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VÌ SAO BẠN YÊN TÂM CHỌN NUTRI NEST ?

NUTRI NEST – Yến sào của nhà phát minh ra nghề nuôi yến

Được xây dựng từ công trình nghiên cứu về nuôi yến sào lấy tổ đã đạt giải Điển Hình
Sáng Tạo Việt Nam, NUTRI NEST là công ty nuôi yến Đầu tiên Việt Nam từ 2005. Tới nay
Nutri Nest đã đầu tư và tư vấn xây dựng cho hơn 500 căn nhà nuôi yến trong và ngoài
nước.

NGUỒN GỐC

UY TÍN
Yến sào từ công ty phát minh ra
nghề nuôi yến Việt Nam
(Từ 2005).

DINH DƯỠNG

VƯỢT TRỘI
Kỹ thuật khai thác TỔ YẾN 1 MÙA
cho tổ yến sạch & giá trị dinh
dưỡng vượt trội.

Trên nền tảng nguồn nguyên liệu chất lượng cao và dồi dào, Nutri Nest sản xuất hơn
40 chủng loại thực phẩm bổ dưỡng với thế mạnh là các loại tổ yến nguyên chất, nước
yến các loại.
Nghiên cứu và phát triển luôn là lĩnh vực được Nutri Nest đầu tư mạnh mẽ. Kết quả
của quá trình lâu dài đó là những sản phẩm khác biệt mang vị ngon, sự tiện dụng và
giá trị dinh dưỡng vượt trội cho người tiêu dùng như:
Mọi sản phẩm Nutri Nest đáp ứng những tiêu chuẩn của Bộ Y Tế cùng tiêu chuẩn quốc
tế HACCP.
Nutri Nest is the first & leading bird nest farming company in Vietnam since 2005. Our
research on Edible bird nest farming won the Vietnam Innovation Award. We are involved
in more than 500 bird farming house project in South East Asia since then.
Based on abundant source of high quality raw material, Nutri Nest is producing 40 lines of
cleaned bird nest, bird nest drink and other health food.

THÔNG TIN

MINH BẠCH
Sản phẩm truy xuất nguồn gốc
bằng mã QR theo dõi từ
Nuôi, Thu hoạch, Chế biến.
02

TIÊU CHUẨN

QUỐC TẾ
Dây chuyền đạt chứng nhận vệ
sinh ATTP quốc tế HACCP.

Research and development is always our focus during 12 years of establishment. As
result, we make the different to our health food products by great taste, convenience and
exceptional nutrition value.
All Nutri Nest products meet HACCP standard.
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NUTRI NEST TIN RẰNG
NỀN TẢNG CỦA CHẤT LƯỢNG LÀ CÔNG NGHỆ

CHUYỆN NGƯỜI,
CHUYỆN NGHỀ NUÔI YẾN

“ Các kỹ sư của chúng tôi đã phát minh 3 công nghệ độc quyền cho
chất lượng yến sào vượt trội ”

CÔNG NGHỆ NUÔI YẾN TRONG NHÀ

Câu chuyện Nutri Nest bắt đầu từ năm 2004, khi anh Lê Danh Hoàng còn là một
sinh viên đại học với việc làm thêm là hướng dẫn viên du lịch. Một lần Hoàng có
duyên may dẫn đoàn gia đình Tiến sĩ Elisa Nugroho – nhà phát minh ra nghề nuôi
Yến thế giới khi ông bà sang Việt Nam để tìm đối tác.

CÔNG NGHỆ KHAI THÁC TỔ YẾN MỘT MÙA

Không tìm được người có niềm tin vào nghề sau nhiều ngày lặn lội gõ cửa các
công ty lớn lúc đó tại Việt Nam, ông bà tiến sĩ chuẩn bị về nước trong thất vọng.
Nhưng bất ngờ vào ngày cuối cùng, khi tặng phong bì tiền boa cho người hướng
dẫn thì ông bà nhận được lời yêu cầu đầy quyết tâm "Đừng cho con tiền, hãy cho
con những cuốn sách về Yến sào và con sẽ phát triển nghề này”.

CÔNG NGHỆ CHƯNG YẾN NGUYÊN TỔ

Trung Tâm Yến Sào Hoàng Yến Eka, tiền thân của Nutri Nest, ra đời vào năm 2005
tại căn nhà trọ của Hoàng trong một khu phố lao động của TP HCM. Cùng năm
này đề tài tốt nghiệp "Xây dựng nghề nuôi Yến và ngành công nghiệp chế biến tổ
Yến ở Việt Nam" được hội đồng khoa học đánh giá xuất sắc. Ứng dụng thành
công của đề tài này đoạt giải điển hình sáng tạo Việt Nam và tạo cơ sở cho toàn
ngành nuôi và chế biến yến sào cả nước.

TỔ YẾN SÀO
TINH CHẾ RÚT LÔNG
NGUYÊN TỔ ĐẶC BIỆT

5.550.000đ/100g

TỔ YẾN SÀO
TINH CHẾ RÚT LÔNG
NGUYÊN TỔ

Sản phẩm được làm ra cho những dịp biếu tặng quan
trọng và những người dùng tinh tế.
Dưới 5% tổ yến sạch và to nhất trong mỗi lô thu hoạch
được tuyển chọn để làm nguyên liệu đầu vào. Các tổ
yến này được chế biến sạch lông bằng nước tinh khiết
và bàn tay khéo léo của các công nhân lành nghề trên
3 năm kinh nghiệm để sản phẩm ra hoàn hảo về mỹ
thuật và sạch nhất.

Là những tổ yến nguyên liệu ít lông nhất được làm
sạch bằng nước tinh khiết và sự cần mẫn của người
công nhân. Trọng lượng từ 6-9g/tổ. Thích hợp cho biếu
tặng hoặc sử dụng trong gia đình.

TỔ YẾN SÀO
TINH CHẾ SỢI

4.450.000đ/100g

TỔ YẾN SÀO
ĐẢO THIÊN NHIÊN

TỔ YẾN SÀO
THÔ CÒN LÔNG

Nguồn gốc hoàn toàn tự nhiên: Do loài chim yến đảo
làm trong các vách đá tự nhiên ngoài biển khơi.
Mùi vị và cảm nhận khác biệt: Yến đảo tự nhiên có vị
hơi tanh hơn và sợi dai hơn yến nhà.

TỔ YẾN SÀO
HANG NHÂN TẠO THÔ
Là sản phẩm tổ yến còn nguyên lông làm sạch bề
ngoài và tiệt trùng, dành cho những khách hàng mới
sử dụng yến hoặc coi việc tự tay chế biến món tổ yến
quý giá như là một niềm vui.

7.000.000đ/100g

4.200.000đ/100g

3.900.000đ/100g

Đóng khuôn từng miếng 5gr tiện cho 1 phần ăn của
người lớn

12.000.000đ/100g

5.250.000đ/100g

TỔ YẾN SÀO
GÓC THÔ CÒN LÔNG

Được làm từ các tổ yến hình tam giác do chim yến làm ở
góc vuông 90 độ hoặc những tổ yến có nhiều lông. Với
kỹ thuật chăm sóc và thu hoạch hiện đại, gần như sản
phẩm yến nuôi hiện nay không có yến vụn. Do đó giá
phù hợp để sử dụng trong gia đình nhưng dinh dưỡng
vẫn tương đương các sản phẩm cao giá hơn.

Là sản phẩm tổ yến còn nguyên lông được chim yến
làm tại vị trí góc vuông 90 độ của thanh làm tổ. Sản
phẩm dành cho những khách hàng mới sử dụng yến
hoặc coi việc tự tay chế biến món tổ yến quý giá như là
một niềm vui.
Có hình dạng tổ tam giác, hàm lượng dinh dưỡng
hoàn toàn tương đương các tổ khác nhưng giá cả hợp
lý hơn rất nhiều.

TỔ YẾN SÀO TINH CHẾ
HỘP GIẤY TIỆN LỢI
9g, 5g
Hộp yến tinh chế nguyên tổ 9g

550.000đ

Hộp yến tinh chế sợi 5g

275.000đ

Do loài chim yến đảo làm trong các vách đá tự nhiên
nhưng được đưa về lắp trong các nhà nuôi yến nằm
gần biển. Yến đảo có vị hơi tanh hơn và sợi dai hơn yến
nhà.
Yến đảo hang nhân tạo cao hơn yến nhà một chút
nhưng rẻ hơn rất nhiều so với yến đảo tự nhiên.

Những tổ yến đẹp và sạch được tuyển chọn kỹ từ các lô
Tổ Yến Một Mùa. Sau đó được chế biến sạch lông bằng
nước tinh khiết và bàn tay khéo léo của các công nhân
lành nghề trên 1 năm kinh nghiệm để sản phẩm ra
hoàn hảo về mỹ thuật và sạch nhất.
Hộp giấy in ánh kim sang trọng và tiện dụng: Mỗi hộp
chứa 1 tổ vừa một lần nấu ăn cho 1-2 người

Ngâm nở tổ Yến trong nước để có thể lấy được ra lông chim và các tạp chất
khác dinh dưỡng trong tổ. Các loại tổ khác nhau sẽ có thời gian ngâm khác
nhau, thường từ 3 - 24 giờ. Tổ càng có chất lượng tốt thì càng đòi hỏi thời
gian ngâm lâu hơn. Sau khi ngâm, trọng lượng tổ sẽ nở 6 - 8 lần.
Bước 1 : Ta ngâm nở tổ trong nước. Khi ngâm cần lưu ý lượng nước phải
ngập tổ để tổ Yến có thể hút đủ lượng nước cần thiết.
Bước 2 : Dùng nhíp để lấy sạch lông chim và tạp chất ra khỏi tổ Yến. Nếu
Yến còn nguyên tổ , quý khách nên tách ra thành từng sợi sau đó cho Yến
vào rây, đặt rây này vào tô nước, dùng muỗng khuấy nhẹ, đồng thời nhấc
ray lên xuống, lông tơ sẽ theo nước ra ngoài.
Yến sào nên chưng cách thủy và nhỏ lửa để đảm bảo dưỡng chất. Thời gian
chưng tùy thuộc vào loại tổ, nếu chưng quá lâu tổ Yến sẽ dễ nát vụn hoặc
tan vào nước. Một số sản phẩm như Tổ Yến Sào Tinh Chế Nguyên Tổ hoặc
Tổ Yến Sào Tinh Chế Sợi có thể ngâm nước và nấu ngay, không qua công
đoạn nhặt lông. Trong khi chưng nhất thiết cần đổ nước ngập tổ.

Tổ yến sào rút lông nguyên tổ / Tổ yến sào thô còn lông
Super grade cleaned birdnest or semi-cleaned bird nest
Tổ yến sào tinh chế sợi
Tổ yến sào tinh chế - Hộp giấy tiện lợi
Tổ yến sào Đảo thiên nhiên / Tổ yến sào Đảo nhân tạo

Bird nest cleaning process is
simple but needs a lot of
patience. Soaked bird nest shall
be kept in freezer at 40C and used
up within a week. Different kinds
of bird nest require soaking time
which varies from 3 -> 24 hours.
After soaking and cleaning, bird
nest will absorb water and its
weight increases up to 6-8 times.
1. Soak bird nest in a bow of
purified water.
2. Shred the nest into small strip
then use tweezers to pick feather
and dirt out of the nest.
3. Cook or steam following the
recipes of your cuisines.

NƯỚC YẾN SÀO
Bird Nest Soup
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NƯỚC YẾN SÀO NGUYÊN TỔ CHƯNG ĐƯỜNG PHÈN
WHOLE BIRD NEST SOUP WITH ROCK SUGAR

( dùng làm
nguyên liệu nấu ăn)

Lần đầu trên thế giới một loại súp yến cao cấp nhất
được chưng theo cách truyền thống từ nguyên tổ
yến khô 10g, tạo ra vị ngon tự nhiên và giá trị dinh
dưỡng vượt trội.

745.000đ
14

15

NƯỚC YẾN SÀO CHƯNG ĐƯỜNG PHÈN SỢI YẾN THẬT 100%
BIRD NEST SOUP WITH ROCK SUGAR

Nước yến Silver Bird chứa 15 loại Axit Amin và vi chất
dinh dưỡng, được nấu bằng Tổ Yến Một Mùa với
công nghệ đặc biệt giữ Sợi Yến Thật vẹn nguyên
trong quá trình tiệt trùng.

NƯỚC YẾN SÀO CHO TRẺ EM SỢI YẾN THẬT 100%
BIRD NEST SOUP FOR KIDS
2
2
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2
2

Babi Bird hộp 1 hũ 42g: 65.000đ

Babi Bird hộp quà 6 hũ 42g: 420.000đ
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Nấu bằng 100%

TỔ YẾN MỘT MÙA
Dinh dưỡng vượt trội

Chim làm tổ

NƯỚC YẾN SÀO CHƯNG ĐƯỜNG PHÈN
BIRD NEST SOUP WITH ROCK SUGAR

Đánh dấu tổ
khi có trứng

Lấy tổ khi
chim non bay

NƯỚC YẾN SÀO CHƯNG ĐƯỜNG KIÊNG CỦ CẢI
BIRD NEST SOUP WITH ISOMALT
Green Bird 100% đường củ cải được nấu
từ những TỔ YẾN MỘT MÙA của Nutri
Nest – Công ty nuôi yến đầu tiên tại
Việt Nam và nguyên liệu đường kiêng từ
củ cải tự nhiên nhập khẩu từ Đức.

2
2
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YẾN SÀO VÀ HẠT CHIA
BIRD NEST DRINK WITH CHIA SEED
Chống lão hóa | Làm đẹp da

Được nấu từ Tổ Yến Một Mùa của
Nutri Nest - công ty nuôi yến đầu tiên
Việt Nam từ 2005 và hạt Chia bổ
dưỡng nhập khẩu.

Yến Sào Hạt Chia khay 6 hũ x 185ml : 162.000đ
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Tăng cường hô hấp & dinh dưỡng cho vận động

Được nấu từ Tổ Yến Một Mùa của
Nutri Nest - công ty nuôi yến đầu tiên
Việt Nam từ 2005 và sợi đông trùng
hạ thảo chủng Militaris thật.

Yến Sào Đông Trùng Thảo khay 6 hũ x 185ml : 174.000đ
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HƯỚNG DẪN CHỌN NƯỚC YẾN
Nguyên liệu nấu ăn

TÊN SẢN PHẨM

ĐỐI TƯỢNG
TRỌNG LƯỢNG/HŨ

NƯỚC YẾN SÀO
NGUYÊN TỔ
CHƯNG ĐƯỜNG PHÈN

NƯỚC YẾN SÀO
CHƯNG ĐƯỜNG PHÈN
SỢI YẾN THẬT 100%

NƯỚC YẾN SÀO
CHO TRẺ EM
SỢI YẾN THẬT 100%

- Người bệnh
- Người suy kiệt, cần
dinh dưỡng cao.

Người lớn

Trẻ em

42g & 72g

42g

190g

1g/hũ 72g
0,6g/hũ 42g

0,6g

1/2 hũ/ngày

1hũ/ngày

1hũ/ngày

7/10

8/10

9/10

LƯỢNG YẾN KHÔ

Nguyên tổ 10g

LƯỢNG SỬ DỤNG
KHUYẾN NGHỊ

NƯỚC YẾN SÀO
CHƯNG ĐƯỜNG KIÊNG
CỦ CẢI

Mọi người

Mọi người

Mọi người

190g

72g

72g

SỢI YẾN THẬT 100%

CẤU TRÚC SỢI YẾN

ĐỘ NGỌT

NƯỚC YẾN SÀO
CHƯNG ĐƯỜNG PHÈN

NƯỚC YẾN SÀO
VÀ HẠT CHIA

NƯỚC YẾN SÀO
VÀ ĐÔNG TRÙNG
HẠ THẢO

- Phụ nữ
- Nam giới
- Người làm việc , - Người làm việc ,
chơi thể thao mệt chơi thể thao mệt

185ml

185ml

SỢI YẾN PHA ( YẾN BỘT + TẢO BIỂN )

20g yến còn lông

0/10

470g/ tấn dung dịch

8/10

4/10

Ít

Ít

6/10

6/10

ĐÓNG GÓI

Hũ đơn

22
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Hộp quà 3 hũ
Hộp quà 6 hũ
Khay 6 hũ
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2.150.000đ/100g

1.750.000đ/100g
950.000đ/ 50g

24

25

26

27

28 3927 4171
28 3823 7990
28 3997 9523
28 3512 1922

24 6257 3279
24 3944 9609

https://nutrinest.com/
( Sản phẩm còn có mặt tại các siêu thị, hiệu thuốc,
tạp hóa , cửa hàng sâm nhung yến và các chợ điện tử
lazada, tiki, shopee, adayroi )

28 6281 3581/ 6281 3582
https://nutrinest.com/

0987 567 666

