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Những điểm chính 

Trứng là loại thực phẩm rất bổ dưỡng và được sử dụng trong nhiều công thức nấu ăn và theo nhiều cách thức 
khác nhau. Tuy nhiên, tương tự như thịt, hải sản và các sản phẩm làm bằng sữa, trứng có thể là hiểm họa. 
Muốn giảm nguy cơ khách hàng bị ngộ độc thực phẩm, quý vị cần phải đặc biệt cẩn thận chế biến cũng như 
tồn trữ trứng và sản phẩm có trứng sống hợp vệ sinh.  

Sản phẩm có trứng sống: 

Sản phẩm có trứng sống có thể là hiểm họa và cần phải đặc biệt thận trọng và chế biến cẩn thận. 

Một số ví dụ của các loại thực phẩm có trứng sống bao gồm:  

Nước sốt tự làm – xốt mayonnaise, xốt aioli, bơ trứng, xốt hollandaise và xốt béarnaise.  

Món tráng miệng chưa nấu chín – món kem trứng (mousse) sô-cô-la, Tiramisu, kem. 

Thức uống – Cốc-tai trứng sữa (eggnog) và egg flip. 

Trứng đánh tan đều – trứng bị đánh tan đều, đôi khi pha trộn với chất lỏng khác và quét lên thực phẩm như   
bánh ngọt hoặc bánh pizza. 

Để phòng ngừa, quý vị nên tuân theo những điểm dưới đây:  

 Sử dụng đồ đựng sạch, vệ sinh và riêng biệt cho mỗi sản phẩm có trứng sống. 

 Rửa và vệ sinh sạch sẽ giữa những lần sử dụng. 

 Không đổ chung sản phẩm có trứng sống từ những mẻ chế biến khác nhau. 

 An toàn nhất là chế biến sản phẩm có trứng sống mỗi ngày, chế biến những mẻ nhỏ thay vì chế 
biến một thùng lớn. 

 Luôn luôn tồn trữ sản phẩm có trứng sống trong tủ lạnh. 

 Tồn trữ sản phẩm có trứng sống trong thời gian càng ngắn càng tốt và thường xuyên đổ bỏ - tốt 
nhất là mỗi 24 giờ hoặc ngắn hơn. 

Trứng: 

  Sử dụng trứng sạch, không bị nứt. 

  Tồn trữ trứng đúng cách. 

  Tuân theo quy tắc 2-giờ đồng hồ/4-giờ đồng hồ. 

  Bảo đảm tất cả nhân viên đều đã đọc thông tin này và tuân thủ chương trình an toàn thực phẩm 
của quý vị. 

 
Lời Cảnh giác của Chánh Văn phòng Y tế 

Ngày 14 tháng 6 năm 2013         Tình trạng: Hiện hành  
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 Để ý tìm các món/thứ khác để thay thế sản phẩm có trứng sống. 

Vấn đề là gì? 

Trong những năm gần đây, tỷ lệ bị nhiễm Salmonella ở tiểu bang Victoria đã gia tăng. Ở những nơi khác tại Úc 
cũng có xu hướng tương tự. Một số trường hợp và một vài dịch bệnh - một số dịch bệnh rất lớn - có liên quan 
đến việc tiêu thụ thực phẩm có trứng sống hoặc nấu chín sơ, hoặc bị ô nhiễm chéo từ trứng.  

Vi khuẩn trên vỏ trứng có thể xâm nhập qua các vết nứt mà đôi khi quá mảnh nên chúng ta không thể thấy 
được. Một khi vào bên trong trứng, vi khuẩn có thể sinh sôi nẩy nở, nguy cơ gây bệnh tăng lên. Vấn đề lây lan 
vi khuẩn Salmonella từ trứng sống sang thực phẩm sẵn sàng để ăn trong lúc chế biến/nấu nướng hay khi sử 
dụng vật dụng nhà bếp bị dính vi khuẩn này (như máy xay sinh tố) cũng là nguy cơ đối với sức khỏe. 

Phòng chống  

Chế biến và tồn trữ trứng đúng cách là điều cần 
thiết để ngăn chặn bất kỳ vi khuẩn nào sinh sôi nẩy 
nở và giảm thiểu nguy cơ bệnh tật.  

Sử dụng trứng sạch 

Chỉ nhận hoặc sử dụng trứng:  

 cung cấp trong bao bì sạch. 

 dán nhãn đúng yêu cầu có chi tiết của nhà cung cấp, mã 
số đợt sản xuất và hạn sử dụng. 

 sạch, không nứt hoặc bị dơ/bẩn. 

Tồn trữ trứng đúng cách 

 Phải tồn trữ trứng và thực phẩm có trứng sống trong tủ 
lạnh vì vi khuẩn sinh sôi nẩy nở chậm hơn ở nhiệt độ 
lạnh. 

 Phải luân chuyển trứng tồn trữ, thường xuyên kiểm tra 
hạn sử dụng và loại bỏ trứng khi đã qua ngày đó.  

Chế biến trứng một cách hợp vệ sinh  

 Đừng rửa trứng - vỏ sẽ trở nên xốp hơn khi bị ướt, như 
vậy vi khuẩn dễ xâm nhập vào bên trong trứng hơn. 

 Rửa và lau khô tay trước và sau khi đập trứng. 

 Khi đập trứng, cố gắng đừng để vỏ và lòng trứng tiếp xúc 
với nhau. 

 Làm sạch toàn bộ nơi chế biến thức ăn, bề mặt nấu ăn, 
thiết bị, máy xay, vật dụng và khăn lau sau khi chế biến 
trứng và sau khi làm đổ/vương vãi trứng. 

 Sau khi đập trứng, sử dụng chúng ngay lập tức nếu có 
thể.  

Giữ cho thực phẩm ở trong khoảng nhiệt độ an 

toàn 
Khi chế biến hoặc phục vụ thực phẩm có trứng nấu chín 
hoặc sống (hoặc bất kỳ thực phẩm có thể gây ngộ độc) 
giảm thiểu thời gian để thực phẩm trong khoảng nhiệt độ 
từ 5

o 
C đến 60

o
C.  

Tuân theo quy tắc 2-giờ đồng hồ/4- giờ đồng 
hồ:  
nếu để thực phẩm trong khoảng nhiệt độ từ 5

o 
C đến 

60
o
C - 

 dưới 2 giờ đồng hồ – phải để vào tủ lạnh hoặc sử 
dụng ngay lập tức. 

 từ 2 đến 4 giờ đồng hồ – phải sử dụng ngay lập tức. 

 

 

 từ 4 giờ đồng hồ trở lên – phải bỏ đi. 

Đặc biệt cẩn thận với sản phẩm có trứng lỏng 
và thực phẩm có trứng sống 

Sử dụng đồ đựng sạch, vệ sinh và riêng biệt cho 
mỗi sản phẩm có trứng sống. 

Không 'đổ thêm' xốt mayonnaise hoặc nước xốt 
khác có trứng của những đợt khác nhau. 

An toàn nhất là chế biến sản phẩm có trứng lỏng và 
thực phẩm có trứng sống mỗi ngày, chế biến 
những mẻ nhỏ thay vì chế biến một thùng lớn. 

Luôn luôn tồn trữ các sản phẩm có trứng sống 
trong tủ lạnh. 

Tồn trữ sản phẩm có trứng sống trong thời gian 
càng ngắn càng tốt và thường xuyên đổ bỏ - tốt 
nhất là mỗi 24 giờ hoặc ngắn hơn. 

Thông tin khác 

 www.health.vic.gov.au/foodsafety  

 Đường dây Thường trực An toàn Thực phẩm số 1300 
364 352  

 thư điện tử (email): foodsafety@health.vic.gov.au   

 Do food safely http://dofoodsafely.health.vic.gov.au/  

 Ban Y tế Hội đồng Thành phố địa phương 

 Thanh tra an toàn thực phẩm của quý vị 

 

 

Kính thư 

 

 

 

Bs. Rosemary Lester 
Chánh Văn phòng Y tế. 

 

 

Được phép của Chính phủ Tiểu bang Victoria, 
Melbourne. 
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