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Hexan trong sản phẩm dầu ăn có gây độc hay không? 

 

 Người biên dịch: TS. Nguyễn Quốc Thục Phương 

 Ngày đăng: 12/01/2016 

 

Một trong những vấn đề đang dấy lên nhiều lo ngại cho người tiêu dùng trong thời gian vừa qua là việc sử 

dụng hexane làm dung môi trích ly dầu ăn có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Hexane được sử dụng 

tại một số nhà máy để sản xuất một số loại dầu ăn như dầu hạt cải (canola oil), dầu nành, dầu bắp, dầu gạo 

hoặc thậm chí là dầu ô liu (loại pomace). Một số người tiêu dùng tin rằng hexane không được loại bỏ hoàn 

toàn khỏi thành phẩm và do đó có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thậm chí là gây ung thư. 

 

Vì sao cần dùng hexane trong quy trình sản xuất dầu ăn? 

 
Hexane được sử dụng để trích ly dầu và các hợp chất không phân cực ra khỏi các thực phẩm chứa dầu, 

đồng thời cũng giúp loại bỏ các hợp chất không mong muốn có mặt trong nguyên liệu [1]. Việc sử dụng 

hexane hoặc các dung môi để trích ly dầu là nhằm tăng hiệu quả trích ly so với phương pháp vật lý như ép 

lạnh hay ép thô trong sản xuất dầu dừa và dầu ô liu virgin. 

 

Một nhà máy sản xuất dầu từ đậu nành sử dụng hexane thường có 5 bước cơ bản: 1) thu hoạch hạt, xử lý sơ 

bộ và bảo quản hạt; 2) xử lý hạt (cắt mảnh – flaking) để chuẩn bị cho quá trình trích ly; 3) trích ly dầu bằng 

dung môi, phân tách phần dung môi chứa dầu và bay hơi dung môi để thu dầu thô; 4) bay hơi phần dung 

môi còn sót lại trong bã (bã thường được sử dụng làm thức ăn gia súc); 5) tinh chế dầu ăn. 

 

Quá trình trích ly tách dầu ra khỏi nguyên liệu bằng dòng chảy hexane ngược chiều với chiều chuyển động 

của nguyên liệu. Hexane sau đó được tách ra khỏi dầu và bã bằng cách tăng nhiệt độ và áp suất thông qua 

http://thucphamcongdong.vn/dau-va-suc-khoe-8-b-1-1.html#1
https://www.youtube.com/watch?v=qKrY_WjogXk
https://www.youtube.com/watch?v=qKrY_WjogXk
https://www.youtube.com/watch?v=pj8hZHPunAo
https://www.youtube.com/watch?v=zfD5X4GlVYk
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quá trình trao đổi nhiệt trực tiếp hoặc gián tiếp với hơi nước. Do hexane là một hợp chất dễ bay hơi (nhiệt 

độ sôi 68,7 °C) nên lượng hexane còn sót lại sau quá trình sản xuất và sau khi gia nhiệt trong khi nấu ăn tại 

nhà (thường >160 °C) là không đáng kể. 

 

Thông tin kỹ thuật chi tiết hơn về hexane sử dụng trong công nghiệp thực phẩm có thể được thảm khảo tại 

đây [1]. 

 

Các loại dầu nào thì dùng hexan để trích ly? [4] 

 

Cần hiểu rằng không phải loại hạt có dầu nào cũng dùng hexane để trích ly dầu vì phương pháp này khá 

tốn kém cũng như việc thiết kế phân xưởng trích ly bằng dung môi cần rất nhiều yêu cầu nghiêm ngặt về 

an toàn cháy nổ. 

 

Thông thường các hạt có hàm lượng dầu chiếm trên 30% trọng lượng hạt và có cấu trúc hạt mềm sẽ được 

nghiền ép để lấy dầu. Ví dụ như quả cọ, người ta chỉ cần nghiền ép quả cọ thì có thể thu được phần lớn 

lượng dầu trong quả này và không cần thiết phải qua các bước trích ly bằng dung môi. 

 

Với các loại hạt có hàm lượng dầu thấp hơn 30% hoặc có cấu trúc hạt chắc và cứng như đậu nành, hạt cải, 

hạt hướng dương, hạt mè,… người ta sẽ xử lý bằng phương pháp cơ học (nghiền, ép) trước, sau đó phần bã 

còn lại sẽ được trích ly bằng dung môi để tăng hiệu suất thu hồi dầu của các hạt này. 
 

 
Lượng n-hexane chúng ta hấp thụ vào mỗi ngày 

 
Các nghiên cứu tại Canada ước lượng rằng lượng n-hexane (loại đồng phân phổ biến nhất của hexane, là 

thành phần chủ yếu của hexane dùng trong quá trình trích ly dầu) hít hoặc ăn vào tối đa mỗi ngày của 

người dân Canada là: 32 microgram/kg trọng lượng cơ thể cho nhóm người cao tuổi (>60 tuổi) và 95 

microgram/kg trọng lượng cơ thể cho trẻ em (6 tháng – 4 tuổi). Kết quả này được tính toán trên nồng độ n- 

hexane cao nhất tìm thấy trong không khí trong nhà và ngoài trời. Trong đó, n-hexane trong không khí 

http://thucphamcongdong.vn/dau-va-suc-khoe-8-b-1-1.html#1
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trong nhà là nguồn n-hexane chủ yếu người dân Canada hấp thụ vào, với khoảng 24 - 73 

microgram/kg trọng lượng cơ thể/ngày. Trong khi đó, không khí ngoài trời chỉ cung cấp khoảng 7 - 21 

microgram/kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày. 

 

Khu vực trạm xăng thường là nơi có nồng độ n-hexane ngoài trời cao nhất do n-hexane có mặt trong xăng. 

Tuy nhiên, do thời gian dừng lại đổ xăng cho một người bình thường là ngắn nên lượng n-hexane hấp thụ 

vào tại trạm xăng là không đáng kể so với các nguồn không khí khác. 

 

Hàm lượng n-hexane còn lại trong dầu ăn 

 
Hexane là dung môi được phê chuẩn bởi Mỹ và Canada cho mục đích trích ly trong công nghiệp thực 

phẩm [2, 3]. Hầu hết các sản phẩm làm từ đậu nành mà trong nhãn thành phần có protein đậu nành như 

soy protein isolate (đạm đậu nành phân lập), soy protein concentrate (đạm đậu nành cô đặc) hay textured 

vegetable protein (đạm thực vật đã qua tạo cấu trúc), đều đã qua xử lý với hexane [3]. 

 

Trong một số kiểm tra của các nhà khoa học người Thụy Sĩ, lượng n-hexane có trong các dầu thực vật 

được kiểm tra thấp hơn nồng độ tối thiểu có thể phát hiện được. Trong các nghiên cứu độc lập khác, n- 

hexane dạng vết vẫn được tìm thấy trong các loại thực phẩm. Cụ thể nồng độ n-hexane dạng vết được tìm 

thấy trong các loại thực phẩm như sau: 19,1-95,3 mg/L dầu oliu extra virgin (dầu ép, không qua xử lý với 

hexane); 0,9 mg/kg dầu phộng; 1,5 mg/kg dầu hạt hướng dương; 0,8 mg/kg dầu thực vật tinh chế. Như vậy, 

dựa trên nồng độ thường gặp của n-hexane trong dầu thực vật tinh chế thì lượng n-hexane tối đa trẻ em 

trong nhóm 6-8 tuổi hấp thu vào từ dầu ăn là 1,45 mg/kg trọng cơ thể. Có nghĩa là trường hợp xấu nhấtlà 

nhóm trẻ em này nhận 1,96% lượng n-hexane từ dầu ăn so với tổng lượng hexane chúng hấp thụ từ môi 

trường và thực phẩm mỗi ngày. 

 

Nguy cơ sức khỏe của hexane 

 
Hexane được phân loại là chất gây ô nhiễm môi trường bởi Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ 

(Environmental Protection Agency – EPA) và là chất độc thần kinh bởi Trung tâm Phòng chống Dịch bệnh 

Hoa Kỳ (Center for Disease Control and Prevention – CDC). Làm việc lâu dài tại nhà máy có nồng độ 

hexane cao được cho là gây ra bệnh thần kinh cho các công nhân, tuy nhiên hiện nay vẫn chưa có bằng 

chứng thuyết phục nào cho thấy việc tiêu thụ một lượng nhỏ hexane trong một thời gian dài sẽ gây raảnh 

hưởng đến sức khỏe. Ngoài ra, cũng chưa có nghiên cứu nào cho thấy việc tiêu thụ lượng n-hexane dạng 

vết trong dầu ăn và các loại thực phẩm khác sẽ gây ra bệnh trên cơ thể người. Cho đến hiện nay, hexane 

vẫn được coi là không tích tụ trong cơ thể người hay môi trường theo thời gian, do đó chưa được xem là 

mối nguy cho sức khỏe hay môi trường. 

 

Tham khảo thêm các nghiên cứu về ảnh hưởng của hexane trên chuột thí nghiệm tại trang web của Chính 

phủ Canada [2]. 

http://thucphamcongdong.vn/dau-va-suc-khoe-8-b-1-1.html#2
http://thucphamcongdong.vn/dau-va-suc-khoe-8-b-1-1.html#3
http://thucphamcongdong.vn/dau-va-suc-khoe-8-b-1-1.html#2
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Omega-6 trong dầu ăn có thật sự đáng lo ngại? 

 Người biên dịch: TS. Lê Ngọc Liễu 

 Ngày đăng: 14/01/2016 

 

Một trong những vấn đề đang dấy lên nhiều lo ngại cho người tiêu dùng trong thời gian vừa qua là 

một số dầu ăn chứa hàm lượng omega-6 quá cao trong khi không chứa omega-3 dẫn tới tỉ lệ omega-6 

trên omega-3 mất cân bằng. Một số người tin rằng sự mất cân bằng này sẽ gây tích lũy nhiều omega-6 trong 

mô, dẫn tới tăng cường phản ứng gây viêm, là nguyên nhân tiềm ẩn của nhiều loại bệnh như là bệnh tim 

mạch vành, tiểu đường, béo phì, thấp khớp, hen suyễn, ung thư, v.v. Những loại dầu thông dụng chứa hàm 

lượng omega-6 cao được cho là đáng lo ngại bao gồm: dầu hướng dương, dầu bắp, dầu vừng và dầu đậu 

phộng. Bài viết này nhằm nêu ra vai trò của omega-6 và omega-3 đối với cơ thể, đánh giá về tầm quan trọng 

của tỉ lệ omega-6 và omega-3, phân tích liệu hàm lượng omega-6 cao trong dầu ăn có thật sự đáng lo ngại 

hay không và vấn đề gì thật sự cần được lưu ý khi sử dụng dầu ăn. 

Vai trò của omega-3 (n-3) và omega-6 (n-6) trong cơ thể
1,2

 

 
Cả hai loại axit béo n-3 và n-6 là những thành phần quan trọng của màng tế bào và là tiền chất cho nhiều 

chất khác trong cơ thể, ví dụ như là những chất có liên quan đến việc điều hòa huyết áp và phản ứng viêm. 

Có nhiều tài liệu cho rằng axit béo n-3 có tác dụng bảo vệ chống lại bệnh tim và có tác dụng chống viêm 

quan trọng trong nhiều bệnh khác. Cũng có nhiều quan tâm về vai trò của n-3 trong việc ngăn ngừa bệnh 

tiểu đường và một số loại ung thư. 

 

Cơ thể có thể tổng hợp tất cả các loại axit béo mà cơ thể cần, ngoại trừ axit linoleic (LA) (n-6) và alpha- 

linolenic (ALA) (n-3). Chúng cần được tiêu thụ thông qua việc ăn uống và do đó được gọi là “axit béo thiết 

yếu”. Cả hai loại axit béo này cần thiết cho sự sinh trưởng và sửa chữa tổn thương, chúng cũng cần để tạo 

ra các axit béo khác (như là axit arachidonicAA được tạo thành từ LA). Tuy nhiên, việc chuyển hóa để tạo 

thành axit béo n-3 eicosapentaenoic (EPA) và docosahexaenoic (DHA) rất hạn chế, do đó hai loại n-3 này 

cũng cần được bổ sung trong chế độ ăn. ALA và LA được tìm thấy trong thực vật và các loại dầu làm từ 
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hạt. Đa số thực vật có hàm lượng LA cao hơn ALA, ngoại trừ dầu cải và dầu từ quả óc chó. EPA và DHA 

được tìm thấy trong các loại cá có dầu (như là cá hồi, cá thu, cá trích). AA có trong các nguồn động vật 

như là thịt và lòng đỏ trứng. 
 

Loại Viết tắt Tên thông thường Cấu trúc Nguồn 

 

 

n-3 

ALA Axit α-linolenic C18 : 3 Dầu: hạt lanh, oliu, hạt cải canola 

EPA Axit eicosapentaenoic C20 : 5 Dầu cá, tảo biển 

DHA Axit docosahexaenoic C22 : 6 Dầu cá, tảo biển 

 

 

n-6 

 

LA 

 

Axit linoleic 

 

C18 : 2 
Dầu: bắp, đậu nành, hạt hướng dương, đậu 

phộng 

AA Axit arachidonic C20 : 4 
Một lượng nhỏ trong thịt, trứng và các sản  

phẩm sữa 

 

Tỉ lệ giữa n-6 và n-3 

 

Lịch sử tiến triển của tỉ lệ n-6:n-3
3

 

 
Trong suốt 4-5 triệu năm tiến hóa của loài người, chế độ ăn uống thường giàu hải sản và các nguồn khác 

của axit béo n-3 (EPA & DHA) và ít hàm lượng n-6. 

 

Nghiên cứu nhân loại học cho thấy tổ tiên loài người khi còn săn bắn và sống thành bầy đàn tiêu thụ chất 

béo n-6 và n-3 ở tỉ lệ khoảng 1:1. Nghiên cứu cũng cho thấy tổ tiên chúng ta không có mắc các bệnh viêm 

như là bệnh tim, ung thư và tiểu đường, là những nguyên nhân chính gây tử vong ngày nay. 

 

Khi công nghiệp bắt đầu được triển khai (khoảng 140 năm trước), tỉ lệ giữa n-6 và n-3 bắt đầu thay đổi 

theo chiều tăng lượng n-6 vượt khỏi n-3. Sự thay đổi này là do sự xuất hiện của dầu công nghiệp và các 

loại hạt ngũ cốc được dùng làm thức ăn cho gia súc (điều này làm thay đổi tỉ lệ các loại axit béo trong thịt 

gia súc mà chúng taăn). 

 

Mức độ tiêu thụ dầu thực vật tăng nhanh trong thế kỷ 20, làm ảnh hưởng lớn đến tỉ lệ n-6 và n-3. Ở Mỹ, từ 

năm 1935 đến 1939, tỉ lệ n-6:n-3 là 8,4:1. Từ năm 1935 đến 1985, tỉ lệ này tăng lên 10,3:1. Ngày nay, tỉ lệ 

này nằm trong khoảng 10:1 đến 20:1 và có thể lên đến 25:1 ở một số người. 

 

Những nghiên cứu về ảnh hưởng của tỉ lệ n-6:n-3 đến sức khỏe4
 

 
Một số nghiên cứu cho rằng lượng dư thừa một số axit béo n-6 nhất định so với một số axit béo n-3 nhất 

định có thể làm tăng nguy cơ một số bệnh. 

 

Chế độ ăn của người phương Tây hiện đại có tỉ lệ n-6:n-3 vượt quá 10:1, trung bình là 15:1 đến 16,7:1. 

Chế độ ăn uống của con người tiến hóa từ tỉ lệ 1:1 đến đến tỉ lệ được cho là tối ưu là 4:1 hoặc thấp hơn, và 

thậm chí sẽ tốt hơn nếu ăn nhiều n-3 hơn n-6 (đặc biệt tỉ lệ được cho là tốt cho sức khỏe là 1:1 đến 1:4). Tỉ 



9 / 20 

Thực phẩm cộng đồng 
Dự án “Thực phẩm cùng cộng đồng” phổ biến những kiến thức khoa học và thường thức về thực phẩm cho cộng đồng Việt Nam 

 

 

 
 

 

lệ 2:1 hoặc 3:1 giúp làm giảm viêm ở bệnh nhân bị bệnh thấp khớp. Tỉ lệ 5:1 có hiệu quả có lợi cho bệnh 

nhân bị bệnh hen suyễn nhưng tỉ lệ 10:1 thì có ảnh hưởng ngược lại. Tỉ lệ 2,5:1 làm giảm sự sinh sôi tế bào 

trực tràng ở bệnh nhân bị ung thư trực tràng trong khi tỉ lệ 4:1 thì không có tác dụng. 

 

Dư thừa n-6 được cho là sẽ can thiệp vào lợi ích sức khỏe của n-3, một phần là do nó sẽ cạnh tranh cùng 

một loại enzyme. Tỉ lệ n-6:n-3 cao sẽ làm thay đổi trạng thái sinh lý của mô theo hướng dễ phát sinh một 

số bệnh: tiền nghẽn mạch máu, tiền gây viêm và tiền co khít. Việc sản sinh dư thừa kéo dài của các axit n-6 

eicosanoid (là phân tử được tạo thành từ quá trình oxi hóa của axit béo n-6 AA) có liên quan đến bệnh 

thấp khớp, viêm và ung thư. 

 

Tuy nhiên, axit béo n-6 không phải là một axit duy nhất mà là một nhóm gồm nhiều axit. Vậy axit n-6 nào là tốt, 

axit n-6 nào là xấu hay tất cả axit n-6 đều có tác dụng như nhau? Và ảnh hưởng của tỉ lệ n-6:n-3 đến sức 

khỏe có thật rõ ràng chưa? Và tỉ lệ này có thật sự là quan trọng hay không? 

 

Tác dụng của axit béo n-6 đối với sức khỏe 

 
Có ba loại axit béo n-6 thường được nghiên cứu về ảnh hưởng của chúng đến sức khỏe, bao gồm axit 

gamma linolenic (GLA) (có trong hạt của một loài hoa borage phương Đông), axit linoleic (LA) (có trong 

dầu hướng dương, đậu nành, đậu phộng) và axit arachidonic (AA) (có trong thịt, trứng và các sản phẩm từ 

sữa). Tất cả tác dụng của axit n-6 lên sức khỏe hầu như đều liên quan đến tính gây viêm hoặc kháng viêm 

của chúng. GLA được cho là một trường hợp đặc biệt của nhóm axit n-6 vì nó có tính kháng viêm
5 
trong 

khi LA và AA có tính tiền gây viêm. Nghiên cứu ảnh hưởng của LA và AA đến sức khỏe thường là trong 

nghiên cứu chung với axit béo n-3 (ALA có nguồn gốc thực vật và EPA và DHA có nguồn gốc động vật). 

Trong khi hầu hết nghiên cứu đều tán thành tỉ lệ n-6:n-3 thấp có ảnh hưởng tốt đến sức khỏe, có nhiều 

nghiên cứu cho kết quả trái ngược nhau về ảnh hưởng sức khỏe của tỉ lệ n-6:n-3 cao, một số cho là có tác 

dụng xấu, một số khác cho là không có ảnh hưởng. 

 

Mối liên hệ giữa axit béo n-6 và tính tiền gây viêm được xem xét từ tính chất hóa sinh của axit béo và vai 

trò của chúng trong việc sản sinh PGE2, một hợp chất eicosanoid có hoạt tính tiền gây viêm. LA có thể 

được chuyển hóa thành AA và AA có thể được chuyển hóa thành PGE2
6
. Tuy nhiên, quá trình này có thật 

sự xảy ra đáng kể trong cơ thể chúng ta hay không? Một bài tổng quan khoa học với tựa đề “Tăng hàm 

lượng axit linoleic LA trong chế độ ăn không làm tăng hàm lượng axit arachidonic AA trong mô ở người 

trưởng thành tiêu thụ chế độ ăn kiểu Tây” được đăng trên tạp chí Nutrition & Metabolism (Dinh dưỡng và 

Quá trình chuyển hóa) năm 2011
7 

tổng quan tất cả tài liệu về các thử nghiệm trên người. Bài viết này kết 

luận rằng việc chuyển hóa axit LA trong chế độ ăn thành AA trong mô là không đáng kể, trái lại việc tiêu 

thụ AA từ chế độ ăn có thể làm thay đổi hàm lượng AA trong mô. Hay nói cách khác, LA mà bạn ăn vào 

sẽ không đi vào con đường chuyển hóa gây viêm cho cơ thể và do đó LA không phải là nguyên nhân của 

các vấn đề về sức khỏe trong nhóm axit béo n-6. Trái lại, một số nghiên cứu còn cho thấy chế độ ăn giàu 

axit LA có tác dụng kháng viêm tốt hơn so với chế độ ăn giàu chất béo bão hòa.
9 

Tuy nhiên, AA thì lại  có 
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lẽ là nguyên nhân. Khi tiêu thụ AA vào cơ thể, AA sẽ không chuyển hóa thành bất kỳ axit béo nào khác và 

do đó nó sẽ được tích lũy trực tiếp vào tế bào và sẵn sàng được sử dụng
8
. Tuy nhiên điều này không có 

nghĩa là tất cả AA tích lũy trong tế bào đều tất yếu sẽ chuyển hóa thành PGE2. Một nghiên cứu từ trường 

Đại học Connecticut đăng trên tạp chí Lipids (Chất béo) năm 2010
10 

cho thấy rằng sử dụng chế độ ăn ít 

carbohydrate sẽ làm tăng hàm lượng AA trong tế bào nhưng sự tăng này không dẫn tới sự tăng hàm lượng 

các chất trao đổi có tính tiền gây viêm từ AA. Trong thực tế, AA (ở hàm lượng thích hợp) còn được bổ 

sung vào sữa công thức cho trẻ sơ sinh (cùng với DHA) vì nó là một trong những axit béo cực kỳ quan 

trọng cho cơ thể. 

 

Axit béo n-6 linoleic (LA) và dầu thực vật 

 
Nhiều trang web bình luận cá nhân đã chỉ trích dầu thực vật là nguyên nhân tiềm ẩn của nhiều căn bệnh 

chết người do có chứa hàm lượng n-6 cao (chủ yếu là axit béo LA). Nếu bạn tìm kiếm trên google với cụm 

từ “Are vegetable oils bad?” (Dầu thực vật có xấu không?) thì sẽ tìm thấy có rất nhiều kết quả có nội dung 

tương tự nhau. Tuy nhiên nếu bạn vào trang google scholar (trang tìm kiếm của google cho kết quả nghiên 

cứu khoa học) và sử dụng từ khóa tương tự để tìm thì không có kết quả nào cả. Còn nếu dùng từ khóa 

“omega-6” với “disease” (bệnh) thì sẽ ra rất nhiều kết quả. Tuy nhiên như đã được phân tích ở trên, 

omega-6 không có nghĩa là LA trong dầu ăn, cũng như mối tương quan của omega-6 và bệnh là tùy vào 

từng trường hợp nghiên cứu cụ thể, và việc những nghiên cứu này đã được thử nghiệm trên con người hay 

chưa cũng cần phải được đánh giá cẩnthận. 

 

Bảng sau đây nêu ra một số loại dầu với hàm lượng n-6 và n-3
3
. Theo đó, dầu có hàm lượng n-6 (LA) cao 

và không chứa n-3 lần lượt là dầu cây rum, dầu hướng dương, dầu bắp, dầu vừng và dầu đậu phộng. Nhưng 

bạn có tự hỏi là tại sao các loại hạt tương ứng với hàm lượng n-6 cao và không chứa n-3 thì tốt cho sức 

khỏe trong khi dầu của chúng lại được cho là đáng lo ngại? 

 

Dầu Hàm lượng omega-6 Hàm lượng omega-3 

Dầu cây rum 75% 0% 

Dầu hướng dương 65% 0% 

Dầu bắp 54% 0% 

Dầu hạt bông 50% 0% 

Dầu vừng 42% 0% 

Dầu đậu phộng 32% 0% 

Dầu đậu nành 51% 7% 

Dầu hạt cải 20% 9% 

Dầu quả óc chó 52% 10% 

Dầu hạt lanh 14% 57% 

Dầu cá (nguồn gốc động vật) 0% 100% 
 

Trước khi phân tích vấn đề axit LA và dầu thực vật, chúng tôi muốn các bạn lưu ý rằng các loại hạt và 

quả hạch đều tốt cho sức khỏe vì chúng chứa nhiều chất béo chưa bão hòa cùng với hàm lượng chất xơ 

cao, cũng như một số vitamin (chẳng hạn vitamin E) và khoáng chất (chẳng hạn như magiê và selen). Đọc 

thêm Bài Ăn lạc và các loại hạt hàng ngày giúp giảm nguy cơ tử vong do bệnh tật. 

http://thucphamcongdong.vn/an-lac-va-cac-loai-hat-hang-ngay-giup-giam-nguy-co-tu-vong-do-benh-tat-1-e-1.html
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Mối lo ngại về vấn đề giữa LA và dầu thực vật bắt nguồn từ cơ chế trong đó axit béo n-6 LA có thể chuyển 

hóa thành AA (một tiền chất để tạo ra chất có tính tiền gây viêm), axit béo n-3 ALA có thể chuyển hóa 

thành EPA và DHA (có tính kháng viêm) và cả hai quá trình này cạnh tranh cùng một loại enzyme delta-

6-desaturase (D6D) cần thiết cho quá trình chuyển hóa. Do đó một số bình luận cho rằng ăn quá nhiều 

axit LA sẽ làm tăng hàm lượng AA trong mô và dẫn đến sự viêm quá mức và gây bệnh. Tuy nhiên, như 

đã phân tích ở phần trước, bình luận này là không hợp lý vì các thử nghiệm trên người đã chỉ ra rằng 

việc chuyển hóa axit LA trong chế độ ăn thành AA trong mô là không đáng kể. 

 

Thay vào đó, một biện luận khác cho rằng việc dư thừa LA sẽ ức chế sự chuyển hóa của ALA thành EPA 

và DHA dẫn đến sự thiếu hụt của chúng và xúc tiến môi trường gây viêm (do chúng có tính kháng viêm)
11

. 

Do đó, miễn là bạn bổ sung đầy đủ EPA và DHA từ các nguồn khác (chẳng hạn như cá có dầu) để cân 

bằng lại thì hàm lượng LA trong dầu thực vật không còn là vấn đề. Đây cũng là nguyên nhân cho một số 

biện luận cho rằng tỉ lệ n-6:n-3 rất quan trọng. Tuy nhiên, lập luận này có hợp lý hay không khi mà hàm 

lượng AA trong mô không có tăng đáng kể, có nghĩa là tuy lượng LA cao nhưng đã không thực hiện quá 

trình chuyển hóa quá mức (tức là không có cạnh tranh enzyme). Trên thực tế ALA có ái lực cao hơn để kết 

hợp với enzyme D6D so với LA
6
. Một số nghiên cứu đăng trên các tạp chí lớn như là British Journal of 

Nutrition
12 

và Cochrane Library 
13

cho rằng việc tăng hàm lượng axit n-6 trong chế độ ăn không gây ảnh 

hưởng đến bệnh tim mạch. 

 

Như vậy có thể nói các kết quả nghiên cứu hiện nay về ảnh hưởng của việc dư thừa axit LA trong chế độ 

ăn vẫn chưa có kết luận thống nhất. Và tỉ lệ n-6:n-3 thích hợp giúp giảm nguy cơ bị bệnh tim mạch vẫn 

chưa được đưa ra cụ thể và một số chuyên gia cho rằng tỉ lệ này không thật sự quan trọng, mà điều chúng 

ta cần quan tâm là lượng thật sự của mỗi loại ăn vào
1
. Cuộc tranh luận căng thẳng về việc axit béo n-6 gây 

ức chế quá trình chuyển hóa thành axit n-3 EPA và DHA có thật sự quan trọng hay không khi mà dù quá 

trình này không bị ức chế thì vốn dĩ hàm lượng EPA và DHA được chuyển hóa bởi cơ thể là rất hạn chế và 

hầu hết hàm lượng của chúng nên được bổ sung từ chế độ ăn? Một cuộc thảo luận giữa các nhà khoa học 

về vấn đề này đã kết luận rằng đơn giản chỉ cần bổ sung hàm lượng ALA, EPA và DHA trong chế độ ăn thì 

sẽ thu được hàm lượng mong muốn của chúng trong mô cơ thể, chứ không cần nhất thiết phải giảm hàm 

lượng LA và AA ăn vào
1
. Hơn nữa nếu chỉ căn cứ vào tỉ lệ thì có thể sẽ dẫn tới thiếu hụt cho cả hai loại 

(mặc dù vẫn đạt được tỉ lệ mong muốn). Đọc thêm Bài Axit omega-6 và omega-3để tham khảo về hàm 

lượng khuyến cáo cho cả hai loại chất béo này. Như vậy, khi bạn tiêu thụ dầu thực vật có chứa hàm lượng 

LA cao thì điều quan trọng cần chú ý là kiểm tra tính toán hàm lượng n-6 trong dầu để không vượt quá mức 

khuyến nghị. 

 

Nhưng đây chưa phải là điểm kết thúc của câu chuyện về axit béo LA và dầu thực vật. Phần lớn chúng ta 

nhận được LA từ đâu trong thời đại công nghiệp hóa hiện nay? Đa số người Mỹ nhận 70% các axit béo 

không bão hòa đa (chủ yếu là n-6) từ dầu, shortening và bơ thực vật; và chỉ 6% từ đậu, hạt và quả hạch; 1% 

từ trứng và 13% từ thịt, gia cầm và cá (số liệu năm 2004)
11

. Do đó khi chúng ta nói tới việc tiêu thụ  n-6, 

http://thucphamcongdong.vn/axit-beo-omega-3-va-omega-6-1-a-3-5.html
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chúng ta đang nói tới khoai tây chiên (chiên trong dầu thực vật), bánh nướng đóng gói (được làm với 

shortening) và các loại thức ăn nhanh chứa hàm lượng chất béo (dầu thực vật) và đường cao. Nếu hầu hết 

n-6 đến từ LA tìm thấy trong dầu chiên và sản phẩm bánh nướng, hầu hết n-6 mà chúng ta ăn là n-6 đã bị 

oxi hóa và ôi hóa hoặc thậm chí là tệ hơn. Và các sản phẩm bị oxi hóa này là nguyên nhân của nhiều loại 

bệnh ung thư hay xơ vữa động mạch. Ngoài ra, trong dầu bị gia nhiệt còn chứa nhiều axit béo chuyển hóa, 

là loại axit béo có hại cho cơ thể. Như vậy LA được cho là “xấu” là do nguồn thực phẩm chính của nó là 

các loại dầu đã bị gia nhiệt. 

 

Do đó điều quan trọng là phải hạn chế các loại thực phẩm chiên xào, các sản phẩm thực phẩm chế biến sẵn, 

dầu chiên chỉ nên dùng một lần và  không nên tái sử dụng. 

 

Tài liệu tham khảo: 
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3. http://chriskresser.com/how-too-much-omega-6-and-not-enough-omega-3-is-making-us-sick/ 

 

4. https://en.wikipedia.org/wiki/Omega-6_fatty_acid 

 

5. http://www.lifeextension.com/magazine/2011/1/The-Beneficial-Omega-6-Fatty-Acid/Page-01 

 

6. https://www.t-nation.com/diet-fat-loss/are-omega-6-fats-really-that-bad 

 

7. http://trace.tennessee.edu/utk_nutrpubs/29/ 

 

8. https://www.t-nation.com/supplements/omega-6-vs-omega-3-who-cares 

 

9. http://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/2014/11/05/dietary-linoleic-acid-and-risk-of- 

coronary-heart-disease/ 

 

10. http://link.springer.com/article/10.1007/s11745-010-3467-3#/page-1 

 

11. http://www.marksdailyapple.com/why-the-omega-3omega-6-ratio-may-not-matter-after- 
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12. http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=7892490&fileId=S00 
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13. http://www.cochrane.org/CD011094/VASC_omega-6-intake-prevent-cardiovascular-disease 

http://www.eufic.org/article/en/artid/The-importance-of-omega-3-and-omega-6-fatty-acids/
http://www.gbhealthwatch.com/Science-Omega3-Omega6.php
http://chriskresser.com/how-too-much-omega-6-and-not-enough-omega-3-is-making-us-sick/
https://en.wikipedia.org/wiki/Omega-6_fatty_acid
http://www.lifeextension.com/magazine/2011/1/The-Beneficial-Omega-6-Fatty-Acid/Page-01
https://www.t-nation.com/diet-fat-loss/are-omega-6-fats-really-that-bad
http://trace.tennessee.edu/utk_nutrpubs/29/
https://www.t-nation.com/supplements/omega-6-vs-omega-3-who-cares
http://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/2014/11/05/dietary-linoleic-acid-and-risk-of-coronary-heart-disease/
http://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/2014/11/05/dietary-linoleic-acid-and-risk-of-coronary-heart-disease/
http://link.springer.com/article/10.1007/s11745-010-3467-3%23/page-1
http://www.marksdailyapple.com/why-the-omega-3omega-6-ratio-may-not-matter-after-all/#axzz3wgfHNdAU
http://www.marksdailyapple.com/why-the-omega-3omega-6-ratio-may-not-matter-after-all/#axzz3wgfHNdAU
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&amp;amp%3Baid=7892490&amp;amp%3BfileId=S0007114510002096
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&amp;amp%3Baid=7892490&amp;amp%3BfileId=S0007114510002096
http://www.cochrane.org/CD011094/VASC_omega-6-intake-prevent-cardiovascular-disease
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Lựa chọn loại dầu ăn nào là tốt nhất? 

 

 Người biên dịch: TS. Nguyễn Quốc Thục Phương 

 Ngày đăng: 16/01/2016 

 

1. Các nhóm chất béo chính trong dầu ăn 

 

Trước khi đưa ra lời khuyên nên chọn loại dầu ăn và chất béo nào, chúng tôi xin tóm tắt ba nhóm chất béo 

chính có trong dầu ăn với các đặc tính liên quan để giúp các bạn dễ theo dõi.
1 

Thành phần của ba nhóm 

này trong dầu ăn và chất béo là cơ sở để chúng ta lựa chọn loại dầu ăn cho từng mục đích nấu ăn khác nhau 

bên cạnh yếu tố giá cả. 

 

a.Chất béo bão hòa (saturated fat) 

 
- Tính chất hóa học: không có nối đôi giữa các nguyên tử cacbon 

- Nhận dạng: có dạng rắn ở nhiệt độ thường 

- Ví dụ: dầu dừa, mỡ, bơ sữa,shortening 

- Ảnh hưởng sức khỏe: Một chế độ ăn giàu chất béo bão hòa đã được chứng minh là có liên quan đến 

nồng độ cholesterol trong máu cao và làm tăng nguy cơ bị bệnh tim mạch. 

 

b.Chất béo chưa bão hòa đơn (monounsaturated fat, là dạng ester của nhóm axit béo chưa bão hòa 

đơn MUFA) 

 

- Tính chất hóa học: chỉ chứa một nối đôi cacbon-cacbon trong phân tử 

- Nhận dạng: có dạng lỏng ở nhiệt độ thường và trở nên đục khi bỏ vào tủ lạnh 

- Ví dụ: dầu ô liu, dầu cải canola, dầu phộng, dầu bơ, dầu hạt hạnh nhân, dầu hạt dẻ (hazelnut), ngoài 

ra cũng có trong mỡ lợn và mỡ ngỗng 

- Ảnh hưởng sức khỏe: khi được dùng thay thế cho chất béo bão hòa, chúng giúp giảm lượng 

cholesterol trong máu và làm giảm nguy cơ bệnh tim. Dầu ô liu, với hàm lượng chất béo chưa bão 

hòa đơn cao nhất, đã được chứng minh là giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch đáng kể. 

 

c.Chất béo chưa bão hòa đa (polyunsaturated fat, là dạng ester của nhóm axit béo chưa bão hòa đa 

PUFA): 

 

- Tính chất hóa học: có chứa từ hai nối đôi cacbon-cacbon trở lên 

- Nhận dạng: có dạng lỏng ngay cả khi bỏ vào tủ lạnh
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- Ví dụ: dầu nành, dầu bắp, dầu hướng dương, dầu mè, dầu quả óc chó (walnut) 

- Ảnh hưởng sức khỏe: Khi được dùng thay thế cho chất béo bão hòa, chúng giúp giảm lượng 

cholesterol trong máu, do đó làm giảm nguy cơ bệnh tim. Omega-3 và omega-6 là hai nhóm chất 

béo chưa bão hòa đa được biết đến nhiều nhất. Cả hai nhóm đều cần thiết cho một sức khỏe tốt, 

nhưng omega-3 còn có ảnh hưởng tốt cho tim và có tính kháng viêm. Tham khảo Bài Omega-6 

trong dầu ăn có thật sự đáng lo ngại? để hiểu rõ hơn về hai loại PUFA này trong dầu ăn. 

 

Bảng 1. Thành phần chất béo trong một số loại dầu ăn và chất béo
2, 3

 

 

Loại dầu/mỡ Chất béo bão 

hòa đa (%) 

Chất béo bão hòa 

đơn (%) 

Chất béo bão 

hòa (%) 

Dầu dừa 2 6 86 

Bơ 3 21 51 

Mỡ lợn 11 45 39 

Mỡ ngỗng 11 56 27 

Dầu ô liu extra virgin 10 76 14 

Dầu cải canola 28 63 7 

Dầu đậu phộng
7
 32 46 17 

Dầu cám gạo
9

 33 47 20 

Dầu mè 41 40 14 

Dầu bắp 54 27 12 

Dầu hạt hướng dương 65 20 10 

Dầu nành 61 22 15 

Dầu cọ 10 40 50 

 

  

http://thucphamcongdong.vn/dau-an-va-suc-khoe-8-b-1-2.html
http://thucphamcongdong.vn/dau-an-va-suc-khoe-8-b-1-2.html
http://thucphamcongdong.vn/dau-an-va-suc-khoe-8-b-1-2.html
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2. Chất béo bị biến đổi thế trong quá trình nấu nướng có dùng nhiệt (chiên/xào/nướng)? 

 

Do dầu ăn và chất béo không phải là một chất tinh khiết mà thường là hỗn hợp của nhiều chất nên biến 

đổi hóa học của chúng trong quá trình gia nhiệt cũng rất phức tạp, chưa kể đến tương tác hóa học của 

dầu với các thành phần của thực phẩm. Sản phẩm của quá trình gia nhiệt dầu nói riêng là do phản 

ứng oxy hóa với oxy không khí tạo ra các nhóm sản phẩm như aldehyde và hydroperoxide. Ở nhiệt 

độ thường, phản ứng này cũng xảy ra nhưng chậm hơn nhiều, khiến cho dầu và chất béo bị ôi (Điều này 

cũng 

 

giải thích cho việc nếu dầu ăn được bảo quản kín thì lâu ôi hơn dầu ăn được bảo quản hở). Quá trình oxy 

hóa này sẽ xảy ra nhanh hơn nếu có mặt kim loại xúc tác, ánh sáng hoặc nhiệt. Sản phẩm aldehyde là 

nhóm chất có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Ăn hoặc ngửi một lượng nhỏ aldehyde cũng đã được 

chứng minh là dẫn tới nguy cơ cao về bệnh tim mạch và ung thư. Do đó không nên sử dụng lại dầu cũ 

vì tốc độ oxy hóa của dầu cũ sẽ cao hơn rất nhiều so với dầu mới. 

 

Các nối đôi cacbon-cacbon dễ phản ứng hóa học với oxy hơn so với các nối đơn nên dễ bị oxy hóa hơn. 

Điều đó lý giải kết quả thí nghiệm của Giáo sư Martin Grootveld, thuộc trường Đại học De Montfort 

University (Anh).
4 
Trong thí nghiệm này, nhóm của ông gia nhiệt đến khoảng 180°C các loại dầu và chất 

béo bao gồm: dầu hướng dương, dầu thực vật, dầu bắp, dầu cải canola sản xuất bằng phương pháp ép 

lạnh, dầu ô liu (loại extra virgin ép lạnh và loại tinh luyện), bơ sữa và mỡ ngỗng. Kết quả (Hình 1) cho 

thấy dầu có nhiều chất béo bão hòa (dầu dừa, bơ) thì tạo ra ít aldehyde nhất, sau đó đến nhóm chất béo 

chưa bão hòa đơn (ô liu), còn nhóm chất béo chưa bão hòa đa (dầu bắp, dầu hướng dương) thì tạo ra 

nhiều aldehyde nhất. Ngoài ra, ông cũng nhận thấy là thời gian gia nhiệt càng lâu thì lượng aldehyde tạo 

ra càng nhiều. Tuy nhiên, cần lưu ý là tất cả các loại chất béo đều tạo ra aldehyde trong quá trình 

gia nhiệt. So sánh nhanh có thể thấy lượng aldehyde dầu dừa tạo ra trong 30 phút là tương đương lượng 

aldehyde dầu bắp, hướng dương và ô liu tạo ra trong 10 phút. 
 

 

(Hình ảnh được chọn và dịch từ nguồn Telegraph.co.uk
4
) 

 
Tuy nhiên, có một nghiên cứu với kết quả có vẻ trái chiều đã được công bố trên tạp chí Food Chemistry 

(Hóa học Thực phẩm) vào năm 2010.
5 

Giáo sư Ángel A. Carbonell-Barrachina đã xác định lượng 

aldehyde bay hơi thu được do gia nhiệt dầu dừa, dầu rum, dầu cải canola và dầu ô liu extra virgin ở 180, 

210, 240 và 270°C trong 6 tiếng.  
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Một trong các kết quả ông thu được là khi vượt quá điểm tạo khói (nhiệt độ tạo khói - smoking point) 

của dầu dừa thì dầu dừa tạo ra rất nhiều aldehyde bay hơi (Tham khảo nhiệt độ tạo khói của các loại dầu 

ở Bảng 2). Trong khi đó, dầu cải canola thuộc nhóm MUFA thì tạo ra ít aldehyde nhất trong các dầu 

được chọn thí nghiệm. 

 

 

 

(Hình ảnh được chọn và dịch từ nguồn
5
) 

 
Kết luận của giáo sư Barrachina là nên sử dụng các loại dầu có điểm tạo khói cao cho mục đích chiên và 

không nên sử dụng dầu dừa để chiên vì dầu dừa có điểm tạo khói 175°C, thấp hơn nhiệt độ chiên sâu 

thông thường (khoảng từ 180 đến 190°C). 

 

* Điểm tạo khói của dầu là nhiệt độ mà tại đó dầu bắt đầu tạo khói liên tục và sinh ra khói có màu xanh 

nhạt nhìn thấy được. Hiện tượng này là dấu hiệu của sự phân hủy chất béo sinh ra glycerol và axit béo tự 

do. Glycerol và axit béo sau đó sẽ bị phân hủy sâu hơn tạo thành acrolein (2-propenal), chất aldehyde 

không bão hòa ngắn nhất, có màu xanh nhạt. Độ bão hòa (hay không bão hòa) của các axit béo được nhận 

thấy là không ảnh hưởng nhiều đến quá trình này. Yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến nhiệt độ tạo khói là 

thành phần axit béo tự do. Do đó, dầu thô sẽ có nhiệt độ tạo khói thấp hơn dầu tinh luyện. Ngoài ra, sau 

khi sử dụng thì axit béo sẽ được tạo ra trong dầu. 
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Do đó, dầu được tái sử dụng sẽ có nhiệt độ tạo khói thấp hơn dầu mới, một trong các nguyên nhân chúng 

ta không nên dùng dầu cũ đã qua sử dụng.
3, 5

 

Bảng 2. Nhiệt độ tạo khói của một số loại dầu và chất béo
6

 

 

 
 
 
 

 

  
Loại dầu mỡ Độ tinh luyện Nhiệt độ tạo khói 

Dầu trái bơ   270°C 

Bơ sữa  150°C 

Dầu cải canola Tinh luyện 204°C 

Dầu dừa  Ép chưa tinh luyện 177°C 

Dầu dừa Tinh luyện 204°C 

Dầu bắp 
Chưa tinh luyện 178°C 

Dầu bắp Tinh luyện 232°C 

Mỡ lợn  190°C 

Dầu ô liu Extra virgin 160°C 

Dầu ô liu  Virgin 199°C 

Dầu phộng  Chưa tinh luyện 160°C 

Dầu phộng Tinh luyện 232°C 

Dầu cám gạo9 Tinh luyện 254oC 

Dầu mè Tinh luyện 177°C 

Dầu mè Tinh luyện một phần 232°C 

Dầu nành Chưa tinh luyện 160°C 

Dầu nành Tinh luyện 238°C 

Dầu cọ8 Tinh luyện 230 oC 

Dầu hạt hướng dương 
Tinh luyện 227°C 

https://en.wikipedia.org/wiki/Corn_oil
https://en.wikipedia.org/wiki/Sunflower_oil
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3. Cách lựa chọn và sử dụng dầu ăn bạn nên biết 

Đứng trên khía cạnh sức khỏe thì không có chất béo nào là an toàn tuyệt đối cho mục đích nấu nướng có 

gia nhiệt, đặt biệt là chiên hay nướng. Việc kêu gọi dùng bơ hay mỡ thay cho dầu nành, dầu hướng 

dương... là dựa trên quan điểm chất độc hại tạo ra khi nấu ăn, chứ chưa xét đến ảnh hưởng trực 

tiếp không tốt đến sức khỏe của các loại chất béo bão hòa này nếu tiêu thụ nhiều, chưa kể rằng khi 

tiêu thụ nhiều chất béo dạng này thì hiển nhiên bạn cũng sẽ ít tiêu thụ chất béo chưa bão hòa tốt 

cho sức khỏe. Ngược lại, việc ca ngợi tác dụng tốt cho sức khỏe của các loại dầu chưa bão hòa đa là 

do kết quả nghiên cứu khi sử dụng các dầu này ở dạng thương mại chứ chưa xét đến các biến đổi 

của chúng trong quá trình chế biến gia nhiệt. Do đó, điều quan trọng là cần hiểu được cách sử dụng 

dầu một cách thông minh để lựa chọn dầu phù hợp với túi tiền mà vẫn đảm bảo sức khỏe cho bản thân và 

gia đình. Một số điểm bạn cần nhớ khi lựa chọn và sử dụng dầu như sau: 

 

- Hạn chế tối đa các quá trình chế biến có sử dụng dầu cần phải gia nhiệt vì tất cả các loại dầu/mỡ 

đều tạo ra sản phẩm không tốt cho sức khỏe khi bị oxy hóa. 

 

- Nếu cần gia nhiệt thì nên loại bỏ dầu ra khỏi sản phẩm nhiều nhất có thể (ví dụ dùng khăn giấy 

thấm dầu). 

 

- Không nên dùng dầu cũ đã qua sử dụng vì quá trình tạo ra chất độc aldehyde sẽ càng nhanh. 

 
- Chỉ đun dầu vừa đủ nóng cho mục đích nấu nướng, tránh đun dầu ở nhiệt độ quá cao (quá 

ngưỡng tạo khói của dầu) vì khi đó lượng chất độc hại sẽ được sinh ra với tốc độ cao hơn nhiều. 

- Nếu có thể thì bạn nên có nhiều loại dầu trong nhà để dùng vào những mục đích khác nhau: 

o Khi nấu nướng gia nhiệt thì dùng dầu bão hòa. Tuy nhiên, bạn vẫn cần luôn nhớ rằng 

dầu bão hòa (như dầu dừa, mỡ động vật) nếu tiêu thụ nhiều sẽ gây tăng hàm lượng 

cholesterol xấu và tăng nguy cơ bệnh về tim mạch. Cần lưu ý là không nên sử dụng bơ 

(thuộc nhóm chất béo bão hòa) cho mục đích chiên vì bơ có nhiệt độ tạo khói thấp 

(150
o
C). Ngoài ra cần lưu ý thêm là nên lựa chọn dầu đã qua tinh luyện để chiên thì tốt 

hơn dầu chưa qua tinh luyện vì có nhiệt độ tạo khói cao hơn. 

o Khi làm các món trộn, xà lách thì dùng dầu chưa bão hòa đơn/đa. Các loại dầu chưa qua 

tinh luyện sẽ thích hợp với món xà lách hơn do có thể chứa thêm nhiều các chất chống 

oxi hóa. Chẳng hạn như dầu ô liu chứa nhiều vitamin E và K, dầu cám gạo chứa nhiều γ- 

oryzanol có tính chống oxi hóa cao hơn vitamin E. 

o Nếu gia đình bạn khá giả và muốn có một câu trả lời đơn giản nhất thì hiện tại dầu ô liu 

vẫn đang được coi là lựa chọn tốt nhất có thể vì nó có lợi cho sức khỏe và tạo ra các chất 

độc hại ở mức trung bình (trong quá trình chiên). Nếu kinh tế hạn chế hơn, có thể sử 

dụng dầu cải canola và dầu đậu phộng để chiên hoặc nướng (hàm lượng chất béo chưa 

bão hòa đa cao hơn dầu ô liu nhưng thấp hơn các loại dầu thông thường khác). Dầu cọ 

cũng là một lựa chọn tốt cho dầu chiên và nướng. Xét về quan điểm dùng dầu để chiên, 

dầu cám gạo tương đương (hoặc nhỉnh hơn một ít) so với dầu đậu phộng nhưng giá cả có 

thể đắt hơn. 

 

- Chú ý thông khí trong nhà trong lúc chiên xào để tránh tích tụ các chất độc bay hơi do phản ứng 

oxy hóa dầu gây ra. 
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