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BESICO - No.1 Thương hiệu Thái Lan được yêu thích
Besico tự hào là thương hiệu được yêu thích hàng đầu tại Thái Lan. Tích hợp các công nghệ hiện đại, thân 
thiện với người dùng, Besico tự tin đem đến cho gia đình bạn cuộc sống tiện nghi và đầy chất lượng.

Thương hiệu Besico được sở hữu bởi Tập đoàn BJC (Berli Jucker Company) Thái Lan – công ty chủ quản của 
chuỗi siêu thị BIG C, Mega Market, Phú Thái Group, B’s Mart, Thái Corporation…hiện đang có mặt trên 9 nước 
châu Á và là một trong những tập đoàn hàng đầu tại Thái Lan, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, tiếp thị, 
bán hàng, phân phối và dịch vụ. Đầu năm 2022, Tập đoàn BJC công bố kế hoạch kinh doanh với việc phân 
bổ ngân sách đầu tư 70 tỷ bath (~1,9 tỷ USD) giai đoạn 2022 – 2026, nhằm trở thành một trong những doanh 
nghiệp hàng đầu trên thị trường toàn cầu, thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng bền vững và mạnh mẽ.

Có mặt tại thị trường Thái Lan từ nhiều năm nay, với phương châm KHÁCH HÀNG LÀ TRUNG TÂM, cam kết 
CHẤT LƯỢNG LÀ ƯU TIÊN SỐ 1, Besico đã trở thành thương hiệu được yêu thích hàng đầu tại Thái Lan. Các 
sản phẩm gia dụng của Besico đã có mặt tại nhiều hệ thống bán hàng cũng như phân phối lớn và nhận 
được sự đón nhận nhiệt tình của người tiêu dùng Thái Lan.

Tháng 11 năm 2022, Tập đoàn Phú Thái chính thức đưa Thương hiệu Besico tới thị trường Việt Nam với những 
sản phẩm được thiết kế hiện đại, đa dạng chức năng và sử dụng vật liệu tuyệt đối an toàn cho người dùng. 
Với mong muốn có thể đem tới cho mọi nhà một cuộc sống tiện lợi và thoải mái, Besico đem tới thị trường 
Việt Nam những sản phẩm tốt nhất trong lĩnh vực gia dụng.

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU BESICO
Sử dụng nguyên lý lưu thông không khí tốc độ cao để làm nóng không khí nhanh chóng, không khí nóng sẽ được quạt đối 
lưu luân chuyển nhanh khắp bề mặt thực phẩm giúp thực phẩm chín nhanh mà không cần dùng đến dầu mỡ. 
Không cần cho thêm dầu vào thức ăn như thực phẩm chiên truyền thống, giảm tới 90% lượng chất béo trong thực phẩm.
Dầu thừa sẽ được nhỏ giọt vào khay đựng, dầu không hấp thụ ngược lại thực phẩm giúp thực phẩm ít dầu hơn mà vẫn 
đảm bảo độ thơm ngon như món chiên truyền thống, góp phần bảo vệ sức khỏe người dùng.

Mẹo sử dụng nồi chiên không dầu Besico
Để giữ ấm: Ngay khi nấu xong, nồi vẫn còn nóng và có thể giữ ấm cho đồ ăn trong mùa lạnh, nên bảo quản món nướng 
trong máy.
Lưu ý: Để thực phẩm không bị khô cứng bạn nên gói trong giấy bạc.
Ướp thực phẩm trước khi cho vào nồi chiên. Sau khi sơ chế và ướp gia vị, bạn nên để ráo nước. Nếu không, nước thừa sẽ 
làm giảm mùi thơm và độ mặn của nước ướp, khiến hương vị không thấm hoàn toàn vào thực phẩm. 

Lời khuyên: Thời gian chiên trong công thức chỉ mang tính tham khảo. Thời gian liên quan đến nguồn điện, nhiệt độ, 
lượng thức ăn, kích thước và các yếu tố khác & có thể được điều chỉnh theo tình hình thực tế.

THÍCH HỢP CHO MỌI GIA ĐÌNH!



200 C10 - 15 min

180 C10 - 15 min

Đế bánh pizza, dầu ăn, sốt cà chua, phô mai bào sợi (Mozzarella), nấm tươi, ớt chuông, xúc xích, hành tây.

PIZZA

Rưới nước sốt cà chua, sau đó trải phô mai bào sợi, nấm tươi, ớt chuông, xúc xích, 
hành tây tươi lên mặt chiếc bánh Pizza. 

Bật nồi chiên trước 5 phút ở 200oC. Cho phần pizza đã chuẩn bị vào chiên khoảng 
10-15 phút đến khi lớp vỏ và phần phô mai có màu vàng đều.

HAMBUGER BÒ

Bánh mì tròn, thị bò xay, bột chiên xù, pho mát, hành tây, cà chua, 
trứng gà, xà lách, tương cà chua, tương ớt, gia vị.

Trộn đều thịt bò xay, bột chiên xù, trứng gà, 1 thìa nước mắm, 1 thìa 
đường, ướp khoảng 30 phút.

Bật nồi chiên trước 5 phút ở 200oC. Cho thịt đã ướp vào nồi chiên, 
chiên khoảng 10-15 phút hoặc tới khi bề mặt chuyển màu vàng nâu. 

Sau 6 phút cho thêm vài miếng hành tây vào chiên cùng để ăn kèm 
bánh mì.

GHI CHÚ: 

Để miếng thịt không bị khô nên quét 1 lớp dầu mỏng lên bề mặt 
trong quá trình chiên.



KHOAI TÂY CHIÊN CAY CHÂU Á
180 C15 - 20 min

Khoai tây, dầu tỏi/bột tỏi, muối, tiêu bột, hành lá, bột ớt đỏ.

Gọt vỏ khoai tây và cắt thành thanh dài; 

Ngâm thanh khoai tây vào nước muối trong ít nhất 20 phút, sau đó vớt ra để ráo;

Trộn đều bột hành, muối và hạt tiêu, bột tỏi / dầu tỏi, bột ớt đỏ; Trộn đều với số khoai tây đã chuẩn bị; 

Đặt nhiệt độ180oC và bật trước 5 phút để làm nóng không khí trong nồi; 

Cho khoai đã trộn vào khay chiên, hẹn giờ trong 15-20 phút (tùy thuộc vào lượng khoai tây chiên) 
hoặc cho đến khi khoai tây chiên có màu vàng. 

CÁNH GÀ CHIÊN
200 C15 - 20 min

Cánh gà, bột tỏi, bột nghệ, bột gừng, bột tiêu đen, tương ớt ngọt.

Cài đặt nhiệt độ tới 200oC  trong thời gian 5 phút để làm nóng nồi 
trước khi nấu.

Trộn bột tỏi, bột gừng, bột nghệ, tiêu đen cay và một chút muối 
với nhau sau đó phết bên ngoài cánh gà.

Đặt cánh gà vào khay chiên, cài đặt thời gian chiên từ 15-20 phút 
hoặc cho đến khi da gà trở thành màu nâu vàng.



THỊT CỪU CHIÊN KEBAB
200 C15 - 20 min

Thịt cừu Kebab, hành, trứng, bột nghệ, bột ớt, dầu ăn

Đặt nhiệt độ tới 200oC trong thời gian 5 phút để làm nóng nồi.

Khuấy đều hành, trứng, bột ớt, dầu ăn, muối, bột nghệ với nhau sau 
đó phết đều lên miếng thịt cừu. 

Để gia vị ngấm vào thịt cừu trong khoảng 20 phút;

Đặt miếng thịt cừu vào khay, đặt thời gian chiên khoảng 15-20 phút 
hoặc cho tới khi miếng thịt cừu chuyển thành màu nâu.

BẠCH TUỘC NƯỚNG
180 C15 - 20 min

Bạch tuộc, dầu ăn, muối, rượu trắng

Rửa sạch bạch tuộc và cắt thành miếng, trộn 
đều với gia vị và muối trong 30 phút

Đặt nhiệt độ 180oC trong thời gian 5 phút để 
làm nóng nồi trước khi nướng

Sau khi ướp, đặt bạch tuộc vào trong khay và 
nướng trong khoảng 15-20 phút.

GHI CHÚ: Phết đều dầu qua lại để làm cho 
bạch tuộc vàng đều.



Rửa và cắt thành các miếng vừa ăn; 

Trộn các gia vị và rau củ quả vừa cắt. Xâu các 
thành phần vào que tre.

Đặt nhiệt độ 200oC trong thời gian 5 phút để làm 
nóng nồi trước khi chiên. 

Đặt xiên rau vào khay, chải một lớp gia vị lên trên 
và, đặt  thời gian nướng từ 10 - 15 phút. Sau năm 
phút, lấy ra chải thêm một lớp gia vị lên và đặt lại 
để tiếp tục nướng cho đến khi hết thời gian

RAU CỦ QUẢ XIÊN NƯỚNG 
200 C10 - 15 min

Hành tây, tỏi, nấm, ớt xanh, ớt đỏ, muối, dầu ớt, hạt tiêu đen, 
bột thì là, que tre mịn.

TÔM CHIÊN CAY
200 C5 - 8 min

Tôm sạch, dầu ăn, tỏi băm, tiêu đen, 
bột ớt, tương ớt ngọt

Đặt nhiệt độ 200oC trong thời gian 5 phút để làm 
nóng nồi trước khi chiên.

Rửa sạch tôm sau khi rã đông. 

Thoa một lớp mỏng dầu ăn lên bề mặt tôm

Cho tôm vào trong khay, đặt thời gian chiên từ 
5-8 phút hoặc tới khi lớp vỏ tôm vàng giòn.

Cho tôm ra đĩa, trộn cùng tương ớt ngọt, tiêu và 
một chút muối.



SỦI CẢO CHIÊN GIÒN 
180 C10 - 15 min

Sủi cảo, một chút dầu ăn
Đặt nhiệt độ tới 180oC trong thời gian 5 phút để 
làm nóng nồi.

Cho sủi cảo đã phủ một lớp dầu vào khay chiên, 
chiên trong 10-15 phút hoặc đến khi sủi cảo 
chuyển thành màu vàng.

GHI CHÚ: Bạn có thể đến siêu thị để mua bán 
thành phẩm để chiên.

CHẢ GIÒ
200 C10 - 15 min

Chả giò (bán thành phẩm), trứng
Cài đặt nhiệt độ tới 200oC trong thời gian 5 phút để làm 
nóng nồi.

Đánh đều lòng đỏ trứng

Đặt chả giò vào trong khay chiên, để thời gian chiên từ 
10-15 phút.

GHI CHÚ:

Sau 6 phút chải một lớp lòng đỏ trứng lên bề mặt chả 
giò và tiếp tục chiên đến khi chín vàng.



NGÔ CHIÊN
200 C10 - 15 min

Ngô, dầu Olive
Đặt nhiệt độ 200oC trong thời gian 5 phút để làm 
nóng nồi trước khi chiên.

Thoa một lớp mỏng dầu olive lên trên ngô, đặt ngô 
vào trong khay và cài thời gian 10 phút hoặc tới khi 
ngô chuyển thành màu vàng

BÁNH BAO CHIÊN

180 C12 - 15 min

Bánh bao, dầu Olive

Đặt nhiệt độ 180oC trong 5 phút để làm nóng nồi chiên. 

Thoa một lớp mỏng dầu olive lên bề mặt bánh bao, đặt 
bánh bao vào trong khay, đặt thời gian chiên từ 12-15 
phút hoặc tới khi bánh chuyển sang màu vàng nâu.


