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Strengths of the Australian industry
Điểm mạnh của ngành hạt Úc

§ Grain is produced in one of the cleanest environments in the world making us the leader in delivering a clean, bright, dry and food-safe 
product 
Ngu ̃ cốc được sản xuất ở một trong các nơi có môi trường sạch nhất thê ́ giới đa ̃ tạo cho chúng tôi trở thành người dẫn đầu trong cung ứng 
sản phẩm sạch, tươi va ̀ an toàn thực phẩm.

§ Efficient and adaptable farmers have a focus on quality and use the latest technology to produce a product which meets the market needs
các nông dân thích nghi va ̀ có năng suất cao coi trọng chất lượng va ̀ sử dụng công nghê ̣ tân tiến nhất đê ̉ sản xuất sản phẩm đáp ứng các 
nhu cầu thi ̣ trường. 

§ Efficient supply chains with quality control and assurance systems at all stages eg the Wheat Variety Master List, Barley Australia 
accreditation process, grower stewardship program, Grain Trade Australia Trading standards and Codes of Practice, and bulk handling 
companies quality control programme
Chuỗi cung ứng hiệu quả cùng với hê ̣ thống bảo đảm va ̀ quản ly ́ chất lượng ở tất cả các giai đoạn, Danh mục giống lúa mỳ, qui trình công 
nhận lúa mạch Úc, chương trình hô ̃ trợ nha ̀ nông, các tiêu chuẩn thương mại va ̀ Chuẩn mực thực hành, va ̀ các chương trình kiểm soát chất 
lượng đối với các công ty xử ly ́ hàng dạng rời

§ In-market technical support to assist end-users to gain the maximum value from Australian Grain by demonstrating value-in-use across 
quality, processing and functional attributes
Hô ̃ trợ ky ̃ thuật tại thi ̣ trường đê ̉ giúp người sử dụng cuối thu ̣ hưởng được các gia ́ trị tối đa của hạt Úc bằng cách trình bày các yếu 
tô ́ vê ̀ chất lượng trong quá trình sử dụng, chê ́ biến.



The Australian Export Grains Innovation Centre (AEGIC)
Trung tâm sáng tạo ngu ̃ cốc xuất khẩu Úc

§ Provides technical information and support to international users of 
Australian grain 
Cung cấp thông tin ky ̃ thuật va ̀ hô ̃ trợ người dùng hạt Úc ở khắp nơi trên 
thê ́ giới.

§ Gathers market information and conducts economic, supply chain and 
market analysis to understand future consumption patterns. 
Tập hợp thông tin thi ̣ trường va ̀ tiến hành các phân tích thi ̣ trường, 
chuỗi cung ứng, kinh tê ́ đê ̉ hiểu được các mô hình tiêu thu ̣ trong tương lai

§ Engages with millers, processors, maltsters and brewers to identify their 
current and future grain requirements
Liên kết với các nha ̀ máy xay, chê ́ biến, bên bán mạch nha va ̀ nha ̀ nấu bia 
đê ̉ nhận diện các yêu cầu vê ̀ ngu ̃ cốc hiện tại va ̀ tương lai. 

§ Provides market signals back to plant breeders and the Australian grain 
industry
Cung cấp các phản hồi thi ̣ trường lại cho nha ̀ phát triển giống va ̀ ngành ngu ̃ c
ốc Úc



Australian wheat quality – Chất lượng lúa mỳ Úc

Australian wheat is highly regarded in Asia, specifically for 
Lúa mỳ Úc được đánh giá cao ở châu Á về:
§  Low moisture content – Nồng độ ẩm thấp
§  Low screenings (cleanliness) – Tạp nhạp thấp (độ sạch sẽ)
§  Soundness (high falling numbers) – hoàn hảo (sản lượng cao)
§  White bran coat – lớp vỏ cám trắng:

• High flour extraction and yield – sản lượng và trích xuất bột cao
• Low flour ash content – hàm lượng bì bột thấp

§  Good flour colour and colour stability – độ ổn định màu và màu bột đẹp
§  Suited to many wheat based products in Asia

Phù hợp cho các sản phẩm chế biến từ bột mỳ ở Châu Á
§  Good starch quality for noodles – Chất lượng bột tốt cho các sản phẩm bún



Primary wheat classes and their end use



Specialty wheat classes and their end use



Australian wheat for Asian Noodles
Lúa mỳ Úc cho các loại bún Châu Á
§ Australian wheat is suited to all wheat-based Asian noodle types from

Lúa mỳ Úc phu ̀ hợp cho các loại bún chấu Á:
•  Fresh - tươi
•  Frozen – đông lạnh
•  Dried – Khô
• Instant noodles – mỳ ăn liền

§ Australian wheat has excellent milling quality resulting in high milling 
yield at low flour ash giving excellent noodle colour (bright and speck free) 
and very good colour stability

Lúa mỳ Úc có chất lượng xay xát tốt nên có sản lượng xay xát cao với lượng bì bột thấp tạo nên màu sắc bún tuyệt hảo 
(sáng va ̀ không bị hạt bụi) va ̀ đô ̣ ổn định màu rất tốt.

§ Starch and protein quality of Australian wheat are perfectly suited to various Asian noodle types, resulting in excellent 
mouth feel and balanced properties of noodle texture
Chất lượng bột va ̀ protein của bột mỳ Úc phu ̀ hợp tuyệt hảo với các loại bún Châu á tạo được cảm giác ngon miệng va ̀ đ
ặc tính cân bằng vê ̀ kết cấu bún.



Noodle Quality – Chất lượng bún 

Appearance – ngoại hình  
§  Brightness - sáng 
§  Colour - màu
§  Colour stability
Ổn định màu sắc 

Eating quality: texture 
Chất lượng khi ăn: Kết cấu 
§  Firmness / softness

Chắc/mềm 
§  Elasticity   đàn hồi 
§  Springiness   co dãn
§  Smoothness   mượt mà
§  Taste   vị ngon

Instant Noodles – Mỳ ăn liền
§  APH, AH, APW – are widely used. Highly regarded for 

its milling quality, good mouthfeel and colour 
APH, AH, APW được sử dụng rộng rãi. Được đánh 
gia ́ cao vê ̀ chất lượng xay xát, khẩu vị ngon va ̀ màu sắc

§  Firm texture, very good elasticity
 kết cấu chắc, co dãn tốt 

§  Bright and clean yellow colour  -màu vàng sáng va ̀ sạch



§ High milling performance and white seed coat means that high extraction rates can be used for bread making, providing 
value for the miller
Chất lượng xay xát cao va ̀ lớp hạt trắng có nghĩa là tỷ lê ̣ trích xuất cao dùng đê ̉ làm bánh mỳ, tạo gia ́ trị tốt cho nha ̀ xay 
xát.

§ The Vietnamese bread making system is very similar to that used in Australia. This means that Australian wheat also 
works very well in Vietnam
 Cách thức làm bánh mỳ Việt nam rất giống với cách làm bánh ở Úc. Do vậy bột mỳ Úc sẽ có ứng dụng tốt ở Việt Nam 

§ Balanced dough properties which give excellent loaf volume
Đặc tính bột nhào cân bằng tạo cho thê ̉ tích bánh được tuyệt hảo
•  Strength for oven spring – tốt sử dụng cho lò nướng
•  Extensibility for processing – đô ̣ kéo dãn tốt cho việc chê ́ biến

§ Good flour colour which results in bright, white crumb colour 

   and bright golden crust – màu sắc bột đẹp tạo cho ruột bánh mỳ trắng, sángva ̀ vo ̉ bánh màu sáng

§ High water absorption gives bakers good bread yields – Đô ̣ hấp thu ̣ nước cao tạo giúp cho người chê ́ biến có được năng 
suất bánh cao.

Australian Wheat for Asian Baking 
 lúa mỳ Úc dùng cho các món bánh châu Á 



The best for baking…
Tốt nhất để làm bánh

Bright, white, 
crumb
Ruột bánh mỳ sáng 
và trắng

Great loaf volume 
and golden crumb
Thể tích bánh lớn 
và ruột bánh mà vàng



Meeting the needs of our Vietnamese customers
Đáp ứng các nhu cầu của khách hàng Việt Nam
§ Australia is working with South East Asian mills and end users to understand their needs

Úc đang làm việc với các nha ̀ máy xay ở Đông nam á va ̀ người sử dụng cuối đê ̉ 
thấu hiểu các nhu cầu của ho ̣. 

§ With this better understanding of our customers’ quality requirements, we can 
 Bằng việc hiểu biết tốt hơn yêu cầu vê ̀ chất lượng của khách hàng, chúng tôi có thê ̉: 
• Breed better varieties to suit the market needs 

Tạo được giống tốt hơn đáp ứng nhu cầu của thi ̣ trường
• Classify new varieties to suit market preferences 

Phân loại các giống mới đáp ứng sự ưa chuộng của thi ̣ trường
• Provide market signals for farmers and 

Cung cấp thông tin thi ̣ trường cho nông dân
• Supply feedback to grain marketers 

Cung cấp các thông tin phản hồi cho các nha ̀ làm thi ̣ trường ngu ̃ cốc.

§ Project commences in Vietnam in May 2017 – Dự án bắt đầu ở Việt nam vào tháng 5/2017.



What’s most important for customers - noodles
Điều gì quan trọng nhất đối với KH – các loại bún

Mill Technicians – Kỹ thuật viên xay xát

§ End-product quality most important attribute  
Chất lượng sản phẩm cuối – đặc tính quan trọ
ng nhất 

§ Noodle quality is critical 
Chất lượng bún là tối quan trọng

• colour (stability, L*, flour colour L*) 
màu sắc (độ ổn định, màu bột)

• texture (elasticity, firmness) 
kết cấu (độ co dãn, bền chắc)



What’s most important for customers - bread
Điều gi ̀ quan trọng đối với khách hàng – bánh mỳ 

Loaf volume and dough rheology are 
primary drivers

thể tích lát bánh và  lưu biến học bột nhào là 
những yếu tố chính

Mill Technicians – Kỹ thuật viên xay xát



Australian Barley   lúa mạch Úc
§ Highly regarded by international markets    Được đánh giá cao bởi các thị trường quốc tế

§ Stable production provides security of supply    sản xuất ổn định bảo đảm an ninh nguồn cung

§ Supported by world-leading barley quality research, grain storage, handling and logistics systems 
được hỗ trợ bởi hệ thống nghiên cứu chất lượng hàng đầu, kho lưu trữ, dịch vụ hậu cần và vận chuyển

§ Breed and grow a range of varieties to suit different growing conditions and different malting and brewing 
requirements  
nhân giống và trồng các loại khác nhau đáp ứng các điều kiện trồng trọt và các yêu cầu về lúa mạch và ủ bia 
khác nhau. 



Australian malting barley quality
Chất lượng mạch nha ủ của Úc
Australia is a world leader in providing malting barley for high adjunct brewing due to:
Úc là quốc gia dẫn đầu trong cung ứng mạch nha ủ để ủ bia do: 

§ Excellent malt extract levels    tỉ lệ trích  xuất mạch nha tuyệt hảo
§ High Diastatic Power (DP)    Tỉ lệ DP cao
§ High levels of free α-amino nitrogen (FAAN)   hàm lượng FAAN cao
§ High fermentability    độ lên men cao
§ Low wort viscosity and wort ß-glucan     độ sệt hèm rượu thấp 
§ Good friability    độ dễ vở vụn tốt 

Technical support for 
maltsters and brewers =
micro malting facility
Hỗ trợ kỹ thuật cho nhà n
ấu bia

Industry assessment of new 
varieties = 
pilot malting facility
Đánh giá các loại giống mới = 
cơ sở ủ mạch nha thí điểm  



Australian barley production continues to increase 
sản xuất mạch nha Úc tiếp tục tăng cao
• Rapid growth in barley area, production and yield since 1970’s 

Tăng trưởng nhanh ở khu vực mạch nha, sản xuất và năng suất từ 1970’s

• Contrast to Canada, USA, China    Tương phản với Canada, Mỹ, Trung Quốc

• 2016/17 harvest = large volume for export
Mùa vụ 2016/17 = sản lượng xuất khẩu lớn

Source: International Grains Council Source: ABS



Visiting Australian farms
Viếng thăm các trang trại Úc

Technical training and workshops
Các hội thảo và đào tạo kỹ thuật 

In-market
Tại thị trường

At AEGIC
Tại AEGIC



AEGIC supports the use of Australian grain to enable customers and Australian grain users to gain the maximum 
value from its quality 
AEGIC hỗ trợ tiêu thụ hạt của Úc để giúp khách hàng và người sử dụng hạt Úc để khai thác được các giá trị tối 
đa về chất lượng của hạt

We have expertise across market insight, innovation and applied technology 
Chúng tôi có chuyên môn về thị trường, sáng tạo và công nghệ ứng dụng

We look forward to developing technical collaborations between the Vietnam and Australian grain industries 
 Chúng tôi mong muốn phát triển sự hợp tác kỹ thuật giữa Việt nam và các ngành ngũ cốc Úc
We want to help and we want to work with you 
Chúng tôi mong muốn giúp đở và được làm việc với quý vị

Thank you    Cám ơn
www.aegic.org.au

@AEGIC

Australian Export Grains 

Innovation Centre


