
Công ty chuyên về thực phẩm
thân thiện với môi trường
lớn nhất tại Hàn Quốc.

Đồ ăn tốt cho sức khỏe 
được làm từ các sản phẩm 
nông nghiệp an toàn của Hàn Quốc. 
Công ty cổ phần WooriMil là một 
doanh nghiệp thân thiện với môi trường, 
không sử dụng các chất phụ gia tổng hợp 
và dẫn đầu nền văn hóa ẩm thực thay thế 
(Alternative Food).

WOORIMIL CO.,LTD
E-mail : order@woorimil.co.kr

Tel : +82-2-333-6123
Web : www.woorimil.co.kr

Công ty chuẩn mực 
bảo vệ bàn ăn của bạn bằng những 

thực phẩm an toàn, đảm bảo.

Công ty luôn suy nghĩ và tồn tại
 cùng ngành nông nghiệp và nông dân.

Công ty xanh
 bảo vệ môi trường sinh thái xanh.

Công ty mang sứ mệnh trách nhiệm
 cứu sống nền kinh tế quốc dân và xã hội địa phương.

WooriMil được thành lập từ năm 1989 với tấm lòng 
thành của người dân nhằm cứu lấy những hạt giống 
lúa mì đang dần biến mất. WooriMil ngày nay sử 
dụng tất cả các nguyên phụ liệu là các sản phẩm 
nông nghiệp an toàn của Hàn Quốc để theo đuổi 
thực phẩm lành mạnh và an toàn, đồng thời dẫn đầu 
nền văn hóa thực phẩm thay thế cho các chất phụ 

gia tổng hợp có hại.

Các sản phẩm nông nghiệp do 
WooriMil thu mua được tái sinh 
thành thực phẩm thơm ngon bổ 
dưỡng trong các cơ sở sản xuất 
đã được cấp chứng nhận HACCP 
đáp ứng các �êu chuẩn an toàn 
vệ sinh cao nhất. Những sản 
phẩm nông nghiệp biến đổi gen 
(GMO) nhập khẩu cũng được 
phát triển thành những sản phẩm 
thân thiện với môi trường tuân 
thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc 
chế biến là tránh sử dụng chất 
bảo quản, phụ gia có hại và giữ 
nguyên hương vị vốn có tự nhiên.

CÔNG TY VỀ NÔNG NGHIỆP
THÀNH LẬP TỪ NĂM 1989
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Sử dụng các sản phẩm nông 
nghiệp �n cậy của Hàn Quốc.
WooriMil được thành lập với 
giá trị là khôi phục lại chủ quyền 
lương thực của Đại Hàn Dân 
Quốc, tạo ra các sản phẩm chất 
lượng cao từ những nông sản 
được trồng trên chính mảnh 
đất của quê hương Hàn Quốc.

Chúng tôi thu mua nông sản từ 
những người nông dân trồng lúa 
mì trong nước để giúp họ tự chủ 
về kinh tế, �ên phong trong việc 
lưu thông hàng hóa nội địa, nuôi 
dưỡng một hệ sinh thái lành 
mạnh cho các sản phẩm nông 
sản trong nước.

WooriMil góp phần thúc đẩy 
�êu dùng thực phẩm nội địa và 
thúc đẩy ngành công nghiệp 
thực phẩm thân thiện với môi 
trường thông qua việc nuôi 
trồng các sản phẩm nông nghiệp 
có chất lượng cao trong nước, 
phát triển sản phẩm vì người 
�êu dùng, đồng thời tạo ra một 
hệ sinh thái lành mạnh chia sẻ 
lợi nhuận với nông dân.

Không thêm chất phụ gia có hại cho cơ thể con người.
 
Không làm mất đi hương vị đặc trưng vốn có 
của sản phẩm nông nghiệp bằng các chất phụ 
gia; không sử dụng bất kỳ loại hương vị phụ gia 
nhân tạo nào.

Quản lý nghiêm ngặt an toàn vệ sinh tại cơ sở 
sản xuất. WooriMil đã được cấp chứng nhận 
HACCP về tất cả các �êu chuẩn cơ sở vật chất 
sản xuất và �ến hành tạo ra sản phẩm trong môi 
trường sạch sẽ.

Luôn suy nghĩ tới môi trường và nông thôn.

4 Lời hứa của WooriMil về 
thực phẩm Hàn Quốc chuẩn mực.

Bộ kẹo hồng sâm bổ dưỡng

Bánh quy socola Languedechat
(mè/trà xanh) WooriMil

Bộ bánh Monaca
gạo nếp

Bộ bánh quà tặng WooriMil
(cỡ lớn)

Bánh wafer WooriMill
(sữa/dâu tây)

Bộ quà nhân sâm đen dùng để uống

Bộ bánh
nếp dẻo Monaca

Bột mì trắng/Bột mì 
nguyên cám WooriMil

Bột chiên giòn Bột chiên xù Bột yến mạch
hữu cơ

Bộ bánh quà tặng WooriMil
(cỡ nhỏ)

Bim bim khoai tây que
(vị nước tương /
vị pho mát kép)

Bim bim bắp Bim bim tôm Bim bim
Guroki-chang

Bim bim vị bắp
nguyên miếng

Bánh quy đậu hũ
lúa mì nảy mầm

Viên đậu 
phộng mực

Snack gạo
mật ong

Bánh cuộn giòn
phô mai Cheddar

làm từ gạo lứt

Oranda Bánh gạo lứt
đậu đen

Bánh quy
cracker�me

Bánh quy trứng Bánh mật ong nhỏ Bánh monaka
đậu đỏ mini

Mì tôm WooriMil
(vị thanh nhẹ / vị cay)

Cà ri / tương đen chuẩn vị

Mì làm từ lúa mì trắng /
Mì làm từ lúa mì nguyên cám

Miến gạo

Phòng 1401, 61, Digital-ro 26-gil, 
Guro-gu, Seoul (Ace-Highend Tower 2).

61, Ucheon 2nd Nonggongdanji-ro, 
Ucheon-myeon, Hoengseong-gun, Gangwon-do.

32, Seowon-ro 1009beon-gil, Seowon-myeon, 
Hoengseong-gun, Gangwon-do.

Trụ sở chính

Nhà máy 
Saemal

Nhà máy 
Hoengseong


