GIỚI THIỆU
SẢN PHẨM MỚI 2020

Ngành hàng: Mì – cháo – phở ăn liền

Xu hướng tiêu dùng mì ăn liền 2020
Sản phẩm tốt cho sức khỏe, sắc đẹp
Người tiêu dùng ăn mì còn chú trọng đến yếu tố sức khỏe, sắc
đẹp, vì thế các công ty cũng nghiên cứu và phát triển sản phẩm
mới mạnh hơn theo xu hướng này.

Nâng cấp sợi mì và gói xốt (sauces)
Người tiêu dùng nay không còn xem mì ăn liền là món ăn ngonrẻ mà còn đòi hỏi ngày càng cao hơn về chất lượng sản phẩm. Vì
thế các công ty cũng nâng cấp chất lượng sợi mì và gói xốt để
đáp ứng thị hiếu này.

Khai thác hương vị mới
Khai thác hương vị mới là hướng đi không bao giờ lỗi thời, bởi
người tiêu dùng luôn mong muốn được trải nghiệm những
hương vị mới, lạ, đem lại cảm giác sảng khoái khi ăn.

Bổ sung thêm thịt thật, rau thật…
Chất lượng đời sống tăng lên khiến ăn mì không còn vì yếu tố
tiết kiệm mà còn thực sự vì yêu thích, vì thế NTD dần chú trọng
đến mùi vị và thành phần trong gói mì. Những sản phẩm có
thêm thịt/trứng/rau thật kích thích họ mua về ăn thử.

Khám phá phong cách ẩm thực thế giới
Với đặc trưng sợi mì khác biệt, nước sốt mang khẩu vị mới lạ,
các loại mì Ramen (Nhật), mì lẩu tự sôi (HQ), bánh gạo Tobokki
(HQ)… ngày càng được ưa chuộng dù giá thành không rẻ.

Một số sản phẩm mới
nổi bật trong năm 2020

TRENDS
SẢN PHẨM TỐT CHO SỨC KHỎE
Mì tươi hấp chín Vifon
Công ty: VIFON
Ra mắt: Quý III 2020
Hương vị: Thịt bằm, Tôm chua cay, và
Bò xốt vang
Sản phấm mới này được chế biến từ mì
tươi hấp chin sử dụng công nghệ cao, quy
trình khép kín hiện đại, không sử dụng
phẩm màu tổng hợp. Đặc biệt sợi mì tươi
ít béo và thơm ngon bổ dưỡng sẽ mang
lại trải nghiệm thú vị trong mỗi lần
thưởng thức.

Cháo yến Vifon
Công ty: VIFON

Ra mắt: Quý III 2020
Hương vị: Thịt gà, và Thịt bằm
Đây là sự kết hợp của tổ yến thiên nhiên
nguyên chất và những hạt gạo tinh khiết,
dẻo thơm mang đến cho người sử dụng
một bữa ăn thơm ngon, hấp dẫn và giàu
chất dinh dưỡng. Công dụng: bổ sung
năng lượng, tăng sức đề kháng, và bồi bổ
trí não.

TRENDS
SẢN PHẨM TỐT CHO SỨC KHỎE

Nutifood giới thiệu bộ sản phẩm mới:

Cháo tươi dinh dưỡng Dr. Cháo
Ra mắt: 11/2020
Hương vị: Gà ác, đậu xanh; Thịt thăn bằm, bí đỏ; Bò, đậu hà lan, cà rốt; Tổ
yến, thịt bằm, hạt sen; Cá hồi, đậu hà lan, hạt sen; Tổ yến, cá hồi, hạt sen;
và Lươn, đậu xanh
Cháo tươi dinh dưỡng Dr. Cháo là sản phẩm dành cho bé từ 8 tháng tuổi trở
lên với tiêu chuẩn 3 KHÔNG: Không Hạt Nêm - Không Bột Ngọt - Không Chất
Bảo Quản, an toàn cho hệ tiêu hóa còn non của bé.
Đặc biệt với công thức dinh dưỡng được tư vấn bởi chuyên gia dinh dưỡng
Nutifood, Dr. Cháo không chỉ tươi ngon, chuẩn vị mẹ nấu mà còn cung cấp đầy
đủ 4 nhóm dinh dưỡng cần thiết: Chất Đạm - Chất Béo - Chất Xơ - các vitamin
và Khoáng Chất tốt cho trẻ.

TRENDS
SẢN PHẨM TỐT CHO SỨC KHỎE

Cháo tươi VIFON
Công ty: VIFON

Ra mắt: Quý II 2020
Hương vị:
•

Bổ sung bột ngọt: Cá lóc cải bó xôi, Sườn khoai tây cà rốt, và Tôm rau
ngót cà rốt

•

Không bổ sung bột ngột: Thịt thăn bí đỏ, Thịt gà đậu xanh cà rốt, và
Thịt bò đậu Hà Lan cà rốt

Với công nghệ sản xuất nấu chín trực tiếp nguyên liệu trong bao bì đa lớp chuyên
dụng, tiệt trùng tuyệt đối trên dây chuyền công nghệ hiện đại, không sử dụng chất
bảo quản và phẩm màu tổng hợp, Cháo tươi VIFON dinh dưỡng, thơm ngon như
cháo nhà nấu. Đặc biệt, kết hợp với công thức không bổ sung bột ngọt và I+G, đây
là sự lựa chọn hàng đầu của các mẹ hiện đại trong việc chăm sóc bữa ăn cho bé.

TRENDS
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Cháo bổ dưỡng SG FOOD
Công ty: SG FOOD
Ra mắt: Quý IV 2020
Cháo bổ dưỡng Tổ yến bát bảo được nấu từ những thành phần nguyên liệu tươi,
tuyển chọn kỹ càng, mang đến hương vị thơm ngon đặc trưng. Thành phần tổ yến
tự nhiên cung cấp các axit amin và Omega-3 tốt cho sức khỏe.
Cháo bổ dưỡng vị Bồ câu, yến mạch, hạt sen chứa thành phần thịt bồ câu giàu
Protein, Canxi, Magie, Sắt và nhiều nguyên tố vi lượng tốt cho sức khỏe. Sản phẩm
là món cháo giàu dinh dưỡng được chế biến theo công nghệ Nhật Bản, với bao bì đa
lớp chuyên dụng, an toàn cho sức khỏe người sử dụng.

TRENDS

SẢN PHẨM TỐT CHO SỨC KHỎE

Cháo tổ yến Yến Đại Phát
Công ty: Bảo Bảo An
Ra mắt: Quý II 2020
Hương vị: Thịt bằm, và Đậu xanh thịt bằm

Sản phẩm là sự kết hợp của các loại gạo từ
vựa gạo Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ với 3
phút, người tiêu dùng đã có một tô cháo tổ
yến thơm ngon với hạt gạo bung đều mềm
mại, dẻo thơm, ngon như cháo nấu, mà lại có
giá trị dinh dưỡng đạt tiêu chuẩn.

Cháo sườn non Yến Đại Phát vị
yến mạch đậu xanh
Công ty: Bảo Bảo An

Ra mắt: Quý III 2020
Điểm đặc biệt của sản phẩm này chính là
nguồn dinh dưỡng đến từ sự kết hợp giữa
hạt gạo và yến mạch nguyên cám, tốt cho sức
khoẻ và còn có thể sử dụng trong các khẩu
phần giảm cân, chống lão hoá, ngừa loãng
xương, tiểu đường của chị em phụ nữ.

TRENDS

NÂNG CẤP SỢI MÌ & GÓI XỐT

Mì ly Gà vàng VIFON
Công ty: VIFON
Ra mắt: Quý II 2020
Hương vị mì Gà vàng mới thơm ngon kết
hợp với sợi mì dai dai, hấp dẫn cùng với
nước súp đậm đà, có bổ sung thêm gói
topping các loại.

Miến cua VIFON
Công ty: VIFON
Ra mắt: Quý II 2020
Với sợi miến được tạo nên từ những hạt
gạo nguyên chất, có bổ sung đậu xanh dai
ngon cùng với nước súp đậm đà hương vị
cua đặc trưng, topping hấp dẫn, tất cả hòa
quyện tạo nên ly Miến cua thơm lừng bổ
dưỡng là một trong những lựa chọn tiện
lợi ở bất cứ nơi đâu và bất kỳ lúc nào.

TRENDS

KHAI THÁC HƯƠNG VỊ MỚI
Mì khoai tây Omachi 102 bò nấu
dưa chua

Công ty: Masan Group
Ra mắt: Quý I 2020
Sản phẩm này có sự đầu tư về chất lượng
sợi mì, gói xốt, đồng thời khai thác hương
vị mới lạ giúp đem đến trải nghiệm tốt
nhất cho thực khách.

Cháo tươi Cây Thị
Công ty: Thực phẩm Anh Kim
Ra mắt: 10/2020
Hương vị: Bào ngư nấm bào ngư, Ếch đậu hà lan, và Yến hạt sen lá dứa
Thương hiệu Cây Thị ra mắt ba hương vị Cháo tươi hoàn toàn mới được chế
biến trên dây chuyền công nghệ hiện đại, giữ nguyên được hương vị tươi
ngon, đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng và an toàn cho người tiêu dùng.

TRENDS

KHAI THÁC HƯƠNG VỊ MỚI
Cháo tươi SG FOOD
Công ty: SG FOOD

Ra mắt: Quý II 2020
Cháo tươi SG FOOD được nấu từ 100%
nguyên liệu tươi được lựa chọn kĩ càng theo
quy trình kiểm soát chất lượng chuẩn quốc
tế, không chứ chất bảo quản và rất tiện lợi,
mở gói ăn ngay không cần chế biến gì thêm.
Nay có thêm hương vị Bò đậu đỏ với màu
cháo cam mới lạ, thơm ngon, hấp dẫn.

Hủ tiếu trộn VIFON Sa tế khô
Công ty: VIFON
Ra mắt: Quý II 2020
Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ
hiện đại, vắt hủ tiếu làm từ gạo kết hợp với
những gia vị đặc trưng của món ăn truyền
thống mang đến sản phẩm với mùi vị thơm
ngon và hấp dẫn cho người tiêu dùng.

Mì trộn Cung Đình Kool vị sườn
nướng BBQ Hàn Quốc
Công ty: Micoem
Ra mắt: 1/2020
Thêm chua cay, bùng mê say. Vị Sườn
nướng BBQ Hàn Quốc đặc biệt ngon và hấp
dẫn.
Dạng hộp tiện lợi cho giới trẻ năng động và
những người bận rộn.

TRENDS
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Mì trộn CayKay
Công ty: Acecook Việt Nam
Ra mắt: Quý I 2020
Vị Ốc xào bơ tỏi cuốn hút bởi nước xốt thơm béo mùi của bơ tỏi hòa quyện với
vị cay cay của ớt.
Vị Thịt nướng BBQ thì có nước xốt cay thơm lừng mùi thịt nướng hấp dẫn như
nướng trên than hồng.

Mì trộn Today vị hải sản xốt
chua cay
Công ty: Acecook Việt Nam
Ra mắt: 4/2020
Lượng mì nhiều, hương thơm lan tỏa và vị
mới mẻ làm nên một sản phẩm TODAY
ngon trọn vị, đầy đủ và cuốn hút.

TRENDS
BỔ SUNG THỊT-RAU THẬT

Cháo ăn liền VIFON
Công ty: VIFON
Ra mắt: Quý I-II 2020
Cháo ăn liền VIFON với ba hương vị mới – Thịt bò, Riêu cua, và Trứng muối kết hợp với túi thịt thật thơm ngon, dinh dưỡng mang đến bữa ăn tiện lợi, bổ
dưỡng và tuyệt đối an toàn cho sức khỏe.

Miến cua VIFON (dạng tô)
Công ty: VIFON
Ra mắt: Quý II 2019

Miến cua tô VIFON đặc biệt có “túi thịt
cua thật nguyên chất” mang đến cho
người tiêu dùng tô miến hơm ngon đậm
đà mà vẫn rất tiện lợi trong việc chế
biến.
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BỔ SUNG THỊT-RAU THẬT

Masan Group giới thiệu bộ sản phẩm mới:
CHÁO SƯỜN, CHÁO TIM GAN; BÁNH ĐA CUA; PHỞ BÒ; HỦ TIẾU
NAM VANG, HỦ TIẾU BÒ KHO; VÀ MIẾN GÀ HẦM MĂNG.
Ra mắt: 3/2020
Theo chân món Phở ăn liền Chinsu có gói xốt nước cốt bò đi kèm vào cuối năm
2019, Massan Group đã cho ra mắt thêm dòng sản phẩm từ Cháo, Phở đến Hủ
tiếu, Bánh đa cua, và Miến gà. Các sản phẩm này đều có gói thịt/riêu
cua/măng khô đi kèm, được quảng bá là lựa chọn hảo hảo, đa dạng, và tiện lợi
cho mỗi bữa sáng trong tuần. Bộ sản phẩm bao gồm

TRENDS

XU HƯỚNG KHÁM PHÁ PHONG CÁCH
ẨM THỰC THẾ GIỚI
Mì tự sôi TaDiCo
Công ty: Thiên Nga
Ra mắt: Quý IV 2020
Hương vị: Lẩu hải sản, và Lẩu thái
Tomyum
Lẩu tự sôi Hàn Quốc là một sản phẩm có
khả năng tự làm nóng thực phẩm bên
trong mà không cần đến bếp đun hay bất
kỳ công cụ làm nóng nào. Món lẩu này
được nhiều người Việt ưa chuộng bởi sự
nhanh gọn, không cần chuẩn bị cầu kỳ,
nhất là với những người mua về vì tính tò
mò.

VIFON giới thiệu sản phẩm mới:

Ra mắt: Quý I 2020

Mì ly Ramen VIFON
Hương vị: Miso rong biển, và Hải sản
Sự kết hợp giữa hương vị mì Ramen Nhật Bản
và sợi mì dai dai, nay bổ sung thêm gói
topping các loại.

Bún xào VIFON kiểu Singapore
Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ
hiện đại, vắt bún làm từ gạo kết hợp với
những gia vị đặc trưng của “Singapore” mang
đến sản phẩm Bún xào kiểu Singapore với mùi
vị thơm ngon và hấp dẫn cho người tiêu dùng.

TRENDS

KHÁM PHÁ PHONG CÁCH
ẨM THỰC THẾ GIỚI

Bánh gạo Tteokbokki Ottogi Jin
Công ty: Ottogi Việt Nam
Ra mắt: Quý I 2020
Không thể chối từ với món bánh gạo “Ottogi Jin” đến từ Việt Nam, với nước sốt cực
kỳ đậm đà và thơm ngon. Vị cay nồng từ sốt và bánh gạo dai dai. Có rất nhiều hương
vị khác nhau cho bạn lựa chọn như: Cay truyển thống, Tương đen, Phomai,...

Bánh gạo Tokpokki Hàn Quốc O’Food

Công ty: Miwon Việt Nam
Ra mắt: 07/2020
Bánh gạo mềm, dẻo, thơm ngon, với sốt sánh, mịn, vị Phô mai tan chảy vị giác và vị
truyền thống chuẩn Hàn Quốc. Không cần lò vi sóng, chỉ cần nước sôi 3 phút là ăn
được ngay.

Liên hệ:
❑ Việt Hương luôn sẵn sàng nghiên cứu, sáng tạo những sản phẩm và
mùi hương mới đa dạng theo yêu cầu của khách hàng.
❑ Quý khách có nhu cầu trải nghiệm thư viện hương của chúng tôi, vui
lòng liên hệ số điện thoại:

(028)3 551 2778 (EXT 201)

Tìm hiểu thêm về chúng tôi tại:

WEBSITE
viethuong.com.vn

LIKNEDIN
Viet Huong Flavour & Fragrance JSC

FACEBOOK
Việt Hương Flavour & Fragrance

