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ABSTRACT 
Dressing and meat quality of Ri and H’mong chicken 

Ri  and H’mong and  are local chicken and their meat is prefered by Vietnamese consumers. The slaughter data 
of Ri and H’mong chicken at 14 weeks of age showed that the dressing percentage of ri and H’mong chicken at 
14 weeks was 69.71 and 66.27%, respectively. The water loss during the storage of Ri and Hmong chicken meat 
was 2.37% and 2.40%, respectively. The water loss during the processing of  Ri and Hmong chicken was 20.67 
and 22.55%, respectively. The values of  pH15 and pH24 of  their meat ranged from 5.8 to 6.0. The percentage 
of their cassase with ligh, red and yellow colors was 49.68, 7.8 and 8.29 for Ri chicken and 42.94, 3.4 and 4.37 
for Hmong chicken, respectively. The meat of  Ri chicken seemed to be tougher than that of  H’mong chicken.. 

Keywords: Dressing,  Water loss, pH, Ri, H’mong chicken. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Khác với các nước có nền kinh tế phát triển ở Châu Âu, ở Việt Nam thịt gia cầm được tiêu thụ 
với số lượng ở vị trí thứ hai sau thịt lợn. Chất lượng của thịt nói chung và thịt gia cầm nói 
riêng khác nhau tùy thuộc vào loài, giống, độ tuổi và giới tính. Các chỉ tiêu chất lượng thịt về 
mặt nguyên lý đã thống nhất song do điều kiện thiết bị ở mỗi nước khác nhau nên việc đánh 
giá chất lượng thịt cũng khác nhau (Lê Văn Liễn và cs,1997). 
Ở nước ta chất lượng thịt được đánh giá chủ yếu bởi chỉ tiêu cảm quan (hình thái, màu sắc và 
mùi vị) nhiều công trình nghiên cứu đánh giá chất lượng thịt theo các thành phần dinh dưỡng 
như Protein, Lipit và khoáng (Trần Thị Mai Phương, 2004; Lê Thị Nga, 1997 và 2005; Phùng 
Đức Tiến và cs, 2006) các công trình này chủ yếu muốn xem xét mức ảnh hưởng phẩm giống, 
phương thức nuôi dưỡng đến năng suất và chất lượng thịt. 
Bài báo này để cập đến các chỉ tiêu của chất lượng thịt như độ pH, độ dai, độ sáng, khả năng 
giữ nước và một số chỉ tiêu dinh dưỡng của thịt gà H’mông, gà Ri. Thịt của các giống gà nội 
này đang được người tiêu dùng ưa chuộng và góp phần tăng thu nhập cho người chăn nuôi 
hơn các giống gà khác. 

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Vật liệu, thời gian và địa điểm nghiên cứu  
Gồm 20 con gà Ri và H’mông (10 con gồm 5 trống và 5 mái/mỗi giống) được nuôi tại Trung 
tâm Thực nghiệm và bảo tồn vật nuôi - Thụy phương Từ liêm Hà Nội. Gà nuôi đến 14 tuần 
tuổi mới giết mổ để đánh giá thành phần và một số chỉ tiêu chất lượng thịt của từng giống. 
Thời gian thí nghiệm từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2010 

Máy đo pH trực tiếp trên thịt Mettler Toledo MP220 pH Meter của Thụy Sỹ 
Máy so màu sắc thịt Nippon Denshoker Handy Colorimeter NR-3000, Japan 
Máy đo độ dai Warner – Bratzler 2000D, Mỹ 
Cân điện tử Việt Nam có độ chính xác 0,01g 
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Phương pháp nghiên cứu 
Bố trí thí nghiệm 
Gà Ri và gà H’mông được nuôi dưỡng, cùng khẩu phần ăn, cùng điều kiện chăm sóc. 

Bảng 1. Chế độ ăn cho đàn thí nghiệm 

Thành phần dinh dưỡng 0 - 4 tuần tuổi 5 - 8 tuần tuổi > 8 tuần tuổi 
N. lượng trao đổi (Kcal/kg) 2.900 3.000 3.000 
Protein (%) 19 17 15 - 16 
Xơ (%) 4 5 6 
Can xi (%) 0,9 - 1,0 0,9 - 1,0 1,1 - 1,2 
Phot pho (%) 0,75 0,70 0,70 
Muối ăn (%) 0,3 - 0,5 0,3 - 0,5 0,3 - 0,5 

Năng suất và chất lượng thịt theo phương pháp đánh giá của Yu và cs (2005), Schilling và cs 
(2008) và đựơc thực hiện tại bộ môn Di truyền Giống vật nuôi, khoa Chăn nuôi -Thuỷ sản, 
trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. 

Phân tích thành phần dinh dưỡng của thịt được làm theo các tiêu chuẩn Việt Nam tại phòng 
phân tích Thức ăn và sản phẩm chăn nuôi – Viện Chăn nuôi 

Khối lượng móc hàm, tỷ lệ thân thịt, thịt ngực, thịt đùi, tim, cật được tác riêng từng phần và 
cân bằng cân điện tử có độ chính xác 0.01g. Tỷ lệ của từng phần được tính theo công thức 
chia khối lượng từng phần cho khối lượng thân thịt nhân với 100. 
Xác định khối lượng thịt ngực, thịt đùi: Lọc thịt đùi và thịt ngực bên trái, sau đó tính tỷ lệ thịt 
đùi và ngực bằng cách nhân đôi. Việc lọc thịt ngực và đùi được thực hiện sau khi đã đo pH15 
(ở thời điểm 15 phút sau khi giết mổ). Phần thân thịt bên phải còn lại được đựng trong túi 
nhựa kín và bảo quản nhiệt độ 2-40C trong 24 giờ để sử dụng xác định màu sắc và pH24 (sau 
24 giờ giết mổ). 

Xác định pH cơ ngực: Cắm trực tiếp đầu cực của máy đo pH điện tử  cho hiện số (Mettler 
Toledo MP220 pH Meter) vào cơ ngực trái để xác định giá trị pH15 vào thời điểm 15 phút sau 
khi giết thịt và pH24 tại thời điểm 24 giờ bảo quản ở nhiệt độ 2-40C ở cơ ngực phải.  

Xác định tỷ lệ mất nước sau 24 giờ bảo quản: Sau khi đo pH15, lọc cơ ngực trái, cân khối 
lượng (khối lượng trước bảo quản) và bảo quản trong túi nhựa kín ở nhiệt độ 2-40C trong thời 
gian 24 giờ. Sau đó, mẫu cơ ngực trái được làm ráo nước bằng giấy thấm và cân lại khối 
lượng (khối lượng sau bảo quản).  

Tỷ lệ hao hụt được tính bằng cách tiếp tục đưa mẫu vào túi nhựa chịu nhiệt và hấp trong bể 
Waterbath ở nhiệt độ 850C trong 25 phút. Sau khi hấp, túi mẫu được lấy ra và làm mát dưới 
vòi nước chảy ngoài túi mẫu 30 phút. Làm ráo nước mẫu thịt bằng giấy thấm và cân khối 
lượng sau chế biến.  

Xác định tỷ lệ mất nước bảo quản và chế biến (hấp) theo sự chênh lệch khối lượng mẫu trước 
bảo quản và sau các phép đo. Tỷ lệ mất nước là tổng sự chênh lệch khối lượng mẫu trước bảo 
quản và sau chế biến (hoặc là tổng của tỷ lệ mất nước bảo quản và mất nước chế biến). 
Đo màu sắc thịt: (L: màu sáng; a: màu đỏ; b: màu vàng) được thực hiện tại thời điểm 24 giờ 
bảo quản sau giết thịt ở cơ ngực phải bằng máy đo màu sắc thịt (Nippon Denshoker Handy 
Colorimeter NR-3000, Japan). 
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Xác định độ dai của thịt 
Mẫu thịt sau khi được xác định tỷ lệ mất nước chế biến được đưa vào bảo quản ở nhiệt độ 40C 
trong vòng 24 giờ, sau đó trên mỗi mẫu thịt dùng dụng cụ lấy mẫu (đường kính 1cm) lấy 5 
mẫu lặp lại có cùng chiều với thớ cơ và đưa vào máy xác định lực cắt (Warner – Bratzler 
2000D, Mỹ). Độ dai của mỗi mẫu thịt được xác định là trung bình của 5 lần đo lặp lại. Đơn vị 
tính bằng kg. 

Xử lý số liệu 
Toàn bộ số liệu thu thập được xử ký theo phương pháp thống kê sinh học bằng phần mềm 
SAS 8.0 (2000) trên máy tính  

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
Năng suất thịt của gà Ri và gà H’mông 14 tuần tuổi 

Bảng 2. Các chỉ tiêu mổ khảo sát gà Ri và gà H’mông 14 tuần tuổi 

Gà Ri (n=10) Gà H’mông (n=10) Chỉ tiêu Mean ± SE Cv (%) Mean ± SE Cv (%) 
Khối lượng sống (g) 1055,00 ± 47,40 14,21 1125,00 ± 52,84 14,85 
Khối lượng móc hàm (g) 821,50 ± 43,92 16,91 817,50 ± 46,55 18,01 
Tỷ lệ móc hàm (%) 77,65 ± 1,08 4,40 72,46 ± 1,49 6,52 
Khối lượng than thịt (g) 738,00 ± 41,00 17,57 747,00 ± 40,25 17,04 
Tỷ lệ thân thịt (%) 69,71 ± 1,07 4,87 66,27 ± 1,14 5,46 
Khối lượng đùi (g) 171,08 ± 10,28 19,00 163,89 ± 10,07 19,43 
Tỷ lệ thịt đùi (%) 23,19 ± 0,59 8,00 21,89 ± 0,40 5,76 
Khối lượng lườn 123,44 ± 8,62 22,09 110,20 ± 5,35 15,36 
Tỷ lệ thịt lườn (%) 16,69 ± 0,66 12,55 14,86 ± 0,56 11,94 
Khối lượng tim (g) 5,25 ± 0,36 21,50 5,21 ± 0,28 17,29 
Khối lượng gan (g) 18,37 ± 1,24 21,38 33,76 ± 2,34 21,88 
Khối lượng cật (g) 2,02 ± 0,12 19,33 3,32 ± 0,20 18,77 

Tỷ lệ móc hàm, tỷ lệ thân thịt, tỷ lệ thịt đùi và tỷ lệ thịt lườn là các chỉ tiêu quan trọng nhất 
đánh giá năng suất thịt. Kết quả mổ khảo sát 10 gà Ri và 10 gà H’mông được ghi lại trong 
Bảng 2cho thấy, khối lượng sống trung bình 14 tuần tuổi của gà H’mông cao hơn gà Ri, cụ thể 
là 1125g và 1055g. Tỷ lệ thân thịt của gà Ri, gà H’mông trong nghiên cứu của chúng tôi là 
tương đương và thấp so với tỷ lệ thân thịt của một số giống gà nội khác; cụ thể gà Ri lai (1/4 
Ri và ¾ Lương Phượng) 68,97 – 69,03% (Hồ Xuân Tùng, Phan Xuân Hảo, 2010), nhưng lại 
thấp hơn của một số giống gà nội khác như gà Đông Tảo 71,42% ở 12 tuần tuổi (Lê Thị Nga, 
1997), gà H’mông là 72,6% (Lương Thị Hồng, 2006), gà Mía 69,77% (Lê Thị Nga, 2005). 
Khi so sánh với các nghiên cứu khác chúng tôi nhận thấy tỷ lệ thịt đùi và lườn của gà Ri cao 
hơn hoặc tương đương với các giống khác.Gà H’mông có các phần thịt này thấp hơn; Cụ thể 
theo Lê Thị Nga (2005) tỷ lệ thịt đùi và thịt ngực của gà Mía lần lượt là 19,86% và 18,22%, 
của gà Đông Tảo là 20,07-23,88% và 16,08-16,51%. Theo Lương Thị Hồng và cs (2006) là 
21,9% và 18,8% (so với khối lượng thân thịt). 

Như vậy, các kết quả khảo sát về năng suất thịt của gà qua nghiên cứu của chúng tôi đều nằm 
trong giới hạn của giống gà ở Việt Nam. Tuy nhiên, với 2 giống gà nghiên cứu thì gà Ri có tỷ 
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lệ thân thịt, thịt đùi và lườn cao hơn gà H’mông. Tỷ lệ móc hàm (sau khi cắt tiết, vặt lông, moi 
nội tạng của hai giống gà nghiên cứu chiếm 72,5% (gà H’mông), 77,7% (gà Ri). 

Một số chỉ tiêu chất lượng thịt gà nghiên cứu 
Tỷ lệ mất nước là một trong những chỉ tiêu quan trọng để chúng ta đưa ra cách bảo quản về chế 
biến sản phẩm một cách hợp lý nhất. Tỷ lệ mất nước càng cao, khả năng giữ nước của thịt càng 
kém dẫn đến thịt có chất lượng kém vì giảm độ mềm và hao hụt khối lượng nhiều khi chế biến 

Bảng 3. Khả năng giữ nước, độ pH, màu sắc và độ dai thịt gà H’mông và gà Ri 14 tuần tuổi 

Gà Ri (n=10) Gà H’mông (n=10) Các chỉ tiêu Mean ± SE Cv(%) Mean ± SE Cv (%) 
Tỷ lệ mất nước bảo quản (%) 2,37 ± 0,19 25,41 2,40 ± 0,17 22,60 
Tỷ lệ mất nước chế biến (%) 20,67 ± 0,64 9,76 24,54 ± 0,82 10,55 
Tỷ lệ mất nước tổng (%) 22,55 ± 0,73 10,29 26,35 ± 0,78 9,33 
pH15 6,02 ± 0,07 3,70 6,06 ± 0,08 4,34 
pH24 5,69 ± 0,03 1,51 5,68 ± 0,03 1,58 
Màu sắc: L (màu sáng) 49,68 ± 0,40 2,57 42,94 ± 1,22 8,97 
a (màu đỏ) 7,80 ± 0,18 7,14 3,40 ± 0,32 30,08 
b (màu vàng) 8,29 ± 0,40 15,26 4,37 ± 0,52 37,82 
Độ dai của thịt (kg) 2,69 ± 0,12 14,17 2,47 ± 0,12 15,53 

Tỷ lệ mất nước bảo quản của gà Ri và gà H’mông là tương đương lần lượt là 2,37% và 2,40%. 
Tuy nhiên tỷ lệ mất nước chế biến và mất nước tổng của gà H’mông lại cao hơn của gà Ri rất 
nhiều lần lượt là 20,67% và 22,55% ở gà Ri và 24,54% và 26,35% ở gà H’mông (Bảng 3).  
Theo kết quả nghiên cứu của Schilling và cs (2005) thì tỷ lệ mất nước chế biến và mất nước 
tổng số ở thịt gà là 17,9-19% và 21,92-22,65%. Như vây, tỷ lệ mất nước của gà Ri là nằm 
trong giới hạn cho phép còn của gà H’mông thì cao hơn trung bình của thịt gà. 

Giá trị pH24 ở gà Ri và gà H’mông là tương đương nhau tương ứng là 5,69 và 5,68. Tuy 
nhiên, pH24 ở gà H’mông giảm nhanh hơn gà Ri. So sánh với kết quả của Trần Thị Mai 
Phương (2004) thì kết quả pH15 và pH24 ở gà Ri và gà H’mông là bình thường như các giống 
gà khác và nằm trong khoảng trung bình từ 5,8 – 6,0. pH có liên quan chặt chẽ đến khả năng 
giữ nước và khả năng kháng khuẩn của thịt.  

Màu sắc thịt của gà Ri và gà H’mông có sự khác nhau rõ rệt: màu sáng (L), màu đỏ (a), màu 
vàng (b) lần lượt là 49,68 và 42,94; 7,80 và 3,40; 8,29 và 4,37. Màu sắc thịt của gà Ri nằm 
trong khoảng cho phép, còn của gà H’mông thì thấp hơn trung bình của gà nói chung (47-53) 
(Schilling và cs, 2005). Điều này có thể giải thích do đặc điểm của gà H’mông là xương đen, 
thịt đen nên ảnh hưởng đến chỉ tiêu này nhưng đây lại là một đặc điểm đặc trưng của các 
giống gà làm thực phẩm chức năng. Thịt ở gà Ri có độ dai là 2,69kg còn gà H’mông là 
2,47kg. 

Độ dai của thịt: Theo nghiên cứu của Schilling và c s, (2008) thì thịt gà Ri và gà H’mông là 
không quá dai vì độ dai <4,5kg. Các chỉ tiêu phân loại chất lượng thịt dựa vào màu sáng thịt 
(L), giá trị pH15 và pH24 cơ ngực theo tiêu chuẩn của Barbut và cs (2005): Thịt bình thường 
(chất lượng tốt): 46 < L < 53 và 5,7 <pH24 < 6,1. Độ dai của thịt gà được phân loại theo tiêu 
chuẩn của Schilling và cs (2008): Độ dai thịt gà >4,5kg là thịt dai và độ dai < 4,5kg thịt không 
dai. 
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Tóm lại thịt của hai giống gà nghiên cứu đều có chất lượng tốt nằm trong tiêu chuẩn cho chỉ 
tiêu ngon miệng. Tuy màu sắc của thịt gà H’mông không đạt như thịt trắng song đó chính là 
đặc điểm quý của thực phẩm chức năng (gà thuốc) 

Thành phần dinh dưỡng của thịt gà  

Bảng 3. Thành phần dinh dưỡng của thịt đùi gà Ri và gà H’mông 

Gà Ri (n=10) Gà H’mong (n=10) Các chỉ tiêu 
Mean ± SE Cv (%) Mean ± SE Cv (%) 

Vật chất khô (%) 23,04 ± 0,13 0,41 23,8 ± 0,17 0,54 
Protein thô (%) 20,09 ± 0,19 0,84 20,42 ± 0,14 0,43 
Lipit thô (%) 0,81 ± 0,07 0,33 1,06 ± 0,08 0,26 
Khoáng tổng số (%) 1,09 ± 0,01 0,05 1,06 ± 0,01 0,03 

Bảng 3 là kết quả phân tích thành phần hoá học của thịt đùi gà Ri và gà H’mông. Theo bảng 
này tỷ lệ vật chất khô, Protein và Lipit của gà H’mông cao hơn không đáng kể so với gà Ri, 
còn tỷ lệ khoáng của 2 giống là tương đương nhau. Cụ thể là vật chất khô, Protein thô, Lipit 
thô và khoáng tổng số của gà Ri và gà H’mông lần lượt là: 23,04 và 23,38; 20,09 và 20,42; 
0,81 và 1,06; 1,09 và 1,06. 

Kết quả của chúng tôi là tương đương với các nghiên cứu khác của Lương Thị Hồng và cs 
(2006) về gà H’mông có các tỷ lệ là 25,77%; 22,04% 0,38% và 1,27%; Phùng Đức Tiến và cs 
(2006) về gà Ác Thái Hoà là 23,29%; 21,70%; 0,36% và 1,11%; Lê Thị Nga (2005) về gà Mía 
23,27%; 20,56%; 1,33% và 1,32%  

KẾT LUẬN  
Gà Ri và gà H’mông 14 tuần tuổi có khối lượng sống, tỷ lệ thân thịt, tỷ lệ thịt lườn, tỷ lệ thịt 
đùi trung bình tương ứng là 1055g. và 1125g; 69,71% và 66,27%; 16,69% và 14,86%, 23,19 
và 21,89%.  

Tỷ lệ mất nước tổng số pH, màu sáng thịt (L) và độ dai thịt lườn của gà Ri lần lượt là 22,55%; 
5,69; 49,68 và 2,69kg. Với gà H’mông lần lượt tương ứng là 26,35%; 5,68; 42,94% và 
2,47kg. Hàm lượng Protein thô và Lipit thô của hai giống khảo nghiệm là 20,09 và 0,81% (gà 
Ri); 20,42 và 1,06% (gà H’mông) 
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