
Khoảng cách giữa hàm lượng canxi thu 
nhận vào cơ thể và hàm lượng canxi 
khuyến cáo là lớn hơn nhiều so với những 
suy nghĩ trước đây. Hầu hết con người 
chưa đáp ứng được mức đề nghị mới về 
canxi. Ngoài ra, những khám phá khoa 
học mới đã cũng cố thêm về vai trò của 
canxi đối với sức khỏe con người. Tổ chức 
Y tế Thế giới (WHO) cũng như các cơ 
quan y tế có thẩm quyền của mỗi quốc gia 
đã đưa ra các khuyến cáo khác nhau về 
nhu cầu canxi của cơ thể, vì vậy, nhu cầu 
canxi khuyến cáo trong chuyên san này có 
thể khác với các khuyến cáo trên. 
Xin vui lòng tham khảo các khuyến cáo ở 
địa phương về nhu cầu canxi, nhãn hiệu 
sản phẩm và các thông tin liên quan.

Mức canxi khuyến cáo

Trẻ em từ  4–8 tuổi     800 mg
Thanh thiếu niên từ 9-18 tuổi   1.300 mg
Người lớn từ  19–50 tuổi   1.000 mg
Người lớn từ 51 tuổi trở lên   1.200 mg

Nguồn: Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ

LỢI ÍCH CỦA CÁC SẢN PHẨM BƠ 
SỮA

Thực phẩm tự nhiên chứa canxi, đặc biệt 
các nguyên liệu và thực phẩm sữa là 
nguồn cung cấp canxi tốt nhất. Sữa và các 
sản phẩm từ sữa như whey và các sản 
phẩm chứa canxi tách chiết từ whey hoặc 
sữa là nguồn canxi được ưa chuộng hơn 
do có hàm lượng canxi cao. Hàm lượng 
canxi hấp thu từ các loại thực phẩm khác 
nhau cũng khác nhau. Chẳng hạn như, chỉ 
một lượng nhỏ canxi được hấp thu từ củ 
cải, và hàm lượng canxi hấp thu từ các 
loại đậu chỉ bằng một nửa so với sữa. 
Điều này có nghĩa rằng, cần phải tiêu thụ 
hơn 1kg đậu để nhận được một lượng 
canxi tương đương với một cốc sữa.
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CÁC SẢN PHẨM WHEY LÀ 
NGUỒN CUNG CẤP CANXI 

Các sản phẩm làm từ whey là nguồn 
canxi tuyệt vời và hiệu quả cao (500 - 
2,000 mg/100 g). Ngoài ra, lợi thế của 
canxi sữa tự nhiên (cũng như các nguyên 
liệu whey giàu canxi khác) là có hương vị 
tự nhiên và không mùi. Tất cả các thành 
phần tự nhiên và chiết xuất từ sữa đều 
được người tiêu dùng ưa chuộng và giúp 
cho các nhà sản xuất thiết kế ra các sản 
phẩm có nhãn mác sạch “clean label” và 
hình thức tự nhiên.

NHU CẦU CANXI CAO HƠN

Ban Thực Phẩm và Dinh Dưỡng của Viện 
Y Khoa (IOM) thuộc Viện  Hàn Lâm 
Khoa Học Quốc Gia Hoa Kỳ (NAS) đã 
đưa ra khuyến cáo mới về nhu cầu canxi 
và các thành phần dinh dưỡng có liên 
quan. Những khuyến cáo mới này -  từ nay 
gọi là mức khẩu phần tham khảo (Dietary 
Reference Intakes -DRIs)  được cập nhật 
và bổ sung cho mức khẩu phần khuyến cáo 
(RDAs) do NAS ban hành năm 1989. 
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SẢN PHẨM WHEY, KHOÁNG SỮA VÀ CANXI SỮA 
Những ứng dụng, lợi ích và khám phá mới.

TS. D. DiRienzo
Phó Chủ Tịch, Nghiên cứu dinh dưỡng, Hiệp Hội Bơ sữa Hoa Kỳ

Canxi có thể thu 
được qua khẩu phần 
ăn từ nhiều nguồn 
khác nhau, nhưng các 
sản phẩm bơ sữa 
được xem là nguồn 
cung cấp tốt nhất. 
Các sản phẩm bơ sữa 
là nguồn cung cấp 
canxi có giá trị sinh 
học cao. Thành phần 
canxi sữa được tách 
từ sữa bằng những kỹ 
thuật đặc biệt. Nhiều 
loại nguyên liệu whey 
khác nhau với mục 
đích tăng cường 
canxi sẵn có trên thị 
trường.
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NHỮNG CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA CANXI TRONG CƠ THỂ

•  Co và giãn cơ (bao gồm cả cơ tim)
• Đông máu 
• Truyền xung động thần kinh
• Xúc tác các phản ứng enzym
• Kích thích tiết hormon
• Gắn kết các chất hàn răng nội bào.

Mọi cơ thể con người đều cần canxi. 
Nhưng với tuổi tác, con người cần thêm 
canxi để bù đắp lượng canxi mất đi từ 
xương và do khả năng hấp thu canxi giảm. 
Người từ 51 tuổi trở lên cần 1.200mg 
canxi mỗi ngày. Mặc dù canxi có thể tìm 
thấy trong nhiều loại thực phẩm khác 
nhau, nhưng các chuyên gia hàng đầu về 
dinh dưỡng khuyến cáo rằng sữa và các 
sản phẩm từ sữa là nguồn cung cấp canxi 
tốt hơn cả..

Hàm lượng canxi cần thiết cho 
người lớn từ 51 tuổi trở lên
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Một bộ phận dân số ở cả những nước 
phát triển và đang phát triển có lượng 
canxi ăn vào thấp. Việc bổ sung và tăng 
cường lượng canxi ngày càng trở nên 
quan trọng, vì vậy canxi đã được kết 
hợp vào trong nhiều loại thực phẩm 
trên thế giới. Canxi thường được bổ 
sung dưới dạng muối canxi như 
calcium citrate, calcium lactate, 
calcium carbonate, và calcium 
phosphate.

Khi đề cao vai trò của việc bổ sung và 
tăng cường canxi thì một trong những 
nguyên tắc cơ bản của dinh dưỡng là sự 
cân bằng đã không được chú ý và bỏ 
qua. Rõ ràng rằng, để duy trì thành 
phần chất khoáng thích hợp ở trong 
xương thì cơ thể phải hấp thu đầy đủ 
các loại khoáng xương và phải được 
phân phối đến hệ xương của cơ thể. 

Phốt pho rất cần cho quá trình tăng 
trưởng và duy trì hệ xương, và hầu hết 
khuyến cáo đều cho rằng nên duy trì 
chế độ dinh dưỡng sao cho tỷ lệ canxi: 
phốt pho là 2:1. Magiê cũng là một 
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XÂY DỰNG VÀ DUY TRÌ MỘT BỘ XƯƠNG KHỎE MẠNH: 
Nghiên cứu về cân bằng khoáng chất trong khẩu phần 

Tầm quan trọng của canxi trong 
khẩu phần ăn ngày càng được tăng 
lên do những nghiên cứu gần đây đã 
xác định rằng canxi không những 
cần thiết cho sự sinh trưởng và phát 
triển của xương mà còn có vai trò 
quan trọng trong việc điều hòa các 
chức năng của tế bào, điều hòa dẫn 
truyền xung động thần kinh, sự vận 
động của cơ và sự đông máu. Mặt 
khác, canxi còn có vai trò bảo vệ 
chống lại bệnh loãng xương, bệnh 
cao huyết áp mãn tính, cao huyết áp 
trong thời kỳ mang thai, tăng 
cholesterol trong máu, một số bệnh 
ung thư (ruột kết và ung thư vú) và 
có thể cả bệnh sỏi mật.

TS. Eric Bastian
Giám đốc bộ phận Nghiên cứu và phát triển, Công ty Thực phẩm Glanbia

chất khoáng quan trọng trong sự phát 
triển của xương. Phần lớn các trường 
hợp bổ sung canxi thường chỉ cung cấp 
canxi mà không cung cấp các chất 
khoáng khác để xây dựng bộ xương 
như magiê, kali, kẽm và các chất 
khoáng khác cần thiết cho một bộ 
xương khỏe mạnh. 

Chỉ khi tỉ lệ Ca/Mg/K được các nhà 
nghiên cứu bệnh loãng xương quan 
tâm đến, thì tỷ lệ những thành phần 
vi dinh dưỡng này mới được chú ý. 
Hiệu quả của việc bổ sung canxi có 
hay không có kẽm, đồng, và magiê 
chỉ hạn chế được một phần sự mất 
xương ở phụ nữ mãn kinh nhờ bổ 
sung canxi, nhưng để duy trì cả bộ 
xương thì phải cần nhiều loại khoáng 
khác nhau. Có thể kết luận rằng, để 
có bộ xương phát triển khỏe mạnh tối 
ưu cần phải cung cấp cho cơ thể 
nhiều loại khoáng chất, nhưng nếu 
chỉ tập trung tuyệt đối vào canxi thì 
sẽ làm hạn chế sự cân bằng các chất 
khoáng bổ sung, đặc biệt đối với 
những đối tượng có nguy cơ bị loãng 
xương. 

Ở châu Á, việc bổ sung chất khoáng đã 
được chấp nhận và chất khoáng bổ 
sung được công nhận là tối ưu nhất 
cho sự phát triển của xương là “canxi 
sữa” (gọi một cách chính xác hơn là 
khoáng sữa). Một số nghiên cứu gần 
đây chỉ ra rằng khoáng sữa chứa thành 
phần khoáng cân bằng, thích hợp cho 
sự phát triển tối ưu của xương. Khoáng 
sữa là loại nguyên liệu duy trì được sự 
cân bằng khoáng của sữa, trong khi đó, 
các chất khoáng truyền thống được 
phép bổ sung vào sản phẩm lại không 
có được các tỷ lệ thích hợp cho quá 
trình xây dựng hệ xương.

HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CANXI 
TRONG SỮA

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính sinh 
học của canxi bao gồm cả các yếu tố nội sinh 
và ngoại sinh. Lượng canxi thu vào, tình trạng 
của vitamin D, phytate, oxalate, lipid, 
phosphopeptide và các protein khác, lactose, 
phốt pho và caffeine là các yếu tố ngoại sinh 
ảnh hưởng đến sự hấp thu canxi ở ruột. 

Các nguyên liệu và thực phẩm bơ sữa là 
nguồn giàu canxi và canxi trong các loại thực 
phẩm này luôn sẵn có, có thể sử dụng ngay. 
Một cơ thể khỏe mạnh bình thường có thể hấp 
thu khoảng 20-35% lượng canxi trong các 
nguyên liệu và thực phẩm bơ sữa. Nhiều 
nghiên cứu đã chỉ ra rằng, hiệu quả hấp thụ 
canxi từ những nguồn thực phẩm giàu canxi 
không phải là sữa (như là sữa đậu nành) thấp 
hơn 25% so với nguồn từ bơ sữa*.

Vì nguyên nhân này nên các nhà sản xuất 
thường sử dụng các nguyên liệu bơ sữa giàu 
canxi (từ những loại sữa bột, khoáng whey 
đến các loại nguyên liệu whey khác nhau) để 
tạo ra những sản phẩm bổ sung đầy đủ canxi 
có hoạt tính sinh học cao. Hơn nữa, canxi sữa 
là nguồn canxi tự nhiên 100% (sản phẩm 
sạch, hoàn toàn tự nhiên) và chứa nhiều loại 
khoáng chất khác như phốt pho và magiê.
*Nguồn: Tạp chí dinh dưỡng lâm sàng Hoa 
Kỳ, 2000. 71: 1166-1169.
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Protein 
Lactose 
Chất béo tối đa 
Tro 
Độ ẩm tối đa
Calcium 
Tổng số vi khuẩn hiếu khí 
Coliform 
E. Coli 
Listeria 
Salmonella 
Staphylococci 
Lượng hạt cháy xém 
Đặc điểm bên ngoài 
Mùi vị
Màu sắc 
pH

Khoáng sữa
Whey calcium

<5%
<9%
1%

>70%
 8%

23.000–28.000 mg
<10.000/g

<10/g
Âm tính
Âm tính
Âm tính
Âm tính

7,5 mg/25 g
Không đông vón
Sạch không mùi

Trắng đến kem nhạt
6–6,5

Whey khử protein 
3.5–6%
73–83%
<1.5%

8.4–12%
 4,5–5%

600–700 mg
<10.000/g

<10/g
Âm tính
Âm tính
Âm tính
Âm tính

7,5–15 mg/25 g
Không đông vón
Sạch, không mùi

Kem nhạt
5,5–6,5

Whey protein cô đặc 
WPC34

34%
48–52%
3–4.5%
6.5–8%
3–4,5%
550 mg

<10.000/g
<10/g

Âm tính
Âm tính

Âm tính/100 g
Âm tính

15 mg/25 g (tối đa)
Không đông vón

Sạch, hương whey
Kem nhạt

6–6,7

Whey protein cô 
đặc WPC80

80%
4–8%
4–8%
3–4%

3.5–4.5%
600 mg

<10.000/g
<10/g

Âm tính
Âm tính

Âm tính/100 g
Âm tính

7,5–15 mg/25 g
Không đông vón 

không mùi
Kem nhạt

6–6,7

Whey giảm lactose
18–24%
50–60%
2–2.5%
14–22%
3–5%

800–900 mg
<10.000/g

<10/g
Âm tính
Âm tính
Âm tính
Âm tính

15 mg/25 g (tối đa)
Không đông vón

Sạch, hơi mặn, hương whey
Kem nhạt

Tư vấn nhà phân phối

Hàm lượng canxi điển hình 
(mg/100 g)
<100 mg/100g
500–700 mg/100 g
600 mg/100 g  
600–700 mg/100 g
700–800 mg/100 g
800–900 mg/100 g
800–900 mg/100 g
>5.000 mg/100 g
950–1.000 mg/100 g
1.300 mg/100g
2.000 mg/100 g
23.000–28.000 mg/100 g
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Nguyên liệu bơ sữa 

Whey khử khoáng 
Whey protein cô đặc   
Whey protein tách ly 
Whey giảm protein 
Whey ngọt 
Whey  permeate 
Whey giảm lactose 
Whey khoáng cô đặc 
Bột sữa nguyên kem  
Bột sữa gầy
Whey acid 
Khoáng sữa 

Hàm lượng canxi trong những nguyên liệu bơ sữa chính của Hoa Kỳ

Đặc điểm kỹ thuật và thành phần cơ bản của các sản phẩm whey giàu canxi của Hoa Kỳ



Danh sách tham khảo đầy đủ có ở Hiệp hội 
Xuất khẩu Bơ Sữa Hoa kỳ web site: 
(www.usdec.org),  USA

NHỮNG YÊU CẦU VỀ DINH DƯỠNG

Một yêu cầu về dinh dưỡng là bất kỳ tuyên 
bố nào chỉ ra hoặc ngụ ý rằng một loại thực 
phẩm nào đó có những tính chất dinh dưỡng 
đặc biệt. Nhìn chung, có thể có ba loại yêu 
cầu được đặt ra: (1) yêu cầu về hàm lượng 
canxi được cho là hàm lượng của một chất 
dinh dưỡng trong thực phẩm (xem bảng 
Codex Recommendations), (2) yêu cầu so 
sánh với các mức canxi trong hai hay nhiều 
loại thức ăn, (3)   yêu cầu về chức năng chỉ 
rõ vai trò sinh lý của canxi trong quá trình 
sinh trưởng, phát triển và các chức năng bình 
thường của cơ thể. Các loại yêu cầu về chức 
năng cụ thể được quy định khác nhau ở mỗi 
nước. Hãy đối chiếu với những quy định của 
địa phương để biết thêm thông tin.

Các yêu cầu về canxi, theo Codex 
Recommendations
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Một số loại nguyên liệu khác nhau có sẵn do 
các nhà cung cấp Hoa Kỳ được các nhà sản 
xuất trên thế giới sử dụng  với  mục đích bổ 
sung tăng cường. Các nghiên cứu cho thấy, 
người tiêu dùng thích các sản phẩm  làm giàu 
canxi  sữa  hơn các sản phẩm làm giàu canxi 
không phải từ  sữa do giá trị sức khỏe của 
chúng. Các nghiên cứu về thị trường cũng  
nhận định rằng  người tiêu dùng sẵn sàng chi 
tiêu nhiều hơn cho các sản phẩm được làm  
giàu canxi có nguồn gốc tự nhiên, canxi có 
nguồn gốc từ sữa.
Sự gia tăng nhận thức và ưa chuộng  các sản 
phẩm làm giàu canxi từ  sữa ở nhiều quốc gia 
trên thế giới tạo ra những cơ hội tốt cho việc 
tiếp thị và thương mại  giúp các nhà sản xuất 
trên thế giới tung ra thị trường thành công các 
sản phẩm mới.

KHOÁNG SỮA

Khoáng sữa là nguồn canxi tự nhiên từ sữa. 
Nguồn  nguyên liệu này  còn có ưu điểm là 
cung cấp phốt pho, magiê, các chất khoáng 
khác, lactose và protein,. Những chất này đều  
rất quan trọng cho quá trình hấp thu  và  sử 
dụng canxi trong cơ thể. Các ứng dụng  chính  
bao gồm : sản phẩm bổ sung dinh dưỡng, 
thức ăn kiêng, thức uống  thể thao và  tăng 
lực, các thanh dinh dưỡng,  và các sản phẩm 
dược dưỡng.

Whey khoáng cô đặc 
Tất cả các nguồn canxi tự nhiên  được sử    
dụng với mục đích tăng cường chức năng. 

Whey khoáng cô đặc cũng có chức năng cải 
thiện kết cấu, mùi vị, độ tan, và  thành phần 
dinh dưỡng trong các công thức thực phẩm. 
Thực phẩm có chứa whey khoáng cô đặc có 
hàm lượng chất dinh dưỡng cao hơn so với   
các sản phẩm  tương  tự khác. Những chức 
năng và lợi ích của các nguyên liệu này là:
• Dễ tan, ổn định ở  nhiệt độ cao và hiệu quả 

kinh tế
• Hàm lượng lactose thấp nên giúp giảm 

thiểu vấn đề về cấu trúc do kết tinh 
lactose.

• Hàm lượng proetin và khoáng chất cao 
giúp tạo nên hương vị và bề mặt trơn láng  
như mong  muốn trong sản phẩm .  

•  Tạo mùi vị sữa, giúp nhũ hóa các chất béo  
bổ sung tạo nên sự ổn định ở nhiệt độ cao 
của các loại nước xốt và gia vị.

• Nguồn cung cấp giàu canxi, magiê, và phốt 
pho, giúp nâng cao giá trị dinh dưỡng và  
mùi vị trong các sản phẩm thịt xay và 
nước xốt.

CÁC ỨNG DỤNG CƠ BẢN

Đối với các sản phẩm bơ sữa, thịt, kẹo, bánh 
nướng, snack, nước chấm, súp, nước xốt, các 
loại sữa bổ sung cho trẻ em, món tráng 
miệng đông lạnh, và các thức uống dinh 
dưỡng đều có: 
• Nguồn vật chất khô từ sữa với hàm lượng 

khoáng chất cao, hiệu quả kinh tế.
•  Là nguồn thay thế cho các nguồn cung cấp 

canxi khác khi nhu cầu về lactose thấp và 
khoáng chất cao.

• Là một nguyên liệu dược dưỡng trong các 
loại nước uống dạng bột pha, nước uống 
dinh dưỡng, các sản phẩm bơ sữa, bột súp, 
món  tráng miệng và thực  phẩm nướng.

Thành phần
Khoáng tổng số 
 * Khoáng vô cơ 
 Canxi 
 Phốt pho
 Ca/P 
 Ca/PO4 
 Magiê 
 Natri
 Kali
 Kẽm (mg/100g)
 Đồng (mg/100g) 
 Sắt (mg/100g) 
* Khoáng hữu cơ (muối citrate) 

Thông tin của Glanbia Foods, Hoa Kỳ.

MANAGED BY 
DAIRY MANAGEMENT INC.TM
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SỬ DỤNG NGUYÊN LIỆU SỮA VỚI MỤC ĐÍCH TĂNG CƯỜNG

Thành phần cơ bản của khoáng sữa

Hàm lượng (%)
79,00%
70,00%
25,00%
14,00%
1,79%
0,58%
1,50%
0,65%
0,83%
27,40%
0,37%
1,88%
9,00%

THAM KHẢO

Tiêu đề 
yêu cầu

“Nguồn” 

“Hàm 
lượng cao”

Hàm lượng tối 
thiểu trong thực 
phẩm 
15% của NRV/100g 
(các chất rắn) hoặc 
7.5% của 
NRV/100ml (chất 
lỏng) hay 5% của 
NRV/100kcal  hoặc 
15% của NRV/phần 
Gấp đôi giá trị 
“nguồn”

Đối với canxi, các 
giá trị ngưỡng như 
sau:
120mgcủa Ca/100g 
hoặc 60mg của 
Ca/100ml hoặc 
40mg của 
Ca/100kcal hoặc 
120mg của Ca/phần

240mgcủa Ca/100g 
hoặc 120mg của 
Ca/100ml hoặc 
80mg của 
Ca/100kcal hoặc 
240mg của 
Ca/phần

Nguồn: Codex Alimentarius/Danone World 
Newsletter No. 19.

Xuất bản: HIỆP HỘI XUẤT KHẨU 
BƠ SỮA HOA KỲ
2101 Wilson Boulevard, Suite 400
Arlington, VA 22201-3061 U.S.A. 
Tel: U.S.A. (703) 528-3049
Fax: U.S.A. (703) 528-3705
www.usdec.org
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