
WEBINAR

INVITATION

DATE  TUESDAY 2 NOVEMBER 2021
TIME 10.00AM–11.45AM  (HANOI, VIETNAM TIME) 

(11.00AM–12.45PM Perth time, 2.00PM–3.45PM Sydney time)

VENUE ZOOM WEBINAR presentations and simultaneous interpretation in 
Vietnamese/English

COST   FREE 

AEGIC is committed to providing technical support, training and education to all users 
of Australian grain. 

For more information about this webinar please contact:  

AEGIC – Danielle Whitfield   E: danielle.whitfield@aegic.org.au

The webinar will cover:

Australian wheat quality 2020-21 

• Quality of Australian wheat for Asian baking applications 

• Tolerance to fermentation

C-Cell: a quality management tool for test and commercial baking

Who should register 

This information would be beneficial for flour millers, technical and management staff of flour milling 
companies, bakers, R&D organisations, food manufacturing sector, marketing and grain trading organisations.

VIETNAM 2021

You are cordially invited to attend the

Australian wheat for Asian baking 
webinar
Hosted by the Australian Export Grains Innovation Centre (AEGIC) and the Australian Trade and Investment Commission (Austrade).

REGISTER NOW

danielle.whitfield@aegic.org.au
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_o9zpYP4jTsetbPgn-aOYtA


AEGIC cam kết hỗ trợ tất cả những người tiêu dùng ngũ cốc Úc thông qua biện pháp kỹ 
thuật, giáo dục và đào tạo.

Hội thảo trực tuyến gồm các nội dung sau:
Chất lượng lúa mì Úc năm 2020–21 

• Chất lượng lúa mì Úc dùng trong nguyên liệu làm bánh kiểu Á 
• Độ lên men

C-Cell: công cụ quản lý chất lượng phục vụ mục đích thử nghiệm và nướng bánh thương mại  

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN
VIỆT NAM 2021

THƯ MỜI
Trân trọng kính mời quý vị tham dự

Hội thảo trực tuyến với chủ đề “Lúa mì 
Úc – nguyên liệu làm bánh kiểu Á”  
Do Trung tâm Cải tiến Ngũ cốc Xuất khẩu Úc (AEGIC) cùng Ủy ban Thương mại và Đầu tư Úc (Austrade) chủ trì.

NGÀY  THỨ BA, 02/11/2021
THỜI GIAN 10.00–11.45 SÁNG (GIỜ HÀ NỘI, VIỆT NAM) 

(11.00 SÁNG-12.45 CHIỀU theo giờ Perth, 2.00 CHIỀU–3.45 CHIỀU  
theo giờ Sydney)

ĐỊA ĐIỂM HỘI THẢO TRỰC TUYẾN TRÊN ZOOM – trình bày và phiên dịch 
đồng thời bằng tiếng Việt/tiếng Anh

PHÍ THAM DỰ   MIỄN PHÍ 

ĐĂNG KÝ NGAY

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

Đối tượng nên đăng ký tham gia 
Thông tin này sẽ giúp ích cho nhà máy xay xát bột, nhân viên kỹ thuật và quản lý từ công ty xay xát bột, thợ 
làm bánh, tổ chức Nghiên cứu và phát triển, công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm, tổ chức 
tiếp thị và kinh doanh ngũ cốc.

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_o9zpYP4jTsetbPgn-aOYtA
danielle.whitfield@aegic.org.au


PROGRAM
AUSTRALIAN WHEAT FOR ASIAN BAKING WEBINAR  
VIETNAM 2021

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

WEBINAR

Time Activity Presenter

10.00 – 10.10 am INTRODUCTION AND WELCOME
Dr Larisa Cato,  
Wheat Quality Technical Markets Manager, AEGIC

10.10 – 10.55 am

Australian wheat quality 2020-21 
• Quality of Australian wheat for Asian baking 

applications 
• Tolerance to fermentation 

Dr Larisa Cato 
Wheat Quality Technical Markets Manager, AEGIC
Jason Swift 
Wheat Quality and Processing – Baking  
Specialist, AEGIC

10.55 – 11.10 am C-Cell: a quality management tool for test  
and commercial baking

Stan Cauvain,  
Owner/Director, BakeTran 

11.10 – 11.25 am

Quality matters!
Better wheat quality = better baked goods
Time has been allocated for participants to complete the ‘Wheat quality attributes survey for  
baking’ and to have a quick break

11.25 – 11.40 am QUESTION & ANSWER SESSION

Includes the presenters as well as:
Dr Pam Dovi, 
Wheat Quality Technical Officer – Test Baking, 
AEGIC 

11.40 – 11.45 am THANK YOU AND CLOSE Dr Larisa Cato 
Wheat Quality Technical Markets Manager, AEGIC

VIETNAM 2021

REGISTER NOW

Tuesday 2 November 2021
10.00AM – 11.45AM (Hanoi, Vietnam time) (11.00AM–12.45AM Perth time, 2.00PM–3.45PM Sydney time)

* NB, times below in Hanoi, Vietnam time

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_o9zpYP4jTsetbPgn-aOYtA


Thời gian Hoạt động Diễn giả

10.00 – 10.10 sáng GIỚI THIỆU VÀ CHÀO MỪNG Tiến sĩ Larisa Cato,  
Giám đốc Thị trường Kỹ thuật Chất lượng Lúa mì, AEGIC

10.10 – 10.55 sáng

Chất lượng lúa mì Úc năm 2020-21 
• Chất lượng lúa mì Úc dùng trong 

nguyên liệu làm bánh kiểu Á 
• Độ lên men 

Tiến sĩ Larisa Cato 
Giám đốc Thị trường Kỹ thuật Chất lượng Lúa mì, AEGIC
Jason Swift 
Chuyên gia Chế biến – Nướng bánh và Chất lượng  
Lúa mì, AEGIC

10.55 – 11.10 sáng
C-Cell: công cụ quản lý chất lượng 
phục vụ mục đích thử nghiệm và 
nướng bánh thương mại

Stan Cauvain,  
Chủ sở hữu/Giám đốc, BakeTran  

11.10 – 11.25 sáng

Chất lượng cực kỳ quan trọng!
Chất lượng lúa mì tốt hơn đồng nghĩa với việc bánh nướng sẽ ngon hơn
Thời gian đã được phân bổ để người tham gia hoàn thành ‘Khảo sát đặc tính quyết định chất 
lượng lúa mì để làm bánh’ và có chút thời gian giải lao

11.25 – 11.40 sáng THỜI GIAN GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

Với sự góp mặt của các diễn giả:
Tiến sĩ Pam Dovi, 
Nhân Viên Kỹ Thuật Chất Lượng Lúa Mì – Thử Nghiệm 
Nướng Bánh, AEGIC 

11.40 – 11.45 sáng LỜI CẢM ƠN VÀ BẾ MẠC Tiến sĩ Larisa Cato 
Giám đốc Thị trường Kỹ thuật Chất lượng Lúa mì, AEGIC

THỨ BA, 02/11/2021
10.00-11.45 SÁNG (GIỜ HÀ NỘI, VIỆT NAM) – (11.00 SÁNG-12.45 CHIỀU theo giờ Perth, 
2.00 CHIỀU-3.45 CHIỀU theo giờ Sydney)

* NB, thời gian bên dưới theo giờ Hà Nội, Việt Nam

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN VỚI CHỦ ĐỀ “LÚA MÌ ÚC – 
NGUYÊN LIỆU LÀM BÁNH KIỂU Á” I VIỆT NAM 2021

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

ĐĂNG KÝ NGAY

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

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_o9zpYP4jTsetbPgn-aOYtA
danielle.whitfield@aegic.org.au


SPEAKER  
BIOGRAPHIES

WEBINAR

Dr Larisa Cato
WHEAT QUALITY TECHNICAL MARKETS 
MANAGER, AEGIC  

Dr Larisa Cato is a cereal chemist and 
grain researcher, well versed in the wheat 
quality and processing requirements 
of Australian wheat markets. Larisa is 
internationally recognised as an expert in 

the field of wheat quality and end product requirements. Larisa 
possess a unique set of skills combining scientific, technical and 
market expertise. Her research interest includes Asian products 
(starch and protein quality requirements for various Asian 
noodle styles) and baking systems and innovation in processing. 

Larisa is a National Delegate for Australia to the International 
Association of Cereal Science and Technology (ICC), Board 
Director at the Cereals & Grains Association, technical committee 
co-chair for Asian Products and Bread Baking at the Cereals 
& Grains Association and technical member on the Wheat 
Council of the Grain Industry Association of Western Australia 
(GIWA). Prior to joining AEGIC, Larisa worked as an Asian 
Product Specialist with AWB Ltd. and with the Department of 
Agriculture and Food WA to ensure the WA wheat industry was 
internationally competitive.

E:  larisa.cato@aegic.org.au

Jason Swift
WHEAT QUALITY AND PROCESSING – BAKING 
SPECIALIST, AEGIC  

Mr Jason Swift qualified as a baker in 
the United Kingdom over 25 years ago. 
He continued to study baking and food 
technology for several years while honing 
his skills as a bakery technologist with 
one of the largest fast moving consumer 

goods producers in the nation. With a focus on the new product 
development cycle Jason worked his way up to a role as 
technical manager where he was responsible for every step of 
the new product development cycle including initial test bakery 
concepts, recipe and specification generation, raw material 
sourcing and the full plant and process set up.

Since arriving in Australia 11 years ago, Jason has been 
employed as a bakery manager and lecturer at a private college 
where he contributed to the development of a revamped 
Australian bakery apprenticeship, providing vital input to 
modernise it and include more technical requirements. In his 
current role with AEGIC he is committed to improving baking 
processes to match varying market requirements.

E:  jason.swift@aegic.org.au

Stan Cauvain
OWNER/DIRECTOR, BAKETRAN  

Mr Stan Cauvain was the Director of the 
Cereals and Cereal Processing Division 
at CCFRA for 10 years. With 35 years 
at FMBRA and CCFRA, Stan has a wide 
experience of milling and baking subjects 
and, before engaging in research, he had 
commercial experience in flour milling, 

bread manufacture and product development.

Stan received a British Baker Special Achievement Award from 
the UK baking industry (1998), a Friedrich Schweitzer medal 
(2004) from the International Association for Cereal Science 
and Technology for his contribution to cereal science and an 
Eberhard Paech lifetime achievement award (2009) from the 
German Baking Industry. He became an Adjunct Professor in the 
International Institute of Food Security, Curtin University, Perth, 
Western Australia in 2015 and was admitted as a Liveryman of 
the Worshipful Company of Bakers (London) in 2019.

E:  info@baketran.com

Dr Pam Dovi
WHEAT QUALITY TECHNICAL OFFICER – TEST 
BAKING, AEGIC  

Dr Pam Dovi is a Wheat Quality Technician-
Test Baker at the Australian Export Grains 
Innovation Centre (AEGIC). Through this 
role, Pam supports AEGIC’s research and 
innovation outcomes in wheat quality 
testing and end-product methodologies 

to increase value in the Australian grain industry. Previously, 
she completed her PhD at Curtin University on the evaluation 
of dough mixing properties of sorghum genotypes using a 
micro-scale screening method and properties of maize-prolamin 
co-protein blends.

Pam is passionate about grain science and technology and is 
committed to continuous learning in this area.

E:  pam.dovi@aegic.org.au

VIETNAM 2021

REGISTER NOW

jason.swift@aegic.org.au
info@baketran.com
pam.dovi@aegic.org.au
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_o9zpYP4jTsetbPgn-aOYtA


Tiến sĩ Larisa Cato
QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG KỸ THUẬT CHẤT 
LƯỢNG LÚA MÌ, TRUNG TÂM SÁNG TẠO NGŨ 
CỐC XUẤT KHẨU AUSTRALIA (AEGIC)  
Tiến sĩ Larisa Cato là chuyên gia hóa học 
về ngũ cốc và nhà nghiên cứu về các loại 
hạt lương thực, có kiến thức chuyên sâu về 
các yêu cầu đối với chất lượng lúa mì của 
các thị trường quốc tế của Australia. Bà 

được cộng đồng quốc tế công nhận là chuyên gia trong mảng 
chất lượng lúa mì và các yêu cầu đối với thành phẩm; bà là sự 
kết hợp độc đáo giữa các kỹ năng ở cả ba mảng chuyên môn, 
đó là khoa học, kỹ thuật và thị trường. Trong nghiên cứu, bà đặc 
biệt quan tâm đến các sản phẩm của châu Á (các yêu cầu về 
chất lượng của tinh bột và protein đối với nhiều loại sản phẩm 
dạng sợi mì của châu Á), hệ thống nướng và quá trình đổi mới 
sáng tạo đang diễn ra trong lĩnh vực này.  

Tiến sĩ Larisa Cato là Đại biểu Quốc gia của Australia cho Hiệp 
hội Quốc tế về Khoa học và Công nghệ Ngũ cốc (ICC), Giám 
đốc Hội đồng của Hiệp hội Ngũ cốc & Hạt lương thực (Cereals 
& Grains Association), đồng chủ tịch ủy ban kỹ thuật về Sản 
phẩm Châu Á và Nướng Bánh mì tại Hiệp hội Ngũ cốc & Hạt 
lương thực, thành viên kỹ thuật về Hội đồng Lúa mì của Hiệp hội 
Ngành Hạt lương thực Tây Úc (GIWA). 

Trước khi gia nhập AEGIC, bà Larisa có thời gian làm việc tại 
công ty AWB Ltd. và công tác tại Sở Nông nghiệp và Thực phẩm 
Tây Úc (Department of Agriculture and Food WA) với vai trò là 
Chuyên gia về Sản phẩm Châu Á nhằm đảm bảo sản phẩm lúa 
mì của khu vực Tây Úc có khả năng cạnh tranh trên thị trường 
quốc tế.

E:  larisa.cato@aegic.org.au

Jason Swift
CHUYÊN GIA CHẾ BIẾN – NƯỚNG BÁNH VÀ 
CHẤT LƯỢNG LÚA MÌ, AEGIC  
Ông Jason Swift là thợ làm bánh đạt chuẩn 
tại Vương quốc Anh với kinh nghiệm 25 
năm trong ngành. Trong nhiều năm qua, 
với tư cách là chuyên viên kỹ thuật nướng 
bánh tại một trong những nhà sản xuất 
nhóm hàng tiêu dùng nhanh lớn nhất toàn 

quốc, ông đã miệt mài học hỏi cách làm bánh và công nghệ 
thực phẩm, đồng thời không ngừng trau dồi kỹ năng. Với mục 
tiêu tập trung vào chu trình phát triển sản phẩm mới, Jason đã 
thực hiện rất nhiều công việc ý nghĩa trong vai trò là giám đốc kỹ 
thuật. Ông là người chịu trách nhiệm cho mọi công đoạn trong 
quy trình phát triển sản phẩm mới bao gồm lên ý tưởng nướng 
bánh thử nghiệm ban đầu, tạo ra công thức và thông số kỹ thuật 
nướng bánh, tìm kiếm nguồn cung ứng nguyên liệu cùng với 
thiết lập toàn bộ công đoạn thực hiện và nhà máy.

Cách đây 11 năm, khi đặt chân đến nước Úc, Jason được tuyển 
dụng làm quản lý tiệm bánh và trở thành giảng viên cho một 
trường cao đẳng tư thục. Tại đây, ông đã góp phần phát triển 

chương trình đào tạo nghề làm bánh Úc hiệu quả, cung cấp đầu 
vào quan trọng để hiện đại hóa chương trình và bổ sung vào các 
yêu cầu kỹ thuật cao hơn. Với vai trò hiện tại ở AEGIC, ông cảm 
thấy vui mừng khi là một phần của đội ngũ năng động, luôn nỗ 
lực không ngừng nghỉ để mang đến kết quả xuất sắc thông qua 
cải tiến liên tục quy trình sản xuất lúa mì và bột mì tại Úc, để có 
thể phù hợp với nhiều thị trường khác nhau và đáp ứng yêu cầu 
của khách hàng.

E:  jason.swift@aegic.org.au

Stan Cauvain
CHỦ SỞ HỮU/GIÁM ĐỐC, BAKETRAN  
Ông Stan Cauvain là Giám đốc Bộ phận 
Ngũ cốc và Chế biến Ngũ cốc tại CCFRA 
trong 10 năm. Với 35 năm làm việc tại 
FMBRA và CCFRA, ông Stan có nhiều kinh 
nghiệm về các chủ đề xay xát và làm bánh. 
Ngoài ra, trước khi tham gia nghiên cứu, 
ông đã có kinh nghiệm thương mại trong 

lĩnh vực xay xát bột, sản xuất bánh mì và phát triển sản phẩm.

Ông đã nhận được Giải thưởng thành tựu đặc biệt cho thợ làm 
bánh của Anh từ ngành công nghiệp làm bánh của Vương quốc 
Anh (1998), Huân chương Friedrich Schweitzer (2004) từ Hiệp 
hội Quốc tế về Khoa học và Công nghệ Ngũ cốc vì những đóng 
góp của ông cho ngành khoa học ngũ cốc và Giải thưởng thành 
tựu trọn đời của Eberhard Paech (2009) từ Ngành công nghiệp 
Làm bánh của Đức. Ông trở thành Giáo sư trợ giảng tại Viện An 
ninh Lương thực Quốc tế, Đại học Curtin, Perth, Tây Úc vào năm 
2015 và được công nhận là hội viên của Worshipful Company of 
Bakers (London) vào năm 2019.

E:  info@baketran.com

Tiến sĩ Pam Dovi
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CHẤT LƯỢNG LÚA MÌ  
– THỬ NGHIỆM NƯỚNG BÁNH, AEGIC  
Bà Pam Dovi là Kỹ thuật viên Kiểm tra Chất 
lượng Lúa mì tại Trung tâm Đổi mới Ngũ 
cốc Xuất khẩu Úc (AEGIC). Thông qua vai 
trò này, bà Pam hỗ trợ các kết quả nghiên 
cứu và đổi mới của AEGIC trong việc kiểm 
tra chất lượng lúa mì và phương pháp luận 

sản phẩm cuối cùng để nâng cao giá trị trong ngành ngũ cốc 
của Úc. Trước đó, bà đã hoàn thành chương trình Tiến sĩ tại Đại 
học Curtin về đánh giá đặc tính nhào bột của các kiểu gen cao 
lương bằng phương pháp sàng lọc quy mô siêu nhỏ và các đặc 
tính của hỗn hợp giàu protein ngô-prolamin.

Bà Pam có niềm đam mê với khoa học và công nghệ ngũ cốc, 
đồng thời cam kết không ngừng học hỏi trong lĩnh vực này.

E:  pam.dovi@aegic.org.au

TIỂU SỬ DIỄN GIẢ
HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

VIỆT NAM 2021

ĐĂNG KÝ NGAY

larisa.cato@aegic.org.au
jason.swift@aegic.org.au
info@baketran.com
pam.dovi@aegic.org.au
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_o9zpYP4jTsetbPgn-aOYtA

