
Ứng dụng qúa trình lên men axit lactic và axit acetic trong sản xuất thực phẩm 

 
Lên men lactic là quá trình chuyển hoá đường thành axít lactic dưới tác dụng của 

các vi khuẩn lactic. 

Vi khuẩn Lactic là những vi khuẩn có khả năng lên men axit lactic có hình cầu 

và que, kích thước 0,5  8 m, không chuyển động, không sinh bào tử, thuộc vi khuẩn 

G +, hô hấp kị khí tuỳ tiện. Có 2 dạng lên men: 

 Lên men lactic đồng hình: Lên men lactíc đồng hình là quá trình lên men thu 

được sản phẩm cuối cùng chỉ là lactic 

C6H12O6  2 CH3COOH   2CH3CHOCOOH 

axit pyruvic       axit lactíc 

- Các vi khuẩn lên men Lactic điển hình gồm 2 giống chính là 

+ Giống Streptococcus: Đây là các liên cầu khuẩn, các tế bào nối với nhau thành 

chuỗi dài, chúng có nhiều trong sữa và rau quả: 

 Streptococcus lactic: 30 – 35 % 

 Streptococcus diacety lactic: tạo hương cho sản phẩm  

 Streptococcus thermophylus: 40 – 450 C 

 Đây là những vi khuẩn quan trọng trong quá trình sản xuất sữa chua, phomat. 

+ Giống Lactobacterium: là giống trực khuẩn, không sinh nội bào tử, có nhiều 

trong rau quả, nước ... 

 Lactobacterium bulgaricum (có trong sữa của Bungari) 

 Lactobacterium delburuecku: 45 - 500 C 

 Lactobacterium casei: 30 - 350 C 

Đây là vi sinh vật có khả năng lên men axít lactic tốt, chúng được ứng dụng nhiều 

trong công nghệ chế biến sữa chua, phomat, muối chua rau quả, sản xuất nem chua, tôm 

chua... 

Bên cạnh đó, ngày nay người ta còn ứng dụng một số vi khuẩn lactic để sản xuất 

chất kháng sinh đường ruột như: nizin. 

Cơ chế quá trình lên men lactic 

Vi khuẩn Lactic đồng hình chuyển hoá đường theo chu trình E.M.P đến axít 

Piruvic rồi tiếp tục chuyển hoá thành axlactic. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 1. Cơ chế lên men lactic đồng hình 

Các vi khuẩn Lactic đồng hình không có enzym decacboxilase nên không thể 

chuyển hoá axít piruvic được, vì vậy nó phải sử dụng hợp chất này làm chất nhận hiđro. 

 Lên men Lactic dị hình 

Là quá trình lên men mà sản phẩm cuối cùng thu được ngoài axit lactic còn thu 

được các sản phẩm khác như axit axetic, CO2, etanol, glyxerin 

 Vi khuẩn Lactic dị hình, gồm các loài 

          C6H12O6 

 

  E.M.P 
                

           

          CH3CO COOH                 CH3CHOHCOOH 

              Axit piruvic                        axit Lactic 

NAD+ 

NAD.H2 NAD+ 



Bifi lactobacterium, Leuconostoc mensenteroides, E.coli, Proteus vulgasis 

- Nhóm này do không có enzym amylase nên nó chuyển hoá đường theo chu trình 

P.P (Pentose photphat). 

 

Hình 2. Cơ chế lên men lactic dị hình 

Ứng dụng: Vi khuẩn lactic được ứng dụng rất rộng rãi trong công nghiệp chế biến 

sữa chua, phomat, chế biến nem chua, tôm chua, công nghiệp sản xuất axit lactic, trong 

chế biến rau quả và ủ thức ăn gia súc .... 

Lên men Axit acetic 

 Acetic acid (CH3COOH) có thể thu được bằng phương pháp lên men vi  khuẩn  

acetic.  Acid  này  (còn  gọi  là  dấm  ăn ở nồng độ 5%)  được  dùng  trong  chế  biến thực 

phẩm, ướp chua rau quả. Quá trình lên men nhờ vi khuẩn acetic oxy hóa rượu ethanol 

thành acetic acid. 

 Có trên 20 loài vi khuẩn có khả năng lên men acetic, chúng được gọi một  tên  

chung  là  vi  khuẩn  acetic.  Trong  môi  trường  đủ  rượu  ethanol  (5  3%) thì sản phẩm 

chủ yếu là acetic acid, nếu nồng độ rượu thấp hơn các vi khuẩn acetic sẽ oxy hóa triệt 

để rượu thành CO2  và H2O. 

Vi khuẩn acetic là vi khuẩn ưa ấm và rất hiếu khí, có tốc độ sinh trưởng rất nhanh 

từ một tế bào sau 12 giờ có thể phát triển thành 12 triệu tế bào. Tế bào có chứa hệ thống 

enzym Catalase và peroxydase có khả năng ô xi hoá rượu  thành axit axetic ở PH = 4,4 

- 4,5. Trong quá trình sinh trưởng và phát triển chúng tạo thành acetic acid và nồng 

độ acid  thấp  lại  kích  thích  sự  sinh  trưởng  của  chúng. Ngoài ra, tuỳ thuộc vào cơ chất 

mà chúng còn có khả năng ô xi hoá để tạo ra sản phẩm tương ứng. 

                                  Glyxerin   axeton 

                                  Glucose    axit gluconic 

                                  R. propinnic   axit propinic  



 Vì  vậy,  trong sản  xuất dấm  có  thể  dùng rượu  không cần  vô  trùng được  bổ  

sung một ít  acetic  để acid hóa môi trường, nhiệt độ lên men khoảng 25  320C và sục 

khí mạnh. 

 Cơ chế của quá trình lên men. 

 

Hình 3. Qúa trình lên len acetic 

          Các loài vi khuẩn acetic có giá trị như: Acetobacter aceti, A. pasteurianum,  

A.orleaneuse, A.xylium,  A. schiitzenbachii,  A.curvum, A. suboxydans. 

 Nguồn  cơ  chất  chủ  yếu  trong  lên  men  acetic  là  ethanol  có  bổ  sung thêm  

một  ít  đường,  nguồn  nitrogen  vô  cơ  hoặc  hữu  cơ,  và  một  số  chất khoáng khác.  

 Có  ba  phương pháp  lên  men  acetic:   

 (1) Phương pháp  chậm còn gọi là phương pháp Orlean hoặc phương pháp Pháp, 

dùng nước hoa quả làm nguyên liệu với vi khuẩn Ace. orleaneuse.  

 (2) Phương pháp nhanh còn gọi  là  phương  pháp  Đức,  phương  pháp  này  được  

áp  dụng  chủ  yếu  trong công nghiệp sản xuất dấm ăn trên thế giới, vi khuẩn được sử 

dụng là Ace. schiitzenbachii  hoặc  Ace.  curvum.   

 (3)  Phương pháp  lên  men  chìm,  đây là kiểu  lên  men  bán  liên  tục  sử  dụng  

các  chủng  vi  khuẩn  của  loài  Ace. suboxydans. 

- Các yếu tố ảnh hưởng tới vi sinh vật trong quá trình sản xuất axit  

+ Nguyên liệu: nồng độ rượu trong môi trường từ 3 – 14 %, tuỳ thuộc vào chủng 

vi sinh vật nếu nồng độ rượu cao hơn sẽ ức chế quá trình ô xi hoá, nếu nồng độ rượu 

nhỏ hơn hoặc bằng từ 0,3 - 0, 7 % thì vi khuẩn axetic sẽ sử dụng axit axetic làm cơ chất. 

 + Chủng giống: mỗi một giống có một khả năng tích tụ axit khác nhau. Trong 

thực tế, người ta phải xác định được chủng có ưu điểm nhất để đưa vào sản xuất . 

+ PH: tối ưu nhất từ 4 - 4,5 ngoài khoảngv này đều ảnh hưởng không tốt đến quá 

trình oxy hoá. 



+Oxy: V ì là quá trình oxy hoá, bắt buộc ta phải cung cấp oxy cho vi sinh vật. 

+ Nhiệt độ:Nếu nhiệt độ quá thấp thì quá trình oxy hoá chậm, nhiệt độ quá cao 

dẫn đến axit axetic tạo thành dễ bị bay hơi. Vì vậy, người ta thường tiến hành sản xuất 

ở nhiệt độ 28-300C. 

 

 


