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LỜI CẢM ƠN 

Qua chuyến thực tập tốt nghiệp tại công ty bia Sài Gòn- Sóc Trăng, tôi đã 

học đƣợc nhiều kiến thức bổ ích và kinh nghiệm quý báu để định hƣớng cho 

công việc sau này. Nhƣng quan trọng hơn là tôi đã đƣợc trực tiếp tham gia, tìm 

hiểu các quy trình, công đoạn sản xuất bia để tiếp thu kiến thức và kinh nghiệm 

nhằm phục vụ tốt cho việc học và làm việc sau này. 

Để hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty bia Sài Gòn- Sóc 

Trăng. Bên cạnh sự nổ lực của bản thân, tôi còn nhận đƣợc sự giúp đỡ của Giảng 

viên hƣớng dẫn cô Phạm Huỳnh Thúy An, Nhà trƣờng và Doanh nghiệp. 

Tôi xin chân thành cảm ơn :  

Quý thầy cô Bộ môn Công Nghệ Thực Phẩm nói chung và cô Phạm 

Huỳnh Thúy An nói riêng là ngƣời đã hƣớng dẫn tôi hoàn thành báo cáo thực tập 

tốt nghiệp này. 

 Ban lãnh đạo công ty bia Sài Gòn-Sóc Trăng đã tiếp nhận và tạo điều 

kiện cho tôi đƣợc tham quan và học tập tại nhà máy. 

Đặc biệt, là các cô chú, anh chị trong ban quản lý sản xuất,.. những ngƣời 

đã nhiệt tình giúp đỡ, tận tình giải đáp những thắc mắc của tôi một cách tận tâm. 

Thực hiện báo cáo, thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế không tránh 

khỏi những sai sót, rất mong nhận đƣợc sự góp ý chân thành từ quý thầy cô, để 

giúp em hoàn thiện hơn, tích lũy những kiến thức và kinh nghiệm cho bản thân. 

Cuối lời, tôi chúc quý thầy cô Bộ môn Công Nghệ Thực Phẩm và toàn thể 

Ban lãnh đạo, cô chú, anh chị,.. trong công ty bia Sài Gòn- Sóc Trăng luôn gặp 

đƣợc nhiều thành công và may mắn trong cuộc sống. 

                                                                 Cần Thơ, ngày 14 tháng 6 năm 2021 

                                                          Ngƣời thực hiện 

 

                                                              Nguyễn Duy Tính 
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LỜI MỞ ĐẦU 

Bia là loại thức uống có nồng độ cồn thấp,chứa nhiều thành phần dinh 

dƣỡng. Ngoài việc cung cấp năng lƣợng khá lớn, thức uống giải khát không thể 

thiếu trong các buổi tiệc, tạo niềm vui, độ hƣng phấn,…trong bia còn chứa hệ 

emzyme phong phú, đặc biệt là enzyme kích thích tiêu hóa amylase. Đƣợc sản 

xuất từ các nguyên liệu chính là mầm đại mạch, hoa houblon, nấm men,.. cùng 

với công nghệ khép kín đƣợc nghiên cứu và cải thiện hàng trăm năm đã tạo nên 

loại thức uống có cồn mang hƣơng thơm, vị đắng đặc trƣng, cùng với lớp bọt 

đƣợc tạo ra từ     mang lại cảm giác sảng khoái, giải nhiệt. 

Bia là loại thức uống đƣợc đƣa vào Việt Nam từ năm 1890, và bắt đầu từ 

đó bia dần dần đƣợc ƣa chuộng và cho đến ngày nay bia đã trở thành thức uống 

không thể thiếu trong đời sống của chúng ta, việc bia chiếm đƣợc một thị phần 

lớn trên thị trƣờng thức uống đã làm cho ngành thực phẩm nói chung và ngành 

sản xuất bia nói riêng có những bƣớc phát triển manh mẽ. 

Nhằm tìm hiểu một cách chính xác và hoàn thiện quy trình sản xuất bia 

lon và các yếu tố ảnh hƣởng đến quá trình lọc bia để tạo nên loại thức uống đặc 

trƣng về hƣơng vị và độ trong. Qua chuyến đi thực tế tôi xin mang đến đề tài 

“ Khảo sát quy trình sản xuất bia tại nhà máy bia Sài Gòn - Sóc Trăng và các loại 

nguyên liệu trong sản xuất bia”. 
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