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VỀ CHÚNG TÔI

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Khởi đầu từ một lò đậu phụ gia đình đầu thế kỷ 19 tại làng đậu nức tiếng Bưởi Quốc.  

Trải qua hành trình hàng trăm năm gắn bó với tình yêu trong từng sản phẩm, đủ để  

chúng tôi am hiểu từ ADN hạt đậu tương cho đến đĩa thức ăn được chế biến trên bàn 

ăn của mỗi gia đình người Việt. 

Là thế hệ gia truyền đời thứ 5 trong gia đình, kế thừa kinh nghiệm cùng các bí quyết  

truyền thống, kết hợp với sức mạnh công nghệ trong kỷ nguyên 4.0. Chúng tôi vận 

dụng tri thức nhân loại trong thời đại mới từng bước hoàn thành sứ mệnh thế hệ 

trước còn trăn trở. Nâng tầm những thực phẩm truyền thống, vừa phải đảm bảo giữ 

nguyên hương vị ngon, sạch, truyền thống, và còn đáp ứng được những tiêu chuẩn 

chất lượng khắt khe nhất.

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

NHÀ MÁY SẢN XUẤT

> 300
Điểm bán

> 150
Nhà hàng
Trường học...

> 10.000
Khách hàng tiêu dùng
mỗi ngày 

BẮC NINH

HÀ NỘI
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CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH ABC
ABC FRESH FOODS CO.,  LTD

Ô số D20 khu D khu DG QSD đất khu đất 3ha, đường Phúc Minh, Phường 
Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

MST: 0108271982     -      Năm thành lập: 2018



TẦM NHÌN
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Trở thành đơn vị dẫn đầu thị trường Hà Nội về 
cung cấp các sản phẩm thực phẩm truyền 
thống.
Mang đến cho nhân viên một môi trường làm 
việc tràn ngập niềm vui hạnh phúc, sống một 
cuộc đời nhân văn và ý nghĩa.
Xây dựng được thương hiệu trường tồn với thời 
gian, là niềm tự hào của  cán bộ công nhân viên 
lẫn cổ đông.

Mang đến những bữa ăn ngon cho đình Việt. Để 
hàng triệu căn bếp luôn được nhóm lửa hạnh 
phúc, để thế hệ người Việt trẻ mới thêm yêu  
những bữa cơm gia đình. 

Làm ra những sản phẩm mà bản thân mình 
luôn muốn ăn mỗi ngày.

TÔN CHỈ KINH DOANH
Sáng
tạo Công

nghệ

Trọng danh dự, giữ lời 
hứa, nói được thì làm 
được. Có tính kỷ  luật về 
đạo đức, trung thực với 
những điều đã xảy ra và 
sẵn sàng đối mặt nhận 
trách nhiệm về kết quả.

Đề cao và tôn trọng những 
ý tưởng sáng tạo, không 
ngừng cải tiến quy trình 
hoạt động để nâng cao 
hiệu quả, giảm thiểu lãng 
phí.

Đồng nghiệp như ruột thịt. 
Luôn sẵn sàng hỗ trợ lẫn 
nhau trong công việc cũng 
như cuộc sống.

Tiên phong trong việc 
ứng dụng khoa học 
công nghệ để nâng cao 
năng suất, cải tiến chất 
lượng. Trở thành doanh 
nghiệp thực phẩm 
công nghệ.  Luôn biết cân đối nguồn lực 

để tập trung giải quyết dứt 
điểm từng vấn đề ở toàn bộ 
các cấp trong Công ty.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

SỨ MỆNH Chính
 Trực

Đồng
đội

Tập
 trung



NHÂN SỰ

03
abcfood.vn

ABC Food được dẫn dắt bởi các thành viên sáng lập cùng với đội ngũ nhân sự quản lý có bề dày 
kinh nghiệm, thấu hiểu sâu sắc từng sản phẩm được làm ra và ngành hàng.

Đội ngũ của chúng tôi không chạy đua với tốc độ tăng trưởng, tiêu chí đặt ra là chậm nhưng chắc, 
chúng tôi có thể chờ đợi cả năm để thu nạp những nhân sự phù hợp với giá trị và văn hoá doanh 
nghiệp. Vì vậy tuy không phải doanh nghiệp quy mô quá lớn nhưng mỗi cá nhân trong tập thể 
chúng tôi là một chuyên gia, làm việc với đam mê và trách nhiệm cao nhất trong công việc được 
giao, năng suất làm việc luôn tự tin đặt mức cao hơn mặt bằng chung trong toàn ngành.
 
Trong một môi trường đề cao thái độ và chuyên nghiệp trong công việc, toàn bộ nhân sự đều 
được thúc đẩy bởi hệ thống quản lý hiệu suất và ghi nhận thành tích để có tưởng thưởng công 
bằng, xứng đáng cho những đóng góp vào sự phát triển chung của Công ty.

Quản lý nhân sự
bằng hệ thống
quản trị HRM hiện đại 

Mỗi cá nhân là một
chuyên gia

Thích ứng tốt với
sự thay đổi
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CÁC DÒNG SẢN PHẨM
OUR PRODUCTS



05
abcfood.vn

Đậu thanh truyền thống

Đậu Bưởi

Đậu truyền thống

 Bảo quản lạnh 2-10 độ

HSD: 5 ngày

Số lượng: 4 bìa đậu - 500g
Kích thước bìa đậu: 30*40*100mm

Số lượng: 12 bìa đậu - 3,5Kg
Kích thước bìa đậu: 70*40*100mm

HSD: 5 ngày

 Bảo quản lạnh 2-10 độ

Đơn vị đầu tiên triển khai packaging cho sản phẩm đậu phụ dành cho bếp công 
nghiệp, mà vẫn đảm bảo giá thành hợp lý.
 
Giúp khách hàng loại bỏ những vấn đề của đậu truyền thống tồn tại nhiều năm 
không được giải quyết triệt để: Khó khăn trong việc kiểm đếm sản phẩm, quản lý 
sản phẩm trong kho, thủ tục giao nhận đậu với bếp, thời gian sử dụng ngắn, vận 
chuyển dễ hỏng vỡ, truy xuất nguồn gốc …

Đơn vị đầu tiên và duy nhất đến thời điểm này bán đậu thanh truyền thống đóng 
hộp vào siêu thị.



Đậu Non Miso
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ĐÓNG HỘP Đậu non Miso của ABC Food được sản xuất theo 
phương pháp truyền thống, được pha chế toàn bộ 
bằng muối Nigari giúp cho sản phẩm ăn béo ngậy. 
Không như hầu hết các đơn vị trên thị trường chú 
trọng vào việc kéo dài thời gian sử dụng để giảm 
chi phí logictics nên pha chế bằng thạch cao thực 
phẩm (CaSO4) khiến cho sản phẩm ăn chát và nhạt 
không còn mùi thơm của đậu tương.

Khối lượng tịnh: 300g

HSD: 10 ngày

Bảo quản lạnh 2-15 độ
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Công thức sản xuất bí truyền của làng nghề mà 
không ở đâu có thể sánh được: Giúp cho dưa chua 
đều, lên mầu vàng rộm, và khi ăn thì rất giòn.
Quy trình sản xuất được quản lý nghiêm ngặt với 
đầy đủ bộ tiêu chuẩn HACCP.
Sản phẩm được kiểm tra rất kỹ nguyên liệu đầu vào, 
quy trình kiểm soát chặt chẽ, sử dụng máy đo dư 
lượng thuốc bảo vệ thực vật tồn dư trong rau trước 
khi đưa vào muối.

Khối lượng tịnh: 250g

HSD: 15 ngày

Bảo quản lạnh 2-15 độ

Năng lực sản xuất: 4 tấn dưa/ ngày. 
ĐÓNG CỐC

Quy trình sản xuất được ứng dụng công nghệ máy rửa rau hiện đại, giúp sản phẩm đảm bảo vệ sinh tuyệt đối, điều mà các 
đơn vị muối dưa thủ công không thể xử lý triệt để.

DƯA MUỐI CHUA NGHI KHÚC
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NEM BÙI CON LỢN BAY

Nem truyền thống với vị nguyên bản, thịt lợn được 
lấy tại lò mổ đầy đủ chứng nhận vsattp và giấy tờ 
kiểm dịch.
Quy mô sản lượng lớn, cung ứng hàng nghìn sản 
phẩm 1 ngày ra thị trường. 
Công thức gia truyền lâu năm, được đánh giá là sản 
phẩm có chất lượng đứng đầu bảng trong hàng 
trăm hộ sản xuất nem tại làng Nem Bùi Xá. 

Khối lượng tịnh: 170g

HSD: 10 ngày

Bảo quản lạnh 2-10 độ

ĐÓNG TÚI
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NEM TAI CON LỢN BAY

Nem tai với vị đặc biệt, nguyên liệu được lấy tại lò 
mổ đầy đủ chứng nhận vsattp và giấy tờ kiểm dịch.
Quy mô sản lượng lớn, cung ứng hàng nghìn sản 
phẩm 1 ngày ra thị trường. 

Khối lượng tịnh: 170g

HSD: 10 ngày

Bảo quản lạnh 2-10 độ

ĐÓNG TÚI
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TÀO PHỚ NGHI KHÚC

ĐÓNG CỐC Hiện chưa 1 đơn vị nào ngoài ABC Food có thể triển 
khai sản phẩm này ở kênh siêu thị do độ phức tạp 
về vận chuyển sản phẩm, cũng như hạn chế về mặt 
thời gian sử dụng. 

Dung tích: 350 & 480ml

HSD: 02 ngày

Bảo quản lạnh 2-15 độ



GIÒ TƯƠI 7 PHÚT ĐÔ LƯƠNG

Giò tươi 7 phút Đô Lương được sản xuất và phân 
phối bởi ABC Food.
Nguyên liệu: Thịt lợn, nước mắm nguyên chất, hạt 
tiêu.
HDSD: Rã đông, luộc hấp (giữ nguyên lá chuối), rán, 
chiên nồi chiên không dầu, ăn lẩu.

Khối lượng tịnh: 280g

HSD: 60 ngày

Bảo quản ngăn đá tủ lạnh

ĐÓNG TÚI
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CHẢ CÁ TÂY BẮC

Chả cá Tây Bắc được sản xuất và phân phối bởi ABC 
Food.
Nguyên liệu: Thịt cá, nước mắm nguyên chất, hạt 
tiêu, thì là.
HDSD: Rã đông, hấp, rán, chiên nồi chiên không 
dầu.

Khối lượng tịnh: 300g

HSD: 60 ngày

Bảo quản ngăn đá tủ lạnh

ĐÓNG TÚI

12
abcfood.vn



HÀNH MUỐI NGHI KHÚC

Hành muối Nghi Khúc được sản xuất và phân phối 
bởi ABC Food.
Nguyên liệu: Hành củ, ớt, gia vị.
HDSD: Ăn ngay hoặc chế biến món ăn tùy thích.

Khối lượng tịnh: 120g

HSD: 20 ngày

Bảo quản lạnh 2 - 15 độ

ĐÓNG HỘP

13
abcfood.vn



14
abcfood.vn

ĐẬU PHỤ NON LÀNG MƠ

Đậu phụ non Làng Mơ được sản xuất và phân phối 
bởi ABC Food.
Nguyên liệu: Đỗ tương 50%, nước, chất điều chỉnh 
độ axit (E575), chất ổn định (E516), chất bảo quản 
(E211).
HDSD: Ăn liền, nấu canh, sốt, chiên nồi chiên không 
dầu hoặc chế biến món ăn tùy thích.

Khối lượng tịnh: 300g

HSD: 15 ngày

Bảo quản lạnh 2 - 15 độ

ĐÓNG HỘP
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CÀ MUỐI CHUA NGHI KHÚC

Cà muối chua Nghi Khúc được sản xuất theo dây 
chuyền thủ công, mang đến hương vị và trải nghiệm 
thân thuộc nhất như những sản phẩm được làm tại 
nhà.
Nguyên liệu cà được chọn lọc, không sử dụng chất 
bảo quản đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Khối lượng tịnh: 150g

HSD: 10 ngày

Bảo quản lạnh 2 - 15 độ

ĐÓNG TÚI



Quy mô nhà máy
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2000 m2: Cơ sở sản xuất đậu phụ với công suất lớn nhất Miền Bắc

Năng lực đáp ứng trên 1 triệu suất ăn đậu phụ/ngày.

Khả năng mở rộng danh mục sản phẩm và công suất nhà máy ở 
giai đoạn 2 nằm trong kế hoạch đã được chuẩn bị sẵn. 

Quản trị sản xuất bằng hệ thống phần mềm quản trị nguồn lực ERP tiên 
tiến giúp tăng năng suất, giảm lãng phí nhằm đưa ra được sản phẩm giá 
thành hợp lý nhất đến tay khách hàng.



NĂNG LỰC CHUỖI CUNG ỨNG
VÀ LOGISTICS

Một trong số ít các đơn vị sản xuất có thể tự vận hành 
hệ thống giao nhận, với khối lượng đơn hàng lớn, sản 
phẩm dùng trong ngày, khách hàng trải rộng khắp 
mọi ngõ ngách Thành Phố Hà Nội.
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QUY MÔ NHÀ MÁY
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KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI
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abcfood.vn
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KHỐI SIÊU THỊ
[...]
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KHỐI NHÀ HÀNG
BẾP ĂN [...]
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THANK YOU
For watching!

w w w . a b c f o o d . v n


