Ngành công nghiệp phô mai Hoa Kỳ tự hào
về di sản truyền thống của mình và không
ngừng liên tục đổi mới để đáp ứng nhu cầu
ngày càng tăng của khách hàng.

Đổi Mới Trong Nghiên Cứu
và Công Nghệ
Ngành phô mai Hoa Kỳ được công nhận cho những
thành tựu trong nghiên cứu và công nghệ sản xuất
phô mai. Một ví dụ điển hình là phát minh của IQF,
hay Điểm Đông Nhanh Đặc Trưng, mozzarella được
khóa lại trong trại thái tươi mới và ngừng quá trình
chín, giúp cho các nhà sử dụng của dịch vụ thực
phẩm và công nghiệp lúc nào cũng có sản phẩm
với chất lượng cao và ổn định.
Ngành công nghiệp của chúng tôi hiện đang tích cực
khám phá các công nghệ tiên tiến để sản xuất ra các
loại phô mai giảm muối mà vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn
cao về hương vị, kết cấu, độ ẩm và các tiêu chuẩn chung
về an toàn thực phẩm.

Đạt Các Giải Thưởng
Trong Sản Xuất Phô Mai
Các nhà sản xuất phô mai Hoa Kỳ rất tự hào cạnh tranh
với các đối tác Châu Âu trong các cuộc thi về phô mai uy
tín trên toàn cầu, và liên tục đạt được các giải thưởng vinh
dự cao.

Một Số Giải Thưởng
Cuộc Thi
Phô Mai Quốc Tế

Huy chương 2014

61 vàng, 60 bạc, 66 đồng

Giải Thưởng

Huy chương

Phô Mai Thế Giới 2014
10 siêu vàng, 16 vàng,
21 bạc, 37 đồng

Phô Mai Hoa Kỳ
Chất Lượng Cao và Nguồn Cung Ổn Định
Hoa Kỳ đạt 84 huy chương tại Giải Thưởng Phô
Mai Quốc Tế 2014 và 187 huy chương tại Cuộc
Thi Phô Mai Quốc Tế Năm 2014 chiếm 69%
tổng số huy chương.

Việc sản xuất sữa bò quanh năm đảm bảo cho
việc sẵn sàng sản xuất bất cứ thời điểm nào
của năm. Với các trang thiết bị sản xuất tiên
tiến nhất, ngành công nghiệp phô mai Hoa Kỳ
đã gia tăng sản lượng trên 1.1 triệu tấn trong
thập kỷ qua.

Tiêu Chuẩn Chất Lượng Cao

Trong thực tế, bởi vì giá trị tuyệt vời mà ngành
công nghiệp bơ sữa Hoa Kỳ cung cấp, phô mai
xuất khẩu đã có bước nhảy vọt từ hơn 12 nghìn
tấn trong năm 1991 lên 368 nghìn tấn trong
năm 2014.

Hoa Kỳ có lịch sử lâu dài và đáng ghen tị trong
việc sản xuất phô mai và các sản phẩm bơ sữa
an toàn. Đó là trách nhiệm của các nông trại bò
sữa, các nhà sản xuất cũng như các nhà sản
xuất các thiết bị chế biến và các nhà cung cấp
nguyên liệu cùng làm việc một cách nghiêm
túc với các nhà làm luật của bang và liên bang.
Ngành công nghiệp bơ sữa Hoa Kỳ là ngành
công nghiệp được qui định chặt chẽ của Bộ
Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA) và Cục Dược
Phẩm Hoa Kỳ (FDA) để bảo đảm rằng phô mai
Hoa Kỳ đáp ứng được các tiêu chuẩn về chất
lượng và an toàn thực phẩm cao nhất trên thế
giới.

Trong vòng 15 năm qua, Doanh thu của phô
mai Hoa Kỳ cho các khách hàng quốc tế tăng
hơn 672%. Ngành công nghiệp phô mai Hoa
Kỳ trang bị cho các doanh nghiệp tăng trưởng
nhanh chóng và ổn định, tập trung vào tương
lai và sẵn sàng phục vụ các khách hàng nước
ngoài như là một đối tác thương mại.
Trong truyền thống phô mai chỉ là một phần
trong món ăn của Phương Tây, trong vài thập
kỷ qua phô mai trở thành món ăn quen thuộc
trong bữa ăn của nhiều nền văn hóa mà trước
đây không ăn phô mai. Khi mà nhu cầu ăn
uống phô mai liên tục gia tăng, ngành công
nghiệp phô mai Hoa Kỳ rất thích hợp đáp ứng
cho nhu cầu gia tăng đó.

Một Nhà Cung Cấp Chính Của
Thế Giới
Hầu hết một phần tư phô mai của thế giới –
trên 5 triệu tấn – được sản xuất tại Hoa Kỳ, và
sản lượng tiếp tục tăng.

Các Nước Xuất Khẩu
Phô Mai Trên Thế Giới
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Phô Mai Hoa Kỳ
Cho Dinh Dưỡng Và Sức Khóe

Một Vài Nguyên Liệu Đơn Giản
Phô mai tự nhiên được làm chỉ từ bốn nguyên
liệu: sữa, muối, vi khuẩn nuôi cấy (vi khuẩn có lợi)
và rennet (một enzyme). Vì sữa là nguyên liệu
chính nên phô mai có chứa nhiều dinh dưỡng
giống sữa bao gồm canxi, protein và phốt pho
có trong sữa. Muối là một phần quan trọng trong
quá trình làm phô mai, vì nó kiểm soát độ ẩm, kết
cấu, mùi vị và chức năng, và nó cũng hoạt động
như là một chất bảo quản tự nhiên để đảm bảo
an toàn thực phẩm.
Phô mai sản xuất công nghiệp được sản xuất từ
phô mai tự nhiên và cũng chứa các hàm lượng
dinh dưỡng quan trọng như phô mai tự nhiên
bao gồm canxi, protein chất lượng cao và phốt
pho. Nó cũng được tăng cường thêm canxi và
vitamin D. Phô mai sản xuất công nghiệp ngưng
quá trình chín để duy trì hương vị, kết cấu và tạo
ra một thực phẩm đa dụng, ngon và dễ sử dụng.
Muối sử dụng trong phô mai sản xuất công
nghiệp để làm tăng độ vững chắc, hương vị và
tăng cường an toàn thực phẩm với tính chất
như là chất bảo quản tự nhiên chất lượng cao.

Dinh Dưỡng Cần Thiết Cho Sức
Khỏe
Mọi người trên thế giới thưởng thức phô mai vì
hương vị tuyệt vời và các lợi ích về dinh dưỡng
của nó. Phô mai là một nguồn cung cấp canxi
quan trọng cho trẻ em và người trưởng thành
thông qua chế độ ăn uống. Hầu hết các loại phô
mai đóng vai trò như là một nguồn cung cấp
canxi tuyệt vời đáp ứng nhu cầu hàng ngày theo
hướng dẫn. Các khoáng chất canxi hỗ trợ cho
việc phát triển và duy trì sức khỏe của răng,
xương và sức khỏe tổng thế, và canxi trong phô
mai có sẵn và dễ hấp thu.

Phô mai Hoa Kỳ có thêm sự khác biệt vì

§ Nguồn cung đảm bảo
§ Xây dựng quan hệ đối tác
đầy ý nghĩa
§ Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng
của khách hàng

Là một nguồn cung cấp canxi quan trọng, phô
mai còn là nguồn cung protein chất lượng cao
cũng như phốt pho, vitamin A và kẽm cho bữa
ăn. Phô mai được xem như là thực phẩm giàu
dinh dưỡng vì nó cung cấp hàm lượng cao các
chất dinh dưỡng có liên quan đến calorie. Ngoài
ra phô mai cũng có thêm hàm lượng muối, chất
béo và calorie, nên khi tính hàm lượng dinh
dưỡng nên tính luôn các phần này trong tổng
số hàm lượng trong thực phẩm.
Đối với người gặp vấn đề trong việc chuyển hóa
lactose trong sữa và các sản phẩm bơ sữa khác ,
phô mai là một nguồn dinh dưỡng đặc biệt quan
trọng. Phô mai tự nhiên như cheddar, colby,
monterey jack, mozzarella và thụy sỹ chứa rất ít
lactose. Quá trình sản xuất phô mai tự nhiên đã
loại bỏ lactose trong qui trình tách các tảng
đông phô mai từ whey. n

Đang Tìm Mua Phô Mai?

HÃY
GET IN
LIÊN LẠC
TOUCH

USDEC không sản xuất hay bán bất cứ sản phẩm nào. Chúng tôi tự hào hỗ trợ cho ngườI
thực hiện công việc. Tìm Danh Bạ Các Nhà Cung Cấp Bơ Sữa Hoa Kỳ tại
ThinkUSAdairy.org.

Để biết thêm thông tin và tìm đại diện của USDEC tại địa phương, hãy vào ThinkUSAdairy.org/global-presence.
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