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Nguyên liệu - Gia vị thực phẩm
Men cồn - Men rượu - Men bia
Dinh dưỡng vi sinh
Enzyme chăn nuôi & thủy sản.
Men vi sinh chăn nuôi.
Gia công - tư vấn công thức gia vị phối trộn.



Tập đoàn Angel Yeast được thành lập từ năm 1986 tại Trung Quốc.
Hiện nay Angel đang là một trong ba tập đoàn sản xuất men lớn nhất thế giới. 
Angel có 10 nhà máy hiện đại đạt tiêu chuẩn ISO, HACCP, Kosher, OHSAS, Halal
 được đặt tại Trung Quốc, Ai Cập, Nga.

ICFOOD Việt Nam hiện là nhà phân phối 
các sản phẩm thuộc hãng Angel
 tại thị trường Việt Nam. 

Danh sách sản phẩm đa dạng trong các
 lĩnh vực từ thực phẩm, men bia, men rượu, 
men thực phẩm, vi sinh đến enzyme…

 

Tập đoàn ICFOOD được thành lập từ năm 1999 tại Hàn Quốc.

Năm 2010 ICFOOD Việt Nam được thành lập và trở thành một trong những cầu nối 
cung cấp nguyên liệu – gia vị  cho thị trường Việt Nam. 

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, năm 2020 
Nhà máy gia công và phối trộn gia vị ICFOOD
 được khánh thành tại KCN Tân Bình tại HCM. 
Hiện chúng tôi không chỉ là công ty xuất nhập khẩu
 các loại nguyên liệu và gia vị từ Hàn Quốc, 
Trung Quốc mà còn là đơn vị tư vấn, 
gia công các loại gia vị theo yêu cầu khách hàng.
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NGUYÊN LIỆU – GIA VỊ THỰC PHẨM

Yeast extract FB00
Yeast Extract SA322
Yeast Extract KA02
Yeast Extract HU01
Yeast Extract Mitop A01
Hạt nêm rau củ Hyomoro
Bột nước tương Soy Sauce Powder S
Đạm thực vật HVP – IC
Amino acid Soy sauce
Obok Jin GaNjang
Xốt mì tương đen Chun Jang
Dongyang Chinese bean paste

MEN THỰC PHẨM – MEN BIA & RƯỢU

Men vang đỏ RV002
Men vang trắng BV818
Men rượu Angel Leaven
Men rượu KV21
Nấm mốc tạo hương Aroma King
Men mật rỉ Saccharine Base
Angel Active Dry Yeast
Probiotics Powder

ENZYME 

α - Amylase 
Gluco – Amylase 
Pectinase
Neutral Protease 
Alkaline Protease 
Acid Protease
Cellulase  
Xylanase 
Lipase 
Phytase
β - Mannanase
β - Glucanase
α - Galactosidase

 

DINH DƯỠNG VI SINH

Cao nấm men FM902
Cao nấm men FM888
Peptone Yeast FP103
Peptone Soya FP401
Peptone Proteose
Chất phá bọt XPJ - 747
Mushroom Medium MP300

MEN VI SINH CHĂN NUÔI

Aqua Dry Yeast
Aqua Probiotic
Aqua Licheniformis
BIO – KV01
BIO-ICF01
BIO-BL20

GIA VỊ GIA CÔNG THEO YÊU CẦU

Tư vấn công thức
Nhận gia công theo yêu cầu
Kimchi sauce
Bột Jajang
Gia vị phở
Gia vị mì 

Chất điều vị tự nhiên YEAST EXTRACT

Yeast extract: là nội bào của tế bào nấm men Saccharomyces cerevisiae, 

Chiết xuất nấm men được biết đến giàu 
Vitamin B ,Axit Amin, Axit Glutamic…

Chính vì vậy thường được sử dụng làm phụ gia
 thực phẩm, hương liệu, chất dinh dưỡng 
nuôi cấy vi sinh. 
Chiết xuất nấm men thường được sản xuất 
dưới dạng sệt (Paste) hoặc bột khô (Powder).

Danh sách sản phẩm:

Basic Yeast Extract

Basic Yeast Extract

- Thành phần: chiết xuất nấm men,muối, matodextrin.
- Vị umami đậm đà, dùng thay thế hoặc dùng chung với MSG
 và các chất điều vị khác để tăng vị ngọt đạm tự nhiên.
- Total Nitrogen > 7%, tan trong nước.
- Chứng nhận Kosher, HALAL, Non-GMO
- Hạn sử dụng: 24 tháng,quy cách đóng gói : 20kg/bao

FB00
- Hỗn hợp Chiết xuất nấm men, Muối, Bột ngọt, I+G, 
Maltodextrin.
- Vị umami mạnh, tự nhiên, hậu vị kéo dài.
- Total Nitrogen > 5%.
- Chứng nhận Kosher, HALAL, Non-GMO.
- Hạn sử dụng: 24 tháng,quy cách đóng gói : 10kg/thùng.

- Thành phần : Chiết xuất nấm men, muối. 
- Vị umami đậm đà, dùng thay thế hoặc dùng chung với MSG 
và các chất điều vị khá để tăng vị ngọt đạm tự nhiên.
- Total Nitrogen > 10%.
- Chứng nhận Kosher, HALAL, Non-GMO.
- Chịu nhiệt 121 độ, tan trong nước.
- Hạn sử dụng: 24 tháng,quy cách đóng gói : 20kg/bao.

- Chiết xuất nấm men vị umami mạnh, dùng thay thế hoặc 
dùng chung với MSG và I+G để tăng vị ngọt đạm tự nhiên.
- Hậu vị mạnh và kéo dài, có thành phần I+G tự nhiên
- Total Nitrogen > 9%
- Chứng nhận Kosher, HALAL, Non-GMO
- Chịu nhiệt 121 độ,tan trong nước.
-Hạn sử dụng: 24 tháng,quy cách đóng gói : 20kg/bao.

Seasoned Yeast Extract

SA322

KA02

FB00

HU01

High Umami Yeast Extract

YEAST EXTRACTNỘI DUNG
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Hạt nêm
HYOMORO
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- Chiết xuất 100% từ rau củ, hoàn toàn tự nhiên 
không chất bảo quản.
- Hạn sử dụng 18 tháng.
- Quy cách đóng gói: 1kg/gói, 10kg/thùng.
 

MITOP A01

- Tăng cường vị umami cao nhất, làm tròn vị hơn.
- Phối hợp 4 vị: mặn, ngọt, chua, đắng của món ăn lại 
một cách hoàn hảo hơn.
- Dùng cho các loại gia vị, món ăn cần tăng cường vị Umami 
mạnh nhất, đặc biệt là gia vị mì gói, gia vị phở, gia vị nước sốt,...
- Hạn sử dụng: 24 tháng.
- Quy cách đóng gói 25kg/bao

Soy Sauce 
Powder - S

- Bột nước tương. 
- Bổ sung thêm amino acid, hương và vị nước tương.
- Hạn sử dụng:18 tháng.
- Quy cách đóng gói 20kg/bao.

HVP - IC

- Protein thực vật, giúp tăng vị umami đậm đà.
- Sử dụng làm chất điều vị tự nhiên trong sản phẩm.
- Hạn sử dụng: 18 tháng.
- Quy cách đóng gói 20kg/bao.

Amino Acid
 Soy Sauce

- Đậu nành tách béo
- Nước tương dạng lỏng.
- Tạo mùi và vị umami cho sản phẩm,tăng thêm các amino acid 
và protein cho sản phẩm.
- Hạn sử dụng: 18 tháng.
- Quy cách đóng gói: 18kg/can.

Obok Jin 
Ganjang

- Nước tương dạng lỏng, mang vị umami mạnh,
 thích hợp cho các món chấm, nước súp hoặc sốt ướp.
- Hạn sử dụng: 18 tháng.
- Quy cách đóng gói: 15kg/can.

Chun Jang

- Chun Jang là một trong những nguyên liệu thiết yếu
để sản xuất mì Jajang hay còn gọi mì tương đen. 
Một món ăn nổi tiếng từ Hàn Quốc.
- Hạn sử dụng: 18 tháng.
- Quy cách đóng gói: 14kg/can.

Dongyang 
Chinese bean paste

- Dongyang Chinese bean paste là một trong những 
nguyên liệu thiết yếu để sản xuất mì Jajang. 
- Hạn sử dụng: 18 tháng.
- Quy cách đóng gói: 14kg/can.

GIA VỊ THỰC PHẨM GIA VỊ THỰC PHẨM



 Angel Leaven

KV21

Aroma king

Saccharine Base

Angel Active
 Dry Yeast
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Men rượu Angel Leaven
- Ứng dụng: Lên men rượu gạo, rượu nếp từ 
cơm, cháo, nguồn tinh bột đã được nấu chín.
- Tỉ lệ sử dụng: 5g/kg gạo hoặc tùy chỉnh.
- Đóng gói: 500g/gói, 10kg/thùng.

 

Men rượu KV21
- Ứng dụng: Lên men rượu trực tiếp từ gạo.
- Tỉ lệ: 5 - 10g/kg gạo hoặc tùy chỉnh
- Đóng gói: 10kg/thùng

 

Mốc tạo hương Aroma King
- Ứng dụng: Thúc đẩy quá trình lên men, 
tạo hương thơm
- Tỉ lệ: 2g/kg gạo, 4g/kg nếp 
- Đóng gói: 500g/gói, 10kg/thùng.

 

Men mật rỉ Saccharine Base
- Ứng dụng: Lên men rượu từ mật rỉ,
 nguồn cơ chất đường hoặc dịch trái cây.
- Tỉ lệ: 2g/L 
- Đóng gói: 5kg/gói,10kg/thùng.

 
Men Angel Active Dry Yeast
- Ứng dụng: men rượu công nghiệp
 lên men dịch tinh bột đã được qua 
quá trình dịch hóa và đường hóa.
- Tỉ lệ: 2g/kg
- Đóng gói: 10kg/gói

 

Men Rượu Vang 

    & Men Bia

Men Rượu Vang 

    & Men Bia

Men rượu
 vang đỏ RV002

Men rượu 
vang trắng BV818

Men vang đỏ RV002
- Ứng dụng: Lên men rượu từ nguồn trái cây,
có khả năng giữ lại màu sắc tốt 
có trong cơ chất lên men
- Tỉ lệ sử dụng: 0.4g/L dịch trái cây.
- Đóng gói: 500g/gói, 10kg/thùng.

Men vang trắng BV818
- Ứng dụng: Lên men rượu từ trái cây
- Tỉ lệ: 0.4g/L dịch trái cây
- Đóng gói: 500g/gói, 10kg/thùng

Men bia W38
Men bia W38
- Ứng dụng: Len men bia từ dịch malt.
- Tỉ lệ: 0.5g - 1g/L dịch malt.
- Đóng gói: 500g/gói,10kg/thùng.

MEN RƯỢU MEN BIA & MEN VANG
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Pectinase

Alpha Amylase

Gluco - Amylase

Enzyme Pectinase
- Ứng dụng: Làm trong dịch trái cây,
 tăng hiệu suất thu hồi dịch quả.
- Tỉ lệ: 0.3 - 2g/kg Trái cây
- Đóng gói: 100g/gói, 1kg/gói, 20kg/thùng.

Enzyme Alpha Amylase
- Ứng dụng: Thủy phân tinh bột thành 
dịch đường đa.
- Tỉ lệ: Tùy chỉnh
- Đóng gói: 28kg/can

Enzyme Gluco – Amylase
- Ứng dụng: Thủy phân đường đa thành 
đường đơn, tham gia quá trình
 đường hóa tinh bột.
- Tỉ lệ: Tùy chỉnh
- Đóng gói: 30kg/can

MEN BIA & MEN VANG ENZYME THỰC PHẨM

ENZYME
 
  PECTINASE



 

Peptone Yeast FP103
- Peptone từ nấm men, dùng để thay thế cho peptone từ động vật 
hoặc đậu nành
- Total nitrogen (on dry)≥ 12.5%
- Amino nitrogen: ≥ 2.5%
- Độ hòa tan tốt.
- Hạn sử dụng: 24 tháng.
Quy cách đóng gói : 500g/chai, bao 20kg.

Peptone Soya FP410
- Peptone từ đậu nành, giá thành cạnh tranh, dinh dưỡng cao.
- Total nitrogen (on dry) ≥ 8%
- Amino nitrogen (on dry) ≥ 1.5%
- Độ hòa tan tốt. 
- Hạn sử dụng: 24 tháng.
- Quy cách đóng gói : 500g/chai, bao 20kg.

Peptone Proteose ( Peptone Thịt)
- Peptone từ động vật, dinh dưỡng cao, dùng trong phòng thí nghiệm 
hoặc quy trình sản xuất nhân giống.
- Total Nitrogen (on dry)≥ 12.5%
- Amino Nitrogen : ≥ 3.5%
- Độ hòa tan tốt 
- Hạn sử dụng: 24 tháng.
- Quy cách đóng gói : 450g/chai, 25kg/ thùng.
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DINH DƯỠNG VI SINH DINH DƯỠNG VI SINHPEPTONE

Peptone là hỗn hợp các polypeptide 
và amino acid. 
Chúng được tạo ra bởi quá trình thủy phân protein
 từ nấm men, động vật hoặc thực vật.
 
Peptone là nguồn dinh dưỡng thiết yếu cho hầu hết 
các loại vi sinh và quy trình lên men công nghiệp.
 
ICFOOD Việt Nam hiện đang cung cấp các loại peptone
 từ các nguồn nguyên liệu khác nhau, đáp ứng được 
các nhu cầu từ nghiên cứu chuyên sâu đến sản xuất.

PEPTONE YEAST 
FP103

PEPTONE SOYA
FP410

PEPTONE PROTEOSE

CAO NẤM MEN

Cao nấm men FM902
- Dùng làm môi trường lên men công nghiệp.
- Dùng trong thực phẩm hoặc sản xuất thức ăn chăn nuôi.
- Total nitrogen (on dry): ≥ 9.0%
- Amino nitrogen (on dry): ≥ 3.0%
- Độ hòa tan tốt.
- Hạn sử dụng: 24 tháng.
- Đóng gói: 500g/chai, bao 20kg.

Cao nấm men FM888
- Dùng làm môi trường nuôi cấy vi sinh,
 nghiên cứu khoa học trong phòng thí nghiệm. 
- Là nguồn dinh dưỡng cao và tinh khiết
- Total nitrogen (on dry): ≥ 10.0%
- Amino nitrogen (on dry): ≥ 5.0%
- Độ hòa tan tốt
- Hạn sử dụng: 24 tháng.
- Đóng gói: 500g/chai, bao 20kg.

Môi trường trồng nấm tổng hợp MP300
- Thành phần MP300 : Glucose, cao nấm men, 
bột khoai tây và các khoáng chất.
- Dùng làm môi trường phân lập và nhân giống 
các loại nấm ăn, nấm dược liệu.
Quy cách: 1kg/Chai; 10kg/Thùng

Chất phá bọt Defoamer XPJ -747
- Có công dụng hạn chế bọt hình thành trong 
quá trình sản xuất, phối trộn nguyên liệu.
- Ứng dụng trong sản xuất thực phẩm, tàu phớ, …. 
- Hoặc ngăn tạo bọt trong quá trình sục khí lên men công nghiệp.
- Quy cách: 25kg/Can 
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Amylase Fam - 5

Neutral Protease 

Alkaline Protease 

Acid Protease

Cellulase

Xylanase 

Lipase

Phytase

β-Mannanase

β-Glucanase

α- Galactosidase

ENZYME FOR FEED ENZYME FOR FEED

Amylase Fam - 5
- Enzyme hỗ trợ tiêu hóa tinh bột, giúp hấp thu dinh dưỡng.
- Hạn sử dụng: 12 tháng. Đóng gói 25kg/bao.

Neutral Protease
- Enzyme thủy phân Protein. 
- Hạn sử dụng: 12 tháng. Đóng gói 20kg/bao.

Alkaline Protease
- Enzyme thủy phân Protein trong môi trường kiềm. 
- Hạn sử dụng: 12 tháng. Đóng gói 20kg/bao.

Acid Protease
- Enzyme thủy phân Protein trong môi trường acid. 
- Hạn sử dụng: 12 tháng. Đóng gói 20kg/bao.

Cellulase
- Enzyme thủy phân cellulose.
- Hạn sử dụng: 12 tháng. Đóng gói 25kg/bao.

Xylanase
- Enzyme thủy phân Polysaccarit Xylan tuyến tính.
- Hạn sử dụng: 12 tháng. Đóng gói 25kg/bao.

Lipase
- Enzyme thủy phân chất béo.
- Hạn sử dụng: 12 tháng. Đóng gói 25kg/bao.

β - Mannanase.
- Enzyme thủy phân polysaccarit. 
- Hạn sử dụng: 12 tháng. Đóng gói 25kg/bao.

β - Glucanase.
- Enzyme giúp tiêu hóa chất xơ và khắc phục các vấn đề
 tiêu hóa kém. 
- Hạn sử dụng: 12 tháng. Đóng gói 25kg/bao.

α - Galactosidase.
- Enzyme thủy phân Carbohydrate và các chất đường bột. 
- Hạn sử dụng: 12 tháng. Đóng gói 25kg/bao.

Phytase
- Enzyme thủy phân Phytate
- Hạn sử dụng: 12 tháng. Đóng gói 25kg/bao.



Yeast & Baking Yeast & Baking
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Aqua Dry Yeast

Aqua Probiotic

Aqua Licheniformis 

BIO - KV01

BIO - ICF01

BIO - BL20 

MEN VI SINH MEN VI SINH

Aqua Dry Yeast
- Chủng men Saccharomyces cerevisiae chịu được pH thấp 
trong dạ dày. 
- Men vi sinh tự nhiên thay thế cho kháng sinh.
- Tăng cường tiêu hóa, giảm thời gian hấp thụ thức ăn.
- Trị tiêu chảy do vi sinh đường ruột.
- Tỉ lệ sử dụng: 
     + 500g – 1000g/tấn thức ăn chăn nuôi, 
     + 1- 2kg/ Tấn thức ăn thủy sản.
- Hạn sử dụng: 24 tháng. Đóng gói 500g/gói, 10kg/thùng.

Aqua Probiotic (Bacillus subtilis)
- Men vi sinh giúp loại bỏ các vi khuẩn có hại trong đường ruột.
-  Nồng độ: 20 tỷ men sống/g.
- Xử lý nước ao nuôi tôm cá, có thể đùn, ép viên dưới nhiệt độ cao.
- Tỉ lệ sử dụng: 
     + 100 -150g/tấn thức ăn chăn nuôi.
     + 100 – 200g/ tấn thức ăn thủy sản
     + 1kg/2000 – 3000m3 nước
- Hạn sử dụng: 24 tháng. Đóng gói: 1kg/gói, 10kg/thùng.

Aqua Licheniformis (Bacillus Licheniformis)
- Men vi sinh giúp loại bỏ các vi khuẩn có hại trong đường ruột.
- Chịu nhiệt 121 độ C. Xử lý nước ao nuôi tôm cá.
- Tỉ lệ sử dụng : 
    + 50g/tấn thức ăn chăn nuôi.
     + 100 – 200gr/ 2000 – 3000m3 nước
- Hạn sử dụng 24 tháng. Đóng gói : 25kg/bao.

BIO – KV01
- Ngăn ngừa vi khuẩn gây bệnh phân trắng, giảm khí độc ao nuôi, 
hỗ trợ tiêu hóa.
- Hạn sử dụng 12 tháng. Đóng gói 20kg/can.

BIO-ICF01
- Phân hủy thức ăn thừa, khí độc dưới đáy ao, ổn định màu nước
- Kìm hãm tăng trưởng của vi sinh vật gây bệnh.
- Hạn sử dụng 12 tháng. Đóng gói 5kg/gói.

BIO-BL20
- Cải thiện tăng trọng, giảm tiêu tốn thức ăn.
- Hỗ trợ tiêu hóa, phòng bệnh đường ruột.
- Hạn sử dụng 12 tháng. Đóng gói 20kg/can.



Yeast & Baking Yeast & Baking
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GIA VỊ PHỐI TRÔN TƯ VẤN & GIA CÔNG

ICFOOD VIỆT NAM – NHÀ MÁY CHUYÊN SẢN XUẤT 

VÀ GIA CÔNG GIA VỊ

 Khai trương nhà máy năm 2020.

 Diện tích nhà máy: 3000m2.

 Vận hành theo tiêu chuẩn FSSC.

 Công suất lên đến 1000 tấn/năm. 

Tiếp nhận yêu cầu 
của khách hàng

Nghiên cứu sản phẩm

Mẫu thử

Sản xuất OEM

Nguyên liệu

Công thức sản phẩm

Đạt

Không đạt

Tiếp tục

Bàn giao Hỗ trợ kỹ thuật
trong suốt quá trình 

sử dụng sản phẩm



Kimchi sauce

Công dụng: Là sauce nền tạo nên gia vị muối kimchi,
 phù hợp với các cơ sở muốn tạo nên món Kimchi
 mang dấu ấn thương hiệu của riêng mình. 
Hỗ trợ nghiên cứu và cải tiến công thức
Thành phần: Nước mắm, muối, dịch chiết tôm, 
V-Kimchi.

 

Jajang Powder

Công dụng: Bột gia vị cho mì tương đen, đã phối trộn
 tỉ lệ hoàn chỉnh, chỉ cần hòa với nước là có thể sử dụng.
Thành phần: đường Malto, chất điều vị, bột gừng, 
nước tương, bột Jajang nền,… 

2019

Dầu hành
 Onion �avor oil B

Damgeumi sauce

Hyomoro VN01

Yeast seasoning
 powder

GIA VỊ PHỐI TRỘN Một số sản phẩm tiêu biểu

Tokbokki sauce

Công dụng: Là sauce tạo nên hương vị cho món 
bánh gạo cay, sản phẩm đã phối trộn 
theo tỉ lệ hoàn chỉnh, có thể sử dụng ngay hoặc 
dùng làm sauce nền cho công thức riêng của cửa hàng.
Thành phần: đường Malto, chất điều vị, muối, hành tây, 
bột ớt,….

GIA VỊ PHỐI TRỘNMột số sản phẩm tiêu biểu

Một số sản phẩm khác.

Dầu hành Onion �avor oil B.
- Dầu hành cho mì gói, phở, dầu nền cho các gia vị,…

Damgeumi sauce.
- Sauce làm Kimchi – món ăn nổi tiếng của Hàn Quốc.

Hyomoro powder VN01.
- Bột nêm từ rau củ tự nhiên, không bổ sung thêm MSG.

Yeast seasoning powder.
- Gia vị nền bổ sung vị Umami, chứa chiết xuất nấm men..



Liên hệ Phòng Kinh doanh: 
Hotline: 090.139.8299 (Mr. Tân – Giám Đốc). 

Ms. Hân: 091.4099.169 

Mrs. Thương: 093.491.0694

Ms Hồng Anh : 0965374220

Email: food@icfood.vn

Địa chỉ giao dịch và nhà máy: 
Lot III/21, CN10, KCN Tân Bình, Tây Thạnh, Tân Phú, Tp. HCM 
Tel: +84-(0)8-9664-9000 
Website: www.icfood.vn
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