
43

1. Giới thiệu

Mật ong là một trong những sản phẩm tự 
nhiên được sử dụng rộng rãi không chỉ trong 
ngành công nghiệp thực phẩm, mà còn trong y 
học do tính chất kháng khuẩn của nó, trong mỹ 
phẩm nó được sử dụng làm kem dưỡng da, 
hoặc làm nguyên liệu cho sản xuất rượu vang 
mật ong. 

Ngày nay mật ong được biết đến là một 
loại nguyên liệu vô cùng hữu ích với đời sống 
cũng như sức khỏe của con người. Mật ong 
không chỉ là sản phẩm giàu chất dinh dưỡng 
mà nó còn khả năng chữa trị bệnh vô cùng hiệu 
quả [1-2]. Thành phần của mật ong bao gồm: 
Fructose: 38,2%; Glucose: 31,3%; Sucrose: 
1,3%; Maltose: 7,1%; Nước: 17,2%; Các loại 
đường có khối lượng phân tử cao hơn: 1,5%; 
Tro: 0,2%; Các chất khác: 3,2% [3].

Nhưng trên thị trường hiện nay có nhiều 
loại mật ong có giá trị dinh dưỡng thấp [4-5]. 
Hoặc không ghi rõ nguồn gốc xuất xứ [6]. Vì 
vậy mục đích của nghiên cứu này nhằm đưa ra 
cách thức phân biệt giữa mật ong rừng và mật 
ong nuôi.

Mật ong rừng: Là sản phẩm tự nhiên được 
những con ong rừng sống tự nhiên trong rừng đi 
tích lũy hoa. Con người không hề can thiệp vào 
quy trình sinh sống, làm mật ong của ong.

Mật ong nuôi: Bao gồm tất cả các loại mật 
ong được con người can thiệp vào quy trình sinh 
sống, làm tổ cho ong, di chuyển đàn ong đi lấy 
mật ong, thậm chí cho ong ăn bằng đường, do đó 
đã làm mất đi bản chất tự nhiên của mật ong.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Chuẩn bị nguyên liệu 

Mật ong rừng được lấy tại hai huyện: 
Tuyên Hóa và Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình 
(hình 1; hình 2).

Mật ong nuôi được lấy tại hai huyện: 

Tuyên Hóa và Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình 
(hình 3; hình 4).

2.2. Phương pháp thí nghiệm

a) Màu sắc;

b) Độ đặc và loãng;

c) Bị đóng đường (quá trình kết tinh);

d) Dựa vào vị giác;

e) Dựa vào khứu giác;

f) Dựa vào mức độ tạo gas và bọt của 
mật ong;

g) Dựa vào độ tan;

h) Dựa vào độ kết dính.
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3. Kết quả
3.1. Màu sắc
Mật ong rừng: Có nhiều màu sắc khác nhau 

phụ thuộc vào từng mùa, từng thời gian khai thác 
mật ong (khai thác vào tháng 3 mật ong có màu 
vàng nhạt, vào tháng 4 - 5 mật có màu vàng sậm, 
còn tháng 6 mật có màu đen). Màu mật ong còn 
phụ thuộc và từng loại ong ở rừng.

Mật ong nuôi: Có màu sắc đa dạng phụ 
thuộc vào từng loại hoa. Ong nuôi khi vào mùa 
không có hoa cho ăn bằng đường, lúc đó mật 
ong sẽ có màu vàng rất nhạt.

3.2. Độ đặc và loãng
Mật ong rừng: Độ đặc hay loãng tùy thuộc 

vào thời điểm khai thác, được phân chia theo 
từng tháng (tháng 3 cho mật loãng, tháng 4 -5 
đặc hơn, tháng 6 đặc sệt).

Mật ong nuôi: Độ đặc và loãng của mật 
ong khác nhau, tùy thuộc vào từng loại hoa và 
thời điểm khai thác.

3.3. Bị đóng đường
Mật ong rừng và mật ong nuôi đều bị đóng 

đường khi để trong môi trường nhiệt độ thấp, 
tuy nhiên chỉ có mật ong rừng lấy vào tháng 6 
là không bị đóng đường.

3.4. Dựa vào vị giác 
Mật ong rừng: Khi nếm thử sẽ tạo cảm 

giác cực kỳ khé cổ, có vị ngọt khác biệt.
Mật ong nuôi: Khi nếm thử có vị ngọt nhạt.
3.5. Dựa vào khứu giác
Mật ong rừng có vị thơm nồng hơn rất 

nhiều so với mật ong nuôi.
3.6. Dựa vào mức độ tạo gas và bọt 
Mật ong rừng: Tạo rất nhiều gas và bọt. 

Tuy nhiên chỉ có mật ong rừng lấy vào tháng 6 
là gần như không có khí gas.

Mật ong nuôi: Có gas và bọt nhưng 
không nhiều.

3.7. Dựa vào độ tan
Nhỏ một giọt mật ong vào trong cốc nước, 

giọt mật ong ở dưới dáy cốc sẽ có hình dáng khác 
nhau phụ thuộc vào độ đặc hay loãng của mật ong.

3.8. Dựa vào độ kết dính
Nhỏ một giọt mật ong vào tấm vải mới, 

giọt mật ong sẽ có hình dáng khác nhau phụ 

thuộc vào độ đặc hay loãng của mật ong.
4. Thảo luận và kết luận
Trong nghiên cứu này đã tìm hiểu và tiến 

hành thực hiện môt số phương pháp đơn giản 
để phân biệt mật ong rừng và mật ong nuôi 
được lấy tại hai huyện: Tuyên Hóa và Minh 
Hóa, tỉnh Quảng Bình. Qua kết quả cho thấy 
chỉ có thể phân biệt tương đối bằng ba phương 
pháp: Dựa vào vị giác; Dựa vào khứu giác; Dựa 
vào mức độ tạo gas và bọt (ngoại trừ trường 
hợp mật ong rừng lấy vào tháng 6). 

 Nghiên cứu này chưa sử dụng các phương 
pháp phân tích hợp chất đề phân biệt. Những 
hạn chế này sẽ được thực hiện trong nghiên cứu 
tiếp theo 
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