
Company

Location
No. Company Name Product Category

VN

MARKET

Hanoi

(13/9)

1 North Life Co.,Ltd Health food - ●

2 COOL HOKKAIDO Co., Ltd. Seafood/Rice/Meat - ●

3 Bell Foods Co., Ltd. Sauce - ●

4 Otokoyama Honten Co., Ltd. Alcohol NEW ●

5 Suenaga kaisan Co., Ltd. Seafood - ●

6 HACHIYOSUISAN Co., Ltd. Seafood - ●

7 Yamanaka Inc. Seafood - ●

8 Aska Foods Co., Ltd. Seafood NEW ●

9 Takahashi beef farm.inc Meat NEW ×

10 Komatsu Suisan Co., Ltd. Seafood - ●

11 Shimizu Shoten Co., Ltd. Seafood - ●

12 higano-seika.co Snack NEW ×

13 Milk Market Japan Inc. Milk NEW ●

14 RIBETO SHOJI Co., Ltd. Health food/Oil - ●

15 Health business info. Co., Ltd. Health food - ●

16 KOTANI Co., Ltd. Seafood NEW ×

17 CMOne, Inc. Alcohol NEW ×

18 Shefty International Inc Meat/Health food/Snack - ●

19 FISHINTERIOR Seafood NEW ●

KANAGAWA 20 Misaki Megumi Suisan Co., Ltd. Seafood - ×

NIIGATA 21 Daiichi Foods Co., Ltd. Ice Cream NEW ×

FUKUI 22 Obama Sake Co., Ltd. Alcohol NEW ×

NAGANO 23
Minami Shinsyu Agricultutal

Cooperative Association
Dried Fruit NEW ×

24 Umaiya Seafood NEW ×

25
CHIGONOIWA Sake Brewery

Co., Ltd.
Alcohol - ×

26 HACHIKI Co., Ltd. Health food NEW ×

27 Pesca Rich Corporation Seafood - ●

MIE 28 KOHYO Co., Ltd. Seafood NEW ×

29 IIMAINICHI Co., Ltd. Health food - ●

30 S-TRUST Co., Ltd. Snack - ●

31 Daisui Co., Ltd. Seafood - ●

32 CHOKA'S Co., Ltd. Snack/Noodle/Seafood NEW ●

33 FINE JAPAN Health food - ×

34 MISAWA Co., Ltd. Seafood/Meat - ●

35 Rokko Butter Co., Ltd. Cheese - ●

SHIMANE 36 SENCHASOU Co., Ltd. Tea/Ice Cream - ●

OKAYAMA 37 Sun Lavieen Co., Ltd. Snack - ●

EHIME 38 FUYOH KAIUN Co., Ltd. Snack/Alcohol/Sauce NEW ×

39 Asano Co., Ltd. Ginger NEW ×

40 Yorikisuisan Co., Ltd. Seafood - ●

41 SAKATA YAKUHIN LLC Health food NEW ●

42 SHIRAISHI Co., Ltd. Snack - ●

OITA 43 reijin international trade.inc Health food NEW ●

MIYAZAKI 44 C&GMiyazaki LLC Ice Cream - ×

KAHGOSHIMA 45 Orita-en.Co., Ltd. Tea - ●

WAKAYAMA 46 NakanoBC Co., Ltd. Alcohol NEW ×

HOKKAIDO 47 bonbonseika Snack - ●

※ NEW・・・・・chưa có đối tác nào tại Việt Nam

http://www.reijin.jp/

https://c-g-miyazaki.com/

http://www.orita.co.jp

http://www.nakano-group.co.jp/en/

http://www.bonbonseika.co.jp/

KOCHI
https://shouga.jp/english/

http://yorikisuisan.co.jp/

KUMAMOTO
www.sakatayakuhin.com/

www.ns-shiraishi.com

http://fuyoh.co.jp/

https://hachiki.com

www.pescarich.com/

http://www.kohyoj.co.jp/en/index.html

OSAKA

https://www.iimainichi.com/

www.s-trust.jp/about-s-trust2

http://daisui.co.jp/

http://chokas.jp/

http://45.fine-kagaku.co.jp/en/

AICHI

HYOGO
http://www.misawa-seika.com

www.qbb.co.jp/

http://www.senchasou.com

www.sunlavieen.co.jp

http://www.misaki-megumi.co.jp/

https://www.daiichisyokuhin.com/products-en/

https://obama-sake.com/

http://www.ja-mia.iijan.or.jp

GIFU

www.umaiya.co.jp

http://www.chigonoiwa.info

TOKYO

https://www.health-biz.info/

www.kotani-food.co.jp

https://www.sakagura-press.com/

https://shefty.com/

http://fishinterior.co.jp/

IBARAKI

www.shirasu.com

www.shi-mi-zu.net/

http://www.higanoseika.co.jp

GUNMA

milkmarket-japan.com/

http://www.ribeto.co.jp

YAMAGATA

www.aska-foods.com/en/

http://www.takahashi-chikusan.co.jp/en

HCMC EXHIBITOR LIST

Web Sie

HOKKAIDO

http://www.northlife.co.jp/

www.cool-hokkaido.jp

www.bellfoods.co.jp/

MIYAGI

www.kesennuma.co.jp

www.suenaga.co.jp

https://www.hachiyousuisan.jp

https://yamanaka-japan.com/

DATE:    11 SEPTEMBER 2019 , 10:00-12:00 & 13:00-17:00 ( LAST ADMISSION AT 16:00 )  
PLACE:  2FL, INTERCONTINENTAL SAIGON, DISTRICT  1, HCMC 

JETRO BUSINESS MATCHING OF  
JAPANESE AGRICULTURE, FISHERIES, AND FOOD 

IN VIETNAM 2019 
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Company

No.
Company Name

Product

No.
IMAGE Product Name

1-1
Thực phẩm chức năng làm trắng

da WHITE BLOOM

1-2

Thực phẩm bổ sung chăm sóc

khớp

ACTIVE JOINT

1-3

Thực phẩm bổ sung dưỡng chất

và giảm béo

CUTIE SLIM

2-1
Cua Taraba

(đã luộc chín)

2-2
Gạo Hokkaido

Nanatsuboshi

2-3 Thịt bò Hokkaido

3-1 Nước sốt mè rang Salad

 215g

3-2
Sốt Teriyaki

 250g

3-3 Sốt Kalbi

230g

North Life Co., Ltd.1

2
COOL HOKKAIDO

Co., Ltd.

3 Bell Foods Co., Ltd.

WHITE BLOOM" là sản phẩm bổ sung làm trắng da, có tác dụng chống lão hóa da

(anti glycation) chiết xuất từ hoa cúc tím Nhật Bản.

"ACTIVE JOINT" là loại thực phẩm chức năng bổ sung cho người bị đau xương khớp

sử dụng chondroitin nano chiết xuất từ cá đuối theo công nghệ phân tử thấp và đã đ

ược cấp bằng sáng chế.Uống 2-4 viên mỗi ngày với nước.

"CUTIE SLIM" là thực phẩm thực phẩm chức năng làm giảm cân từ từ một cách an

toàn, sản phẩm sử dụng tinh chất men đậu nành Natto.

Cua Taraba là loại cua nổi tiếng bật nhất tại Hokkaido. Trọng lượng cua Taraba với

con lớn có thể trên 4 kg.

Sản phẩm được sử dụng rộng rãi tại Hokkaido cho các món sushi, cơm thố... Có đặc

trưng là ăn vẫn ngon dù khi đã để nguội vì có sự cân bằng giữa vị ngọt và độ dẻo

của từng hạt gạo.

Thịt bò nạc ngon và tốt cho sức khỏe. Thịt bò này không phải Wagyu.

Nước sốt mè rang salad là một loại nước sốt mang hương vị béo thơm của mè rang,

dầu mè cùng hòa quyện với hương thơm và vị cay của tiêu đen tạo nên hương vị đ

ậm đà cho nước sốt. Sản phẩm được bày bán tại các siêu thị, nhà hàng và được

người tiêu dùng Việt Nam đón nhận. Sản phẩm được phân phối và giao hàng trực

tiếp bởi công ty Bell foods Việt Nam. Bên cạnh đó, ở Việt Nam nước mắm là một loại

nước chấm không thể thiếu trong các món ăn của các loại món ăn rau sống và rau

luộc trong các bữa ăn gia đình. Nước sốt mè rang salad của chúng tôi với sứ mệnh

mong muốn mang lại hương vị nước chấm mới và phong phú hơn cho gia đình bạn.

Nhờ vào vị thơm ngon của nước tương ủ cùng với nước cốt táo, cùng với hương thơm

phong phú của các loại rau củ quả đã tạo nên một nước sốt teriyaki có vị ngọt và đ

ậm đà. Chỉ cần lấy và mở nấp ra là bạn có ngay một nước sốt teriyaku thơm ngon. Đ

ây là sản phẩm được người tiêu dùng Việt Nam đón nhận và sản phẩm được bài bán

tại các siêu thị và nhà hàng. Sản phẩm được phân phối và giao hàng trực tiếp bởi cô

ng ty Bell  foods Việt Nam. Bên cạnh đó, tại Việt Nam thì nước mấm là một loại nước

chấm không thể thiếu trong các món ăn của các loại món ăn rau sống và rau luộc

trong các bữa ăn gia đình. Nước sốt mè rang salad của chúng tôi với sứ mệnh mong

muốn mang lại hương vị nước chấm mới và phong phú hơn cho gia đình bạn.

Là nước sốt dùng làm gia vị chế biến các món ăn một cách đơn giản. Sản phẩm có

thể sử dụng làm gia vị cho các loại thịt như thịt bò, thịt lợn, thịt cừu và thịt gà. Hơn

nữa, sản phẩm được người tiêu dùng Việt Nam đón nhận và sản phẩm được bài bán

ở các siêu thị và nhà hàng. Sản phẩm được phân phối và giao hàng trực tiếp bởi cô

ng ty Bell foods Việt Nam. Bên cạnh đó, tại Việt Nam thì nước mấm là một loại nước

chấm không thể thiếu trong các món ăn của các loại món ăn rau sống và rau luộc

trong các bữa ăn gia đình. Nước sốt mè rang salad của chúng tôi với sứ mệnh mong

muốn mang lại hương vị nước chấm mới và phong phú hơn cho gia đình bạn.

PRODUCT LIST

PR



4-1
Rượu sake Nhật

Sotenden Daiginjo

4-2
 Rượu Sake Nhật

Sotenden Tokubetsu Junmai

4-3 Rượu mơ

Kesennuma Otokoyama

5-1 Hàu đông lạnh (còn vỏ)

5-2 Sò điệp đông lạnh (còn vỏ)

6-1
Xà lách rong biển vị cay,

không chất tạo màu

6-2
Cá Saba (có vị chua của giấm)

Shimesaba

6-3
 Kazunoko Mentaiko

(Trứng cá)

7-1 Hàu đông lạnh (còn vỏ)

7-2 Còi sò điệp đông lạnh

6
HACHIYOSUISAN

 Co., Ltd.

Yamanaka Inc.7

Otokoyama Honten

 Co., Ltd.
4

5
Suenaga kaisan

Co., Ltd.

Là sản phẩm chiếm vị trí số 1 về số lượng và doanh thu trong bộ phận bán lẻ của cô

ng ty chúng tôi. Thông thường trên thị trường việc sản xuất rượu mơ Umeshu phần

lớn người ta dùng nhiều rượu shochuv.v... Tuy nhiên, công ty chúng tôi áp dụng tỉ lệ

60% rượu Junmai ngâm với trái mơ để sản xuất ra rượu mơ. Vì thế khi so sánh với cá

c sản phẩm của công ty khác về hương vị của rượu mơ thì rượu mơ của chúng tôi có

mùi vị ngọt và độ lên men cao nên rất phù hợp và tương thích với thực phẩm địa

phương. Trái mơ được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất rượu mơ của chúng tôi là

loại mơ vùng Zao tỉnh Miyagi và có thể đáp ứng cho việc truy xuất nguồn gốc sản

phẩm.

Hàu Miyagi có vị ngọt đậm đà, phần thịt hàu có màu trắng, dày và đầy đặn. Sản

phẩm có thể rã đông dưới dòng nước chảy trong khoảng 3 phút, vì vậy bạn có thể

mang ra cho khách sau khi nhận đơn đặt hàng.

Sò điệp Miyagi có còi to và dẻo

Wakame (rong biển) tại vùng Sanriku là sản phẩm rong biển có dày cơm hơn các

loại rong biển nước ngoài, nhưng bạn có thể cảm nhận được độ giòn và mềm dẻo

của sản phẩm. Là sản phẩm rong biển được cắt nhỏ tẩm với mè, dầu ớt được xem

như là một món salad rong biển. Với hương thơm của mè và vị cay cay của dầu ớt

bạn có thể dùng làm món khai vị, món ăn dặm, dùng làm salad hay món sushi đều đ

ược. Có nhiều sản phẩm rong biển trên thị trường được tẩm với chất tạo màu thực

phẩm, tuy nhiên sản phẩm chúng tôi hoàn toàn không dùng chất tạo màu giữ nguyê

n màu trà xanh tự nhiên của rong biển. Đặc biệt sản phẩm thời hạn sử dụng dài 2 nă

m trong điều kiện bảo quản sản phẩm đông lạnh, và có thể đối ứng với bất kỳ kênh

phần phối nào.

Chúng tôi gia công chế biến sản phẩm theo phương pháp tẩm gia vị riêng của công

ty, hơn nữa công ty chúng tôi nhập nguyên liệu theo tiêu chuẩn nguồn nguyên liệu c

á tươi ngon có chất lượng thịt và mỡ ổn định từ nguyên liệu cá từ Na Uy. Vị chua nhẹ

của giấm đỏ ngâm theo thời gian mang lại hương vị ngon cho sản phẩm. Hình thái

sản phẩm được đóng gói bằng phương pháp hút chân không theo hình dạng cá để

không làm hỏng một miếng cá. Hơn nữa, bao bì có các điểm mở nên có thể mở ra

một cách dễ dàng mà không làm bẩn tay. Bao bì này có thể ngăn chặn sự suy giảm

hương vị ngay cả đối với việc lưu trữ đông lạnh trong một thời gian dài. Từ việc xử lý

nguyên liệu thô đến pha chế, tẩm gia vị và sản xuất đều được thực hiện tại công ty

chúng tôi.

Sản phẩm được đánh giá cao từ các chuyên gia rượu vang trên thế giới tại cuộc thi

thử rượu vang Quốc tế năm nay; đây là cuộc thi có qui mô lớn trên thế giới và tỉ lệ

nhận giải cúp vàng chỉ với 1% . Đây là loại rượu sake cao cấp được sản xuất từ 35%

mài gạo Yamadanishi; vua của các loại gạo dùng sản xuất rượu sake cao cấp, gía b

án tại thị trường Việt Nam là 143.500 vnd, giá đã được thiết lập tương đối rẻ so với gi

á của các sản phẩm rược cao cấp khác trên thị trường.

Là loại rượu được làm từ loại gạo Kuranohana là một trong những nguyên liệu dùng l

àm Sake tại tỉnh Miyagi. Tại Hội đánh giá rượu sake tỉnh Miyagi năm ngoái sản

phẩm đã nhận giải thưởng giám đốc trung tâm kỹ thuât sự nghiệp của tỉnh Miyagi,

với ý nghĩa của sự đánh giá từ các chuyên gia bộ phận sản xuất rượu dùng nguyên

liệu tỉnh nhà. Với vị nhẹ nhàng tươi mới và có chút hương vị lên men của rượu, vì thế

ở thời tiết nóng quanh năm như Việt Nam thì vẫnn có thể thưởng thức sảng khoái và

ngon với hương vị nguyên vẹn của rượu. Rượu sake đã được cân bằng về giá và

chất lượng.

Sản phẩm sử dụng nguyên liệu trứng cá Alaska có nguồn gốc từ nguyên liệu DAP

Alaska và trứng Kazunoko, trứng cá bọng bọng làm khi nhai có cảm giác giòn giòn

sừng sựt. Sản phẩm có màu tươi và độ giòn giòn nên có thể dùng làm trang trí

(topping)  cho các món ăn khác. Quy cách đóng gói trong bao bì hình tam giác 200g,

vì vậy  có thể vắt vuốt ra thật đơn giản dễ dàng mà không mất thời gian và công sức.

Có thể lấy một lượng sản phẩm đúng theo lượng cần dùng. Chúng tôi có thể đáp

ứng theo nhu cầu của khách hàng và đặc biệt sản phẩm có thời hạn sử dụng 2 năm

trong điều kiện bảo quản đông lạnh.

Dựa vào công nghệ cấp đông tiên tiến sản phẩm có thể ăn sống sau khi rã đông. Ch

úng tôi dùng sò điệp Hokkaido, Aomori, Iwate và Miyagi làm nguyên liệu sản xuất, vì

thế chúng tôi có thể cung cấp ổn định theo nhu cầu khách hàng trong suốt cả năm.

Hàu sống tại tỉnh Miyagi được cấp đông nhanh qua máy cấp đông, vì thế Hàu có thể

ăn sống sau khi rã đông. Chúng tôi đã lựa chọn cẩn thận từng con hàu ngon có sự

phát triển ổn định từ 3 tháng đến 6 tháng.



8-1

Mực ống Sashimi cấp đông trên t

àu tại cảng Sakata Tỉnh

Yamagata

8-2 Mực ruột đỏ muối cao cấp

8-3 Mực sống Sashimi và nhum biển

9
Takahashi beef farm

.inc
9-1 Wagyu

10-1 Cá cơm

10-2 Cá khô

10-3
 Ikakaba

 (mực tẩm)

11-1 Bạch tuộc hấp tỉnh Miyagi

11-2 mực luộc

12 higano-seika.co 12-1 Bánh gạo Nhật Bản hỗn họp

13 Milk Market Japan Inc. 13-1 Sữa tươi ngon Hokkaido

10
Komatsu Suisan

Co., Ltd.

8
Aska Foods

Co., Ltd.

11
Shimizu Shoten

Co., Ltd.

Mực được nướng và tẩm gia vị với nước sốt theo kiểu Kabayaki.

Sau khi rã đông mực là có thể thưởng thức món mực tẩm ngay không tốn thời gian đ

ơn giản và ngon.

Sản phẩm cá khô của công ty chúng tôi được làm bởi bàn tay của các nghệ nhân, ch

úng được chăm sóc từng miếng một, ngoài ra cá khô sẽ được ướp trà xanh.

Catechin trong trà xanh sẽ làm cho cá khô vẫn mềm mại không bị cứng cho dù được

làm lạnh.

Là một công ty phân phối sữa tươi nguyên chất cấp quốc gia duy nhất trên thị trường

Nhật Bản, chúng tôi thu mua sữa từ các nông trại có ký kết hợp đồng trên toàn quốc

và tập trung tại Hokkaido. Nhằm thực hiện việc giảm chi phí vận chuyển nguyên liệu

đến mức thấp nhất, chúng tôi thực hiện phương pháp vận chuyển bằng cách nông d

ân gửi sữa nguyên liệu trực tiếp đến nhà máy sản xuất không thông qua trạm làm m

át, và có thể truy xuất nguồn gốc sữa chính xác của đa số nông dân. Sản phẩm sữa

trưng bày lần này nhận được sự đánh giá cao tại thị trường Nhật Bản và Đài Loan.

Bánh gạo (senbei) là loại bánh truyền thống của Nhật Bản, và có thể nói thật đáng

tiếc vì hầu hết các loại bánh gạo ở nước ngoài vẫn chưa thật là loại bánh senbei

truyền thống Nhật Bản.

Vì việc sản xuất bánh senbei tùy vào vùng sản xuất gạo, cách nghiền gạo, cách giã

gạo, cách hấp, cách ủ, cách lọc bỏ nước, nước tương, hạt nêm đều là một sự kết

hợp thật đặc biệt. Tại Nhật Tỉnh Ibaraki được cho là tỉnh lượng tiêu phí nhất tại Nhật

Bản, vì thế nơi đây là một vùng có một phương pháp sản xuất bánh senbei rất khác

biệt.

Dùng muối thiên nhiên ướp mực ống tỉnh Aomori sau đó luộc mực. Con mực được

giữ nguyên không cắt phần đuôi khỏi thân, mà chỉ loại bỏ các bộ phận  nội tạng bên

trong vì thế khi ăn quý vị sẽ có cảm giác miếng thịt mực to và đầy đặn.

Đây là sản phẩm được gia công chế biến từ các nguyên liệu tươi sống của vùng

Ibaraki. Chúng tôi cung cấp sản phẩm an tâm an toàn và chất lượng cao... hiện tại

sản phẩm đang cung cấp cho các suất ăn cho các trường học tại Nhật Bản. Sản

phẩm được cấp chứng nhận ISO2000.

Thương hiệu bò lông đen Yamagata rất được quan tâm tại Nhật Bản. Bò lông đen

Yamagata được nuôi dưỡng tại môi trường khắc nghiệt và thiên nhiên phong phú tại

vùng đônh bắc tỉnh Yamagata nên vị ngon của thịt bò rất tuyệt vời. Bò được nuôi

trong một nông trại khép kín nên ổn định về chất lượng. Ngoài ra, thức ăn cung cấp

cho bò là kết quả nghiên cứu 70 năm qua của công ty.Vì thế chúng tôi có mang đến

cho quý vị các sản phẩm thịt với chất lượng cao, hơn nũa công ty chúng tôi đã được

cấp giấy chứng nhận JGAP vá HACCP.

Tuy nhiên sản phẩm được bán tại các nhà hàng nổi tiếng tại Nhật Bản.

 Nguyên liệu sản xuất như thịt mực và tất nhiên gan đều được sử dụng nguyên liệu

tươi sống như nguyên liệu được dùng trong sashimi.

- Sản phẩm không sử dụng gia vị hóa học (axit amin, vv), chất làm đặc polysacarit,

chất tạo màu... nên có hương vị ngọt tự nhiên của gan.

- Theo bảng côn bố thành phần tiêu chuẩn thực phẩm Nhật Bản năm 2015 (phiên

bản 7); sản phẩm chúng tôi giảm đến 65 % lượng muối so với lượng muối cho phép

trong bảng công bố này.

Chúng tôi dùng những con mực ống thật tươi ngon được cấp đông ngay trên tàu sau

khi mực ống được đánh bắt.

Sản phẩm được cấp đông vì thế quý vị có thể lấy số lượng tùy theo số lượng quý vị

cần dùng ra khỏi bao bì.

Dùng muối thiên nhiên ướp bạch tuộc tươi dày tỉnh Miyagi. Ngoài ra, bạch tuộc còn đ

ược gia nhiệt qua 2 giai đoạn luộc , hấp sử dụng hấp với áp suất cao đặc biệt. Vì thế

sau khi rã đông có thể dùng tươi ngon như một sản phẩm ướp lạnh (không phải sản

phẩm đông lạnh)
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Ngoài tảo xoắn Spirulina được biết đến như là sản phầm siêu thực phẩm, sản phẩm

bổ sung dinh dưỡng cũng là sản phẩm giàu chất dinh dưỡng bổ sung dưỡng chất

cho cơ thể. Sản phẩm dành cho người muốn cung cấp thêm và cân bằng các chất

dinh dưỡng cho cơ thể, người lo lắng vể thói quen sinh hoạt hằng ngày của mình,

người muốn duy trì sức khỏe và sự trẻ trung theo thời gian. Ngoài ra, sản phẩm thực

phẩm chức năng của công ty chúng tôi đang hướng tới việc khai phát và bán hàng

tại thị trường Nhật Bản và Việt Nam.

Sản phẩm hội tụ đủ 4 bốn thành phần hấp dẫn làm tăng cường sức mạnh nam giới "

Đông trùng hạ thảo, nhân sâm Hàn Quốc, nhân sâm phương Tây, maca". ① Với giá

thành thấp cho hàm lượng dinh dưỡng cao. ② Sử dụng Wakan Cs-4® đông trùng hạ

thảo cao cấp, có chứng nhận CFDA Trung Quốc. ③ Thực phẩm chức năng đông y đ

ã được khai phát bởi dược sỹ[Đăng trên tạp chí] tạp chí Netmoney (số tháng 5 năm

2016), Tạp chí Takarajima, tạp chí phụ nữ 7, v.v ... [Đăng tải trên báo]Báo thể thao

Tokyo (ngày 18 tháng 5 năm 2016) thể thao Kinh tế (nhiều số)[xếp hạng trên trang

TMĐT Rakuten] vị trí Số 1 trong bảng xếp hạng Maca.

Là sản phẩm với thương hiệu dầu chuyên dụng trong công nghiệp chế biến tại Nhật

Bản và sản phẩm cũng được biết đến tại nhiều nước Châu Á. Chúng tôi dự kiến xuất

khẩu lần đầu sang thị trường Việt Nam với sự kết hợp giữa công ty chúng tôi và công

ty thực phẩm Kobe Bussan (Chuyên sản xuất sản phẩm chuyên dùng trong công

nghiệp).

"Chúng tôi đã thành công trong việc cải thiện sự hấp thụ collagen bằng cách sử

dụng collagen loại pico, đã giảm xuống 1 / nghìn tỷ collagen, được coi là khó hấp thụ

vì trọng lượng phân tử lớn. Collagen có tác dụng làm mờ nếp nhăn và làm chậm sự l

ão hóa của da, tất nhiên, nó cũng có tác dụng làm cho xương dẻo dai và linh hoạt. N

ên được khuyên dùng cho những ai muốn giữ sức khỏe và giữ cho tuổi thanh xuân

mãi mãi trẻ đẹp. Các thực phẩm bổ sung dinh dưỡng của chúng tôi luôn được cập

nhật và phát triển để đáp ứng thị trường Nhật Bản và Việt Nam.

Sản phẩm được cắt nhỏ sấy khô sau khi tách muốn. Quý vị có thể lấy ra một lượng

vừa phải cần dùng sau đó cho vào nước để rong biển nở trở lại là có thể sử dụng rất

tiện lợi. Đây là sản phẩm đã được chế biến sẵn nên quý vị có thể dùng tùy vào sở thí

ch của mình. Và có thể dùng làm nguyên liệu cho các món ăn như món salad, món s

úp,món  xào...Đặc biệt sản phẩm sau khi ngâm nước sẽ có trọng lượng tăng gấp

"Mekabu tươi" được bảo quản đông lạnh đem ra cắt nhỏ và sấy khô. Quý vị có thể

lấy ra một lượng cần dùng sau đó cho vào nước để rong biển nở trở lại là có thể sử

dụng rất tiện lợi. Đây là sản phẩm đã được chế biến sẵn nên quý vị có thể dùng tùy v

ào sở thích của mình. Và có thể dùng làm nguyên liệu ché biến cho các món ăn như

dưa chua, món súp, ...Đặc biệt ản phẩm sau khi ngâm nước sẽ có trọng lượng tăng

gấp khoảng 7 lần so với trọng lượng ban đầu.

Sản phẩm được cắt nhỏ sấy khô sau khi tách muối. Quý vị có thể lấy ra một lượng

vừa phải cần dùng sau đó cho vào nước để rong biển nở trở lại là có thể sử dụng

ngay rất tiện lợi. Đây là sản phẩm đã được chế biến sẵn nên quý vị có thể dùng tùy v

ào sở thích của mình. Và có thể dùng làm nguyên liệu cho các món ăn như món

salad, món súp, món  xào...Đặc biệt sản phẩm sau khi ngâm nước sẽ có trọng lượng

tăng gấp khoảng 7 lần trọng lượng ban đầu.

LÀ một sản phẩm giúp hỗ trợ cho sức khỏe và sắc đẹp của chị em phụ nữ ngày cà

ng hoàn mỹ hơn. Đặc biệt sẽ cải thiện được những nổi lo âu của các chị em phụ nữ.

Sản phẩm cao cấp hướng đến các khách hàng thượng lưu.【Đăng tải truyền thô

ng】 Được đăng tải trên các báo: Báo tháng Komachi Niigata (Tháng 4 năm 2015),

Tạp chí Yuhobika (Tháng 12 năm 2014), Diamond Zai (số tháng 11 năm 2014), Tạp

chí Tokyo Walker (Tháng 9 năm 2014), Tạp chí làm đẹp Bea's up (số tháng 9 năm

2014) [Trang web thông tin chung] Chứng nhận All about, hướng dẫn nấu thuốc cổ

truyền Trung Quốc được chuyên gia làm đẹp khuyên dùng【Xếp hạng Rakuten】

Xếp hạng 1 trên cổng bộ phận thực phẩm chức năng làm đẹp, Xếp hạng 1 trên cổng

sản phẩm nhau thai, Xếp hạng 1 trên cổng tổng hợp sản phẩm phụ nữ  v.v.

Sản phẩm giúp quý vị trong quá trình ăn kiêng và giữ và duy trì cho cơ thể luôn khỏe

mạnh, chúng tôi sử dụng một số nguyên liệu như đường nâu, Koji tươi sản xuất trong

nước vì thế sản phẩm có vi ngọt khi dùng rất ngon.[Truyền thông] Bea’s up (số tháng

8 năm 2015, tháng 10 năm 2015), báo ngành y tế (số 1583 số ngày 4 tháng 11 năm

2015), Mina (số tháng 11 năm 2015, số tháng 2 năm 2016) đã được đăng trên nhiều

phương tiện truyền thông như trên.【Xếp hạng trên Rakuten】Bộ phận thực phẩm đ

iều chỉnh dinh dưỡng thị trường RakutenXếp hạng 1 trong bảng xếp hạng hàng ngày

Xếp hạng 1 trong bảng xếp hạng thời gian thực vv.
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Chúng tôi cung cấp sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng theo từng sản phẩm, vị

trí thịt của bò. Sản phẩm chúng tôi có từ sản phẩm cao cấp đến sản phẩm bình dân.

Thương hiệu Wagyu là bò Oumi Gyu là chính.Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng xây

dựng thương hiệu và phân biệt sự khác biệt của các bộ phận thịt bò, chẳng hạn như

sử dụng số lượng nhỏ thương hiệu và thịt bò có thương hiệu nổi tiếng tại thị trường

Việt Nam và sử dụng tùy các bộ phận thịt bò sao cho đáp ứng phù hợp nhu cầu của

khách hàng.... Nếu quý vị cần phục vụ khách hàng Hồi giáo đến từ Malaysia,

Indonesia, Singapore, Brunei, v.v., chúng tôi có thể hướng dẫn quý vị về qui trình

giết mổ bò theo chuẩn halal.

Honey Rich của " Honey Brew "Mead' là một loại rượu được làm bằng cách lên men

từ mật ong. Mật ong rất giàu vitamin và khoáng chất, và có tác dụng phục hồi sự mệt

mỏi, tác dụng diệt khuẩn, giữ ẩm và giá trị dinh dưỡng cao. Honey brew "Mead" đ

ược cho là thức uống lâu đời nhất trên thế giới, và được nói rằng đây là sản phẩm yê

u thích của người đẹp thế giới Cleopatra.

HoneyRich có mật ong 100% với hương vị ngọt đậm đà. Rượu Honey rich có mùi

thơm và hương vị thật nhẹ nhàng nhẹ của mật ong rất đảng cấp.

Là loại rượu mơ được sản xuất theo phương pháp "nếp chuẩn bị 4 bước" truyền

thống của công ty chúng tôi, loại mơ được sử dụng là loại mơ xanh SIROKAGA được

trồng tại Sogabairin thành phố Odawara tỉnh Kanagawa một trong những vườn mơ

lớn nhất vùng Kanto. Rượu mơ với hương vi ngọt vừa phải và sảng khoái, cùng với

sự cân bằng giữa vị chua và vị ngọt của trái mơ bạn có thể vừa thưởng thức rượu và

vừa thưởng thức các món ăn ngon khác.

Tại Đại hội đánh giá rượu mơ trên toàn quốc, chúng tôi đã nhận được một giải bạc, v

à chất lượng và hương vị rất nổi bật. "

Sản phẩm không sử dụng bất kỳ hương liệu, chất tạo màu, axit nào, mà hàm lượng

axit và mùi hương đến từ trái mơ nguyên chất, chúng tôi chú trọng hương vị tự nhiên

truyền thống.

 Để lấy mùi hương tự nhiên và axit từ quả, chúng tôi ngâm một số lượng lớn trái mơ v

ào rượu có nồng độ cao, thêm một chút mật ong để có vị ngọt không quá gắt.

Cá tươi sống được chọn từ sáng sớm cho khách từ chợ Yokohama Honjo sau đó đ

ược đóng gói và xuất khẩu mang đến khách hàng.

Chúng tôi sử dụng nguyên liệu cá có độ mỡ tốt của Thổ Nhĩ Kỳ với kích thước lớn

(GG 285 kg trở lên). Và để cung cấp sản phẩm chất lượng cao cho quý vị,chúng tôi l

àm sạch và loại bỏ tất cả vùng có máu đông và sunazuri.

Chúng tôi cung cấp cá tươi sống , xử lý loại bỏ máu và cá sẽ được vận chuyển bằng

đường hàng không đến các cửa hàng vì thế vẫn giữ được độ tươi sống cao.

Chúng tôi cung cấp sản phẩm tươi ngon cho quý vị cùng một mức độ tươi ngon của

cá như được sử dụng tại các nhà hàng ở Nhật Bản.

Chúng tôi cung cấp cá tươi sống , xử lý loại bỏ máu và cá sẽ được vận chuyển bằng

đường hàng không đến các cửa hàng vì thế vẫn giữ được độ tươi sống cao.

Chúng tôi cung cấp sản phẩm tươi ngon cho quý vị cùng một mức độ tươi ngon của

cá như được sử dụng tại các nhà hàng ở Nhật Bản.

Chúng tôi cung cấp cá tươi sống , xử lý loại bỏ máu và cá sẽ được vận chuyển bằng

đường hàng không đến các cửa hàng vì thế vẫn giữ được độ tươi sống cao.

Chúng tôi cung cấp sản phẩm tươi ngon cho quý vị cùng một mức độ tươi ngon của

cá như được sử dụng tại các nhà hàng ở Nhật Bản.

Công ty chúng tôi hợp tác với một nhà sản xuất bánh kẹo có lịch sử lâu năm trong ng

ành sản xuất bánh bẹo, và sản xuất ra các sản phẩm bánh Tây; bánh quy, bánh quy

sô cô la ngon nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng... công ty chúng tôi thực hiện

tất cả các khâu từ việc lên kế hoạch sản xuất, sản xuất bánh và đến việc tung sản

phẩm ra thị trường. Để đáp ứng nhu cầu khách hàng hồi giáo đến Nhật Bản từ các

nước Đông Nam Á trong quá trình sản xuất sản phẩm chúng tôi không dùng rượu và

thịt heo, loại bánh kẹo dành cho người hồi giáo này đã trở nên rất nổi tiếng tại Nhật

Bản. Chúng tôi luôn cam kết cung cấp sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng luôn

với chất lượng Made in Japan.

HMB là một chất dinh dưỡng được quan tâm gần đây trên toàn thế giới, là chất

chuyển hóa Amino acid leucine quan trọng của cơ thể. Leucine là loại amino acid

thiết yếu không thể tạo ra trong cơ thể vì thế việc bổ sung thực phẩm chức năng này

cho cơ thể đáp ứng quá trình trao đổi chất có hiệu quả hơn trong sinh hoạt hàng ngà

y. HMB là chất chuyển hóa Amino acid, Leucine giúp cơ thể làm giảm sự mất cơ,

nhanh khôi phục cơ trở lại, có hiệu quả trong việc tăng chuyển hóa cơ thể giúp tao

cơ thể trở nên khó tăng cân hơn, dễ đốt mỡ thừa, và giúp duy trì sức khỏe, tăng kết

hiệu quả làm đẹp...  HMB được xem là thành phần quan trọng sau protein.



20-3 Cá ngừ tươi sống

21-1 Bánh Daifuku nhân trái dâu

21-2 Bánh MOCHIMORE Tiramisu

21-3
Kem MONAKA trà xanh Uji cao

cấp

22-1
Rượu Sake Nhật

Wakasa Junmai

22-2
Rượu Sake Nhật

Hananosato Junmai
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Minami Shinsyu Agricultutal
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23-1 Hồng khô Ichida

24-1 Cá Ayu sấy khô qua đêm

24-2 Cá Ayu đông lạnh

24-3
Cá Ayu hầm với rượu sake

GINJYO
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Rượu Sake Nhật

Chigonoiwa Kasen Takarabune

25-2
Rượu Sake Nhật

Chigonoiwa Junmai Ginjo

26 HACHIKI Co., Ltd. 26-1 Đồ uống Sanzashi

27 Pesca Rich Corporation 27-1
Cá hồi phi lê Amur nướng

 20g/gói x 10

22
Obama Sake

Co., Ltd.

UMAIYA24

25

CHIGONOIWA Sake

Brewery

Co., Ltd.

Misaki Megumi Suisan

Co., Ltd.
20

Daiichi Foods

Co., Ltd.
21

Ở phương Tây ,gọi là thảo mộc, ở châu Á, là thảo mộc truyền thống Trung Quốc

"Sanzashi". Được sử dụng từ thời cổ đại Trung Quốc, đây là loại thuốc truyền thống

của Trung Quốc có tác dụng thanh lọc máu xấu. Gần đây, ở phương Tây nhiều

nghiện cứu cũng đang được tiến hành. Nguyên liệu trái cây có trong "Sanzashi"

chứa nhiều thành phần có lợi cho sức khỏe con người. Trong số đó, nó thúc đẩy lưu

thông máu và thanh lọc, rất giàu vitamin và khoáng chất được xem là chất dinh

dưỡng cần thiết để duy trì sức khỏe và sắc đẹp con người. Ngoài ra, nó có tác dụng

ức chế mức cholesterol trong máu, nên rất hiệu quả đối với chứng tăng lipid máu. Đ

ồng thời, giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường và làm mềm động mạch.

Đây là một sản phẩm cá hồi nướng muối với mỡ tự nhiên tốt nhất trên thế giới, đây là

một sản phẩm mà nhiều người thích cá hồi muốn sử dụng làm bữa sáng tự chọn ở

khách sạn, vv…

Giá có thể giảm nếu quý vị mua theo gói bán sỉ hình thức kinh doanh. Cá hồi còn đ

ược gọi là cá thơm, và quý vịcó thể thưởng thức hương vị và mùi vị của nó. Chúng tôi

có nguồn cung cá hồi ổn định mặc dù vẫn còn hiếm ở nước ngoài.

Hồng treo gió Ichida bắt nguồn từ hồng chát, trong quá trình sản xuất vị chát (tannin)

của hồng biến mất. Qua nhiều lần được treo gió và hong khô tự nhiên, bên ngoài trái

hồng phủ 1 lớp bột màu trắng (đường gluco). Lớp bột màu trắng này chính là đặc

trưng của hồng Ichida. Bên cạnh đó, chính bởi giá trị dinh dưỡng rất cao nên nó đ

ược người dân địa phương bảo quản và dùng dần từ ngàn xưa ở vùng đất

Minamishinshu. Sàn phẩm rất giàu chất polyphenol và hương vị ngọt tự nhiên giúp đ

iều hòa đường ruột rất tốt cho sức khỏe.

Đây là sản phẩm đã được nấu chín, nên ta có thể ăn ngay sau khi rã đông.

Vì cá đã được ninh nấu rất lâu nên ta có thể ăn hết từ đầu đến xương. Sản phẩm đ

ược đóng cứ 2 con cá thành 1 gói nên ta chỉ nên rã đông phần mình cần dùng mà th

ôi."

Chúng tôi có thể giảm giá nếu khách mua sỉ về kinh doanh. Chúng tôi có thể cung

cấp ổn định loại cá Ayu nhỏ, hầu như không được phân phối ở thị trường nước ngoài

và ngay cả ở Nhật Bản cũng rất hiếm. Đây là 1 loài cá trắng, nên dễ kết hợp vào các

thực đơn khác nhau và có thể phân biệt với các món cá trắng và cá nhỏ khác.

Chúng tôi có hàng sẵn ở kho tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, vì vậy có thể

giao hàng ngay cho khách sau khi đặt hàng.

Lớp nếp dẻo mềm bao bọc bên trong là loại kem phô mai mascarpone hòa lẫn với

sốt cà phê. Bên ngoài lớp nếopmochi được bao phủ bởi lớp cao cao như bánh

Teramisu. Đây là tuyệt phẩm mochi với sự kết hợp tinh tế của hương vị mascarpone

thơm ngon với nước sốt cà phê có chút vị đắng.[Ngoài ra, còn có trà xanh, dâu,

caramen muối v.v.]

Sản phẩm với trái dâu đã được tẩm nước xi rô và đặt vào chính giữa bánh, kế đến là

lớp kem vani và bên ngoài được bao bọc bởi lớp bột nếp thật dẻo và mềm. Bánh có

thể ăn ngay được dù bên trong có chứa kem.

Kem vani mang đậm vi ice cream đúng chuẩn (thành phần chất béo từ sữa chiếm trê

n 8% ). Với hương vị béo và vị chua ngọt của trái dâu làm phong phú hương vị của b

ánh Daifuku nhân dâu. [Các loại hương vị khác: Vị trà xanh Uji và sô cô la Bỉ ]

Cá ngừ tươi sống được chọn từ sáng sớm cho khách từ chợ Yokohama Honjo sau đó

được đóng gói và xuất khẩu vận chuyển đến khách hàng.

Hana-no-Sato Junmai được chế biến từ hạt gạo nổi tiếng Yamadashiki. Rượu có vị

ngọt và vi men nhẹ nhàng, sản phẩm không chỉ phù hợp với các món ăn Nhật Bản,

mà còn hợp khi dùng cùng với các món ăn Pháp, Ý...

[DATA] Sử dụng gạo Yamadashiki, Tỷ lệ gạo trắng 65%,  Nồng độ: +5,  Hàm lượng

cồn: 16%、Gần đây, chúng tôi đã nhận được nhiều yêu cầu từ khách hàng tại Đài

Loan và Trung Quốc.

Rượu gạo nguyên chất được chế biến từ giống gạo nổi tiếng bậc nhất

Gohyakumangoku; loại gạo chuyên dùng nấu rượu. Rượu sake có vị ngọt thanh rất

phù hợp với các món ăn Nhật Bản.[DATA] Sử dụng gạo Gohyakumangoku, Tỷ lệ

gạo trắng 65%,  Nồng độ: +5,  Hàm lượng cồn: 16%、Gần đây, chúng tôi nhận

nhiều đơn hàng từ các quốc gia Đài Loan và Trung Quốc.

Chúng tôi đã sử dụng loại Uji Matcha có xuất xứ từ Kyoto; đã được dung hòa giữa vị

ngọtt và vị đắng cùng với cream, bột đậu đỏ Dainagon xuất xứ từ Hokkaido, và tất cả

chúng sẽ được bao bọc bởi lớp võ MONAKA. Điểm nổi bật của sản phẩm là sự hòa

quyện kem, vị đăng đắng của trà xanh cùng với vị đậu đỏ hạt lớn.[Ngoài ra,  còn có c

ác vị vani, mascarpone, maple, sô cô la Bỉ, v.v.]



28-1
Cá Cam Hamachi phi lê

 đông lạnh

28-2 Sò điệp đông lạnh

28-3
Thanh cua đông lạnh

Kanikama

29 IIMAINICHI Co., Ltd. 29-1
Thực phẩm chức năng bổ sung vi

khuẩn lactic

30-1 Đậu Kumamon Wasabi

30-2 Bánh Baumkuchen

30-3 Sô cô la trà xanh Uji

31 Daisui Co., Ltd. 31-1 Cá Saba đông lạnh

32-1
Bánh ăn dặm

 Baby Bolo

32-2
Mì 0g đường

Purun-chan

32-3 Sò điệp nướng hạt lớn

33-1

Thực phẩm chức năng

Viên uống chống nắng

33-2
Thực phẩm chức năng Collagen

(dùng cho ban đêm)

33-3
Thực phẩm chức năng Hyaluron

& Collagen +Q10

Loại cá chuyên dùng cho món Sushi và Sashimi. Rất béo như cá hồi. Được đóng gói

đông lạnh và hút chân không nên rất tiện cho người dùng.

Sò điệp chính hiệu Hokkaido dùng làm Sushi và Sashimi. Sản phẩm đóng gói kích

thước lớn.

Loại cua nổi tiếng nhất thế giới. Mùi vị và thịt cua tuyệt vời

Sản phẩm này được sản xuất tại nhà máy có chứng nhận GMP và chất lượng được

kiểm soát nghiêm ngặt. Tại Nhật Bản, sản phẩm đã được mở bán từ sáu năm trước v

à hiện tại mỗi năm bán được khoảng 20.000 cái. Ngày nay, người ta cho rằng việc

sử dụng vi khuẩn axit lactic có hiệu quả cho chế độ ăn kiêng, chủ yếu là từ thế hệ

trẻ. Ở các nước phát triển, nhu cầu về vi khuẩn axit lactic đang tăng lên hàng năm và

ở Việt Nam một đất nước đang phát triển, nhu cầu dự kiến cũng sẽ tăng cao trong

tương lai. Hiện tại, chúng tôi đang xin giấy phép bán hàng tại Việt Nam, và dự kiến

sẽ mở bán sớm.

Chúng tôi cũng có thể cung cấp wasabi xanh, hạnh nhân, các loại hạt hỗn hợp và cá

c loại đậu khác. Ngày hết hạn 270 ngày. Có nhận gia công OEM.

Bánh được bán vào tháng 4 năm 2018.Thời gian sử dụng của bánh Shifukuno

Baumkuchen là 210 ngày.  Bánh còn có nhiều vị khác nhau như: trà xanh Matcha, s

ô cô la, chuối và vị của cây phong.

32 CHOKA'S Co., Ltd.

FINE JAPAN33

28 KOHYO Co., Ltd.

S-TRUST Co., Ltd.30

Đặc trưng/Ưu điểm bán hàng1. Hỗ trợ giấc ngủ và làm đẹp với chiết xuất glycine +

men gốc!2. Collagen trọng lượng phân tử thấp công thức 2000 mg!3. Chứa

resveratrol để kích hoạt 3 tế bào!4. Dễ uống vì được đóng gói dạng thanh!5. Chỉ 10

kcal/ 1 gói. Bên cạnh đó,sản phẩm không chứa đường nên không lo bị tăng cân khi

uống vào ban đêm!6. Sản phẩm có vị dứa (trái thơm) và có thể uống ngay.

Ăn ngon và có lượng calo thấp! Loại mì 6kcal với trọng lượng 100g thích hợp cho

những người đang có chế độ ăn kiêng. Tất cả carbohydrate, protein, lipid, muối và

cholesterol đều 0g. Mặc dù vậy, vẫn có 5g chất xơ ăn kiêng bên trong. Vì vậy ta có

thể hấp thụ chất xơ khi ăn mì, nên rất phù hợp cho những ai không thích ăn rau!Đ

iểm đặc biệt là mì có thể ngăn ngay mà không cần chế biến. Ta có thể ăn kèm với c

ác món khác như gratin, mì ống và yakisoba!

Đây là loại bánh ăn dặm baby boro cho bé dễ ăn nhất thế giới, chủ yếu được làm từ

tinh bột khoai tây Hokkaido (Memanbetsu).

Borodo, một sản phẩm đầy tự hào của nhà sản xuất bánh dăn dặm boro số 1 Nhật

Bản, chúng tôi tự hào vì được nhiều thế hệ từ trẻ nhỏ đến người già yêu thích.

Cá Saba Nhật Bản với chất lượng ổn định và giá cả hợp lý

Sô cô la trà xanh Uji giống như sô cô la tươi, khi ăn nó tan chảy trong miệng. Đây là

loại sô cô la mịn ngon với hương vị matcha. Ngoài ra còn có các vị khác như: sô cô

la, sô cô la trắng, dâu tây và sô cô la kinako.

<Khái niệm>Đây là thực phẩm chức năng có bổ sung chất chiết xuất từ quả dứa.

<Tính năng>● Chiết xuất từ quả dứa hỗ trợ vẻ đẹp tươi sáng và tinh khiết trong suốt

của phụ nữ.● Vitamin E có tác dụng ngăn chặn quá trình oxy hóa màng tế bào trong

cơ thể và giữ sự trẻ trung.● Với 1 viên chúng ta có thể cung cấp 8mg vitamin E và

30mg chiết xuất từ quả dứa ● Đây là một viên nang mềm dễ uống.

Một loại sò điệp nướng hạt lớn được sản xuất tại Nhật Bản không sử dụng chất bảo

quản. Bạn có thể thưởng thức món ăn nhẹ Sò điệp hạt lớn sang trọng. Hoàn hảo cho

bữa ăn nhẹ với rượu!

Sản phẩm này có công dụng "làm đẹp từ bên trong"  chứa 150 mg axit hyaluronic trê

n 7g, đây là một nguồn cung cấp độ ẩm!

Ngoài ra, collagen và elastin, hoạt động cùng với axit hyaluronic, giúp đảm bảo độ s

ăn chắc và đàn hồi của da.Chiết xuất Hatomugi, vitamin C và biotin được sử dụng là

m thành phần hỗ trợ.Hơn nữa, nó có chứa coenzyme + Q10 do Kaneka Corporation

sản xuất.



34-1 Wagyu

34-2 Cá Cam Buri đông lạnh

35-1
Phô mai tráng miệng

 6P

35-2 Phô mai QBB Calcium

36-1
 Trà xanh Collagen

 Pururun

36-2 Bột gạo lức

36-3 Kem trà Hoji

37-1
Bánh bông lan đào trắng

Okayama

37-2 Bánh trà xanh Uji Matcha

37-3
Bánh bông lan cuộn

Kofuku

38-1
Snack khoai tây ngọt

Imo Kenpi

38-2
Rượu mơ

Honnori Rakuen Umeshu

38-3 Nước tương cô đặc

39 Asano Co., Ltd. 39-1 Gừng đông lạnh

34 MISAWA Co., Ltd.

FUYOH KAIUN

Co., Ltd.
38

35
Rokko Butter Co., Ltd.

 (Brand name: QBB, Emina)

SENCHASOU Co., Ltd.36

Sun Lavieen Co., Ltd.37

Đây là một loại phô mai có thể dùng làm đồ ăn nhẹ và đồ ăn chơi, được đóng gói riê

ng lẻ 4 cục/gói.

Sản phẩm được bổ sung canxi và với 4 cục ta đã hấp thu đủ lượng canxi cần thiết

của 1 ngày (theo tiêu chuẩn Nhật Bản).

Quý vị có thể để nguyên như vậy ăn không, hoặc cũng có thể cho vào món salad,

gỏi cuốn hoặc chả giò làm món ăn ngon hơn. Do thời hạn sử dụng đến chín tháng, n

ên Quý vị có thể tận hưởng và ăn từ từ theo sở thích của mình.

Trẻ nhỏ dễ ăn do bao bì đóng gói tiện lợi, và có vị giống như món tráng miệng làm

trẻ em yêu thích.

Bốn loại quả mọng được sử dụng là dâu tây, quả mâm xôi, quả nam việt quất, quả

việt quất, và làm nên hương vị phù hợp nhất với phô mai kem. Sản phẩm đã được bá

n tại Việt Nam, có thể giao hàng ngay lập tức. (Trừ khi có điều kiện đặc biệt).

Đây là sản phẩm được sản xuất tại nhà máy đã được cấp phép HACCP nên chất

lượng tuyệt đối.

Đây là rượu mận với 8-9% độ cồn.Sản phẩm được pha chế rất ngon, thành phần của

nó chủ yếu là từ ginger ale(một loại nước ngọt có gas hương gừng) và 100% nước é

p trái cam.

Nhiều nguồn nghiên cứu khác nhau cho thấy rằng Trà xanh Matcha có hiệu quả ngă

n ngừa và cải thiện sức khỏe. Khi uống Trà xanh Matcha, giúp ta hấp thu các thành

phần của trà vào cơ thể. Sản phẩm này có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe và sắc đ

ẹp, nếu ta sử dụng hằng ngày có tác dụng giữ ẩm cho làn da vì có bổ sung collagen.

Sản phẩm rất dễ hòa tan trong nước và dễ uống.Ngoài ra, lấy bột trà hòa tan với một

chút nước cũng có thể làm mặt nạ đắp mắt. Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm được

thực hiện nghiêm ngặt tại nhà máy đã được cấp chứng chỉ FSSC 22000. Giao hàng

ngay tại Nhật. Có thể giao hàng thông qua đại lý tại Việt Nam.

Đây là sản phẩm làm từ bột mịn của lá trà xanh và gạo lứt. Trà gạo lứt là hương vị

phổ biến ở nước ngoài. Quý vị cũng có thể sử dụng để làm kem, bánh và đồ ngọt. 1

kg cũng có thể bán sỉ để kinh doanh. Tất nhiên đây là loại trà uống liền. Hương vị đ

ặc trưng của sản phẩm là mùi lá trà gạo lứt. Trà gạo lứt của Senchaso là loại bột rất

thơm và mịn.

Chúng tôi làm kem tại chỗ bằng bột mịn của Lá trà rang thơm. Trà Hoji có hương rất

thơm hiện đang là một mặt hàng bán rất chạy ở nước ngoài. Trà Hoji có hương vị

dai. Đây là sản phẩm giá thành cao, đạt được sự cân bằng tinh tế mà không mất đi

mùi thơm của nó.

Một loại kem đánh bông có hương vani nhẹ được bọc trong bột ẩm castella được

nướng nhẹ.

Bởi vì độ ngon của "Castella" thể hiện trong cuộn bánh như vậy, nên chỉ cần khác 1

chút trên bề mặt cũng làm "phá vỡ" tự nhiên. Đây là đặc trưng của "Kogfuku Roll" nà

y.Hãy thưởng thức bánh với "bột ẩm castella" trang nhã.

Bánh dễ ăn và được chia thành 4 lát.

Trộn bột đậu azuki vào bột trà xanh, bột trà xanh ở đây được sử dụng là loại trà Uji

Matcha, sau đó nướng bánh đến khi chín ẩm. Ở giai đoạn cuối ta cho thêm rượu mùi

brandy vào làm cho bánh thơm ngon hơn. Hãy thưởng thức hương thơm thanh lịch

của trà Uji Matcha và vị ngon của bột đậu azuki.

Bánh Castella này là hình ảnh của một trái đào trắng tuyệt đẹp của tỉnh

Okayama.Chúng tôi sử dụng nguyên liệu là "Đào trắng sạch" của tỉnh Okayama, sau

đó nướng lên. Sản phẩm được cắt thành kích thước dễ ăn và được đóng gói riêng lẻ.

☆ Cam kết nguyên liệu là đào trắng sạch của tỉnh Okayama.

Chúng tôi còn cung cấp các thương hiệu bò khác nhau.

Chúng tôi cam kết sử dụng nguồn khoai lang sạch để chế biến

Quý khách hàng có thể chọn gừng đông lạnh của Trung Quốc, Nhật Bản hoặc loại

hỗn hợp (mix). Ngoài ra, chúng tôi cung cấp đầy đủ kích thước từ thô đến mịn đáp

ứng mọi nhu cầu của quý khách.

Sử dụng đậu nành đã khử chất béo và đặc trưng bởi sự cân bằng tuyệt vời của

hương thơm, màu sắc và hương vị.
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Dr. Yoso là một sản phẩm sử dụng bột Sagame,nấm hương Shiitake khô từ tỉnh Oita

và chiết xuất hồng của Nhật Bản. Clome rất giàu thành phần khoáng chất như iốt và

fucoxanthin, và đặc biệt, iốt là thành phần quan trọng sản xuất hormone tuyến giáp

kiểm soát quá trình trao đổi chất, và là khoáng chất cần thiết để làm đẹp và chống lã

o hóa. Ngoài ra, lượng iốt ổn định lgiúp ngăn ngừa tổn hại sức khỏe do iốt phóng xạ

gây ra, và đã được công bố tại Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ rằng lượng iốt trong khi

mang thai và cho con bú ảnh hưởng đến sự phát triển trí thông minh của trẻ nhỏ. Bột

nấm hương Shiitake khô rất giàu vitamin D và nhiều thành phần hữu ích khác, và

Bột chiết xuất Shijimi chứa các thành phần quan trọng để duy trì sức khỏe, chẳng

hạn như ornithine.

Đây là viên thuốc có bổ sung bột chiết xuất từ lá lúa mạch "thô" được chiết xuất

bằng phương pháp sản xuất độc quyền, lá lúa mạch sạch non tươi (đặc sản của thà

nh phố Oita, không sử dụng thuốc trừ sâu) có chứa các thành phần hữu ích và chất

dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe, và vi khuẩn axit lactic của công ty chúng tôi (cô

ng nghệ vi nang kép, bằng sáng chế Số 4108613) có thể sống và xâm nhập xuống đ

ại tràng. Ngoài ra, sản phẩm còn có bổ sung bột sữa chua và hương vị nhẹ nhàng

dễ uống, nên trẻ nhỏ và người già rất thích, đặc biệt là phụ nữ trẻ yêu thích thời

trang. Đây là sản phẩm được công nhận là kết quả quá trình phát triển chung của

trường đại học, do nhận được sự hướng dẫn kỹ thuật để phát huy và tối đa hóa hiệu

quả của nguyên liệu thô, tư vấn về khái niệm sản phẩm, thiết kế bao bì lựa chọn

nguyên liệu thô, của các trường đại học và viện nghiên cứu của Oita, từ những giai đ

oạn đầu phát triển sản phẩm.

Ý tưởng sản phẩm quý giá này xuất phát từ mong muốn không chỉ người dân Nhật

Bản mà trên toàn thế giới sẽ được thưởng thức món bánh castella (bông lan) của thà

nh phố Nagasaki. Hãy thử dùng món bánh castella này một lần, sự khéo léo của

người thợ làm bánh với các thành phần nguyên liệu được lựa chọn cẩn thận.

Bánh Langue de chat được làm bằng sô cô la trắng mịn rất đặc trưng, khi ăn tan

chảy trong miệng.

Đây là một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe duới dạng thạch với nước ép xanh

sesamin. Nó có hương vị tươi mát và không bị đắng nhưng có vị đặc trưng của nước

ép xanh. Sản phẩm chứa enzyme thực vật sử dụng 76 loại thành phần không biến đ

ổi gen đã được lên men nên quý vị có thể bổ sung dinh dưỡng mọi lúc, mọi nơi bằng

các sản phẩm xách tay.Bởi vì sản phẩm có chứa nhau thai, giúp cải thiện từ bên

trong cơ thể cho những ai quan tâm đến sắc đẹp và sức khỏe. Ngoài ra, vì không có

đường nên trẻ em cũng uống được. Ngoài ra, "Aojiru & Sesamin Jelly" rất nhiều dinh

dỡng vì có thành phần mè và có tác dụng chống oxy hóa.

 Được giảm thiểu trọng lượng phân tử Collagen xuống còn 1/1000.000.000.000 (một

phần nghìn tỷ) phân tử Collagen thường (chuyển từ dạng Collagen thường sang

dạng Pico Collagen) PICO COLLAGEN  đã giải quyết được trở ngại lớn nhất đối với

việc khó hấp thụ Collagen của cơ thể con người, giúp cơ thể có thể hấp thụ một cách

tối đa các phân tử Collagen được bổ sung

Sản phẩm chứa 3800 mg protein thực vật và quý vị có thể bổ sung isoflavone đậu n

ành mà mình bị thiếu mỗi ngày.Vì nguyên liệu đậu tương được chế biến theo phương

thức sản xuất độc quyền có đăng kí bằng sáng chế, nên quý vị có thể hoàn toàn yên

tâm uống mỗi ngày một cách ngon lành.Chúng tôi cũng khuyến cáo đối với các khá

ch hàng quan tâm đến tình trạng của dạ dày thì nên sử dụng sản phẩm này vì nó đ

ược bổ sung 10 tỷ vi khuẩn axit lactic trên mỗi (10 g) 1 lần uống.Do protein thực vật

hấp thụ chậm, nên sản phẩm cũng có tác dụng giảm cân.

Chúng tôi xuất khẩu cá tươi được đánh bắt trực tiếp tại Thị trấn Tosa. Chúng tôi đá

nh bắt cá tươi suốt 4 mùa nên đơn giá và nội dung không đổi. Chúng tôi có nhiều

loại kích cỡ từ cá khoảng 1kg đến cá nhỏ. Hiện có khoảng 111 loại cá tươi có sẵn để

xuất khẩu. Độ tươi của cá Tosa luôn là yếu tố được ưu tiên hàng đầu.

Chúng tôi cung cấp cá ngừ vây xanh tươi được nuôi ở tỉnh Kochi, nơi được thiên nhiê

n ưu đãi. Chúng tôi có thể bán nguyên con (dùng cho các show cắt cá ngừ vây

xanh). Công ty xuất khẩu cá ngừ vây xanh mới bắt và xuất khẩu ở trạng thái đã được

bôi mỡ. Có thể trực tiếp truy xuất nguồn gốc, cá có độ tươi ngon rất cao.

Đây là những con cá chất lượng cao được đánh bắt ở vùng biển sâu ngoài khơi tỉnh

Kochi. Thịt cá rất béo, vị rất ngon, và khi ăn cảm giác tan chảy trong miệng làm nên

sản phẩm tuyệt vời. Cá được đánh bắt suốt cả năm, nhưng chủ yếu hai lần, đó là và

o mùa hè và mùa đông. Chúng tôi hoàn toàn tự hào về độ tươi ngon của cá do cá đ

ược xuất khẩu trực tiếp trong ngày ngay sau khi được đánh bắt.
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Một loại thực phẩm tự nhiên có công thức hoàn toàn với 25 - 35% trái cây tươi (như

tắc Nhật yuzu và dâu tây v.v.) và trà v.v ... được sản xuất tại Nhật Bản và hoàn toàn

không chứa hương vị và chất tạo màu tổng hợp. Sản phẩm này có lượng calo thấp

hơn từ 30% đến 40% so với các sản phẩm của các công ty đối thủ cạnh tranh từ Hoa

Kỳ. Đây là sản phẩm tốt cho sức khỏe cũng như phụ nữ và trẻ em. Chúng tôi có thể

cung cấp sherbet để kiểm tra dị ứng sữa.

Kem được vận chuyển đến Việt Nam bằng các container vận chuyển tôm đông lạnh

từ Việt Nam sang Nhật Bản. TPP sẽ loại bỏ thuế quan trong vòng năm năm.

Công thức chiên chân không ở nhiệt độ thấp

giữ cho hương vị, màu sắc và mùi thơm của trái cây còn nguyên vẹn. Đặc trưng sản

phẩm rất giàu chất xơ và khi ăn cảm giác mịn và nhẹ. Đây là sản phẩm có tính đột

phá mới cao trong khu vực địa phương, vì nó khác với các sản phẩm trái cây sấy khô

khác về phương pháp sản xuất và cảm giác khi ăn.

Sản phẩm được bán ở Hokkaido như một món quà lưu niệm.

Bánh có đặc trưng là vỏ bánh được làm bằng bột ngô, được bao phủ bởi một lớp sô c

ô la trắng và được rắc nhiều miếng chips vị raspberry trên bề mặt. Bánh ăn giòn,

xốp, có vị chua ngọt độc đáo.

Giá bán tại Nhật vào khoảng 500～1000yên (chưa thuế), trọng lương nhẹ nên dễ dà

ng để vận chuyển. Chưa xuất khẩu sang Việt Nam nên có thể là mặt hàng mới trên

thị trường

Công ty Nakano BC có một số lượng lớn "Cocktail Umeshu" trong đó có bổ sung

nước ép mận và nước ép trái cây như trái cây họ cam quýt, nhưng chủ yếu là

"Umeshu hoàn toàn". Umeshu chỉ được làm từ ba nguyên liệu: mận, đường và rượu,

và hương vị ban đầu của mận được đưa trực tiếp vào rượu mận, vì vậy ta có thể

thưởng thức hương vị của "rượu mận Ume chính hiệu".

Một loại trà túi lọc tiện lợi có thể pha với nước nóng, thậm chí với nước mát thường.

Qúy vị có thể thưởng thức trà 1 cách dễ dàng.

Nổi tiếng là một thức uống lành mạnh và vì sức khỏe. Sản phẩm tiện lợi vì được thiết

kế dạng thanh có thể mang đi.

Đây là một loại trà Matcha 100% do Nhật Bản sản xuất nổi tiếng trên toàn thế giới.

Hiện nay, chúng tôi sản xuất trà an toàn và an tâm với phương pháp canh tác riêng

của mình. Ngoài ra chúng tôi còn có trà hữu cơ.

Một loại thực phẩm tự nhiên có công thức hoàn toàn với 25 - 35% trái cây tươi (như

tắc Nhật yuzu và dâu tây v.v.) và trà v.v ... được sản xuất tại Nhật Bản và hoàn toàn

không chứa hương vị và chất tạo màu tổng hợp. Sản phẩm này có lượng calo thấp

hơn 30% đến 40%  so với các sản phẩm của các công ty đối thủ cạnh của Hoa Kỳ, đ

ây là sản phẩm tốt cho sức khỏe cũng như phụ nữ và trẻ em. Chúng tôi có thể thay

thế làm bằng Sorbet cho ai có dị ứng với sữa.

Kem được vận chuyển đến Việt Nam bằng các container vận chuyển tôm đông lạnh

từ Việt Nam sang Nhật Bản. TPP sẽ loại bỏ thuế quan trong vòng năm năm.


