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DANH SÁCH SẢN PHẨM MỲ - BÁNH KẸO - THỰC PHẨM
No

1

2

3

Tên sản
phẩm

Mỳ
Spagetti
cho trẻ em
100g

Mỳ Somen
cho trẻ em
100g

Mỳ Udon
cho trẻ em
100g

Lưu ý

Trọng
lượng
sp/

Giá

4902571203957

Mỳ Spagetti cho bé ăn dặm từ 9
tháng được làm từ bột mỳ với chiều
dài 2.5cm, độ dày 1mm, rất thích
hợp cho bé ăn, an toàn cho bé vì
không sử dụng chất bảo quản
Mỳ hoàn toàn tách muối nên có thể
dễ dàng chế biến thức ăn cho bé

HDSD: Cho mỳ vào nước sôi từ 3
đến 5 phút, ngâm mỳ vào nước
mát rồi vớt ra để ráo, sau đó chế
biến món ăn cho bé
LƯU Ý: Để nơi khô ráo, thoáng
mát. Tránh ánh nắng trực tiếp,
môi trường nóng và ấm ướt

100g

78.000

4902571203704

Mỳ Somen cho bé ăn dặm từ 7 tháng
được làm từ bột mỳ với chiều dài
2.5cm, độ dày 1mm, rất thích hợp
cho bé ăn, an toàn cho bé vì không
sử dụng chất bảo quản
Mỳ hoàn toàn tách muối nên có thể
dễ dàng chế biến thức ăn cho bé

HDSD: Cho mỳ vào nước sôi từ 3
đến 5 phút, ngâm mỳ vào nước
mát rồi vớt ra để ráo, sau đó chế
biến món ăn cho bé
LƯU Ý: Để nơi khô ráo, thoáng
mát. Tránh ánh nắng trực tiếp,
môi trường nóng và ấm ướt

100g

78.000

4902571203902

Mỳ Udon cho bé ăn dặm từ 5 tháng
được làm từ bột mỳ với chiều dài
2.5cm, độ dày 1mm, rất thích hợp
cho bé ăn, an toàn cho bé vì không
sử dụng chất bảo quản
Mỳ hoàn toàn tách muối nên có thể
dễ dàng chế biến thức ăn cho bé

HDSD: Cho mỳ vào nước sôi từ 3
đến 5 phút, ngâm mỳ vào nước
mát rồi vớt ra để ráo, sau đó chế
biến món ăn cho bé
LƯU Ý: Để nơi khô ráo, thoáng
mát. Tránh ánh nắng trực tiếp,
môi trường nóng và ấm ướt

100g

78.000

`

Hình ảnh

Hướng dẫn sử dụng

4

5

Mỳ Udon
không có
hàm lượng
muối 180g

Mỳ Somen
không có
hàm lượng
muối 180g

4902571201267

4902571203353

Mỳ Udon không muối có độ trơn
mềm, thơm ngậy, không vị muối nên
rất phù hợp cho bé ngay từ giai đoạn
đầu ăn dặm, thích hợp sử dụng cho
cả người già
+ Mỳ không chứa protein gây dị
ứng, trẻ em có thể dễ dàng nhai và
tiêu hóa nhanh.
+ Gồm nhiều vitamin và khoáng
chất cho sự tăng trưởng và phát triển
mạnh khỏe của bé
THÀNH PHẦN : bột mì
THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG
TRONG 100G
Năng lượng: 358kcal
Protein: 9.0g
Lipid: 1.3g
Carbohydrate: 77.6g
Sodium: 100mg
Mỳ Udon không muối có độ trơn
mềm, thơm ngậy, không vị muối nên
rất phù hợp cho bé ngay từ giai đoạn
đầu ăn dặm, thích hợp sử dụng cho
cả người già
+ Mỳ không chứa protein gây dị
ứng, trẻ em có thể dễ dàng nhai và
tiêu hóa nhanh.
+ Gồm nhiều vitamin và khoáng
chất cho sự tăng trưởng và phát triển
mạnh khỏe của bé
THÀNH PHẦN : bột mì
THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG
TRONG 100G
Năng lượng: 357kcal

HDSD : Cho mỳ vào luộc.
Đối với trẻ 5 tháng hoặc 7 tháng
thì luộc 20 - 25 phút.
Đối với trẻ 9 tháng thì luộc
khoảng 15 phút.
Đối với trẻ từ 11 tháng thì luộc
khoảng 13 phút
Khi mỳ đã được luộc mềm, đổ ra
cho ráo nước, rồi cắt nhỏ theo độ
ăn thô của bé, hoặc có thể dùng
mỳ để nấu súp, xào ...Với các bé
nhỏ chưa ăn thô được có thể giã
hoặc xay nhuyễn rồi chế biến các
món cháo, súp cho bé.
BẢO QUẢN : Nơi khô ráo,
thoáng mát
, trá nh nhiệ t độ ca o

180g

49.500

HDSD : Cho mỳ vào luộc.
Đối với trẻ 5 tháng hoặc 7 tháng
thì luộc 20 - 25 phút.
Đối với trẻ 9 tháng thì luộc
khoảng 15 phút.
Đối với trẻ từ 11 tháng thì luộc
khoảng 13 phút
Khi mỳ đã được luộc mềm, đổ ra
cho ráo nước, rồi cắt nhỏ theo độ
ăn thô của bé, hoặc có thể dùng
mỳ để nấu súp, xào ...Với các bé
nhỏ chưa ăn thô được có thể giã
hoặc xay nhuyễn rồi chế biến các
món cháo, súp cho bé.
BẢO QUẢN : Nơi khô ráo,

180g

49.500

6

7

Mỳ sợi nhỏ
không có
hàm lượng
muối 180g

Mỳ Soba
không có
hàm lượng
muối, dinh
dưỡng cao
180g

4902571203360

4938892290437

Mỳ Udon không muối có độ trơn
mềm, thơm ngậy, không vị muối nên
rất phù hợp cho bé ngay từ giai đoạn
đầu ăn dặm, thích hợp sử dụng cho
cả người già
+ Mỳ không chứa protein gây dị
ứng, trẻ em có thể dễ dàng nhai và
tiêu hóa nhanh.
+ Gồm nhiều vitamin và khoáng
chất cho sự tăng trưởng và phát triển
mạnh khỏe của bé
THÀNH PHẦN : bột mì
THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG
TRONG 100G
Năng lượng: 360kcal
Protein: 9.4g
Lipid: 1.3g
Carbohydrate: 77.7g
Kali: 100mg
Mỳ Soba không muối có độ trơn
mềm, thơm ngậy, không vị muối nên
rất phù hợp cho bé ngay từ giai đoạn
đầu ăn dặm, thích hợp sử dụng cho
cả người già
+ Mỳ không chứa protein gây dị
ứng, trẻ em có thể dễ dàng nhai và
tiêu hóa nhanh.
+ Gồm nhiều vitamin và khoáng
chất cho sự tăng trưởng và phát triển
mạnh khỏe của bé
THÀNH PHẦN : bột soba
THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG
TRONG 100G
Năng lượng: 361kcal
Protein: 13.4g

HDSD : Cho mỳ vào luộc.
Đối với trẻ 5 tháng hoặc 7 tháng
thì luộc 20 - 25 phút.
Đối với trẻ 9 tháng thì luộc
khoảng 15 phút.
Đối với trẻ từ 11 tháng thì luộc
khoảng 13 phút
Khi mỳ đã được luộc mềm, đổ ra
cho ráo nước, rồi cắt nhỏ theo độ
ăn thô của bé, hoặc có thể dùng
mỳ để nấu súp, xào ...Với các bé
nhỏ chưa ăn thô được có thể giã
hoặc xay nhuyễn rồi chế biến các
món cháo, súp cho bé.
BẢO QUẢN : Nơi khô ráo,
thoáng mát
, trá nh nhiệ t độ ca o

180g

49.500

HDSD : Cho mỳ vào luộc.
Đối với trẻ 5 tháng hoặc 7 tháng
thì luộc 20 - 25 phút.
Đối với trẻ 9 tháng thì luộc
khoảng 15 phút.
Đối với trẻ từ 11 tháng thì luộc
khoảng 13 phút
Khi mỳ đã được luộc mềm, đổ ra
cho ráo nước, rồi cắt nhỏ theo độ
ăn thô của bé, hoặc có thể dùng
mỳ để nấu súp, xào ...Với các bé
nhỏ chưa ăn thô được có thể giã
hoặc xay nhuyễn rồi chế biến các
món cháo, súp cho bé.
BẢO QUẢN : Nơi khô ráo,
thoáng mát
, trá nh nhiệ t độ ca o

180g

59.000

8

Trà lúa
mạch Mugi
52 gói x
8gram

4902571231400

9

Trà lúa
mạch Mugi
16 gói x
8gram

4902571271604

10

11

Nước tương
chấm thịt
nướng có vị
tỏi 575g

Nước tương
chấm thịt
nướng có vị
tỏi 1.15 kg

Trà lúa mạch Mugi Nhật Bản là loại
trà được dùng phổ biến ở Nhật. Trà
Cách sử dụng:
lúa mạch thơm Mugi là loại trà lúa
- Một túi có 54 gói,1 gói pha với 52 gói x 8g
mạch được gia công từ loại ngũ cốc
từ 1 đến 2 lít nước sôi, để nguội
đại mạch bằng phương pháp trích ly,
uống thay nước.
không chứa cafein. Được dùng cho
Trà thơm lúa mạch mang lại cho
cả trẻ em và người già. Không gây
bạn một hương vị thơm ngon hoàn
mất ngủ.
toàn mới lạ, thư giãn thưởng thức
Công dụng:
tách trà từ nguyên liệu thiên nhiên
- Làm thanh nhiệt, nhất là mùa hè trẻ
16 gói x 8g
này sẽ giúp bạn có được những
em uống rất tốt.
phút giây thư giản tuyệt vời!
- Bảo vệ bao tử, phòng ngừa nhồi
máu cơ tim, phòng ngừa tai biến

4904621011321

* Thành phần: Nước tương, đường,
dầu mè, dầu tỏi, xì dầu, dấm, muối,
hương vị..
* Công dụng: Dùng để chấm thịt
nướng, làm bít tết, BBQ, steak, hoặc
ướp trước khi chế biến món ăn 10 15 phút (có thể ướp 3 kg thịt cho 1
sản phẩm)
Hương vị ngọt ngào được nhiều
người ưa thích, giúp tăng thêm sự
ngon miệng cho món ăn

LƯU Ý:
+ Giữ nắp chặt, lắc đều trước khi
sử dụng
+ Nên giữ trong tủ lạnh để bảo
quản sau khi mở nắp
+ Để nơi khô ráo, tránh tiếp xúc
với nhiệt độ cao, cẩn trọng khi
dùng để tránh vương bẩn vào quần
áo

4904621011338

* Thành phần: Nước tương, đường,
dầu mè, dầu tỏi, xì dầu, dấm, muối,
hương vị..
* Công dụng: Dùng để chấm thịt
nướng, làm bít tết, BBQ, steak, hoặc
ướp trước khi chế biến món ăn 10 15 phút (có thể ướp 6 kg thịt cho 1
sản phẩm)
Hương vị ngọt ngào được nhiều
người ưa thích, giúp tăng thêm sự
ngon miệng cho món ăn

LƯU Ý:
+ Giữ nắp chặt, lắc đều trước khi
sử dụng
+ Nên giữ trong tủ lạnh để bảo
quản sau khi mở nắp
1.15 kg
+ Để nơi khô ráo, tránh tiếp xúc
với nhiệt độ cao, cẩn trọng khi
dùng để tránh vương bẩn vào quần
áo

575g

72.000

40.000

122.000

190.000

4901650102426

Sử dụng đường đen của Okinawa
tạo nên
vị kẹo đen truyền thống

Bảo quản ở nơi khô ráo thoáng
mát tránh ánh nắng trực tiếp

110

39.000

4901650103379

Kẹo tổng hợp 5 loại: sơ ri, táo Phú
Sĩ, đào trắng, quýt, nho… Sử dụng Bảo quản ở nơi khô ráo thoáng
bằng nguyên vật liệu hoàng toàn nội mát tránh ánh nắng trực tiếp
địa

110

39.000

Kẹo cà phê
4901650102433
nguyên chất

Kẹo cà phê nguyên chất, 30%,
không chứa calories

Bảo quản ở nơi khô ráo thoáng
mát tránh ánh nắng trực tiếp

80

44.500

15

Kẹo cà
chua
nguyên
chất đậm
đặc

4901650221905

Kẹo cà chua nguyên chất đậm đặc

Bảo quản ở nơi khô ráo thoáng
mát tránh ánh nắng trực tiếp

85

44.500

16

Kẹo dẻo
hương trái
cây

4901650228157

Kẹo dẻo hương trái cây các loại với
Bảo quản ở nơi khô ráo thoáng
bao bì in hình ảnh nhân vật chó mèo
mát tránh ánh nắng trực tiếp
dễ thương

30

27.500

12

Kẹo đen
truyền
thống

13

Kẹo trái
cây tổng
hợp

14

17

Bánh ăn
dặm bổ
sung Canxi
hình thú
Bournbon

4901360311309

Thành phần: Bột mì, đường, trứng
gà, bơ, sữa đặc có đường, hạnh
nhân, muối và hương liệu tự nhiên.
Sử dụng và bảo quản:
- Sử dụng: Sản phẩm sử dụng để ăn
ngay.

Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát.

37.500

18

Bánh dinh
dưỡng bổ
sung Canxi
Kidorikko

19

Bánh ốc
quế
Glico

4901005102996

20

Mỳ MuG

4902105016084

21

Dầu Vừng
Ajinomoto

22

Dầu Vừng

23

Dầu Olive

40.000

4901360311316

4902590852853

4902590128873

Sử dụng: Sản phẩm sử dụng để ăn
ngay.
Thành phần: Đường, ngô, cacao, dầu
thực vật, bột sữa nguyên chất, sữa
Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát.
đặc có đường, lactose và hương liệu
tự nhiên

90.000

65.000

Sử dụng: Sử dụng để chế biến
những món ăn.
Thành phần:100% dầu vừng nguyên Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát.70g
chất tinh luyện
Sử dụng: Sử dụng để chế biến
những món ăn.
Thành phần:100% dầu vừng nguyên Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát.
160g
chất tinh luyện

70g

56.000

85.000

60.000

24

26

Thành phần: Mì chiên, muối, xì dầu,
gia vị chiết xuất từ thịt.
Sử dụng để ăn trực tiếp hoặc cho mỳ
Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát.
vào bát, châm nước sôi đậy kín 3-4
phút là ăn được

Mỳ ăn liền
Tokyo

Bánh ăn
dặm hình
thú 3 màu

4901588220025

Thành phần: Bột mỳ, đường,
shortening, dầu cá, muối, men, chất
tạo xốp
Sử dụng và bảo quản:
- Sử dụng: Sản phẩm dùng để ăn
trực tiếp.

Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát.

45.000

60.000

