Hin nay, vi s ph bin, a dng ca dng c bao gói thc phm tin li nh bao nylon, hp xp, hp nha
dùng mt ln… dn n thói quen ca ngi tiêu dùng, ngi kinh doanh thc phm lm dng các dng c
bao gói không m bo an toàn d gây thôi nhim hóa cht c hi vào thc phm và nh hng n sc
khe ca ngi s dng.
Túi nylon có 2 loi: Loi th nht c sn xut t 100% các ht nha PVC (Polyvinyl Chloride) và PP
(Polypropylen) nguyên sinh t du m nguyên cht. Loi nha này không gây c hi cho con ngi.
Loi th hai chính là túi nylon tái ch t nhiu sn phm nha ã qua s dng. Phn ln túi nylon nc ta
c sn xut th công t các nguyên liu tái ch ti các làng ngh. Trong ó, nguyên liu ch yu là t túi
nylon rác, thm chí có c hp thùng sn,... Trong quá trình tái ch, nha th công s hp thu các
kim loi nng nh cadimi, chì...nu quá trình x lý không m bo loi b ht các kim loi này ra khi
quy trình thì sn phm bao nylon thành phm cng có nguy c cha các kim loi nng ó.

Hp xp, b n s dng mt ln c sn xut bng cách to bt polystyrene vi cht to bt nhit cao. Nó
thng c gi là "nha xp". Trong ó thành phn styrene - là mt cht c d oán có kh nng gây ung
th ngi[1]
Quá trình thôi nhim cht c t túi nylon, hp xp din ra mnh hn khi chu tác ng ln ca nhit . Túi
nylon ng thc phm nóng nh sa u nóng, nc bún, nc ph, nc canh, cm 78-80 C s khin các
cht ph gia làm mm, do, dai túi ni lông, gây phn ng ph và d dàng thôi nhim cht c vào thc
n, cha k n hàm lng chì, cadimi c hp th trong quá trình sn xut.
i vi các loi hp xp khi cha ng thc phm có nhit nóng, du m có nhit cao, thc n có tính axit d
gii phóng ra cht styrene gây nh hng n sc khe ca ngi tiêu dùng.

Vì vy, theo khuyn cáo t các chuyên gia, tuyt i không c dùng túi nylon, hp xp, hp nha (loi
không t tiêu chun dùng cho thc phm) ng thc phm, thc phm có nóng cao, thc phm có
tính axit nh mui da, mui cà, c kiu...
Nu bt c d phi dùng túi nylon, hp xp, ngi dùng cn ghi nh: Ch ng nhng ngui, lnh và mang
tính tm thi, không kéo dài hàng gi, càng tip xúc vi thc phm lâu s càng tng nguy c phi
nhim cht c hi. Không ng thc n nóng hoc dùng các loi này quay trong lò vi sóng mà nên
thay bng nhng loi dng c bng s, thy tinh, hp nha chuyên dùng trong lò vi sóng. Không
dùng các loi thùng sn, xô nha mui da, mui cà, ch bin sa u nành, làm u khuôn…

m bo sc khe cho bn thân và gia ình, ngi tiêu dùng nên bit cách la chn thc phm an toàn,
s dng bao bì cha ng thc phm m bo, hp v sinh; không la chn thc phm có dng c bao gói,

cha ng thc phm có nguy c thôi nhim hóa cht c hi vào thc phm.
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