tối ưu được quá trình xử lý và bảo quản lạnh cho từng loại nguyên liệu thực phẩm 

c) Tính toán và lựa chọn được các điều kiện khí quyển phù hợp để bao gói các loại thực phẩm khác 
nhau. 

d) Tính toán và tối ưu được quá trình làm đông và bảo quản đông cho từng loại sản phẩm thực 
phẩm. 

e) Tính toán và lựa chọn được các thông số phù hợp để sấy chân không thăng hoa các loại thực 
phẩm khác nhau. 

 

8. Học liệu: 

1) Fellows, P.J. (2009, Food processing technology: Principles and practice, CRC Press. 

2) Blakistone, Barbara, A. (1999), Principles and Applications of Modified Atmosphere Packaging 
of Foods, Springer. 

3) Judith, A. E. (2008), Frozen Food Science and Technology, Blackwell Publishing Ltd,. 

4) Georg-Wilhelm, O. (1999), Freeze-Drying. WILEY-VCH. 

 

9. Kế hoạch dạy học: 

Buổi Nội dung Nhằm đạt 
KQHT 

Hình thức 
dạy - học 

Nhiệm vụ  
của học viên 

Buổi 1 
(4 tiết) 

Giới thiệu về bảo quản lạnh thực phẩm 
Định luật cơ bản về bảo quản lạnh 
 

a, b Diễn giảng, 
thảo luận và 

bài tập 
nhóm 

Đọc trước bài ở 
nhà, nghe giảng và 
thảo luận trên lớp, 
làm bài tập nhóm 
ở nhà và trên lớp 

Buổi 2 
(4 tiết) 

Phương pháp tính toán quá trình bảo quản 
lạnh 
Các ứng dụng trong bảo quản lạnh rau, củ và 
quả tươi  
Bài tập thực hành tính toán 

a, b Diễn giảng, 
thảo luận và 

bài tập 
nhóm 

Đọc trước bài ở 
nhà, nghe giảng và 
thảo luận trên lớp, 
làm bài tập nhóm 
ở nhà và trên lớp 

Buổi 3 
(4 tiết) 

Giới thiệu chung 
Tố độ hô hấp của thực phẩm 
 

a, c Diễn giảng, 
thảo luận và 

bài tập 
nhóm 

Đọc trước bài ở 
nhà, nghe giảng và 
thảo luận trên lớp, 
làm bài tập nhóm 
ở nhà và trên lớp 
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Buổi 4 
(4 tiết) 

Động học quá trình biến đổi chất lượng 
Tính thấm khí của màng và ứng dụng thực 
tế 
Bài tập thực hành tính toán 

a, c Diễn giảng, 
thảo luận và 

bài tập 
nhóm 

Đọc trước bài ở 
nhà, nghe giảng và 
thảo luận trên lớp, 
làm bài tập nhóm 
ở nhà và trên lớp 

Buổi 5 
(4 tiết) 

Giời thiệu chung  
Nhiệt động học của quá trình làm đông thực 
phẩm 
Các tính chất của thực phẩm đông 
Tính toán thời gian làm đông và thời gian rã 
đông 

a, d Diễn giảng, 
thảo luận và 

bài tập 
nhóm 

Đọc trước bài ở 
nhà, nghe giảng và 
thảo luận trên lớp, 
làm bài tập nhóm 
ở nhà và trên lớp 

Buổi 6 
(4 tiết) 

Hệ thống làm đông thực phẩm: cơ sở hạ tầng 
kỹ thuật 
Chần trước khi làm đông thực phẩm 
 

a, d Diễn giảng, 
thảo luận và 

bài tập 
nhóm 

Đọc trước bài ở 
nhà, nghe giảng và 
thảo luận trên lớp, 
làm bài tập nhóm 
ở nhà và trên lớp 

Buổi 7 
(4 tiết) 

Động học quá trình bảo quản đông thực 
phẩm 
Bài tập thực hành tính toán 

a, d Diễn giảng, 
thảo luận và 

bài tập 
nhóm 

Đọc trước bài ở 
nhà, nghe giảng và 
thảo luận trên lớp, 
làm bài tập nhóm 
ở nhà và trên lớp 

Buổi 8 
(4 tiết) 

Giới thiệu chung 
Giản đồ trạng thái của nước 
Truyền nhiệt và truyền chất trong sấy chân 
không thăng hoa 
 

a, e Diễn giảng, 
thảo luận và 

bài tập 
nhóm 

Đọc trước bài ở 
nhà, nghe giảng và 
thảo luận trên lớp, 
làm bài tập nhóm 
ở nhà và trên lớp 

Buổi 9 
(4 tiết) 

Tính toán thời gian sấy 
Một số ví dụ về sấy chân không thăng hoa 
Bài tập thực hành tính toán 

a, e Diễn giảng, 
thảo luận và 

bài tập 
nhóm 

Đọc trước bài ở 
nhà, nghe giảng và 
thảo luận trên lớp, 
làm bài tập nhóm 
ở nhà và trên lớp 

Buổi 
10 (4 
tiết) 

Bảo vệ báo cáo a, d, c, d, e Học viên 
trình bày 

báo cáo và 
trả lời câu 
hỏi. Sau đó 
chỉnh sửa 
báo cáo và 
nộp lại cho 
giảng viên 

Học viên chuẩn bị 
báo cáo và bài 
trình bày ở nhà  

Buổi 
11 (4 
tiết) 

Bảo vệ báo cáo 
a, d, c, d, e Học viên 

trình bày 
báo cáo và 
trả lời câu 
hỏi. Sau đó 
chỉnh sửa 
báo cáo và 
nộp lại cho 
giảng viên 

Học viên chuẩn bị 
báo cáo và bài 
trình bày ở nhà  
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10. Kiểm tra và Đánh giá: 

TT. Hình thức kiểm tra, 
đánh giá 

Mô tả Nhằm đạt 
KQHT 

Trọng số 
(%) 

Thời điểm 

1 Viết báo cáo tổng 
quan theo từng nội 
dung, chấm báo cáo 

Giao cho mỗi học viên một nội 
dung cụ thể để viết báo cáo 

 a, b, c, d, e 30  

2 Bảo vệ báo cáo Theo nội dung được giao  a, b, c, d, e 70  

 

11. Yêu cầu đối với học viên: 

 - Tham dự ít nhất 80% số tiết lý thuyết của học phần; 

- Tham dự đầy đủ số tiết thực hành của học phần; 

- Có đủ các điểm đánh giá quá trình; 

- Làm việc độc lập đối với những nhiệm vụ được giao cho cá nhân thực hiện; 

- Không đạo văn; 

- Có trách nhiệm trong làm việc nhóm. 

 

Giảng viên phụ trách chính: 

Họ và tên Chức danh, học vị Chữ ký 

 

 

Nguyễn Văn Minh 

 

 

GVCC, PGS.TS 

 

 

 

 

 

 

 

Trưởng bộ môn: 

Họ và tên Chức danh, học vị Chữ ký 

 

 

Thái Văn Đức 

 

 

 

 

 

GVC, TS 

 

 

 

 

 

 

Ngày cập nhật cuối cùng: 01/3/2019. 
 
 
 
 
 
 
 


