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GIỚI THIỆU
KHOAI TÂY MỸ DÙNG ĐỂ NẤU NƯỚNG: CHẤT LƯỢNG, ĐỒNG NHẤT, ĐA DẠNG
Đó là lý do Hoa Kỳ là một trong những quốc gia sản xuất khoai tây chủ yếu trên thế giới, với sản lượng 
hơn 20 triệu tấn mỗi năm.

Trên thực tế, có rất nhiều lý do - bao gồm đất đai màu mỡ, điều kiện trồng trọt lý tưởng, nguồn nước 
dồi dào và ngành công nghiệp hoàn hảo được hỗ trợ bởi các nghiên cứu và kỹ thuật mới nhất kết hợp 
với việc duy trì các phương pháp truyền thống đã giúp các nhà trồng khoai Hoa Kỳ trở nên nổi tiếng 
trên thế giới.  

Kết quả là: Khoai tây Mỹ mang đến chất lượng, tính đồng nhất và đa dạng sản phẩm hơn bất kỳ loại 
khoai nào khác.

THIÊN  NHIÊN ƯU ĐÃI
Chất lượng vượt trội của khoai tây Mỹ được bắt nguồn từ các giống khoai tốt nhất, tất cả đều trãi qua 
hệ thống chứng nhận về giống nghiêm ngặt của Hoa Kỳ. Thiên nhiên cũng đóng vai trò chính, những 
chuỗi ngày dài, ấm và đêm lạnh tại những vùng trồng khoai chính của Hoa Kỳ đảm bảo cho năng suất 
và độ đồng nhất cao nhất, khoai nhiều hương vị với tỷ lệ hư hỏng thấp nhất. Mùa đông khắc nghiệt 
giúp phòng ngừa sâu bệnh.

CHO SỨC KHỎE CỦA BẠN 
Bạn có biết rằng một củ khoai tây cỡ vừa, còn vỏ có hàm lượng vitamin C đạt 45% giá trị cần hàng 
ngày và chứa nhiều kali hơn chuối; là nguồn cung cấp vitamin B6; hàm lượng thiamine chiếm 8% giá 
trị cần hằng ngày, folate chiếm 6% giá trị giá trị cần hằng ngày, magie chiếm 6%, phốt pho 6%, sắt 6% 
và kẽm là 2% – và một dạng carbonhydrate tốt cho sức khỏe, và chỉ có 110 calo và không có chất béo, 
cholesterol hay natri? Hơn thế nữa, khoai tây Mỹ luôn là sản phẩm tự nhiên không có gluten.
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TRUYỀN THỐNG LÂU ĐỜI
Bởi vì nghành công nghiệp khoai tây Hoa Kỳ phần lớn là trang trại hộ gia đình, các nhà trồng ở Hoa 
Kỳ được đúc kết kinh nghiệm qua nhiều thế hệ trong lĩnh vực trồng trọt để cho ra các sản phẩm cao 
cấp. Điều này phãn ánh truyền thống vững chắc từ những năm đầu thập niên 1900, các nhà trồng 
khoai Hoa Kỳ đã rất tự hào về cách thức chăm sóc đăc biệt mà họ sử dụng cho các vụ mùa của 
mình.

CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN
Các nhà trồng khoai Hoa Kỳ cũng áp dụng công nghệ trong việc trồng trọt để trồng ra khoai tây chất 
lượng cao. Điều kiện đất đai, nguồn nước dồi dào, điều kiện thời tiết và nhu cầu dinh dưỡng của cây, 
tất cả điều được giám sát một cách chặt chẽ để giúp các nhà trồng có thể thích ứng nhanh với sự thay 
đổi của môi trường. Sau khi thu hoach, khoai tây Mỹ được bảo quản ở các cơ sở có trang thiết bị được 
thiết kế cẩn thận nhằm đảm bảo nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm và thông hơi thích hợp để duy trì chất lượng 
khoai tây.

ĐÁNG TIN CẬY VÀ ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN
Tất cả khoai tây Mỹ đều được kiểm tra và phân loại để đảm bảo sự đồng nhất và chất lượng cao nhất. 
Khoai tây thu hoạch được xếp loại theo kích cỡ và được phân loại theo các tiêu chuẩn chất lượng 
được quy định bởi Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA). Điều này nhằm đảm bảo cho người tiêu dùng mua 
sản phẩm khoai tây chất lượng cao nhất với tính ổn định và giá trị.

LÀ SỰ LỰA CHỌN CỦA BẠN
Khoai tây Mỹ được trồng trên khắp các vùng ở Hoa Kỳ nơi có khí hậu địa phương riêng biệt đã tạo nên 
các giống khoai tây khác nhau. Từ những giống khoai được ưa chuộng như loại khoai tây nâu (russet) 
đến giống khoai đặc biệt màu tím, các nhà trồng khoai ở Hoa Kỳ hiện nay vẫn duy trì sự kết hợp đặc 
biệt này. Và nhờ các chương trình nghiên cứu để tiếp tục cải thiện các giống khoai hiện có cũng như 
đánh giá các giống mới, điều này được kết hợp với nhau trong quá trình trồng trọt.

KHÔNG NGỪNG CẢI TIẾN: CÁC LỰA CHỌN VÀ CƠ HỘI CỦA KHOAI TÂY MỸ DÙNG ĐỂ NẤU 
NƯỚNG 
Các nhà trồng khoai Hoa Kỳ đã trồng trên 100 loại khoai tây dùng để nấu nướng. Mỗi loại thuộc một 
trong bảy giống khoai tây:  khoai tây nâu (Russet), khoai tây đỏ, khoai tây trắng, khoai tây vàng, khoai 
tây xanh-tím, khoai tây ngón tay (fingerling) và khoai  tây bi (petite). Tùy thuộc vào kích cỡ, kết cấu, màu 
sắc và hương vị của từng loại khoai giúp cho sự chọn lựa linh hoạt hơn, cũng như sự đa dạng về kích 
cỡ và phân loại khoai sẽ dễ dàng để lựa chọn đóng gói. Tất cả các điều đó đã làm cho khoai tây là một 
chọn lựa tuyệt vời về dinh dưỡng, ý tưởng cho món ăn và các chương trình quảng bá.

Các trang tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu về các giống khoai tây Mỹ chủ yếu, từng loại khoai tây và đặc 
điểm của chúng.

HIỂU RÕ CÁC THUẬT NGỮ CHUNG VỀ KHOAI TÂY
Làm thế nào để phân biệt sự khác nhau giữa loại khoai tây giống như sáp và khoai tây bột ? Và khoai 
tây “mới” là gì ?

Khoai tây giống như sáp có kết cấu dạng như kem, chắc khi nấu chín, đó là nhờ nó có lượng tinh 
bột thấp và hàm lượng nước cao. Đồng thời loại khoai tây này cũng giữ được nguyên hình dạng của 
chúng sau khi nấu, rất lý tưởng khi dùng để luộc, hấp và đút lò.

Khoai tây giống như bột là loại có hàm lượng nước thấp; và tại thời điểm vụ mùa thu hoạch, hầu hết 
lượng đường trong khoai đã chuyển sang dạng tinh bột. Điều này làm cho khoai có kết cấu khô xốp 
khi nấu chín, thích hợp với cách chế biến như nướng và nghiền. Loại khoai này cũng thích hợp cho các 
món chiên vì lượng đường thấp nên khoai ít bị cháy khi chiên.

“Khoai tây mới” là một thuật ngữ dùng chỉ loại khoai tây đỏ tròn trên thị trường, và trong trường hợp 
này, từ “ mới” về mặt kỹ thuật dùng để chỉ bất kỳ loại khoai tây nào được thu hoạch trước giai đoạn 
trưởng thành.
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GỢI Ý SỬ DỤNG
Khoai tây nâu (Russet) là sự lựa chọn tuyệt vời dùng để nướng hay chiên với thành phẩm có vỏ bên ngoài 
giòn và mềm mịn ở bên trong. Nó cũng rất thích hợp để làm khoai tây nghiền – màu sáng và mịn. Với hương 
vị và kết cấu mềm mượt khi nướng nên rất thích hợp với các loại phủ mặt, từ kem chua truyền thống và hẹ 
tây đến các món Địa Trung Hải hoặc Latin hương vị cay đậm. Cắt thành khối dài hoặc cắt múi, làm khoai tây 
nướng lò.

Các giống chủ yếu: Burbank, Norkotah, Ranger, Goldrush và Centennial

Loaïi khoai taây coù kích côõ töø trung bình ñeán lôùn naøy thöôøng coù 
hình daùng thuoân daøi hoaëc hình baàu duïc vaø hôi deït. Voû coù maøu 
naâu nhaït ñeán vöøa, voû coù daïng löôùi vaø ruoät khoai coù maøu traéng 
ñeán vaøng nhaït. Chuùng coù keát caáu daïng boät, khoâ, nheï vaø meàm 
möôït, voû chaéc vaø muøi thôm khi naáu chín. Höông vò dòu nheï vaø coù 
haøm löôïng ñöôøng trung bình.

KHOAI TAÂY NAÂU (RUSSET)
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Khoai taây vaøng coù kích côõ töø khoaûng baèng hoøn bi ñeán lôùn hôn. Coù 
hình troøn hoaëc hình thuoân hôn, voû vaø ruoät maøu vaøng. Coù keát caáu 
hôi deûo, mòn vaø aåm. Khoai taây vaøng hôi coù vò ngoït, nhieàu höông 
vò bô vaø coù haøm löôïng ñöôøng trung bình.

GỢI Ý SỬ DỤNG
Khoai tây vàng rất phổ biến với người tiêu dùng và các đầu bếp nhờ hương vị bơ và kết cấu dạng kem của 
chúng.  Nướng vĩ sẽ làm cho vỏ khoai giòn và tăng thêm kết cấu đặc, tạo ra một hương vị caramel hơi ngọt. 
Kết cấu giống kem và màu vàng của khoai tây vàng có nghĩa là bạn có thể sử dụng ít hoặc không có bơ cho 
các món ăn dinh dưỡng và kết cấu mịn và giống như bơ nên còn có thể dùng nướng, đút lò hoặc làm khoai 
tây nghiền. Ninh nhỏ lửa khoai tây vàng đến khi chín, sau đó để ráo nước, bảo quản lạnh, và cho vào đĩa 
phẳng. Áp chảo với dầu hoặc bơ đun chảy cho vàng, dùng làm món ăn kèm hoặc món khai vị phủ kem chua 
và hẹ hoặc trang trí với các nguyên liệu khác.

Các giống chủ yếu: Yukon Gold, Yellow Finn, Agata, Santina và Bintje

KHOAI TAÂY VAØNG
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GỢI Ý SỬ DỤNG
Vì có kết cấu dẻo nên khoai tây đỏ vẫn giữ được hình dạng như ban 
đầu sau khi nấu, cho dù nướng hay hầm. Vỏ khoai mỏng với màu đỏ 
nên khi thêm vào các món sa-lát  hay món ăn kèm sẽ tạo sự đa dạng 
giữa màu sắc và kết cấu. Vỏ khoai có màu đỏ do đó thường được 
dùng làm các món sa-lát, cho vào pizza hoặc các món súp hay hầm. 
Khoai tây đỏ cũng rất ngon khi nướng hoặc nghiền.

Các loại chủ yếu: Chieftain, Norland, Red La Soda, Pontiac và Ruby 

Khoai taây ñoû coù cuû vöøa vaø nhoû, hình troøn hoaëc 
hôi thuoân, voû moûng mòn, maøu ñoû, ruoät khoai 
maøu traéng. Khoai taây ñoû coù keát caáu deûo, aåm, 
mòn vaø gioáng kem, khoai taây naøy coù höông vò 
hôi ngoït vôùi haøm löôïng ñöôøng trung bình.

KHOAI TAÂY ÑOÛ
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GỢI Ý SỬ DỤNG
Khoai tây trắng vẫn giữ nguyên hình dạng sau khi nấu. Với vỏ khoai mỏng sẽ tăng thêm 
kết cấu mịn màng cho món khoai tây nghiền mà không cần gọt vỏ. Khoai tây trắng khi 
nướng sẽ tăng thêm hương vị của chúng. Khoai trắng cũng rất thích hợp cho các món 
chiên. Để tạo nên một món sa-lát đặc trưng, chỉ cần luộc chín khoai tây trắng, trộn cùng 
các loại nước sốt và các nguyên liệu được mượn từ những món sa-lát khác như: Sốt 
Caesar với phô-mai Parmesan mài, hoặc sốt Ranch, với trứng cắt nhỏ và thịt xông khói 
cắt vụn.

Các loại chủ yếu: White Rose, Cascade, Superior, Kennebec và Cobbler

KHOAI TAÂY TRAÉNG

Khoai taây traéng coù cuû kích thöôùc nhoû ñeán vöøa. Hình 
daïng troøn ñeán daøi, voû maøu traéng hoaëc vaøng nhaït vaø 
ruoät maøu traéng. Coù löôïng tinh boät trung bình vaø keát 
caáu mòn möôït, voû moûng. Khoai taây traéng hôi coù vò 
ngoït, höông vò dòu nheï vaø löôïng ñöôøng thaáp.
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GỢI Ý SỬ DỤNG
Hầu hết ruột bên trong khoai tây tím-xanh là ẩm, cứng và vẫn giữ nguyên hình dạng khi nấu nên nó tạo nên 
bắt mắt về màu sắc và mùi vị ngon hơn khi thêm vào các món sa-lát. Nấu bằng lò vi sóng là cách giữ màu 
tốt nhất cho khoai tây tím-xanh, nhưng nếu hấp hay đút lò cũng rất thích hợp. Vì có hương vị hạt dẻ dịu nhẹ, 
và màu tím- xanh tự nhiên của khoai cùng với màu xanh của các loại rau tạo nên hương vị hoàn hảo cho 
món sa-lát. Khi kết hợp chúng cùng với khoai tây trắng và khoai tây đỏ cho món sa-lát hoặc đút lò để tạo 
nên món ăn có ba màu nổi bật.

Các loại chủ yếu: Purple Peruvian, Purple Majesty và Adirondack Blue

Khoai taây Tím- Xanh thöôøng coù kích côõ töø nhoû ñeán trung bình vôùi 
hình daïng thuoân daøi ñeán daïng khoai taây ngoùn tay (fingerling). 
Loaïi khoai naøy coù voû maøu tím ñaäm, maøu xanh hay maøu hôi ñoû 
vôùi ruoät khoai coù maøu xanh, tím hoa oaûi höông, maøu hoàng ,maøu 
ñoû hay maøu traéng. Ruoät khoai coù ñaëc ñieåm aåm vaø cöùng, coù höông 
vò haït deû vaø haøm löôïng ñöôøng thaáp.

KHOAI TAÂY TÍM-XANH
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Khoai taây ngoùn tay (Fingerling) daøi khoaûng töø 2 - 4 inch, vaø cuõng nhö 
teân goïi cuûa chuùng, khoai coù hình daïng ngoùn tay hay thuoân daøi. Voû 
cuûa chuùng coù maøu saéc ña daïng nhö maøu ñoû, maøu cam, maøu tím vaø 
ruoät beân trong chuyeån töø ñoû tôùi tím sang maøu vaøng vaø traéng- ñoâi khi 
xuaát hieän caû vaân maøu saéc. Gioáng khoai naøy coù keát caáu cöùng vaø deûo, 
coù höông vò bô, haït deû vaø dòu nheï vôùi haøm löôïng ñöôøng thaáp.

GỢI Ý SỬ DỤNG
Màu sắc và hình dạng của khoai tây ngón tay sẽ làm tăng sự đẹp mắt cho bất kỳ món ăn nào. Chiên áp chảo 
hay đút lò điều làm tăng hương vị và cho vị hạt dẻ và hương bơ của loại khoai này. Có thể xem khoai tây 
ngón tay như một nguyên liệu chính cho loại sa-lát khoai tây mới lạ. Cắt dọc khoai và nướng lò để phục vụ 
như món ăn kèm thay cho món chiên, thưởng thức các loại nước xốt như ketchup, romesco, hay sriracha 
mayo.

Các loại chủ yếu : Hầu hết  khoai tây ngón tay (fingerling) được bán với nhiều loại khác nhau. Nên kiểm tra 
các nhà cung cấp của bạn để biết được các loại khoai tây ngón tay (fingerling) mà họ có

KHOAI TAÂY NGOÙN TAY 
(FINGERLING)
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GỢI Ý SỬ DỤNG
Đút lò khoai kết hợp nhiều màu sắc sẽ tạo nên bắt mắt cho món ăn. Hương thơm đậm đà và thời gian nấu 
nhanh đã làm cho khoai tây bi là sự lựa chọn hoàn hảo cho các món sa-lát có khoai tây. Hay đơn giản chỉ 
cần  trộn khoai với dầu oliu, lá hương thảo, muối , tiêu sẽ cho một món khoai tây đút lò đầy sắc màu, thơm 
ngon và thú vị. Chúng giúp bạn tiết kiêm được thời gian chuẩn bị bởi vì chúng có thể được chuẩn bị và phục 
vụ nguyên củ, mà không cần thái lát hay cắt nhỏ.

Các loại chủ yếu: Kiểm tra với nhà cung cấp của bạn để biết được loại khoai tây bi (petite) mà họ có

Loaïi khoai taây coù kích côõ nhoû naøy thöïc ra ñaït tieâu chuaån phaân loaïi 
cuûa USDA- bao goàm caû khoai taây “kích côõ C” vaø nhoû hôn thoâng 
thöôøng coù daïng côõ nhö vieân ngoïc trai hay hoøn bi. Voû, ruoät, hình 
daïng, keát caáu cuõng nhö haøm löôïng ñöôøng gioáng vôùi caùc loaïi khoai côõ 
lôùn khaùc cuøng hoï. Höông vò cuõng töông töï nhöng ñaäm muøi hôn caùc 
loaïi khoai côõ lôùn khaùc cuøng hoï.

KHOAI TAÂY BI(PETITE)



TRANG 13

PHÂN LOẠI KHOAI ĐẶC ĐIỂM KHÔNG BỊ KÍCH CỠ
Khoai Tây Mỹ Loại 1 Các đặc điểm tương tự 

nhau, trừ khi được chỉ 
định loại hỗn hợp hay đặc 
biệt khi đặt hàng.
•  Cứng chắc

•  Khá sạch

•  Hình dạng khá cân đối

1. Đông lạnh
2. Đen ruột
3.  Bệnh mốc sương khoai 

tây, bệnh héo xanh, 
bệnh đốm vòng

4.  Bệnh thối rửa củ khoai 
và hư hỏng do ẩm ướt

5.  Hư hỏng bởi bất cứ 
nguyên nhân nào khác

Đường kính khoai không 
dưới 1-7/8 inch, trừ khi có 
những quy định khác đính 
kèm tiêu chuẩn phân loại.

Loại dành cho thương mại Các đặc điểm tương tự 
nhau, trừ khi được chỉ 
định loại hỗn hợp hay đặc 
biệt khi đặt hàng.
•  Cứng chắc
•  Khá sạch
•  Hình dạng khá cân đối

Các nguyên nhân gây hư 
hỏng nghiêm trọng:
1.  Dơ bẩn hoặc các 

nguyên nhân khác từ 
bên ngoài

2. Bệnh nấm vảy khoai tây
3. Bệnh lở cổ rễ

Đường kính khoai không 
dưới 1-7/8 inch, trừ khi có 
những quy định khác đính 
kèm tiêu chuẩn  phân loại.

Khoai Tây Mỹ Loại 2 Các đặc điểm tương tự 
nhau, trừ khi được chỉ 
định loại hỗn hợp hay đặc 
biệt khi đặt hàng. Hình 
dạng không quá méo mó.

1. Đông lạnh
2. Đen ruột
3.  Bệnh mốc sương khoai 

tây, bệnh héo xanh, 
bệnh đốm vòng

4.  Bệnh thối rửa củ khoai 
và hư hỏng do ẩm ướt

5.  Hư hỏng nghiêm trọng 
bởi bất cứ nguyên nhân 
nào khác

Đường kính khoai không 
dưới 1-1/2 inch, trừ khi có 
những quy định khác đính 
kèm tiêu chuẩn  phân loại.

KÍCH CÔÕ VAØ PHAÂN LOAÏI
KHOAI TAÂY MYÕ
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Ai Duøng Khoai Taây 
Töôi Cuûa Myõ?

Khoai tây là một trong những thực phẩm yêu thích nhất của con người. Được 
trồng cách đây hàng nghìn năm, nó tự hào có mặt trong truyền thống ẩm thực 
trên toàn cầu. Và không một ai trồng khoai tây tốt hơn các nhà trồng ở Hoa Kỳ. 
Do đó, để trả lời cho câu hỏi: “Ai là người dùng khoai tây Mỹ”, rất đơn giản: 
cả thế giới sử dụng chúng. Trong các nhà hàng hoặc nhà bán lẻ, trong ngành 
dịch vụ thực phẩm, hay trong các bữa ăn gia đình, khoai tây Mỹ luôn là thực 
phẩm rất gần gũi với mọi người.

CÁC NHÀ BÁN LẺ
Việc mua liên tục chứng minh người tiêu dùng yêu thích khoai tây. Khi khoai 
còn tươi, rất thuận tiện cho người tiêu dùng lựa chọn mua vì chúng được đóng 
gói theo nhiều kích cỡ khác nhau. Và chúng được dùng để chế biến nhiều món 
ăn mà mọi người yêu thích.

CÁC NHÀ SẢN XUẤT THỰC PHẨM
Khoai tây tươi Mỹ là nguyên liệu không thể thiếu trong các món ăn nấu sẵn và 
trong món ăn kèm, các món súp và món hầm và các món ăn tươi chế biến sẵn 
tại các cửa hàng bán lẻ và mang đi.

NGÀNH DỊCH VỤ THỰC PHẨM
Khoai tây Mỹ cung cấp nhiều giá trị và tính linh hoạt cho các đơn vị ẩm thực 
thương mại và phi thương mại, và đồng thời khoai tây cũng được các đầu bếp 
và người tiêu dùng yêu thích.
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YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG VẤN ĐỀ CÓ KHẢ NĂNG XẢY RA BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

Nhiệt độ Khi nhiệt độ quá cao, sẽ làm gia tăng 
sự trao đổi chất bên trong củ khoai; và 
khi nhiệt độ quá thấp, sẽ làm cho các 
vết thâm tím trở nên nghiêm trọng hơn, 
gây ra hiện tượng bạc màu bên trong 
củ khoai và đồng thời tinh bột của khoai 
cũng chuyển hóa thành đường, đó là 
nguyên nhân chính khoai tây bị đen khi 
chiên. Ngoài ra, nhiệt độ thay đổi có thể 
làm khoai mọc mầm.

Kiểm soát nhiệt độ thích hợp là công cụ 
quản lý quan trọng nhất trong bảo quản. 
Nhiệt độ dao động từ 7.2°C đến 10°C 
(45°F đến 50°F) là lý tưởng cho hầu hết 
mọi loại khoai.

Độ ẩm Độ ẩm thấp là nguyên nhân chính làm 
khoai bị khô và giảm trọng lượng. 
Ngược lại, nếu độ ẩm quá cao sẽ là 
nguyên nhân gây ra các bệnh tật.

Duy trì độ ẩm tương đối khoảng 95% trong 
kho bảo quản khoai. Nếu sử dụng máy 
phun ẩm, phải ngăn ngừa các giọt nước 
ngưng đọng và nhỏ giọt vào khoai tây. Nếu 
không có máy phun ẩm, đơn giản chỉ cần 
làm ướt sàn kho bảo quản – nhưng không 
được làm ướt khoai.

Cũng nên duy trì thông khí thích hợp. Lưu 
trữ khoai tây trên các kệ trong kho nhằm 
giúp thông khí và hạn chế khoai hư thối vì 
nó giúp cho khoai có thể hô hấp. Cũng nên 
chắc chắn cho khí lưu thông qua khe giữa 
các kệ và tường của kho bảo quản.

Ánh sáng Ánh sáng quá mức sẽ làm cho khoai tây 
bị xanh và có vị đắng hơn.

Tắt đèn trong kho lưu trữ và hạn chế tối 
đa việc tiếp xúc mọi nguồn ánh sáng. Và 
hạn chế tối đa thời gian khoai ở trong các 
khu vực bốc xếp hàng và ở những nơi môi 
trường không được kiểm soát chặt chẽ.

Vệ sinh Vệ sinh không đúng cách sẽ làm tăng 
khả năng mắc bệnh cho khoai. Việc để 
tạo ra một lớp màng ẩm trên củ khoai 
sẽ có thể là nguyên nhân chính làm cho 
khoai  bị thối rữa.

Làm vệ sinh và khử trùng tất cả các thiết bị 
vận chuyển khoai tây. Khoai tây đã rửa cần 
phải làm khô khoai tây hoàn trước khi đóng 
gói.

Vận chuyển Vận chuyển quá mạnh ở bất kỳ công 
đoạn nào trong chuỗi cung ứng có thể 
gây nên các vấn đề nghiêm trọng về 
chất lượng khoai.

Để giảm thiểu khoai bị thâm tím, cần 
nâng nhiệt độ lên 10°C (50°F) trước khi 
vận chuyển. Tránh làm rơi hoặc làm thâm 
khoai — ngay cả khi bị rơi vài inche cũng là 
nguyên nhân làm cho khoai bị thâm.

HƯỚNG DẪN: VẬN CHUYỂN VÀ BẢO QUẢN KHOAI TÂY TƯƠI MỸ DÙNG ĐỂ NẤU NƯỚNG
Khoai tây Mỹ đùng để nấu nướng là loại thực phẩm sống! Nó vẫn tiếp tục trãi qua các quá trình trao đổi chất sau khi 
thu hoạch, cách vận chuyển và bảo quản trong kho quyết định đến chất lượng khoai. Làm quen với những phương 
pháp tốt nhất để giữ khoai tây trong tình trạng tốt nhất cho đến khi khách hàng mua. Và nên ghi nhớ rằng : việc bảo 
quản cẩn thận chỉ làm chậm quá trình chuyển hóa của khoai, chứ không ngưng quá trình này được.

Tham khảo: Tài liệu hướng dẫn và bảo quản khoai tây tươi. Dr. Joe Guenther, Đại học Idaho.
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Lôøi Khuyeân Ñaùng Tin Caäy 
Töø Caùc Nhaø Troàng Giaøu 

Kinh Nghieäm

Khi nói đến cách làm thế nào để bảo quản khoai tây trong tình 
trạng tốt nhất, kinh nghiệm của các nhà trồng có thế chứa đầy 

một thư viện. Tài liệu này chỉ đưa ra một số lời khuyên và thông 
tin hữu ích cho bạn có thể sử dụng.



TRANG 17

LỜI KHUYÊN ĐỐI VỚI CÁC NHÀ NHẬP KHẨU
 � Không được chất quá nhiều khoai tây vào phòng mát vượt quá sức chứa của chúng.

 � Không bảo quản khoai tây chung với táo, lê, tỏi hay hành nhằm tránh hấp thu mùi.

 � Bảo quản khoai tây ở nơi tối, vì ánh sáng là nguyên nhân làm khoai bị xanh.

 � Sử dụng quy tắc nhập trước, xuất trước cho việc quản lý hàng hóa.

 � Đưa các loại khoai tây vừa mới thu hoạch ra bán lẻ trước, khoai tây bảo quản bán sau.

 � Đảm bảo bất kỳ sự thay đổi nào về nhiệt độ phải được tiến hành một cách từ từ. 

LỜI KHUYÊN ĐỐI VỚI CÁC NHÀ QUẢN LÝ DỊCH VỤ ĂN UỐNG
 � Sử dụng hệ thống quản lý hàng hóa theo quy tắc nhập trước, xuất trước.

 � Không bảo quản khoai tây trong tủ lạnh; bảo quản ở những nơi mát mẻ, tối, khô ráo và thông khí tốt.

 � Ở nhiệt độ lý tưởng, khoai tây có thể bảo quản trong vài tuần; nếu không chỉ nên sử dụng trong vòng một 
tuần.

 � Bảo quản khoai tây cách xa các thùng táo, lê, tỏi hay hành nhằm tránh hấp thu mùi.

 � Lưu trữ khoai ở nơi tối, vì ánh sáng là nguyên nhân làm khoai bị xanh.

 � Khoai tây mọc mầm vẫn ăn được, chỉ cần loại bỏ các mầm đi.

 � Rửa khoai tây một cách cẩn thận và cọ vỏ nhẹ nhàng bằng bàn chảy dùng cho rau củ trước khi nấu.

 � Nghiên cứu cho thấy: khoai tây nguyên vỏ dễ chế biến và tốt cho sức khỏe hơn.

 � Khoai tây đã cắt nên cho vào nước lạnh trước khi nấu để tránh bạc màu.

 � Để tránh một số chất dinh dưỡng mất đi do tan trong nước, không nên ngâm khoai quá hai giờ.

 � Không để khoai tây đã nấu hay khoai tây phết mayonnaise ở nhiệt độ phòng quá hai giờ hoặc quá một giờ 
trong điều kiện thời tiết nóng bức. 

LỜI KHUYÊN ĐỐI VỚI CÁC NHÀ BÁN LẺ

TRONG KHO BẢO QUẢN:
 � Để nguyên khoai tây trong các thùng vận chuyển và đặt trên kệ/giá với độ ẩm, và nhiệt độ thích hợp cho 
đến khi trưng bày.

 � Đảm bảo bất kỳ sự thay đổi nào vể nhiệt độ cũng phải tiến hành từ từ.

 � Bảo quản khoai tây cách xa các thùng táo, lê, tỏi hay hành nhằm tránh hấp thu mùi.

 � Bảo quản khoai ở nơi tối, vì ánh sáng là nguyên nhân làm khoai bị xanh.

 � Thời hạn sử dụng không quá 30 ngày; giữ khoai tây tươi vừa mới thu hoạch không quá 10 ngày.

 � Nhiệt độ lý tưởng bảo quản khoai trong kho từ 7,2°C đến 10°C.

TRONG CỬA HÀNG:
 � Hạn chế  khoai tiếp xúc với ánh sáng, che chắn các thùng khoai trong thời gian đóng cửa.

 � Sử dụng màn hoặc vải bạt để kéo dài thời gian sử dụng của khoai .

 � Duy trì vê sinh cho khu vực trưng bày khoai.

 � Không được phun sương cho khoai tây.

 � Đảo khoai hàng ngày.

 � Không khuyến cáo bảo quản khoai trong tủ mát hay tủ lanh bởi vì nhiệt độ của chúng quá lạnh.
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Potatoes USA:
Nguoàn Thoâng Tin Veà Khoai Taây Myõ

Potatoes USA là tổ chức tiếp thị cho 2,500 nhà trồng khoai tây 
thương mại trên khắp Hoa Kỳ. Ngoài khoai tây tươi dùng để 
nấu nướng, chúng tôi còn quảng bá cho bốn loại khoai tây và 
các sản phẩm khoai tây khác bao gồm: khoai tây khử nước, 
khoai tây tươi dùng để sản xuất chip, khoai tây giống và sản 

phẩm khoai tây đông lạnh.
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Để biết thêm thông tin về  
các nhà cung cấp và nhập khẩu khoa tây dùng để nấu 
nướng, hãy vào trang:

http://potatoesusa-vietnam.com/contact/us-potato-
suppliers/table-stock-suppliers

Cho dù bạn đang tìm kiếm ý tưởng, thông tin, công cụ hay cảm hứng, 
Potatoes USA có thể cung cấp hỗ trợ để nâng cao doanh số bán hàng của 
bạn: 

 � Tài liệu hướng dẫn và tập huấn

 � Tập huấn tại cửa hàng

 � Tài liệu tại các điểm bán hàng

 � Hội thảo riêng biệt

 � Hỗ trợ quảng bá

 � Hỗ trợ phát triển món ăn và công thức chế biến

 � Sản phẩm mẫu

Hãy liên hệ văn phòng liên lạc Potatoes USA tại địa phương để biết thêm về 
các dịch vụ có trên thị trường của bạn. Chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng giúp bạn 
liên lạc với các nhà cung cấp khoai tây và các sản phẩm khoai tây Mỹ. Và để 
trả lời câu hỏi về khoai tây của bạn và giúp bạn có thêm sáng tạo, vui lòng 
vào trang PotatoesUSA-vietnam.com bất cứ lúc nào, ban ngày hay ban đêm.
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