
Làm Thế Nào Để Giữ An Toàn Thịt Gia Cầm Khi 
Ăn (Gà hay Gà Tây)

  
BẢO QUẢN
• Để thịt gia cầm tươi sống vào ngăn dưới cùng trong tủ lạnh.  Nấu chúng trong vòng 

1-2 ngày.

• Đừng để thịt gia cầm ở ngoài cho đến khi tan đá, ngoại trừ quý vị đã nấu chín.

CẦM GIỮ
• Rửa tay với nước nóng và xà bông trước cũng                                                       

như sau khi cầm nắm thịt gia cầm tươi sống.

• Rửa tất cả dao kéo, thớt, đồ dùng nhà bếp,                                                                  
và quầy bếp với nước nóng xà bông. 

LÀM TAN ĐÁ Để làm tan đá nguyên con của thịt gia cầm:
• Để thịt gia cầm đông đá vào trong thau, đặt vào ngăn dưới cùng trong tủ lạnh và để

qua đêm.  Một con gà tây nặng từ 4-12 pounds sẽ tan đá khoảng 1-3 ngày. 

• Hoặc, để thịt gia cầm đông đá vào trong bọc không thấm nước.  Cho bọc đó vào 
trong thau lớn.  Đổ đầy nước lạnh vào. Phải cho bọc thịt gia cầm đó chìm sâu vào 
trong nước.  Mỗi 30 phút thì thay nước mới và đảm bảo luôn luôn phải lạnh. Một
con gà nặng 3-4 pounds sẽ tan đá khoảng 2-3 tiếng đồng hồ. Thật không an toàn 
khi để thịt gia cầm ở ngoài cho tự tan đá.

NHỒI NHÂN: Để thực phẩm được bảo đảm an toàn, đừng nhồi nhân sống vào thịt gia 
cầm.  Thay vào đó, hãy nấu riêng nguyên liệu nhồi. Nếu quý vị chọn nhồi nhân vào thịt
gia cầm, hãy dùng nhiệt kế để kiểm tra nguyên liệu bên trong phải đạt đến nhiệt độ là
165oF.
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*http://www.fsis.usda.gov/factsheets/chicken_food_safety_focus/index.asp (“Focus on Chicken”) 
**http://www.fsis.usda.gov (“Let’s Talk Turkey”) 

Cân Nặng Nhiệt Độ Lò 
Nướng Thời Gian Nướng

Gà nguyên con, 
chưa nhồi nhân 

vào*
1-3 pounds 350◦F 1-1/2 giờ

5-7 pounds 350◦F 2 đến 2-1/2 giờ
Gà Tây, nguyên 
con, chưa nhồi

nhân vào**
8-12 pounds 325◦F 2-1/2 đến 3 giờ

12-14 pounds 325◦F 3 đến 3-3/4 giờ
18-20 pounds 325◦F 4 đến 4-1/2 giờ
20-24 pounds 325◦F 4-1/2 to 5 hours

Đã nhồI nhân 8-12 pounds 325◦F 3 đến 3-1/2 giờ
Đã nhồI nhân 12-14 pounds 325◦F 3-1/2 đến 4 giờ
Đã nhồI nhân 18-20 pounds 325◦F 4-1/2 đến 4-3/4 giờ
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