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* Đánh giá phẩm chất dinh dưỡng:  

- Chỉ tiêu hàm lượng tinh bột, hàm lượng chất khô, protein, carbohydrate, Vitamine 

A, B, mangan. 

- Nồng độ đường và tinh bột của củ được xác định. Mẫu củ được nghiền và đông 

lạnh trong nitơ lỏng, đông khô và cân trọng lượng khô của chúng. Các mẫu khô được đặt 

trong ethanol 80% (v/v) và được sử dụng để phân tích các hàm lượng đường hòa tan với 

thuốc thử anthrone. 200mg mẫu khô được thêm vào 7ml ethanol 80% và được ủ trong 10 

phút ở nhiệt độ 80oC. 

- Hỗn hợp được ly tâm 1000 vòng trong 5 phút và chuyển dung dịch bên trên sang 

tube mới. Ủ lại với 7ml ethanol 80%. Kết tủa sau đó được rửa lại bằng 5ml ethanol nóng 

80% và tất cả các chất trích và kết tủa trên được sử dụng để phân tích đường và tinh bột 

hòa tan theo thứ tự. 

- Đường hòa tanđược phân tíchbằng cách thêm0,5ml dịch chiếtvà5ml thuốc thử 

anthrone. Cáchỗn hợp phản ứngđượcđun sôinhanh chóng trong 10 phútvà được cân bằng 

ở nhiệt độ phòng sau khi làm lạnh trên đá trong 5 phút, tiếp theo trộn và đọc hỗn hợp ở 

bước sóng 620 nm. Kết tủa được làm khô và sử dụng cho phân tích tinh bột theo phương 

pháp của Setter et al. (1989)[72].  

- 20 mg tủa không tan trong ethanol được đặt vào pyrex và đun sôi trong 3 giờ sau 

đó thêm 2ml dung dịch acetate. Thêm 2ml acetate với 1ml amyloglucosidase vào pyrex và 

ủ trong 24 giờ ở nhiệt độ 37oC. Mẫu được ly tâm và dung dịch bên trên (sản phẩm thủy 

phân) được chuyển vào tube 25ml, sau đó kết tủa được rửa 2 lần với 3ml nước cất. Dịch 

chiết được kết hợp lại với nhau và lên thể tích đến 25ml. Các mẫu được phân tích bằng 

thiết bị đo màu thông qua quang phổ hấp thụ ở bước sóng 450nm trong 0,6 ml dung dịch 

thủy phân và 3ml glucoseoxidase/peroxidase sau đó tiếp tục ủ trong tối khoảng 30 phút. 

* Đánh giá dạng củ khoai lang  

- Mẫu củ ngọt được nấu chín, được xác định bằng cách thử nghiệm hương vị. Sử 

dụng một thang 1-9 trong đó 1 = không ngọt, 3 = hơi ngọt, 5 = ngọt vừa, 7 = ngọt và 9 = 

rất ngọt, với những con số ở giữa đại diện cho xếp hạng trung bình.  

- Kết cấu bên trong của củ mẫu được nấu chín, được xác định bằng cách thử nghiệm 

hương vị. Sử dụng một thang 1-9 trong đó 1 = rất ẩm ướt, 3 = ẩm, 5 = vừa khô, 7 = khô và 

9 = rất khô, với những con số ở giữa đại diện cho xếp hạng trung bình. 

- Hương vị chung của mẫu nấu chín được đánh giá bằng cách sử dụng 1-9 thang 1 

= xuất sắc, 3 = tốt, 5 = khá, 7 = kém và 9 = tệ, với những con số ở giữa đại diện cho xếp 

hạng trung bình. 



- Dáng vẻ bên ngoài của mẫu nấu chín được đánh giá bằng cách sử dụng 1-9 thang 

trong đó 1 = rất hấp dẫn, 3 = hấp dẫn, 5 = hơi hấp dẫn, 7 = không hấp dẫn, 9 = rất xấu, với 

những con số ở giữa đại diện cho xếp hạng trung bình. 

- Phân tích đường và ß-carotene: Phân tích thành phần đường và ß-carotene đã được 

thực hiện trên củ đã tồn trữ từ 4 đến 10 tuần sau khi phơi, trong đó hàm lượng đường thay 

đổi đến mức thấp nhất (Picha, 1987)[62]. Hàm lượng đường được phân tích như mô tả của 

Picha (1987)[62]. Củ chưa gọt vỏ đã được cắt làm đôi theo chiều dọc và cắt thành miếng 

nhỏ đồng nhất trên toàn bộ bề mặt đến độ sâu 3mm. Mỗi mô cắt của bốn củ lặp lại được 

kết hợp và 10 g đồng hóa với 80% ethanol trong 1 phút ở tốc độ cao bằng cách sử dụng 

máy đồng hóa aBrinkman (Brinkman Instruments, Westbury, NY). Bùn thu được được 

ngay lập tức đun sôi trong 15 phút, làm lạnh, và lọc qua giấy Whatman # 4. Dư lượng và 

bình chứa ban đầu đã được rửa sạch bằng ethanol 80% và dịch lọc được thực hiện một khối 

lượng cuối cùng của 100ml. Dịch lọc đường được xác định bằng sắc ký lỏng cao hiệu suất 

(HPLC) như mô tả của Picha (1987)[62]. 

- Giá trị màu Hunter (Hunter, 1958)[18] đánh giá này được đo lường trên thịt của củ đại 

diện đã được phơi từ mỗi lô bằng cách sử dụng một quang phổ Minolta cm 3500d 

(Minolta Co, Osaka, Nhật Bản). Hệ thống màu sắc này được dựa trên L, và các phép đo a 

và b trong đó tỉ lệ và cường độ là L = sáng, a = xanh lá cây-đỏ, b = xanh-vàng. Phương 

pháp này đo lường màu sắc bằng cách sử dụng một số lượng tỉ lệ hữu hiệu và vô hiệu. Đối 

với các giá trị màu sắc, một giá trị hữu hiệu được coi là màu đỏ, một giá trị vô hiệu như 

màu xanh lá cây. B giá trị màu sắc, một giá trị hữu hiệu được coi là màu vàng, một giá trị 

vô hiệu như màu xanh. Lightness (L) được đo trên thang điểm từ 0-1000 = màu đen và 

100 = màu trắng. Đo màu thịt củ được thực hiện bằng cách đo mặt cắt ngang của cấu tạo 

bên trong củ. 


