


Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Kỹ Thuật Saya Pack trân trọng giới thiệu 

đến khách hàng những dịch vụ và sản phẩm về Công nghệ bảo quản thực phẩm 

hiện đại, Giải pháp đóng gói và Kỹ thuật Chất liệu đóng gói. 

▪ GIẢI PHÁP CHO BẢO QUẢN THỰC PHẨM

▪ GIẢI PHÁP CHO CÔNG NGHỆ ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM

▪ GIẢI PHÁP CHO KỸ THUẬT VẬT LIỆU ĐÓNG GÓI

Công ty Saya Pack trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và hợp tác 

với chúng tôi và rất hân hạnh được tiếp tục đồng hành cùng quý khách hàng.



HOT WATER SPRAY 

RETORT STERILIZERS

CÔNG NGHỆ

TIỆT TRÙNG PHUN HƠI 

NƯỚC NÓNG



THỰC PHẨM CHẾ BIẾN HIỆN ĐẠI

- Thực phẩm được bao gói tiện lợi

- Thời gian bảo quản 3 – 12 tháng

- Nhiệt độ bảo quản ~20 - 25°C

- Tiện lợi khi phân phối và sử dụng



READY MEAL: Các thực phẩm được nấu chín sẵn như

Hâm nóng với lò vi sóng trước khi sử dụng

cơm, mì, cháo, súp,…



READY MEAL: Các thực phẩm được nấu chín sẵn như 

cơm, mì, cháo, súp,…

Hâm nóng với lò vi sóng trước khi sử dụng



READY TO EAT: Các thực phẩm được nấu chín sẵn như

Rau củ, thịt , hải sản,…

Ăn liền ngay khi mở bao bì



READY TO COOK: Các thực phẩm được nấu chín sẵn

Kết hợp với các thực phẩm khác khi nấu ăn

như nước sốt, gia vị, nước cốt lẩu,…



QUÁ TRÌNH TIỆT TRÙNG THỰC PHẨM

Phương pháp chế biến thực phẩm sử dụng nhiệt và áp suất cao

để tiêu diệt các vi sinh vật hoặc enzyme có trong thực phẩm.

Thực phẩm được đóng gói trong bao bì được đặt vào thiết bị

(Tuỳ vào thành phần và đặc tính tự nhiên của thực phẩm).

tiệt trùng và được làm nóng dưới áp suất cao bằng hơi nước

hoặc nước nóng ở nhiệt độ lên đến 121oC hoặc 135oC trong

30 hoặc 120 phút.



QUY TRÌNH TIỆT TRÙNG THỰC PHẨM



QUY TRÌNH TIỆT TRÙNG THỰC PHẨM



ƯU ĐIỂM CỦA CÔNG NGHỆ 

TIỆT TRÙNG CỦA HISAKA



CÔNG NGHỆ PHUN HƠI NƯỚC NÓNG

Bằng cách thực hiện làm nóng/

nước làm mát, đồng thời xử lý

làm nguội gián tiếp với bộ trao đổi

nhiệt kiểu tấm, chúng tôi ngăn

ngừa sự ô nhiễm từ hơi nước và

các sản phẩm an toàn nghiêm

ngặt.





CÔNG NGHỆ PHUN HƠI NƯỚC NÓNG

Vòi phun bốn chiều được đặt trên mỗi khay sản phẩm cho phép

xử lý ngay cả trong thiết bị kích thước lớn.

làm nóng và tiệt trùng với chất lượng như nhau ở tất cả các vị

trí khay.

Sự khuếch tán nước nóng đồng đều đến tâm của mỗi khay.

Hệ thống lý tưởng giảm thiểu sự thay đổi nhiệt độ bên trong bể



TIẾT KIỆM NƯỚC VÀ NĂNG LƯỢNG

Lượng nước chứa bằng 1/6 - 1/7 lượng nước nóng lưu trữ .

Giảm chi phí vận hành với tháp giải nhiệt tiêu chuẩn trong bộ

trao đổi nhiệt dạng tấm.

Hệ thống thu hồi nước nóng (tùy chọn) trong thiết bị kích thước

lớn giúp tiết kiệm năng lượng và tiết kiệm nước hơn nữa.



KHÔNG CÓ Ô NHIỄM CHÉO

Vì nước tuần hoàn được khử trùng bằng bộ trao đổi nhiệt dạng

tấm, nên không có ô nhiễm thứ cấp trong quá trình làm mát và

không cần xử lý trước chất làm mát bằng Clo hoặc các chất

tương tự. Ngoài ra, không cần phải lo lắng về sự ô nhiễm từ

hơi nước nóng.



BAO BÌ CHỨA KHÔNG KHÍ BÊN TRONG 

Quá trình tiệt trùng không làm

biến dạng bao bì chứa không khí

bên trong bằng công nghệ xử lý 

thế hệ mới





PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ ĐỒNG ĐỀU

Chứng minh sự phân bố nhiệt độ 

đồng đều bằng đăng ký FDA về

Nghiên cứu Phân phối Nhiệt độ

(Toàn sản phẩm).





QUY CÁCH THIẾT BỊ TIỆT TRÙNG



CÔNG SUẤT



THỰC PHẨM TIỆT TRÙNG

TRÊN THỊ TRƯỜNG



THỰC PHẨM TIỆT TRÙNG

THAM KHẢO NHIỀU NGUỒN



THỰC PHẨM TIỆT TRÙNG

THAM KHẢO NHIỀU NGUỒN



THỰC PHẨM TIỆT TRÙNG

THAM KHẢO NHIỀU NGUỒN



THỰC PHẨM TIỆT TRÙNG

THAM KHẢO NHIỀU NGUỒN



THỰC PHẨM TIỆT TRÙNG

THAM KHẢO NHIỀU NGUỒN



CÔNG NGHỆ ĐÓNG GÓI BAO BÌ

CHO THỰC PHẨM TIỆT TRÙNG



CÔNG NGHỆ ĐÓNG GÓI MAP

Công nghệ đóng gói tiên tiến tạo ra một môi trường tối ưu để kéo dài

thời hạn sử dụng của thực phẩm.

Công nghệ MAP là kết quả của

quá trình thay đổi không khí tự

nhiên bên trong bao bì bằng hỗn

hợp khí hoặc khí sau khi đóng

gói



CÔNG NGHỆ ĐÓNG GÓI MAP
Các loại khí trong khí quyển thông thường như khí Cacbonic (CO2), khí

Nitơ (N2). Những khí này có thể được áp dụng riêng lẻ hoặc trộn với

nhau theo tỷ lệ cụ thể tuỳ thuộc vào thực phẩm cần đóng gói.



CÔNG NGHỆ ĐÓNG GÓI MAP

Thiết bị đóng gói Khay



CÔNG NGHỆ ĐÓNG GÓI MAP



CÔNG NGHỆ ĐÓNG GÓI MAP

Thiết bị đóng gói túi



CÔNG NGHỆ ĐÓNG GÓI MAP



BAO BÌ TÚI TIỆT TRÙNG

• Dễ gãy lớp Kim loại nhôm khi bảo quản

và phân phối thực phẩm

• Không nhìn thấy thực phẩm bên trong

• Không dung trực tiếp với lò vi sóng



BAO BÌ TÚI TIỆT TRÙNG

• Ngăn cản sự thẩm thấu của khí Oxi

• Chịu nhiệt từ -40°C đến + 135°C

• Hâm nóng thực phẩm trực tiếp trong lò

vi sóng

• Cảm quan được thực phẩm bên trong



BAO BÌ KHAY TIỆT TRÙNG

• Ngăn cản sự thẩm thấu của khí Oxi

• Chịu nhiệt từ -40°C đến + 125°C

• Hâm nóng thực phẩm trực tiếp

trong lò vi sóng



SAYA PACK TRADE AND TECHNICAL SERVICES Co.ltd

72 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Website: www.saya.com.vn - 094 500 1952

Email: thanhtrang.sayapack@gmail.com


