
HỘI THẢO TRỰC TUYẾN
VIỆT NAM, 2021

THƯ MỜI
Trân trọng kính mời Quý vị tham dự sự kiện

Hội thảo trên web về lúa mì Úc cho các sản 
phẩm ngũ cốc nguyên hạt lành mạnh
Đơn vị tổ chức: Trung tâm Đổi mới Ngũ cốc xuất khẩu Úc (AEGIC).

NGÀY   THỨ NĂM, NGÀY 8 THÁNG 7 NĂM 2021
THỜI GIAN 10:00 - 11:20 SÁNG (GIỜ HÀ NỘI, VIỆT NAM) – (11:00-12:20 

SÁNG GIỜ PERTH, 1:00-2:20 CHIỀU GIỜ SYDNEY)
ĐỊA ĐIỂM HỘI THẢO TRỰC TUYẾN TRÊN ZOOM: thuyết trình và phiên 

dịch đồng thời bằng tiếng Việt/tiếng Anh
CHI PHÍ  MIỄN PHÍ 

Lợi ích của ngũ cốc nguyên hạt đối với sức khỏe đã được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới. Phần 
lớn các quốc gia có mục tiêu tăng lượng tiêu thụ ngũ cốc nguyên hạt. Trong số đó, Việt Nam có cơ hội 
lớn để giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng lúa mì Úc.  
cốc nguyên hạt của Quý vị, đưa ra các cách xay xát để sản xuất bột ngũ cốc nguyên hạt và trình bày 
cách thức tạo ra các sản phẩm ngũ cốc nguyên hạt có hương vị tuyệt vời. 

Lý do chọn ngũ cốc nguyên hạt
Bột ngũ cốc nguyên hạt mang lại nhiều lợi ích to lớn đối với sức khỏe, đặc biệt đối với các bệnh 
tim mạch, tiều đường và béo phì- Hãy tìm hiểu lợi ích của việc sử dụng thực phẩm ngũ cốc nguyên 
hạt đối với sức khỏe, và hơn hết là tác động đến việc giảm gánh nặng kinh tế gây ra bởi các bệnh 
mãn tính. Ngoài ra, hãy tìm hiểu thêm về tác dụng của bột ngũ cốc nguyên hạt trong việc đem lại 
lợi nhuận tốt hơn cho các nhà xay xát.

Lý do chọn lúa mì Úc
Lúa mì Úc có những lợi ích độc đáo đối với các sản phẩm ngũ cốc nguyên hạt – hãy tìm hiểu lợi 
ích của việc sử dụng giống lúa mì trắng ít đắng của Úc cũng như tác động đối với hoạt động kinh 
doanh của Quý vị. 

Đối tượng nên đăng ký 
Thông tin này sẽ có ích cho các nhà quản lý và nhân sự phụ trách kỹ thuật thuộc các công ty xay xát 
bột mì, sản xuất mì, sản xuất bánh, kinh doanh ngũ cốc và các tổ chức nguyên cứu. 

Để biết thêm thông tin về hội thảo trực tuyến này, vui lòng liên hệ:   
AEGIC - Danielle Whitfield, E: danielle.whitfield@aegic.org.au

Các hội thảo trực tuyến tiếp theo trong năm sẽ bao gồm:  
Hội thảo trực tuyến 3: Tận dụng toàn bộ giá trị từ Lúa mì Úc cho các loại Mì vàng chứa kiềm cao cấp  
Hội thảo trực tuyến 4: Tận dụng toàn bộ giá trị từ Lúa mì Úc khi nướng

THÔNG TIN DIỄN GIẢĐĂNG KÝ NGAY CHƯƠNG TRÌNH

mailto:danielle.whitfield%40aegic.org.au?subject=
https://zoom.us/webinar/register/WN_xUmWx466SIi4-d6cQ37OpA


WEBINAR
VIET NAM 2021

INVITATION
You are cordially invited to attend the

Australian wheat for healthy whole grain 
products webinar
Hosted by the Australian Export Grains Innovation Centre (AEGIC).

DATE  THURSDAY 8 JULY 2021
TIME 10.00-11.20 AM (HANOI, VIETNAM TIME)   
 (12.20PM AM PERTH TIME, 1PM SYDNEY TIME)
VENUE ZOOM WEBINAR presentations and simultaneous  
 interpretation in Vietnamese/English

COST   FREE 

Whole grain health benefits have been established widely across the whole world. Increasing the 
consumption of whole grain is a target in most countries, with Viet Nam having a huge opportunity to 
address the consumption using Australian wheat.  
In this webinar we will explain the benefits of using Australian white wheat for all your whole grain 
products, we will address milling options for production of whole grain flour and will demonstrate 
how to make great tasting whole grain products. 

Why whole grain?
Whole grain flour delivers major health benefits for cardiovascular disease, diabetes, and 
obesity- Learn the health benefits of consuming whole grain food and consequently the impact 
on reducing the economic burden of chronic diseases. Learn also how whole grain flour delivers 
better returns to millers.

Why Australian wheat?
Australian wheat has unique benefits for whole grain products – learn the advantages of using 
Australian white, less bitter wheat, and how this affects your business.

Who should register 
This information would be beneficial for technical and management staff employed in flour milling 
companies, noodle making companies, bakeries, grain trading and research organisations.

For more information about this webinar please contact:   
AEGIC - Danielle Whitfield, E: danielle.whitfield@aegic.org.au

Subsequent webinars throughout the year will cover: 
Webinar 3: Extracting full value from Australian wheat for premium Yellow Alkaline Noodles 
Webinar 4: Extracting full value from Australian wheat for baking

SPEAKER BIOGRAPHIESREGISTER NOW PROGRAM

mailto:danielle.whitfield%40aegic.org.au?subject=
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Để biết thêm thông tin về hội thảo trực tuyến này, vui lòng liên hệ:   
AEGIC - Danielle Whitfield, E: danielle.whitfield@aegic.org.au

HỘI THẢO TRÊN WEB VỀ LÚA MÌ ÚC CHO CÁC SẢN PHẨM 
NGŨ CỐC NGUYÊN HẠT LÀNH MẠNH  VIỆT NAM, 2021

Thời gian Hoạt động Người thuyết trình

10.00 – 10.05 KHAI MẠC/CHÀO MỪNG
TS. Hayfa Salman,  
Giám đốc Kinh doanh - Dịch vụ và Nghiên cứu 
Phân tích, AEGIC

10.05 – 10.15 Lợi ích của việc sử dụng ngũ cốc nguyên 
hạt đối với sức khỏe TS. Hayfa Salman

10.15 – 10.40 Xay xát bột ngũ cốc nguyên hạt: cơ hội, 
thách thức và giải pháp

Mathew Rees,  
Chuyên gia tư vấn cao cấp về Xay xát, AEGIC

10.40 – 11.05 Những sản phẩm ngũ cốc nguyên hạt tốt 
cho sức khỏe sử dụng lúa mì Úc 

Sabrina Lim,  
Nhà khoa học thực phẩm, AEGIC

11.05 – 11.15 PHIÊN HỎI ĐÁP TS. Hayfa Salman

11.15 – 11.20 TỔNG KẾT TS. Hayfa Salman

*  NB, thời gian nêu dưới đây được tính theo giờ Hà Nội, Việt Nam
 Giờ Perth = + 1 tiếng
 Giờ Adelaide = +2 tiếng 30 phút
 Giờ Sydney = +3 tiếng

AEGIC là một tổ chức nguyên cứu và phát triển phi lợi nhuận có thể giúp Quý vị tối ưu hóa giá trị của 
ngũ cốc Úc nhờ hoạt động đào tạo kỹ thuật, cung cấp thông tin và hỗ trợ tại thị trường.
Các chuyên gia của chúng tôi phối hợp với Quý vị để xác định những đặc tính chất lượng của ngũ cốc 
mà Quý vị cần để tạo ra sản phẩm tốt nhất có thể cho người tiêu dùng. Thông tin này giúp ngành 
ngũ cốc của Úc nhân giống, phân loại, trồng và cung cấp ngũ cốc đáp ứng nhu cầu của Quý vị.

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN
VIỆT NAM, 2021

CHƯƠNG TRÌNH

THÔNG TIN DIỄN GIẢĐĂNG KÝ NGAY CHƯƠNG TRÌNH
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VIET NAM 2021
WEBINAR

INVITATIONREGISTER NOW

PROGRAM
AUSTRALIAN WHEAT FOR HEALTHY WHOLE GRAIN PRODUCTS 
SEMINAR I VIET NAM 2021

Time Activity Presenter

10.00 – 10.05 am OPENING/WELCOME Dr Hayfa Salman,  
Manager – Analytical Services and Research, AEGIC

10.05 – 10.15 am Health benefits of using whole grains Dr Hayfa Salman

10.15 – 10.40 am Milling whole grain flour: the opportunities, 
challenges, and solutions

Mathew Rees,  
Senior Milling Consultant, AEGIC

10.40 – 11.05 am Healthy whole grain products using  
Australian wheat

Sabrina Lim,  
Food Scientist, AEGIC

11.05 – 11.15 am QUESTION & ANSWER SESSION Dr Hayfa Salman

11.15 – 11.20 am CLOSING REMARKS Dr Hayfa Salman

*  NB, times below in local Hanoi, Vietnam time.
 Perth time = + 1 hour
 Adelaide time = + 2 hours & 30 minutes

 Sydney time =  + 3 hours

SPEAKER BIOGRAPHIES

AEGIC is a not-for-profit research and development organisation that can help you optimise the value of 
Australian grain through technical training, information and in-market support.

Our experts work with you to identify the grain quality attributes you need to make the best possible products 
for your consumers. This information helps the Australian grains industry breed, classify, grow and supply grain 
that meets your needs.

For more information about this webinar please contact:   
AEGIC - Danielle Whitfield, E: danielle.whitfield@aegic.org.au

https://zoom.us/webinar/register/WN_xUmWx466SIi4-d6cQ37OpA
mailto:danielle.whitfield%40aegic.org.au?subject=


TS. Hayfa Salman
GIÁM ĐỐC KINH DOANH - DỊCH VỤ & 
NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH, TRUNG TÂM ĐỔI 
MỚI NGŨ CỐC XUẤT KHẨU ÚC
Tiến sĩ Hayfa Salman có hơn 30 năm 
kinh nghiệm trong ngành ngũ cốc, 
bao gồm nhiều lĩnh vực về nông 
nghiệp và hóa học ngũ cốc. Kinh 

nghiệm của TS. Hayfa bao gồm hoạt động lãnh đạo 
chiến lược và hiệu quả, quản lý mọi khía cạnh của các 
dự án nghiên cứu, đồng thời, xây dựng các phòng thí 
nghiệm thương mại và các nhóm nghiên cứu hiệu quả và 
năng suất cao.
TS. Hayfa là Thành viên danh dự cấp cao tại Đại học 
Wollongong, thành viên ủy ban của Hội đồng Dinh 
dưỡng Ngũ cốc và Đậu (GLNC) và thành viên của Nhóm 
công tác về Định nghĩa Ngũ cốc Toàn cầu ICC. 
Những năm gần đây, trọng tâm nghiên cứu của TS. Hayfa 
là ngũ cốc nguyên hạt, bao gồm việc tiêu thụ ngũ cốc 
nguyên hạt, lợi ích của ngũ cốc nguyên hạt đối với sức 
khỏe, cấu trúc, đặc tính và chức năng của các thành 
phần polysaccharide (tinh bột và chất xơ) và việc bổ 
sung ngũ cốc nguyên hạt trong công cuộc đổi mới các 
sản phẩm thực phẩm.
E: hayfa.salman@aegic.org.au 
 

Mathew Rees
CHUYÊN GIA TƯ VẤN CAO CẤP VỀ XAY XÁT, 
TRUNG TÂM ĐỔI MỚI NGŨ CỐC XUẤT KHẨU 
ÚC
Mathew Rees có 20 năm kinh nghiệm 
về lĩnh vực xay xát bột mì trong thực 
tiễn, bao gồm các yêu cầu về chất 
lượng đối với lúa mì, quản lý nhà 

xưởng và phòng thí nghiệm, nghiên cứu và phát triển 
hoạt động xay xát, kiểm tra nhà xưởng và triển khai các 
khóa đào tạo về xay xát.
Sau khi hoàn thành bằng Cử nhân Khoa học (Hons) về 
Khoa học Sinh học, Mathew tham gia ngành công nghiệp 
xay xát và hoàn thành tất cả mô-đun trong khóa học liên 
quan của London City and Guild (hàng đầu thế giới về 
mô-đun bột mì), đồng thời, tham gia thêm chương trình 
đào tạo tại Thụy Sĩ bằng việc hoàn thành khóa học Công 
nghệ Xay xát II của Buhler.
E: mathew.rees@aegic.org.au

Sabrina Lim
NHÀ KHOA HỌC THỰC PHẨM, TRUNG TÂM 
ĐỔI MỚI NGŨ CỐC XUẤT KHẨU ÚC
Sabrina Lim gia nhập AEGIC năm 
2017 sau khi hoàn thành bằng Khoa 
học Thực phẩm và Dinh dưỡng tại 
Đại học New South Wales. Sabrina 
hiện là một Nhà khoa học thực phẩm. 

Sabrina triển khai các thử nghiệm chế biến cho các sản 
phẩm bánh mì, bánh bông lan và bánh quy.
Trong thời gian làm việc tại AEGIC, Sabrina cũng đã hoàn 
thành khóa học nghề về Kinh doanh làm bánh bán lẻ. 
Bên cạnh các thử nghiệm về phương pháp làm bánh, 
Sabrina cũng tiến hành các chương trình đào tạo và hỗ 
trợ hoạt động kiểm tra về cảm quan và thời gian sử dụng. 
Sabrina không ngừng phát triển kỹ năng nghiên cứu 
thông qua việc phát triển và tiến hành các thử nghiệm, 
đặc biệt quan tâm đến tính bền vững và chất thải thực 
phẩm.
E: sabrina.lim@aegic.org.au 

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN
VIỆT NAM, 2021

THÔNG TIN DIỄN GIẢ

Để biết thêm thông tin về hội thảo trực tuyến này, vui lòng liên hệ:   
AEGIC - Danielle Whitfield, E: danielle.whitfield@aegic.org.au
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VIET NAM 2021
WEBINAR
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For more information about this webinar please contact:   
AEGIC - Danielle Whitfield, E: danielle.whitfield@aegic.org.au

INVITATIONREGISTER NOW

Dr Hayfa Salman
BUSINESS MANAGER – ANALYTICAL SERVICES & 
RESEARCH, AUSTRALIAN EXPORT GRAINS INNOVATION 
CENTER (AEGIC)

Dr Hayfa Salman has over 30 years of 
experience in the grain industry covering 
a wide range of areas in agriculture and 
cereal chemistry. This includes providing 
strategic and effective leadership, 

managing all aspects of research projects, and creating highly 
efficient and productive commercial laboratories and research 
teams.

Hayfa is a Senior Honorary Fellow at the University of 
Wollongong, a committee member of the Grains & Legumes 
Nutrition Council (GLNC), and a member of the ICC Global 
Whole Grain Definition Working group. In recent years, a major 
focus of her research has been on whole grains including 
whole grain consumption, the health benefits of whole grains, 
the structure, properties and functionality of polysaccharides 
(starch, and fibre) components and the addition of whole grains 
in innovative food products.

E: hayfa.salman@aegic.org.au 
 

 
Mathew Rees
SENIOR MILLING CONSULTANT, AUSTRALIAN EXPORT 
GRAINS INNOVATION CENTER

Mathew Rees has accumulated 20 years’ 
experience in practical flour milling 
including wheat quality requirements, 
laboratory, and mill management, milling 
research and development, mill auditing 
and running milling training courses.

After completing a Bachelor of Science (Hons) in Biological 
Science, Mathew joined the milling industry and completed all 
modules of the London City and Guild’s correspondence course, 
topping the world in the flour module, and received additional 
training in Switzerland through completion of the Buhler Milling 
Technology II course.

E: mathew.rees@aegic.org.au 

Sabrina Lim
FOOD SCIENTIST, AUSTRALIAN EXPORT GRAINS 
INNOVATION CENTER

Sabrina Lim joined AEGIC in 2017 after 
completing a degree in Food Science and 
Nutrition at the University of New South 
Wales and is currently working as a Food 
Scientist. Sabrina performs the baking tests 

required for bread, sponge cake and biscuit products.

During her time at AEGIC, Sabrina has also completed her 
apprenticeship in Retail Baking. Alongside baking tests, she also 
conducts sessions in training courses and assists with sensory 
and shelf-life testing. She is continuing to expand her research 
skills through developing and conducting trials, with an interest 
in sustainability and food waste.

E: sabrina.lim@aegic.org.au 

PROGRAM
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