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C A T A L O G U E  

Hạt dinh dưỡng nảy mầm



 
    Tini Seed team là tập hợp những con người trẻ tuổi có cùng chung
những sự trăn trở. Chúng mình luôn trăn trở về giá trị thực sự của cuộc
sống hiện tại, chúng mình muốn tìm lại những hạnh phúc bé nhỏ ngay ở
xung quanh mình một cách tự nhiên nhất có thể. Thương hiệu “Tini
Seed” ra đời với Mong muốn xây dựng một cộng đồng biết tôn trọng bản
thân và xã hội, một cộng đồng sẽ chủ động ứng phó được với mọi cảm
xúc của cuộc sống, một cộng đồng sử dụng các sản phẩm thiên nhiên
một cách trân trọng và biết ơn nhất có thể, một cộng đồng có sự kết nối
về tâm trí và tăng trưởng mọi việc thiện lành. Đó là lý do vì sao Tini
Seed ra đời. 
    Tại sao lại tên là Tini Seed? Tini là bé nhỏ. Seed là hạt giống. Hạt
giống bé nhỏ là chúng mình. Hạt giống bé nhỏ rất cần tình yêu thương
để lớn lên. Cũng giống như mỗi con người luôn khao khát, luôn cần và
mong muốn sống trong yêu thương. Logo “Tini seed” được thiết kế với
hình tròn màu nâu bên ngoài tượng trưng cho trái đất, vũ trụ, tượng
trưng cho hệ sinh thái được kết nối. Mầm cây xanh tượng trưng cho
những hạt giống, những ý tưởng đang được ươm mầm và lớn lên Hãy
giúp chúng tớ lớn hơn. Rồi chúng tớ và các bạn sẽ thành rừng cây lớn
mạnh sống trong tình yêu thương.
 Cuốn Catalogue này giới thiệu tường tận về các sản phẩm hiện có của
Tini, là món quà mà Tini Seed muốn gửi đến tất cả mọi người. Hơn cả
một cuốn sách giới thiệu về sản phẩm đơn thuần, nó xuất phát từ sự
cống hiến và lòng nhiệt thành muốn lan tỏa những điều tốt đẹp. Cuốn
sách này cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản về các loại hạt thô,
hạt ăn liền và các sản phẩm chế biến của Tini Seed.
   Hy vọng cuốn sách này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho bạn, cung cấp
kiến thức cơ bản về hạt dinh dưỡng, giúp bạn chọn lựa những sản phẩm
phù hợp để cung cấp nhiều dưỡng chất có ích cho sức khỏe.

Tini Seed with love
 

Lời tựa
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Cách dùng: Ăn trực tiếp
Làm sữa, làm bánh, chế biến món ăn.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh nơi ẩm 
và có ánh nắng trực tiếp.
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Xuất xứ: Bình Phước
Cách dùng: Ăn trực tiếp.
Bảo quản: Trong ngăn mát tủ lạnh.
Hạt điều là một trong những loại hạt có
hàm lượng carbohydrate thấp nhất, chất
xơ thấp nhất, nhưng món hạt điều rang
muối lại là món ăn bổ dưỡng, chứa
nhiều vitamin, khoáng chất và chất
chống oxy hóa.

 Hạt điều rang muối có chứa nhiều vitamin E, vitamin K
và vitamin B6, cùng với các khoáng chất như đồng, phốt
pho, kẽm, magie, sắt và selen, các chất béo có lợi... Món
ăn này có nhiều tác dụng tích cực cho sức khỏe như: Tốt
cho tim mạch, Bổ máu, Tăng cường thị lực, kiểm soát
cân nặng, hỗ trợ giảm cân.

Hạt điều rang muối

Nhân hạt bí xanh Ấn Độ rang 

Theo các chuyên gia , hạt bí , dầu hạt bí và chiết xuất
từ hạt bí là những chất chống nhiễm trùng hữu hiệu,
có thể chống lại sự phát triển của cả nấm và virut.
Nghiên ứu đã chỉ ra vai trò của loại protein có duy
nhất trong hạt bí như một phần của chất kháng sinh. 

Công dụng: Giúp chữa thiếu máu, Thiếu sữa sau sinh, Giúp ngủ ngon và tốt
cho hệ tiêu hóa, Giúp bé yêu phát triển trí não, thị lực, Ngăn ngừa khuyết tật
bẩm sinh.



Hạnh nhân nướng giòn
Công dụng:
Chứa chất chống oxy hóa, giàu vitamin E, tăng
cường hệ miễn dịch, làm đẹp da, giảm lượng
đường trong máu, hỗ trợ giảm cân, cải thiện thể
chất, ngăn ngừa bệnh tim.
Cách dùng: ăn trực tiếp. Làm bánh hạnh nhân.
Bảo quản: Zip chặt, để trong ngăn mát tủ lạnh.

Cứ mỗi hạt hạnh nhân chứa đến 20 loại chất béo cùng với nhiều hàm lượng
vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Hạt hạnh nhân được xếp đầu
trong danh sách các loại hạt về giá trị dinh dưỡng. Chẳng hạn trong 100g
hạnh nhân gồm có nhiều chất dinh dưỡng như:
Năng lượng: 579kcal, nước: 4.4g, arbohydrate: 21.6g (trong đó có 12.5g chất
xơ), chất béo: 49.9g, chất đạm: 21.2g, vitamin, nhiều khoáng chất như: 264mg
canxi, 3.72mg sắt, 268mg magiê, 484mg phốt pho, 705mg kali,….

Óc chó vàng Mỹ nướng giòn
Công dụng: Giàu chất chống oxy hóa, dồi dào chất béo, có lợi Omega3, Có
thể giảm các triệu chứng viêm, Cải thiện hệ tiêu hóa, hỗ trợ giảm cân, Tốt cho
sức khỏe sinh sản nam giới.
Óc chó rất giàu axit ellagic, catechin, melatonin và axit phytic. Đây là những
chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể. Chúng có thể giảm nguy cơ mắc bệnh
tim và bệnh ung thư. Loại quả này còn là nguồn cung cấp axit béo omega-3.         

Cách dùng: Làm sữa hạt, làm bánh.
Ăn trực tiếp sau khi mở túi.
Bảo quản:
Zip chặt sau sử dụng, nơi khô ráo, tránh ánh
nắng trực tiếp.
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Trong 30gr hạt óc chó chứa các chất dinh
dưỡng sau:185 kcal Năng lượng, 4.3 gr Đạm,
3.9 gr Carb, 0.7 gr Đường, 1.9 gr Chất xơ, 18.5
gr Chất béo.

https://www.dienmayxanh.com/vao-bep/carbohydrate-la-gi-vai-tro-cua-carb-va-cach-phan-biet-carb-02078


Hạt hướng dương
Mông Cổ rang Hạt hướng dương đem lại nhiều lợi ích cho

sức khỏe như kích thích quá trình mọc tóc,
tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân,
giảm cholesterol và ngăn ngừa ung thư.

Hạt hướng dương khá phổ biến và có thể
được biến tấu thành nhiều món ăn khác
nhau. Loại hạt này có hương vị bùi xen lẫn
béo nhẹ, kết cấu hạt khá mềm nhưng vẫn
giữ được độ rắn nhất định. Loại hạt này
cũng dồi dào lượng chất béo lành mạnh, các
hợp chất thực vật có lợi cùng một số vitamin
và khoáng chất.

Giá trị dinh dưỡng của hạt hướng dương: Calo 163g, Chất béo bão hòa
1.5g, Chất béo không bão hòa đa 9.2g, Chất béo không bão hòa đơn 2.7g,
Chất đạm 5.5g, Carbs 6.5g, Chất xơ 3g, Vitamin E 37% RDI, Vitamin B12 11%
RDI,..

Hạt macca sấy lạnh Úc
Công dung: Giàu chất dinh dưỡng,  tăng
cường sức khỏe tim mạch, bổ sung chất
chống oxy hóa, giảm nguy cơ mắc hội chứng
chuyển hóa, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim,
đột quỵ hoặc bệnh tiểu đường tuýp, giúp
những người thừa cân kiểm soát được cân
nặng và ngăn việc tăng cân không mong
muốn, chống ung thư, cải thiện sức khỏe não
bộ, tăng tuổi thọ.

Cách dùng: Tách nhân, làm sữa hạt, bánh,
rang hoặc sấy.
Thành phần dinh dưỡng: Hạt macca có chứa trên 25 vitamin, khoáng chất các
loại. Với 100g macca có chứa: nước 1,36g, năng lượng 718 calo, protein 7.91g,
chất xơ toàn phần 8,6g, đường 4,57g, canxi 85mg. sắt 3,69mg, vitamin.
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Nhân óc chó đỏ Mỹ nướng giòn 

Nhân macca sấy Úc
Công dụng: cải thiện đường ruột, gia tăng
lượng chất béo tốt, giúp đẩy nhanh quá
trình trao đổi chất, giúp khôi phục chức
năng của da, ngăn chặn dấu hiệu lão hóa
sớm, giúp ngăn ngừa thiếu máu trong thai
kỳ, phát triển xương và trí não ở trẻ em, tốt
cho não bộ và cải thiện trí nhớ ở người già,
hỗ trợ giảm cân.

Cách dùng: Ăn trực tiếp, làm bánh, sữa hạt,
nấu cháo, rang hoặc nướng nhẹ.

Trong 100 gram nhân macca bao gồm các thành phần dinh dưỡng sau: nước
1.38g, Calo 718kcal, đạm 7.91g, chất béo 75.77g, chất xơ 8.6g, canxi 85mg, sắt
3.69mg, magie 130mg, photpho 188mg, kali 368mg,  và các loại vitamin.

Giá trị dinh dưỡng của óc chó đỏ cao gấp nhiều lần óc chó vàng. Hàm lượng
vitamin (B, A, C, E, D, K), axit béo Omega 3 và omega-6 lên đến 38,09g trong
100g óc chó đỏ.Các khoáng chất (canxi, sắt, magie, kali, natri, kẽm, đồng, phốt
pho, mangan.),...  trong quả óc chó đỏ cao. Còn có nước, protein, chất xơ,
đường, các loại chất béo bão hòa, chưa bão hòa,...

Công dụng: Omega 7 thuộc nhóm axit béo
không bão hòa mang lại nhiều lợi ích cho sức
khỏe, các chất kháng viêm, nhiễm hỗ trợ
ngăn ngừa hiệu quả một số bệnh và tăng
cường sức đề kháng cho sức khỏe không chỉ
cho trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai
mà cho sức khỏe của tất cả mọi người.

Cách dùng: Ăn trực tiếp, làm sữa, làm bánh.
Bảo quản: trong ngăn mát tủ lạnh.
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HẠT
THÔ

Đậu gà trắng Argentina
Công dụng: Ngăn ngừa bệnh tiểu đường,
bảo vệ sức khỏe tim mạch, phòng chống
ung thư, ngăn ngừa khuyết tật di truyền, ổn
định chỉ số huyết áp, phòng ngừa bệnh
thiếu máu, tăng cường trí não, giúp xương
chắc khỏe.

Cách dùng: Làm sữa, cơm gạo lứt đậu gà,
cơm trộn đậu gà, súp đậu gà, salad đậu gfa,
xào thập cẩm, nấu chè, xôi. 

Bảo quản: ngăn mát tủ lạnh

Thành phần dinh dưỡng: Năng lượng 210 kcal, Nước
55.96g, Carbohydrate 25.48g, Chất đạm 8.23g, Chất béo
8.91g, Chất xơ 7.1g, Vitamin C 1.1g, Vitamin E 1.09g,...

Đậu lăng đỏ Canada
Công dụng: Ngăn ngừa dị tật bẩm sinh ở trẻ nhỏ, tốt
cho sức người ăn chay, chữa bệnh tiểu đường, hỗ trợ
giảm cân, ngăn ngừa ung thư, tốt cho tim mạch, não bộ,
bổ mắt, cải thiện hệ tiêu hóa.

Cách dùng: ngâm đậu lăng 30 phút hoặc
rửa qua nước chế biến luôn. Nấu các món
canh, nấu chè, xào thập cẩm, làm sữa.

Bảo quản: trong hộp kín khí, đậy kín.
 
Thành phần dinh dưỡng: Lượng calo: 230
Carbs: 39,9 gram, Protein: 17,9 gram, Chất
béo: 0,8 gram, Chất xơ: 15,6 gram, Niacin:
10% RDI, Vitamin B6: 18% RDI, Folate: 90%
RDI, Axit pantothenic: 13% RDI, Sắt: 37%
RDI, Magiê: 18% RDI, Phốt pho: 36% RDI,
Kali: 21% RDI, Kẽm: 17% RDI, Đồng: 25% RDI
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https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/carbohydrate-la-gi-va-co-tac-dung-gi/
https://www.vinmec.com/vi/co-the-nguoi/protein-136/
https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/vai-tro-cua-chat-xo-voi-co/
https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/thiamine-vitamin-b1-cong-dung-lieu-dung-tac-dung-phu/
https://www.vinmec.com/thong-tin-duoc/su-dung-thuoc-toan/9-loi-ich-dua-tren-co-so-khoa-hoc-cua-niacin-vitamin-b3/
https://www.vinmec.com/vi/co-the-nguoi/vitamin-b6-81/
https://www.vinmec.com/vi/co-the-nguoi/axit-folic-24/
https://www.vinmec.com/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/dinh-duong/loi-ich-suc-khoe-cua-vitamin-b5/?link_type=related_posts
https://www.vinmec.com/vi/co-the-nguoi/sat-18/
https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/co-ra-sao-khi-thua-thieu-magie/
https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/suc-khoe-tong-quat/vai-tro-cua-kali-voi-suc-khoe-con-nguoi/#:~:text=Ch%E1%BA%BF%20%C4%91%E1%BB%99%20%C4%83n%20gi%C3%A0u%20kali,c%E1%BA%A3m%20v%C3%A0%20ch%E1%BB%A9ng%20bi%E1%BA%BFng%20%C4%83n.
https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/vai-tro-cua-kem-huong-dan-bo-sung-kem-hop-ly/


Quinoa trắng Peru
Công dụng: Kiểm soát lượng đường
huyết trong máu, hỗ trợ quá trình trao
đổi chất, hỗ trợ giảm cân, chứa chất oxy
hóa, ngăn ngừa các bệnh ung thư.

Cách dùng: Làm sữa hạt, ngũ cốc, nấu
cùng với cơm, nấu các món canh, súp.

Thành phần dinh dưỡng: 
Hạt quinoa nấu chín bao gồm 71,6%
nước; 21,3% carbohydrate; 4,4% protein; 
1,92% chất béo. 

Thành phần dinh dưỡng cho 100 gram quinoa nấu chín là: Lượng calo: 120,
Nước: 72%, Chất đạm: 4,4 gam, Carb: 21,3 gam, Đường: 0,9 gam, Chất xơ: 2,8
gam, Chất béo: 1,9 gam.

Kê nếp Nghệ An 

Thành phần dinh dưỡng: Hạt chứa 73% hydrat carbon, 10,8% protein và
2,9% lipid. Lượng vitamin B1, B2 có trong hạt kê cao hơn từ 1 – 1,5 lần so với
lúa gạo. Protein, lipid, Ca, P, Fe, các loại đường. Các khoáng chất như vôi,
phốt pho, mangan, sắt, đồng.
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Công dụng: Cung cấp nguồn dinh dưỡng,
duy trì tế bào não, tăng cường trí nhớ và
làm giảm quá trình lão hóa, tăng cường
trí nhớ, giảm căng thẳng, giảm được 30%
nguy cơ mắc bệnh đường tuýp 2, hỗ trợ
giảm cân, giúp xương chắc khỏe.

Cách dùng: Làm sữa, bột ngũ cốc, chế
biến các món canh, cháo, súp.

Bảo quản: nơi khô ráo, zip chặt trong túi.



Mè đen/trắng
Công dụng: Không chỉ có công dụng tuyệt vời trong việc làm đẹp, giúp da
mịn màng, tươi trẻ, hỗ trợ làm đen tóc tự nhiên mà hạt mè còn tốt cho hệ
tiêu hóa vì có tác dụng nhuận tràng, chữa khó tiêu. Ngoài ra, loại hạt này
còn là nguồn cung vitamin E, B và canxi tốt cho cơ thể. Tốt cho hệ xương
khớp, phòng chống các bệnh tim mạch và hô hấp.

Cách dùng: Ăn kèm với cơm, làm sữa, làm bánh, bột ngũ cốc, nấu chè.

 
Thành phần dinh dưỡng: 
trong 14g hạt mè đen chứa:
Lượng calorie: 100, chất đạm: 3g,
Chất béo: 9g, Carb: 4g, Chất xơ: 2g,
Canxi,Magie, Photpho, Đồng, Sắt,
Mangan, Kẽm, Chất béo bão hòa.

Yến mạch
Yến mạch là một loại ngũ cốc
nguyên chất không chứa gluten,
cung cấp một lượng lớn vitamin,
chất khoáng, chất xơ và chất chống
oxy hoá quan trọng.

Xuất xứ: Mỹ

Công dụng: Cải thiện sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa ung thư, hỗ trợ hệ
tiêu hóa,giảm căng thẳng, mệt mỏi, hỗ trợ giảm cân, đẹp da.

Cách dùng: Làm bột ngũ cốc, sữa hạt, làm bánh, nấu cháo.

Thành phần dinh dưỡng trong 100gram yến mạch: Năng lượng: 389 kcal,
Nước: 8%, protein: 16.9 gam, Carbs: 66.3 gam, đường: 0 gam, chất xơ: 10.6
gam, Chất béo: 6.9 gam, tinh bột, vitamin B1, chất khoáng (sắt, kẽm,
mangan, photpho, đồng,...)
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Cách dùng: Nấu chè, cháo, súp, đun
nước đậu đen.

Thành phần dinh dưỡng:  Với 86 gam
đậu đen chứa Năng lượng: 114
kilocalories, Chất đạm: 7,62 g, Chất
béo: 0,46 g, Carbohydrate: 20,39 g,
Chất xơ: 7,5 g, Đường: 0,28 g, Canxi: 23
miligam (mg), Sắt: 1,81 mg, Magiê: 60
mg, Phốt pho: 120 mg
Vitamin K: 2,8 mg, Kali: 305 mg
Natri: 1 mg, Kẽm: 0,96 mg,...

Đậu đen

Đậu xanh

Công dụng: Duy trì xương khỏe
mạnh, ngăn ngừa bệnh tim và huyết
áp, tốt cho người bị bệnh tiểu
đường, ngăn ngừa ung thư, hỗ trợ
giảm cân, tăng cường hệ thần kinh,
rất tốt cho nữ giới (Cung cấp nhiều
khoáng chất, vitamin cùng với 10
loại axit amin cần thiết giúp phụ nữ
duy trì được vẻ đẹp của làn da).

Canh tác tại: Vườn Koi, Thịnh Long,
Hải Hậu, Nam Định.

Công dụng: Chứa chất chống oxy
hóa, ngăn ngừa các bệnh mãn tính.
Ngăn ngừa độ quỵ, giảm nguy cơ
mắc bệnh tim, giúp làm giảm huyết
áp, hỗ trợ tiêu hóa, giảm lượng
đường trong máu, hỗ trợ giảm cân.

Canh tác tại: Vườn Koi, Thịnh Long,
Hải Hậu, Nam Định.

                                           

 

Cách dùng: Dùng nấu canh, xôi, chè,
súp. 

Thành phần dinh dưỡng: 
Trong 100gram đậu xanh chứa Năng
lượng: 328 Kcal - 1371 KJ;Canxi: 64 mg,
Carbohydrate: 53,1 g; Chất xơ: 4,7g;
Chất đạm: 23,4 g; Chất béo: 2,4 g;
Sắt: 4,8 mg; Magie: 270 mg.
Ngoài ra, loại đậu này cũng chứa nhiều
loại axit amin thiết yếu như
phenylalanine, isoleucine, valine

11

https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/axit-amin-la-gi-vai-tro-va-tac-dung/


Cách dùng: Làm bánh, làm sữa hạt.

Xuất xứ: Ấn Độ.

Thành phần dinh dưỡng: chứa nhiều loại
vitamin và khoáng chất như magie,
mangan, đồng, protein, kẽm, vitamin A, B1,
B2, Niacin, vitamin C, canxi, photpho và sắt
protein, chất béo, Carbohydrate... và cơ thể
rất dễ hấp thu.

Bảo quản: Zip chặt sau sử dụng. Để ngăn
mát tủ lạnh.

        12

Công dụng: giàu dinh dưỡng, ngăn ngừa bệnh tiểu đường, hỗ trợ tăng
cường sức khỏe tim mạch...Ngoài ra, hạt bí còn chứa tryptophan, Glutamate,
Phytosterol và các chất chống oxy hóa giúp giảm căng thẳng, tốt cho hệ thần
kinh và ngăn ngừa ung thư, tốt cho hệ miễn dịch, tốt cho phụ nữ ở tuổi mãn
kinh, và có vai trò rất quan trọng đối với sức khoẻ tuyến tiền liệt ở nam giới.

Cách dùng: Ngâm 8 tiếng trước khi chế biến. Nấu các món chè, nấu xôi, 
làm bánh, mix cùng cơm.

Thành phần dinh dưỡng:  Chứa nhiều protein và các nguyên tố vi lượng
như vitamin A, B1, B2, canxi, photpho, sắt, arbohydrate, protein, lipid ; các
vitamin nhóm B (B1, B2); các nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể: Fe, Ca.

Nhân hạt bí sống 

Đậu đỏ xích tiểu đậu
Công dụng: giúp làn da tránh được tình trạng
nhiễm khuẩn và hạn chế việc sưng đau, đỏ khi
mụn tấn công, tăng cường hệ miễn dịch,
nâng cao sức đề kháng, bổ máu và có chức
năng thúc đẩy vòng tuần hoàn của máu, giảm
lượng cholesterol xấu, hỗ trợ phòng ngừa các
bệnh về tim mạch và đái tháo đường hiệu
quả, thanh lọc gan.

Xuất xứ:  Khánh Sơn - Khánh Hòa.



Công dụng: Hỗ trợ giảm viêm hiệu quả, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, hỗ trợ điều
trị bệnh tiểu đường, tăng cường nồng độ cholesterol khỏe mạnh, tốt cho da và
tóc, hỗ trợ giảm cân, Cung cấp Magie tốt cho cơ xương và sức khỏe tinh thần.

Xuất xứ: Mông Cổ

Cách dùng: Làm sữa hạt
Rang, nướng hạt hướng dương
Thêm hạt vào salad, bánh mỳ
Xay nhuyễn tạo thành bơ hướng dương.

Với lượng 100g hạt đã bóc vỏ mang tới giá
trị dinh dưỡng như sau: Calo cung cấp là
584 kcal; 20g carbohydrat; 51,46g chất béo;
20,78g chất đạm và lượng vitamin dồi dào
Vitamin E, B1, B2, B3, C và một số chất
khoáng: Ca, Zn, Fe, Mn, Mg, P.

Ngoài hương vị thơm ngon, hạt sen đã được khoa học chứng minh lành tính
giúp bồi bổ sức khỏe, tốt cho sự phát triển của cơ thể.

Hướng Dương sống

Hạt sen Hội An 
Công dụng: Giảm các cơn đau đầu, mất ngủ
tốt trong quá trình mang thai và cho con bú, 
bồi bổ cơ thể, giảm thiếu máu, hỗ trợ tiêu
hóa, chữa tiêu chảy, chống lão hóa da, giúp
trẻ thông minh hơn, hỗ trợ giảm cân.

Cách dùng: Chè hạt sen đậu xanh cốt dừa
Canh hầm gà tần hạt sen
Nấu xôi hạt sen cùi dừa
Sữa hạt sen.

Bảo quản:  trong ngăn đá tủ lạnh có thể sử
dụng trong vòng 6 tháng 

Trong 100gr hạt sen khô có chứa: Calories: 332 kcal, Protein: 15.41 gr,  Chất
béo: 1.97 gr, Carbohydrates: 64.47 gr, Kali: 1368 mg, Canxi: 163 mg, Phốt pho:
626 mg, Magie: 210 mg, Sắt: 3.53 mg, cùng các khoáng chất và vitamin khác 
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Điều Bình Phước cổ vỡ đôi 

 
Đậu nành

Xuất xứ: Bình Phước

Thành phần dinh dưỡng: chứa
21% Protein, 46% chất béo, 25%
carbohydrate , 8% khoáng chất và
tinh dầu điều,  82% chất béo không
bão hòa đơn (Omega 3), 8% phốt
pho, 29.2% magiê, 21% kẽm, 33%
manga, 97.7% đồng, Vitamin B, C

Công dụng: giàu năng lượng, giàu chất đạm quí, giàu chất béo không bão
hòa, không chứa cholesterol giúp tim khỏe mạnh hơn, giúp xương chắc
khỏe, hạn chế gốc tự do (ngăn ngừa ung thư), chống lão hóa,  tốt cho người
suy dinh dưỡng và phục hồi sức khỏe cho người bệnh.

Cách dùng: Rang, luộc, sấy. Chế biến các món ăn, bánh chưng, bánh tét.

Công dụng: Bảo vệ tim mạch, điều
hoà huyết áp, điều hoà đường
huyết, giảm nhẹ các triệu chứng
mãn kinh, tốt cho xương, giảm
nguy cơ ung thư vú, ngăn ngừa các
ung thư khác, chữa tiêu chảy.

 
Canh tác tại: Vườn Koi, Thịnh
Long, Hải Hậu, Nam Định.

Cách dùng: Làm sữa đậu nành, làm cháo, súp, nấu xôi.

Thành phần dinh dưỡng trong 100gram đậu nành: Calo: 173, nước: 63%,
protein: 16,6g, carbohydrate: 9,9g, đường: 3g, chất xơ: 6g, chất béo: 9g,
chất béo bão hòa: 1,3g, chất béo không no đơn nguyên: 1,98g, chất béo
không no đa nguyên: 5,06g, Omega-3: 0,6g, Omega-6: 4,47g. Và các hợp
chất thực vật: isoflavone, Axit phytic, Saponin, ...
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Nhân óc chó vàng

Công dụng: 
Hỗ trợ chức năng não bộ, ngăn ngừa bệnh
tim, duy trì sức khỏe da, kiểm soát nồng độ
đường huyết và ngăn chặn đái tháo  đường,
hỗ trợ giảm cân, tăng hấp thụ dinh dưỡng.

Xuất xứ: Mỹ

Cách dùng:
Rang bơ, làm bánh, làm salad, chế biến các
món xào.

Bảo quản: trong ngăn mát tủ lạnh.

Hạnh nhân sống

Thành phần dinh dưỡng của hạnh nhân giàu chất béo lành mạnh, chất
chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất. Chất xơ: 3,5 gram, Protein: 6 gram
Chất béo: 14 gram, Vitamin E: 37% RDI, Mangan: 32% RDI, Magiê: 20% RDI,
đồng, vitamin B2 (riboflavin) và phốt pho axit phytic, sắt, kẽm và canxi.

Công dụng: giảm nguy cơ mắc bệnh tim và ung thư, cải thiện chức năng
não. Giúp bà bầu ngủ ngon hơn, giảm căng thẳng mệt mỏi, ngăn ngừa táo
bón và kiểm soát cân nặng. Ngăn ngừa bệnh ung thư và sỏi túi mật. Hỗ trợ
hiệu quả trong việc điều trị bệnh tiểu đường. Hỗ trợ giảm cân.

Xuất xứ: Mỹ

Cách dùng: Rang, nướng nhẹ. Nấu cháo, làm
sữa hạt, làm sinh tố mix trái cây.

Bảo quản: trong ngăn mát tủ lạnh.

Thành phần dinh dưỡng: Calo: 185, Nước: 4%
Protein: 4,3 gram, Carbs: 3,9 gram, Đường: 0,7
gram, Chất xơ: 1,9 gram, Chất béo: 18,5 gram,
axit alpha-linolenic chất béo omega-3 8%,
Vitamin E, C và các khoáng chất khác
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SẢN
PHẨM
CHẾ
BIẾN

 Đậu lăng sơ chế

Công dụng: Phòng chống ung thư,
tốt cho tim mạch, hỗ trợ giảm cân,
bảo vệ sức khỏe tim mạch, ổn định
chỉ số huyết áp, phòng ngừa thiếu
máu, tăng cường trí não, giúp
xương chắc khỏe, cải thiện chức
năng tiêu hóa, cân bằng nội tiết tố,
chống lão hóa.

Thành phần dinh dưỡng: 
Lượng calo: 230. Carbs: 39,9 gram,
Protein: 17,9 gram, Chất béo: 0,8 gram,
Chất xơ: 15,6 gram, Thiamine: 22%
lượng tiêu thụ hàng ngày (RDI), Niacin:
10% RDI, Vitamin B6: 18% RDI, Sắt: 37%
RDI, Magiê: 18% RDI. 
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Đậu gà sấy 

Thành phần dinh dưỡng: Năng lượng: 210 kcal,   
 nước: 55.96g, Carbohydrate: 25.48g, chất đạm: 8.23g,
chất béo: 8.91g, chất xơ: 7.1g, Vitamin C: 1.1g,
Vitamin E: 1.09g.

Cách dùng: Ngâm đậu gà qua đêm, dùng để chế biến
các món: salad, đậu gà rang cà ri, đậu gà kho sữa dừa.

 
Bảo quản: trong ngăn mát tủ lạnh.

 

Các sản phẩm chế biến
của TiniSeed được sản

xuất tại sưởng 

Công dụng: Phòng chống các bệnh mãn tính, cung cấp vitamin nhóm B, axit
folic và 7 loại khoáng chất quan trọng, điều chỉnh rối loạn đường huyết, giảm
cholestrerol trong máu, ngăn ngừa ung thư, tốt cho mẹ bầu.

Cách dùng: Làm sữa, nấu cơm, xôi, bột ngũ cốc.

Bảo quản: trong ngăn mát tủ lạnh.
 

https://www.vinmec.com/vi/co-the-nguoi/sat-18/
https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/co-ra-sao-khi-thua-thieu-magie/


Kê nếp sơ chế

Công dụng: Kiểm soát lượng đường trong máu,
hỗ trợ giảm cân, hỗ trợ quá trình trao đổi chất,
chứa chất oxy hóa, ngăn ngừa các bệnh ung thư,
cung cấp nguồn Protein dồi dào, phù hợp với chế
độ ăn chay,  ổn định đường huyết, giảm nguy cơ
tim mạch.

Cách dùng: Làm bột ngũ cốc, sữa hạt, làm bánh.

Bảo quản: trong ngăn mát tủ lạnh.

Hạt quinoa sơ chế bao gồm 71,6% nước, 21,3%
carbohydrate, 4,4% protein và 1,92% chất béo.
Một cốc (185 gram) hạt quinoa chứa 222 calo.
Thành phần dinh dưỡng cho 100 gram quinoa
đã qua sơ chế là: Lượng calo: 120, Nước: 72%,
Chất đạm: 4,4 gam, Carb: 21,3 gam, Đường: 0,9
gam, Chất xơ: 2,8 gam, Chất béo: 1,9 gam

Công dụng: Tốt cho người bệnh tiểu đường, bổ thận dương, điều trị suy
nhược cơ thể, tăng cường chức năng hệ tiêu hóa, bổ cho tim mạch, giúp da
dẻ hồng hào, máu huyết lưu thông, an thần.

Cách dùng: Làm sữa, bột ngũ cốc, chế biến các món canh, cháo, súp.

Bảo quản: trong ngăn mát tủ lạnh.

Thành phần dinh dưỡng: Một cốc hạt kê nấu chín (khoảng 174 gram) chứa
khoảng: 

Quinoa sơ chế

Calorie: 207, Carbs: 41 gram, Chất xơ: 2,2 gam,
Chất đạm: 6 gam, Chất béo: 1,7 gam, Phốt pho:
25% DV, Magiê: 19% DV, Folate: 8% DV, Sắt: 6%
DV, nhiều axit amin, canxi 13% DV.

(DV là đơn vị tính lượng dưỡng chất cần thiết mà bạn
cần trong ngày)

 
                                                         17



Mầm đậu xanh rang

Công dụng: Cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho con người,  tốt cho sức
khỏe và tim mạch, thanh lọc cơ thể, bổ máu, bổ thận, chữa tiếu dắt, táo bón,
chữa đau nhức xương khớp, giải rượu, chữa đau đầu, mất ngủ.

Mầm đậu đen rang

Công dụng: Chứa chất chống oxy hóa, ngăn ngừa các bệnh mãn tính, ngăn
ngừa đột quỵ, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim, giảm huyết áp, hỗ trợ tiêu
hóa, giảm lượng đường trong máu, gỗ trợ giảm cân, hỗ trợ sức khỏe thai kỳ.
điều hòa nội tiết tố, ngăn ngừa lão hóa, phòng ngừa rối loạn tiền mãn kinh,
tăng cường sức đề kháng cho trẻ nhỏ.

Cách dùng: Hãm hoặc đun sôi với nước.
Làm sữa, nấu cùng gạo, làm bột ngũ
cốc.

Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Thành phần dinh dưỡng: protein 24,4
g%, lipid 1,7 g%, glucid 53,3 g% và rất
nhiều axit amin khácchứa hàm lượng
cao sắt, folate (vitamin B6), vitamin B,
Ca, Mg,vitamin, đặc biệt vitamin B6, sắt
và các khoáng chất khác.

Cách dùng: Làm sữa hạt, bột ngũ cốc.

Bảo quản: trong ngăn mát tủ lạnh để giữ
được chất dinh dưỡng và lâu hơn.

Thành phần dinh dưỡng: Carbonhydrat
39.67%, Lipit 4.9%, khoảng 380Kcal/ 100gr,
Protein 44.53% còn lại là chất xơ 2%. Bên
cạnh đó còn chứa các nguyên tố thiết yếu
cho sức khỏe như Sắt, Ca, P,…các axitamin
và các vitamin A, B1, B2, PP .
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Công dụng: Ít calo, giàu đạm và chất
xơ, hỗ trợ giảm cân, hỗ trợ cân bằng
đường huyết, tốt cho phụ nữ mang
thai, cho con bú, có lợi cho tim mạch,
chống oxy hóa, tăng cường sức đề
kháng.

 
Thành phần: Đậu gà, đậu xanh, đậu
đen, đậu lăng, hạnh nhân, óc chó, hạt
điều, hạt bí, gạo tím thảo dược,
quinoa.

Cách dùng: Cho 3 muỗng bột ngũ cốc
vào 100ml nước nguội hòa tan bột
ngũ cốc. Sau đó thêm đường thốt nốt,
đường hoa dừa và đổ tiếp 150ml-
200ml nước sôi. Hòa tan và thưởng
thức. 

Bảo quản: nơi khô ráo, trong lọ kín.

Thành phần dinh dưỡng: protein,
chất béo, chất khoáng, vitamin cùng
enzyme. Ngoài ra, đây còn là nguồn
giàu niacin, sắt, riboflavin, thiamin.
Hầu hết ngũ cốc đều chứa hàm lượng
chất xơ cao

Hạt mix tổng hợp 
 

Công dụng: Cung cấp protein thực
vật dồi dào , giúp hệ tiêu hóa khỏe
mạnh, giảm nguy cơ mắc bệnh tim,
cung cấp hàm lượng oxy hóa cao, gỗ
trợ giảm cân, giúp xương chắc khỏe

Cách dùng: Ăn trực tiếp, trộn salad,
làm sữa, sinh tố.

 
Thành phần:  Macca, óc chó, hạt bí,
hạnh nhân, hạt điều.

Bảo quản: trong ngăn mát tủ lạnh.

Thành phần dinh dưỡng: 
Carbs: 6 gram, Chất xơ: 3 gram,
Vitamin E: 12% RDI, Magiê: 16% RDI,
Photpho: 13% RDI, Đồng: 23% RDI,
Mangan: 26% RDI
Selen: 56% RDI. Giàu omega 3,
potassium, tryptophan, magnessium,
protein và chất béo không bão hòa.

(DV là đơn vị tính lượng dưỡng chất cần
thiết mà bạn cần trong ngày)

Bột ngũ cốc
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Bánh hạt ăn kiêng
Công dụng:
• Cung cấp chất chống oxy hóa
• Bổ sung vitamin E
• Giảm hàm lượng đường trong
máu
• Ngăn ngừa bệnh tim mạch
• Hỗ trợ giảm cân, giảm mỡ thừa
• tốt cho trí não
• Giúp răng và xương chắc khỏe.

Cách dùng: Ăn trực tiếp, mix cùng
sữa chua hoặc sữa tươi. Hoặc mix
với các loại quả khô: việt quất, nho
Sử dụng tốt hơn với người đang
giảm cân hoặc tập gym.

Bảo quản: trong ngăn mát tủ lạnh.

Thành phần dinh dưỡng: 183
Kcal/50g, chứa nhiều chất xơ, kali,
magie, natri, vitamin B6, vitamin C,
axit béo omega 3, protein, canxi và
sắt.
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Công dụng:
• Hàm lượng chất xơ cao
• Chứa nhiều chất béo có lợi
• Cung cấp năng lượng dồi dào
• Giàu vitamin và chất khoáng
• Phù hợp với người ăn kiêng, giảm
cân, ăn chay.
• Kết hợp với sữa chua Hy lạp giúp
giảm cân hiệu quả.

Cách dùng: Ăn trực tiếp, mix cùng
sữa chua hoặc sữa tươi.

Thành phần:  Yến mạch Úc, quả óc
chó Chile, hạnh nhân Mỹ, hạt bí xanh
Ấn Độ, hạt điều, táo đỏ, mật ong
rừng.

Bảo quản: trong ngăn mát tủ lạnh.

Thành phần dinh dưỡng: nhiều calo,
cũng như giàu protein, chất xơ và vi
chất dinh dưỡng. Đặc biệt, nó có thể
cung cấp sắt, magiê, kẽm, đồng,
selen, vitamin B và vitamin E.

Granola

https://bacsitructuyen.com.vn/tag/vitamin


Trà sữa thuần chay 
Công dụng: Tốt cho sức khỏe, chứa nhiều chất
chống oxy hóa, hỗ trợ giảm cân hiệu quả, cải
thiện sức khỏe tim mạch, chứa nhiều vitamin E,
hỗ trợ giảm lượng đường trong máu, tốt cho trí
não, giúp răng xương chắc khỏe.

Thành phần trà sữa: Hạt điều cổ Bình Phước,
hạnh nhân Mỹ, hồng trà hữu cơ, sữa dừa
vietcoco, đường hữu cơ Wangkanai
Topping: Thạch An

Cách dùng: uống ngay khi mở nắp. Ngon hơn
khi uông lạnh. Mix cùng granola hoặc bánh hạt.

Công dụng: Kiểm soát lượng đường trong máu, hỗ
trợ giảm cân, hỗ trợ quá trình trao đổi chất, giảm
các cholesterol xấu, giúp ngăn ngừa bệnh sỏi thận,
hỗ trợ phòng chống và điều trị bệnh ung thư.

Cách dùng: Pha 100gram trà mầm cùng 1 lít nước
sôi, để trong 5 - 7 phút rồi sử dụng.
Có thể đun lên để trà ngấm nhanh hơn.
Nếu muốn giảm cân nhanh nên ăn cơm gạo lứt
muối vừng, uống trà để có kết quả tốt nhất.

Trà đậu đen nảy mầm mix gạo
thảo dược nảy mầm

Bảo quản: nơi khô ráo, tránh nơi ẩm ướt và có ánh nắng trực tiếp.

Thành phần dinh dưỡng: hàm lượng protein lên tới 24,4%, lipit 1,7%, glucid
53,3% và rất nhiều axit amin, vitamin A, B1, B2, Calo: 216, Chất xơ: 3,5 gram.
Carb: 44 gram, Protein: 5 gram, Chất béo: 1,8 gram, Niacin (B3): 15% RDI.

Thành phần dinh dưỡng: Năng lượng: 605 Kcal, Protein: 18.4 gam, Glucid:
28.7 gam, Lipid: 46.3 gam, Chất xơ: 0.6 gam, Vitamin: vitamin E, K, B6, Chất
khoáng: Canxi (28 mg), Natri (12 mg), Kali (660 mg), Magie (292 mg), ...
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BỔ SUNG DINH DƯỠNG

Gói mix hạt làm sữa sơ chế
Công dụng:  giúp cải thiện sắc đẹp, chống lão hóa sớm, tăng cường trí
nhớ cho mọi lứa tuổi, cung cấp năng lượng, nuôi dưỡng da, dưỡng tóc, e,
giảm cholesterol, hỗ trợ bệnh tiểu đường.

Hướng dẫn: làm sữa trực tiếp bằng máy sữa hạt chuyên dụng hoặc xay.
Mỗi 1 gói mix làm đc 900-1000ml sữa hạt. Mix cùng khoai lang vàng,
khoai lang tím, bí đỏ, ngô nếp, cà rốt để thêm phầm dinh dưỡng.
Sử dụng đường phèn, đường thốt nốt.

TRẺ EM TRÊN 1 TUỔI

1. Đậu đen nảy mầm, óc
chó, hạnh nhân
2. Hạt bí, yến mạch, đậu
xanh nảy mầm
3. Óc chó, đậu xanh nảy
mầm, quinoa
4. Hạt điều, cacao, đỗ
xanh nảy mầm

NGƯỜI GIẢM CÂN

1. Óc chó, gạo đen nảy
mầm
2. Hạt điều, yến mạch
3. Mè đen, quinoa
4. Hạnh nhân, đậu xanh
5. Đậu xanh nảy mầm,
hạt điều

NGƯỜI MANG BẦU

1. Đậu phộng, đỗ đen nảy
mầm, Yến mạch
2. Hạnh nhân, óc chó, đậu gà
nảy mầm
3. Đỗ xanh nảy mầm, macca,
yến mạch
4. Kê vàng, đậu xanh nảy
mầm, hạt điều

1. Hạt điều, Đậu lăng, Quinoa
nảy mầm
2. Hạt bí, đậu gà nảy mầm,
hạt kê
3. Hạt điều, hạt sen
4. Gạo đen, đậu gà, hạt điều
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Cốm khô
Công dụng:  phòng cao huyết áp, trị tim mạch,
làm đẹp da, giúp phòng cao huyết áp và bệnh
tim mạch, hỗ trợ tăng chiều cao, tốt cho hệ tiêu
hóa, trị đầy bụng, táo bón, giảm mỡ máu, ngừa
bệnh tim.

Cách chế biến: Xôi cốm, chè cốm, kem cốm,
cốm hấp thịt, bánh cốm, chả cốm.

Chất dinh dưỡng: chứa nhiều dinh dưỡng.
Protein thực vật, tinh bột, nước, lipid, gluxit,
canxi và phốt pho trong cốm . Chất xơ và
vitamin rất  Ngoài ra, chất béo và lipid.

Bảo quản: Zip chặt sau sử dụng. Bảo quản nơi
thoáng mát.
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    Bạn thân mến!

Đội ngũ Tini Seed rất cảm kích, biết ơn và trân trọng bạn đã
đồng hành cùng Tini.

Chúng tôi là những hạt giống bé nhỏ luôn khát khao đưa bạn
đến gần hơn với những sản phẩm nông nghiệp Thuận Tự

Nhiên.
Những sản phẩm bạn đang cầm trên tay chứa đựng sự tận

tâm của người nông dân, sự nâng niu của đội ngũ Tini Seed
và ước mơ đem tới cho bạn những điều tốt lành nhất trong

cuộc sống.
Tini hy vọng sẽ luôn nhận được sự quan tâm và tín nhiệm của
bạn. Bởi chính những điều đó sẽ giúp cho chúng tôi có thêm
động lược để viết tiếp nên những câu chuyện, làm ra những

sản phẩm có ý nghĩa cho cộng đồng.
Kính chúc bạn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an!

 
Tini Seed with love

 

Lời cảm ơn



TINISEED
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