
Savoury Flavours
Hương mặn 



 

Bacon – Thịt xông khói
Beef  - Bò
Boiled Chicken with
Kaffir lime – Gà hấp chanh
BBQ – Thịt nướng BBQ
Chicken - Gà
Five spices pork –Thịt nướng ngũ vị
Grilled Chicken with chilli – Gà nướng cay
Grilled Beef with five spices – Bò nướng ngũ vị
Ham – Thịt muối
Kebab – Thịt nướng xiên
Mutton – Thịt cừu
Pork - Heo
Roasted Beef with lemongrass – Bò nướng xả
Roasted Lamb – Cừu nướng
Roasted ribs – Sườn nướng
Roasted Chicken – Gà quay
Steamed Beef with pepper – Bò hầm tiêu
Veal – Thịt bê

Boiled Shrimp – Tôm luộc
Crab - Cua
Caviar – Trứng cá hồi
Fried Crab with tamarind – Cua rang me
Fried Squid with
curry – Mực xào cà ri
Grilled Crab – Cua nướng
Grilled Fish – Cá nướng
Grilled Oyster with cheese – Hào nướng
phô mai
Grilled Salmon – Cá hồi nướng
Lobster – Tôm hùm
Oyster - Hào
Salmon – Cá hồi
Shrimp - Tôm
Squid – Mực 
Seafood – Hải sản
Tom yum – Tôm chua cay
Tuna – Cá ngừ

Meat & cooked meatSeafood

Categories of Savoury Flavours

Danh sách Hương mặn 



Fennel – Tỏi tây
Fried Onion – Hành phi
Lemongrass – Xả
Garlic – Tỏi 
Pepper - Tiêu
Onion - Hành
Vinaigrette – Giấm

Spices

Chicken with
Teriyaki sauce – Gà sốt teriyaki
Chinese braised
pork – Thịt kho Tàu
Kimchi – Kim chi
Pizza - Pizza
Salami – Xúc xích Ý
Thai Hotpot – Lẩu Thái
Vietnamese beef noodle – Phở bò

World cusine

Fish sauce - Nước mắm
Mustard - Mù tạt
Soya sauce - Nước tương
Teriyaki - Nước sốt teriyaki
Wasabi - Mù tạt Nhật Bản
 
 
 

Sauces
Butter popcorn – Bắp rang bơ
Cheese – Phô mai
Curry – Cà ri
Grill – Mùi nướng
Smoke - Mùi khói
Sour chilli - Chua cay
 

Others

Chicken curry - Cà ri gà
Chicken fat - Mỡ gà
Chicken soup - Súp gà

Chicken

Categories of Savoury Flavours

Danh sách Hương mặn 



Tomyum hay tôm chua cay phong
cách Thái Lan là một hương vị được
yêu thích trong những năm gần đây.
Vị chua chua hòa quyện với vị cay
nồng đặc biệt hợp khi kết hợp với mì
ăn liền, cực kỳ kích thích vị giác
người tiêu dùng.

Gà hấp lá chanh là món ăn nổi tiếng
của người Việt Nam. Vị thịt gà ngon
ngọt phảng phất mùi lá chanh khiến
ai đã từng ăn chỉ cần ngửi mùi đặc
trưng này lập tức cảm thấy "thèm"
được ăn lại món ăn tuyệt hảo này.

Gà nướng là món ăn chỉ nhắc tới
người ta lập tức nhớ đến lớp da
vàng giòn rụm óng ánh mật, mùi
thơm cực kỳ nồng nàn quyến rũ. Gà
nướng là hương vị rất phù hợp để
làm snack.

Features Flavours
Giới thiệu một số hương nổi bật

Boiled chicken with kaffir
lime

Roasted Chicken

Tomyum



Tỏi là gia vị không thể thiếu trong mọi
gia đình Việt dùng trong ướp và nấu
nướng. Mùi tỏi khi nướng hoặc phi tạo
nên một hương thơm nồng, kích thích
cảm giác ngon miệng.
 

Nấm là hương vị rất phổ biến và được
ưa chuộng nhờ vị ngọt tự nhiên vốn có.
Chiết xuất nấm thường được sử dụng
làm hương vị cho mì chay, snack rau
củ... 
 

Hành phi là thành phần quan trọng
trong nhiều món ăn Việt. Mùi của hành
phi nóng thơm nồng hấp dẫn, vị ngọt
và giòn tan, góp phần giúp các món ăn
trở nên ngon miệng gấp nhiều lần.

Mushroom

Fried Onion

Garlic

Features Flavours
Giới thiệu một số hương nổi bật



Pizza du nhập từ Ý và nhanh chóng
trở thành món ăn được yêu thích ở
Việt Nam. Pizza với đa dạng các loại
nhân và vỏ bánh cùng kỹ thuật nướng
khéo léo, tạo nên hương vị thơm
ngon, giòn rụm.

Như  kim chi đặc trưng cho văn hóa
ấm thực Hàn Quốc, thì Phở chính là
niềm tự hào của Việt Nam. Hương
thơm quyến rũ từ thịt bò hầm trong
nước dùng quyện với mùi của rau
thơm, tạo nên sự hấp dẫn không thể
chối từ của Phở.

Kim chi là món ăn truyền thống nổi
tiếng của người Hàn Quốc bởi vị
chua-cay và cách muối rất độc đáo. 
Mì kim chi hiện nay đang trở thành
trào lưu mới và được giới trẻ ưa
chuộng.

Features Flavours
Giới thiệu một số hương nổi bật

Kimchi

Pho

Pizza



Hotline:
 (028)3 551 2778 (ext: 201)
Liên hệ ngay với Việt Hương để nhận mẫu thử

miễn phí nhé!

Hoặc để lại thông tin ở mục liên hệ - website
www.viethuong.com.vn

Chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay!

Hãy tự mình cảm nhận nét khác biệt từ
 kho tàng hương thơm tinh tế!


