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BIRDSONG IN THE MORNING FROM 

MOUNTAIN TAEGI CORPORATION

Nước cốt củ cải & rễ cát cánh/nước gạo deodeok 

(tên Đông y: sơn hải loa)

Cho củ cải tươi và rễ cát cánh tươi vào thiết bị chiết tách, đun nóng trong 

vòng 18h, chiết lấy nước cốt cho vào nồi chưng truyền thống, hòa cùng 

nước gạo rồi ninh

Sản phẩm tốt cho hệ hô hấp, bán tại Việt Nam 

cũng sẽ rất được ưa chuộng.

Được đun trong suốt hơn 36h, giúp sản 

phẩm có thể bảo quản lên đến 24 tháng 

mà không bị biến chất.

2 Wellbeing-Garden Co. Phở, mì lạnh

3 Charm-food Cá minh thái khô xé, cá minh thái khô
Cá minh thái khô thượng hạng được sản xuất theo tiêu chuẩn quản lý chất 

lượng nghiêm ngặt.

Chất lượng sản phẩm đến từ nguyên liệu tươi 

ngon, bảo quản nghiêm ngặt cùng phương thức 

phơi khô tự nhiên, tiếp đó là quá trình làm chín 

trong kho hơn 1 năm ở nhiệt độ thấp, tạo nên món 

cá minh thái thượng hạng mà không cần dùng đến 

chất hun khói.

Chăm chút trong từng khâu chế biến 

cho hương vị càng thêm tuyệt hảo.

Hotdog phô mai (Mozzarella cheese hotdog)

Vẫn là hình dáng món Corn dog truyền thống nhưng bên trong lớp bột ngô 

dày xốp là phô mai Mozzarella, giúp bạn có thể thưởng thức cùng lúc cả 

xúc xích và phô mai.

Bên trong hình dáng của món hotdog thông 

thường là phần nhân nửa xúc xích nửa phô mai, 

giúp bạn có thể thưởng thức cùng lúc cả xúc xích 

và phô mai Mozzarella.

Sản phẩm là sự kết hợp tuyệt vời giữa 

xúc xích, phô mai mozzarella và lớp bột 

chiên xốp mềm được pha trực tiếp thay 

vì dùng hỗn hợp bột hotdog pha sẵn.

Hotdog khoai tây (Potato hotdog) Khoai tây được bọc thêm bên ngoài lớp bột chiên xốp mềm.

Hotdog bọc ngoài bằng các miếng khoai tây chiên 

vuông vức thay vì vụn bánh mì khô như loại 

hotdog truyền thống.

Món hotdog phủ khoai tây chiên bên 

ngoài lớp bột chiên xốp mềm được pha 

trực tiếp thay vì dùng hỗn hợp bột 

hotdog pha sẵn, tạo hương vị thơm 

ngon giòn rụm.

Hotdog truyền thống (Cryspy hotdog)
Hotdog truyền thống với lớp bột chiên xốp mềm phủ thêm vụn bánh mì 

khô.

Món hotdog truyền thống phủ vụn bánh 

mì khô bên ngoài lớp bột chiên xốp 

mềm với phần bột được pha trực tiếp 

thay vì dùng hỗn hợp bột hotdog pha 

sẵn.

Xúc xích cuộn churros (Hot chu) Món xúc xích cuộn bánh churros.

Bánh churros cuộn quanh thanh xúc xích, giúp bạn 

có thể cùng lúc thưởng thức hương vị của churros 

lẫn xúc xích.

Bánh churros cuốn quanh xúc xích thay 

cho lớp bột truyền thống giúp bạn cảm 

nhận đồng thời cả vị xúc xích lẫn cảm 

giác giòn xốp của bánh.

Trà ngũ cốc dinh dưỡng (15 loại ngũ cốc) có thể 

thay thế bữa ăn
Trà bổ dưỡng uống thay thế bữa ăn, chứa 15 loại ngũ cốc

Món ăn nhẹ dạng bột chỉ cần rót thêm nước hoặc 

sữa rồi khuấy đều là có thể dùng ngay.

Sản phẩm bổ dưỡng giúp bạn có thể 

hấp thụ cùng lúc các loại ngũ cốc dinh 

dưỡng mà vốn dĩ chỉ có thể ăn hoặc 

uống riêng rẽ.

Cơm cháy truyền thống Món cơm cháy thơm ngon được làm từ 100% gạo nội địa Hàn
Có thể sử dụng như bữa ăn nhẹ hoặc đun lên 

uống thay bữa ăn chính.
Giá cả hợp lý, hương vị thơm ngon

Daio Enzyme Prime (men tiêu hóa)

Bột mầm lúa mạch (pha uống)

Trà lúa mạch, Ngũ cốc mầm lúa mạch

◦ Men tiêu hóa dạng bột làm từ nông sản tự trồng, sau đỏ ủ men giúp 

tăng cường các thành phần dinh dưỡng vốn có và hoạt tính hóa các lợi 

khuẩn.

◦ Các nguyên liệu như mầm lúa mạch, quả anh đào dại (aronia), nghệ... 

đều là nông sản hữu cơ tự trồng sau đó chế biến ủ men.

◦ Chiết xuất và phát triển chất ức chế béo phì từ mầm lúa 

mạch(Saponarin).

  (Bằng sáng chế số 10-1645464 : hỗn hợp ức chế chứng béo phì có 

chứa chiết xuất mầm lúa mạch)

◦ Chứa 2 loại enzyme Alpha-Amylase & Protease với hoạt tính cao.

Men tiêu hóa chứa 2 loại enzyme Alpha-Amylase 

& Protease với hoạt tính cao.

Có 2 loại enzyme Alpha-Amylase & 

Protease với hoạt tính cao.

Danh sách doanh nghiệp tham dự Matching Kangwon 2019

Được sản xuất từ 100% gạo nội địa Hàn, cho sợi phở mềm dai vừa đủ, không chất bảo quản giúp khách hàng có thể an tâm sử dụng.

Nước dùng thanh thanh vừa vặn mang vị cay dịu đậm chất Hàn Quốc.

Sợi phở không chiên trong dầu nên hương vị thanh nhẹ, không sợ tăng cân.

Vị hải sản tươi đậm đà cay cay là số 1

Ngoài ra Well-being Garden còn kết hợp gạo với lá ổi - có tác dụng ngăn ngừa dị ứng và tiêu đường - tạo nên sản phẩm Phở lá ổi Well-being

Sử dụng hộp đựng bằng giấy thay vì hộp nhựa.

4 Okdufood Co., Ltd

5 N-CHOICE Co., Ltd.

6 Sandeulnuri Agricultural Co.,Ltd



Bột mầm lúa mạch (pha uống)

◦ 100% lúa mạch hữu cơ (nội địa Hàn)

◦ Sản phẩm được làm từ lúa mạch hữu cơ tự canh tác, được ươm mầm 

từ loại lúa mạch hạt to chứa nhiều thành phần bổ dưỡng nhất. Sản phẩm 

dạng bột dễ uống dễ hấp thụ.

100% lúa mạch hữu cơ
Sản phẩm được tạo nên từ những loại 

nông sản hữu cơ tự canh tác

Trà lúa mạch, Ngũ cốc mầm lúa mạch

◦ 100% lúa mạch hữu cơ (nội địa Hàn)

◦ Trà túi lọc được làm từ lá non của mầm lúa mạch hữu cơ tự canh tác, 

rang chín không sử dụng chất phụ gia

100% lúa mạch hữu cơ
Sản phẩm được tạo nên từ những loại 

nông sản hữu cơ tự canh tác

30 gói nước ép deodeok

Deodeok Hoengseong vùng Gangwondo được trồng và thu hoạch sau 3 

năm, sau đó phơi khô, chiết lấy nước ép pha cùng nước tinh khiết tạo nên 

loại thức uống bổ dưỡng.

Được chiết xuất và ủ chín ở nhiệt độ thấp trong 

48h.

Nếu phơi khô rồi mới chiết tách nước ép thì các 

thành phần có lợi trong deodeok sẽ tăng cao hơn 

so với việc ép nước từ deodeok tươi.

Sản phẩm được sản xuất từ củ 

deodeok lành tính ai cũng có thể ăn 

được, có lợi cho phổi và phế quản, hỗ 

trợ đào thải dịch viêm nhiễm trong cơ 

thể.

Nước ép đông trùng hạ thảo Seongjaemo

Thức uống bổ dưỡng được chiết xuất từ 100% đông trùng hạ thảo gạo 

lứt Seongjaemo - sản phẩm được cấp nhiều bằng sáng chế trong và 

ngoài nước, được trồng từ gạo lứt - loại thực phẩm được công nhận là 

thực phẩm cho sức khỏe.

Đông trùng hạ thảo từ gạo lứt, được chiết xuất và 

ủ chín ở nhiệt độ thấp trong 48h.

Sản phẩm uy tín đã được Cục an toàn 

thực phẩm - dược phẩm Hàn Quốc 

công nhận là sản phẩm loại 1 về hoạt 

tính sinh học.

30 gói nước ép hồng sâm

Thủy sâm 6 năm tuổi được tuyển lựa kỹ càng, không tước vỏ, hấp chín 

bằng hơi trong thời gian dài sau đó phơi khô thành hồng sâm, chỉ chiết lấy 

nước ép nguyên chất và không sử dụng bất kỳ phụ gia nào khác.

Giàu thành phần bổ dưỡng từ 100% hồng sâm 

nguyên chất, được chiết xuất và ủ chín ở nhiệt độ 

thấp trong 48h.

Hàm lượng saponin cao tăng cường 

khả năng miễn dịch.

30 gói nước ép deodeok đen lên men

Deodeok được trồng trực tiếp sau đó ủ chín làm thành deodeok đen lên 

men, thêm 4 loại dược liệu trong bài thuốc Tứ vật thang (Đương quy, 

Xuyên khung, Bạch thược, Thục địa), lê, táo đỏ tạo nên món nước ép 

deodeok đen lên men đậm đà.

Được chiết xuất và ủ chín ở nhiệt độ thấp trong 

48h.

Theo kết quả phân tích deodeok tươi và deodeok 

lên men thì deodeok lên men có thành phần dinh 

dưỡng cao gấp 20 lần deodeok tươi.

Sản phẩm deodeok lên men đầu tiên tại 

Hàn Quốc, gúp thanh lọc cơ thể, ngăn 

ngừa viêm nhiễm.

Nước cốt deodeok
Nước cốt deodeok 100% được cô đặc từ nước ép deodeok nguyên chất 

ở nhiệt độ thấp trong thời gian dài.
100% nước cốt deodeok

Chỉ chiết xuất những phần có công hiệu 

của deodeok

Nước cốt hồng sâm
Nước cốt hồng sâm 100% được cô đặc từ nước ép hồng sâm nguyên 

chất ở nhiệt độ thấp trong thời gian dài.
100% nước cốt hồng sâm

Chỉ chiết xuất những phần có công hiệu 

của hồng sâm

Trà deodeok
Trà deodeok được nhào nặn từ hỗn hợp nước cốt deodeok 100% với 

đường nho sau đó làm thành dạng hạt nhỏ.
Trong mỗi gói trà chứa 3-4 rễ deodeok cô đặc.

Trà deodeok cho bạn những phút giây 

thư thái bên tách trà bổ dưỡng

Viên deodeok Sản phẩm dạng viên được bào chế và nhào nặn từ bột deodeok phơi khô 100% viên deodeok
Viên deodeok được đóng gói vừa đủ 1 

liều dùng giúp sử dụng một cách tiện lợi

Viên uống hồng sâm
Sản phẩm dạng viên được bào chế và nhào nặn từ bột hồng sâm phơi 

khô
100% viên uống hồng sâm

Viên uống hồng sâm được đóng gói 

vừa đủ 1 liều dùng giúp sử dụng một 

cách tiện lợi

Viên đông trùng hạ thảo
Sản phẩm dạng viên được bào chế và nhào nặn từ bột đông trùng hạ 

thảo phơi khô
100% viên đông trùng hạ thảo

Viên đông trùng hạ thảo được đóng gói 

vừa đủ 1 liều dùng giúp sử dụng một 

cách tiện lợi

Viên deodeok đen lên men
Sản phẩm dạng viên được bào chế và nhào nặn từ bột deodeok đen lên 

men phơi khô
100% viên deodeok đen lên men

Viên deodeok đen lên men được đóng 

gói vừa đủ 1 liều dùng giúp sử dụng 

một cách tiện lợi

Viên cát cánh đỏ
Sản phẩm dạng viên được bào chế và nhào nặn từ bột cát cảnh đỏ phơi 

khô
100% viên cát cánh đỏ

Viên cát cánh đỏ được đóng gói vừa đủ 

1 liều dùng giúp sử dụng một cách tiện 

lợi

Bột deodeok Sản phẩm được bào chế từ bột deodeok phơi khô 100% bột deodeok

Có thể cho vào thức ăn và chế biến một 

cách dễ dàng, hoặc pha vào sữa uống 

liền.

Deodeok Hoengseong trộn

Những củ deodeok Hoengseong tươi nhất sau khi được lựa chọn sẽ 

được tách vỏ và rửa sạch, trộn cùng tương ớt làm dậy lên hương vị cay 

tê hấp dẫn. Món ăn này giúp bạn có thể thưởng thức những củ deodeok 

vốn cần chế biến cầu kỳ một cách cực kỳ tiện lợi.

Những củ deodeok tươi giàu saponin được chế 

biến thành món ăn kèm, giúp bạn dễ dàng thưởng 

thức bất cứ lúc nào.

Deodeok nguyên củ được sơ chế kỹ 

lưỡng rồi đem tẩm ướp, giúp khách 

hàng có thể dễ dàng thưởng thức như 

một món ăn kèm tốt cho sức khỏe.

Tương đậu deodeok Hoengseong

Nước ép từ những củ deodeok Hoengseong được sơ chế sạch sẽ trộn 

cùng tương đậu rồi ủ chín tạo nên món tương đậu deodeok hương vị 

đậm đà.

Món tương mang cả hương và vị của những củ 

deodeok Hoengseong tươi ngon, được sử dụng 

trong nấu nướng và làm nước sốt.

Deodeok Hoengseong kết hợp cùng 

tương đậu truyền thống thơm ngon tạo 

nên món ăn bổ dưỡng và dễ sử dụng.

6 Sandeulnuri Agricultural Co.,Ltd

8 Hoengseong Food

7 Hoengseong Insam Farm Corporation



Tương ớt deodeok
Loại tương hỗn hợp được chế biến từ nước ép chiết xuất từ deodeok 

hấp 6h ở nhiệt độ 120C, trộn cùng tương ớt rồi ủ chín.

Tương ớt chứa chiết xuất củ deodeok 

Hoengseong, có thể sử dụng làm nước sốt, các 

món trộn...

Món tương ớt thơm ngon hơn nhờ sự 

kết hợp hài hòa giữa củ deodeok và vị 

cay của tương ớt.

9
Agricultural MilwonBonga Anheungjjinbbang 

Co., Ltd

Bánh bao Anheung, Bánh bao nhân bí đỏ ngọt 

Anheung

Món bánh bao với lớp vỏ bột mì bọc ngoài phần nhân đậu rồi hấp bằng 

hơi nước, là món ăn nhẹ tiêu biểu của Hàn Quốc với chất bánh mềm mại 

và hương vị thanh đạm tuyệt hảo.

Món bánh thanh đạm không ngấy với phần nhân 

làm từ đậu nguyên hạt ninh nhừ chỉ nêm nếm thêm 

đường và muối.

Trọng lượng mỗi chiếc chỉ 50g nên rất 

vừa ăn, đóng gói 10 chiếc mỗi gói giúp 

bảo quản lạnh dễ dàng, giá cả cũng rất 

phải chăng.

Set rau củ làm cơm trộn

Gói rau củ tổng hợp sơ chế sẵn đã được chia theo khẩu phần ăn, chỉ cần 

bóc ra là có thể ăn trực tiếp hoặc chế biến thành các món ăn.

5 vị : Rau trộn truyền thống, Cá minh thái, Nấm, Deodeok, Thịt bò

Nguyên liệu là các loại rau, củ, nấm hữu cơ tự 

trồng.

Mỗi hộp 3 gói, mỗi gói tương đương 2 khẩu phần 

ăn cực kỳ tiện lợi.

Set cơm trộn rau củ
Set gạo kèm rau củ đã sơ chế sẵn, không cần nhặt rau hay vo gạo, có thể 

chế biến ngay cực kỳ tiện lợi.

Nguyên liệu là các loại rau củ hữu cơ tự trồng.

Mỗi hộp 2 set, mỗi set tương đương 2 khẩu phần 

ăn

Mứt hữu cơ Mứt dâu, mứt nho, mứt blueberry, mứt cà chua Nguyên liệu là các loại trái cây hữu cơ tự trồng.

Nước ngũ vị tử (omija)
Ngũ vị tử hữu cơ được ủ men và ép lấy nước cốt không sử dụng phụ gia 

nhân tạo, giữ nguyên 5 vị ngọt, chua, đắng, mặn, cay vốn có.
Nguyên liệu là quả ngũ vị tử hữu cơ tự trồng.

Có thể pha loãng với nước để uống 

hoặc làm các loại nước sốt trộn rau củ.

10 Cheongtaesan Farm

8 Hoengseong Food




