Ngành Công Nghiệp
Bơ Sữa Hoa Kỳ
Đáp ứng nhu cầu khách hàng từ nông trại đến bàn ăn

Với khả năng sản xuất sữa dồi dào và luôn gia tăng cùng với danh mục sản phẩm có tính
cạnh tranh, ngành công nghiệp bơ sữa Hoa Kỳ đứng vị trí hàng đầu và mong muốn mở
rộng nhu cầu bơ sữa trên toàn thế giới. Thông qua chuỗi cung cấp, từ nông trại gia đình
và nhà chế biến sữa đến các nhà sản xuất sản phẩm và nguyên liệu, ngành công nghiệp
bơ sữa Hoa Kỳ được đầu tư đáng kể để cung cấp nhu cầu lâu dài về bơ sữa trên toàn cầu
và đối tác đổi mới, đưa công việc kinh doanh của khách hàng ngày càng phát triển.

Trang trại sản xuất bơ sữa Hoa Kỳ ngày nay
Thuận lợi về đất đai và tài nguyên, cùng với việc áp
dụng các phương pháp chăn nuôi hiện đại và hiệu
quả, đảm bảo Hoa Kỳ luôn là nhà sản xuất sữa bò lớn
nhất thế giới. Năm 2014, Hoa Kỳ có 9,3 triệu con bò
và sản xuất 93,4 triệu tấn sữa trên 50.000 trang trại.
Gấp ba lần sản lượng sữa của New Zealand và Úc
cộng lại.
Phần lớn các trang trại bò sữa của Hoa Kỳ hoạt động
dưới dạng gia đình. Với kinh nghiệm từ nhiều thế hệ,
nhà chăn nuôi bò sữa Hoa Kỳ biết rằng các con bò
khỏe mạnh và được chăm sóc tốt bằng chế độ ăn
uống bổ dưỡng thích hợp mới sản xuất ra sữa lành
mạnh và đạt sữa chất lượng cao.
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Nhà chăn nuôi bò sữa Hoa Kỳ làm việc chặt chẽ với
các chuyên gia dinh dưỡng động vật và bác sỹ thú y
để xác định đúng sự pha trộn các loại nguyên liệu để
đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho bò. Từ đó, hệ
thống tiêu hóa khỏe mạnh của bò hấp thụ hết các
chất dinh dưỡng trong khẩu phần ăn này để sản
xuất ra nguồn sữa lành mạnh, chất lượng cao. Sự
dao động về lượng thức ăn và thành phần dinh
dưỡng giữa các mùa ở mức tối thiểu để đảm bảo
nguồn cung cấp sữa ổn định trong suốt cả năm,
khác với sản lượng theo chu kỳ điển hình của các
con bò sữa chăn thả, là mô hình chăn nuôi phổ biến
vài nơi trên thế giới.

n

Sữa được sản xuất trên toàn quốc ở tất cả 50 tiểu bang. Hơn một nửa số lượng đến từ năm bang, California,
Wisconsin, Idaho, New York và Pennsylvania

n

Sản lượng sữa của Hoa Kỳ sản xuất gấp ba lần sản lượng sữa của New Zealand và Úc cộng lại

n

Một con bò Mỹ sản xuất trung bình 10.100kg sữa mỗi năm. Trong khi đó một con bò của Châu Âu
sản xuất trung bình khoảng 6.200kg, ở Úc là 5.700kg và ở New Zealand là 4.300kg
USDA; 2014 data

Ngành Công Nghiệp Bơ Sữa Hoa Kỳ
Thúc đẩy tăng trưởng cho khách hàng
Khả năng tăng trưởng nhanh chóng
Hoa Kỳ với đất đai, cơ sở hạ tầng và nguồn công
nghệ thích hợp để tiếp tục mở rộng sản xuất và
cung cấp các sản phẩm bơ sữa. Tăng trưởng tích lũy
trong sản xuất sữa của Hoa Kỳ năm 2005 và năm
2014 đứng hàng đầu, đạt 13 triệu tấn, tăng nhanh
hơn các khu vực khác. Với sản lượng sữa của Hoa Kỳ
dự kiến đến năm 2017 mỗi năm sẽ tăng thêm 2-3%,
quỹ đạo tăng này đảm bảo khách hàng trên toàn
cầu sẽ có nguồn sản phẩm bơ sữa lành mạnh, lâu
dài và đáng tin cậy. Khả năng tăng trưởng của sản
lượng bơ sữa và sữa trong tương lai sẽ ổn định đưa
Hoa Kỳ ra khỏi những hạn chế mà các khu vực sản
xuất sữa khác phải trải qua.

Hơn nữa, khả năng tăng trưởng luôn gia tăng này
cũng được bảo đảm về chất lượng và tiêu chuẩn
an toàn nghiêm ngặt. Từ an toàn vệ sinh trang trại
nghiêm ngặt đến công nghệ sản xuất thực phẩm
hiện đại, ngành công nghiệp bơ sữa Hoa Kỳ kiểm
soát rất kỹ các điều kiện để cung cấp các nguyên
liệu và sản phẩm đạt chất lượng quốc tế cho
khách hàng. Các nhà chăn nuôi và chế biến riêng
lẻ cũng có sự giám sát nghiêm ngặt của chính phủ
để bảo vệ hơn cho người tiêu dùng.

Ngành công nghiệp bơ sữa Hoa Kỳ cam kết và mong muốn
đáp ứng nhu cầu của khách hàng, cả ở Hoa Kỳ và nước ngoài.

NGUỒN CUNG ĐẢM BẢO

ĐỐI TÁC BỀN VỮNG

THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG

Ngành công nghiệp bơ sữa Hoa Kỳ
có nguồn cung cấp an toàn với
nguồn tài nguyên dồi dào và mở
rộng, sản xuất quanh năm và khả
năng mạnh mẽ trong chuỗi cung
cấp.

Nhà chăn nuôi bò sữa Hoa Kỳ,
nhà cung cấp và các tổ chức mong
muốn xây dựng các mối quan hệ có
ý nghĩa với khách hàng trên toàn
cầu, dựa trên các nguyên tắc cam
kết, hợp tác và toàn vẹn.

Ngành công nghiệp bơ sữa Hoa Kỳ
cung cấp nhiều sản phẩm, quy trình
và khả năng phân phối giúp thúc đẩy
sự tăng trưởng và đổi mới quỹ đạo
khách hàng.

Danh mục các sản phẩm đạt chất lượng quốc tế
Đầu tư không ngừng trong nghiên cứu và đổi mới, kết hợp với di sản phong phú của nghề thủ công lành nghề và
lâu đời, giúp Hoa Kỳ luôn sản xuất ra các nguyên liệu và sản phẩm bơ sữa chất lượng cao. Sau đây là danh mục các
sản phẩm bơ sữa Hoa Kỳ luôn ngày càng mở rộng
PHÔ MAI
Hoa Kỳ là quốc gia sản xuất và
xuất khẩu phô mai lớn nhất
thế giới, sản xuất hơn 600 loại
phô mai. Bao gồm cả loại phô
mai theo phong cách châu Âu
như cheddar và mozzarella
cùng với loại phô mai Mỹ như jack monterey, colby
và phô mai kem. Trong các cuộc thi quốc tế đã đưa
phô mai đặc sản Hoa Kỳ chiếm vị trí hàng đầu trên
thế giới về hương vị, kếu cấu và hình thái.

PERMEATE
Sản lượng whey permeate và sữa
permeate Hoa Kỳ tăng nhanh đáp
ứng nhu cầu ngày càng mở rộng
trên toàn cầu. Minh chứng cho
tính phổ biến ngày càng tăng của
permeate được thể hiện trong
nghiên cứu khảo sát các sản phẩm mới, sử dụng
permeat trên toàn cầu, số liệu đưa ra bởi Innova Market
Insights, tỷ lệ tăng trưởng hàng năm của permeate là
34% từ 2011-2013.

BỘT SỮA
Tính theo đơn vị quốc gia,
Hoa Kỳ là quốc gia sản xuất và
xuất khẩu sữa bột không
béo/bột sữa gầy dẫn đầu thế
giới. Hoa Kỳ cũng đang bắt
đầu đáp ứng nhu cầu bột sữa
nguyên kem ngày càng tăng của khách hàng trên
toàn cầu, với công suất sản xuất hiện nay đang
tăng lên vì các nhà máy mới đã đi vào hoạt động.

LACTOSE
Là nhà sản xuất và xuất khẩu lớn
nhất thế giới, Hoa Kỳ trở thành
quốc gia có nguồn cung cấp
lactose dùng trong thức ăn chăn
nuôi, thực phẩm và dược phẩm
đáng tin cậy. Khách hàng trên toàn
cầu luôn tin tưởng về chất lượng dinh dưỡng, chức
năng sản phẩm và nguồn cung cấp ổn định về lactose
Hoa Kỳ.

NGUYÊN LIỆU WHEY
Tính theo đơn vị quốc gia,
Hoa Kỳ là quốc gia sản xuất và
xuất khẩu sữa bột không
béo/bột sữa gầy dẫn đầu thế
giới. Hoa Kỳ cũng đang bắt
đầu đáp ứng nhu cầu bột sữa
nguyên kem ngày càng tăng của khách hàng trên
toàn cầu, với công suất sản xuất hiện nay đang
tăng lên vì các nhà máy mới đã đi vào hoạt động.

BƠ VÀ CHẤT BÉO SỮA
Với hương vị ngọt và kết cấu kem
của bơ "Sản xuất tại Mỹ" giúp tăng
hương vị và kết cấu cho nhiều ứng
dụng. Các nhà sản xuất bơ và chất
béo sữa của Hoa Kỳ Từ Bờ Biển Phía
Đông đến Bờ Biển Phía Tây cung
cấp các sản phẩm chất lượng và mong muốn được hợp
tác với các khách hàng trên toàn thế giới.

ĐẠM SỮA
Sản lượng đạm whey của
ngành bơ sữa Hoa Kỳ luôn
gia tăng, sản lượng đạm sữa
cô đặc được sản xuất tăng
hơn gấp đôi trong tám năm
qua. Micellar casein cô đặc
cũng đang được sản xuất và có mặt trên thị
trường.

SỮA CHUA, KEM LẠNH VÀ MÓN
TRÁNG MIỆNG TỪ BƠ SỮA
Là nhà sản xuất và xuất khẩu ổn định
về sản phẩm sữa chua, kem lạnh và
các món tráng miệng khác từ bơ sữa,
Hoa Kỳ luôn đứng đầu về đáp ứng
nhu cầu trên toàn cầu về các loại sản
phẩm bơ sữa ngon tuyệt này. Các món tráng miệng đông
lạnh làm từ sữa cũng như các sản phẩm sữa chua dinh
dưỡng của Hoa Kỳ được công nhận về chất lượng và đổi
mới sản phẩm.

Ngành Công Nghiệp Bơ Sữa Hoa Kỳ
Cam kết, đối tác hợp tác

Tăng trưởng về xuất khẩu bơ sữa Hoa Kỳ
của 10 thị trường dẫn đầu

2014 (USD và so sánh với năm trước)

+4%
CANADA

$592m
+39%
+6%
CARIBBEAN

$225m
+15%

S. KOREA

$417m

MIDDLE EAST

$643m

+34%

-1%

JAPAN

CHINA

$407m

$697m

MEXICO

$1,644m

-18%

+5%
S. AMERICA

$292m

+3%
S.E. ASIA

$1,322m

+15%
OCEANIA

$298m

Source: USDA

Tăng hiện diện trên toàn cầu
Sự tận tụy của nhà chăn nuôi và chế biến bơ sữa
Hoa Kỳ đã vượt ra ngoài ranh giới nước Mỹ. Trước
đây một thập kỷ, sản xuất chỉ tập trong trong nước,
nhưng ngày nay ngành bơ sữa Hoa Kỳ mở rộng đến
các thị trường trên toàn cầu và là nhà cung cấp bơ
sữa dẫn đầu trên toàn thế giới. Hôm nay, một trong
bảy tàu chở sữa rời khỏi trang trại Hoa Kỳ và được
chế biến thành các sản phẩm bán ở nước ngoài.
Tương đương với 14,4 triệu tấn sữa, hay sữa từ 1,4
triệu con bò Mỹ.
Nhu cầu bơ sữa trên toàn cầu vẫn tiếp tục gia tăng,
nên ngành công nghiệp bơ sữa Hoa Kỳ vẫn đang
đáp ứng nhu cầu này. Các nhà cung cấp bơ sữa Hoa
Kỳ ngày nay đã đáp ứng nhu cầu của khách hàng
trên toàn cầu bằng nỗ lực tăng doanh số bán hàng

cho khách hàng và được hỗ trợ bởi các văn phòng
đại diện trên toàn thế giới. Ngành công nghiệp cũng
được đầu tư đầy đủ trong việc cung cấp danh mục
các sản phẩm đáp ứng sự lựa chọn, yêu cầu kỹ thuật
và yêu cầu về đóng gói của khách hàng trên toàn
cầu.
Kết quả là xuất khẩu của Hoa Kỳ tăng mạnh, mỗi
năm đều đạt kỷ lục từ năm 2010 đến 2014. Tăng
trưởng xuất khẩu ổn định này khẳng định Hoa Kỳ
cam kết hợp tác lâu dài với khách hàng trên toàn
cầu.
Bơ sữa Hoa Kỳ đưa kinh doanh của bạn ngày càng
phát triển n

Hãy tìm hợp tác với nhà cung cấp bơ sữa Hoa Kỳ?

HÃY
LIÊN LẠC

USDEC không sản xuất hay bán sản phẩm bơ sữa Hoa Kỳ, nhưng chúng tôi tự hào hỗ trợ bạn.
Vui lòng tìm Danh bạ các nhà cung cấp bơ sữa Hoa Kỳ tại trang ThinkUSAdairy.org.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên lac USDEC tại Việt Nam (P R Consultants Ltd)
Email: usdec@prcon.com hoặc 84-8-39301740
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