Hạt macca hiện đang là sản phẩm được ưa chuộng vào hàng bậc nhất trên thị trường bởi
nó có chứa nhiều chất dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe. Trên thị trường, đặc biệt là thành
phố Hồ Chí Minh có rất nhiều địa chỉ bán hạt macca Việt Nam và nhập khẩu. Vậy mua
hạt mắc ca ở đâu TP.HCM là uy tín và đảm bảo chất lượng? Để có câu trả lời hãy cùng
chúng tôi tìm hiểu bài viết dưới đây.
Mua macca tại Vườn Nhà Dương
Vườn Nhà Dương là một trong những địa điểm đầu tiên chúng ta phải nhắc tới cho những
ai đang có nhu cầu mua hạt mắc ca ở TPHCM. Nằm ở địa chỉ 32/5 Mê Linh, phường 19,
quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vườn Nhà Dương chuyên cung cấp ra thị
trường mắc ca Tây Nguyên và cụ thể là macca Đắc Lắc.
Đây là loại macca được trồng trong chính những khu vườn của gia đình Dương và được
sản xuất trực tiếp nhằm đem đến sản phẩm chất lượng nhất cho thị trường.
Cái tên cửa hàng vốn được lấy từ chính tên của cô chủ nhỏ. Là một du học sinh Đức trở
về từ mùa dịch Covid-19 với niềm khao khát mang đến những nguồn trái cây & nông sản
sạch ở quê hương đến tay người tiêu dùng.
Dương chia sẻ:
"Thương Ba Mẹ,...
Năm nào cũng vậy, không riêng gì nhà mình, mà các cô chú ở quê mình đều xoay xở tìm
đầu ra. Sầu riêng sạch, bơ sạch, mít sạch,... trồng vừa để con cháu ăn, vừa để có thêm
đồng thu nhập. Nhưng mỗi khi nghe thông tin giá bơ, giá sầu riêng, giá mít,... rớt thê
thảm là những người tâm huyết với nông nghiệp như Ba mẹ lại đau lòng đến tột cùng.
Mình và em gái đều ở xa gia đình, mua trái cây, mua rau ăn hàng ngày vẫn biết chưa chắc
đảm bảo, chất lượng không chắc ngon bằng ở nhà, giá thì luôn cao hơn hẳn, nhưng tụi
mình không có sự lựa chọn nào khác.
Ở cùng khu cách ly với mình, có nhiều cô sống ở Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc
Ninh đều rất thích đặc sản trên Đắk Lắk như sầu riêng, bơ,... Các cô chia sẻ: “Nhiều khi

rất thèm sầu, bơ ở Đắk Lắk nhưng không dám mua. Vì sợ mua nhầm mấy trái nhúng
thuốc thì khổ cháu ạ.”
Nhiều cô còn chia sẻ thêm: “cô mua rau đã lựa chọn kỹ, về nhặt rửa 4-5 lượt nước, ngâm
nước muối 30 phút mới dám chế biến, thú thật cô chỉ thích ăn rau sống, nhưng vì sợ nên
thôi đành chấp nhận, tất cả phải nấu chín hết.”
Ngay giây phút đó, Dương nghĩ rằng mình phải mở một cửa hàng sạch để có thể đưa rau
củ quả, nông sản sạch của Ba mẹ, của các cô chú hàng xóm láng giềng đến được với mọi
người. Vừa bớt đi gánh nặng đầu ra cho Ba Mẹ, vừa góp phần vào việc chung tay loại bỏ
thực phẩm bẩn."
Chủ cửa hàng Vườn nhà Dương
Macca Vườn Nhà Dương được làm theo hình thức truyền thống. Mỗi công đoạn tạo ra
sản phẩm đều được thực hiện kỹ lưỡng và chu đáo. Từ khâu chọn hạt đều, chắc cho tới
khâu sấy khô và mang đi đóng gói. Macca được trồng và sản xuất đóng gói trực tiếp do
người nhà Dương làm nên hoàn toàn có thể kiểm soát được chất lượng chứ không giống
như những loại macca nhập về.
Nếu như trên thị trường hiện nay tràn lan với các loại macca Trung Quốc ít thơm, ít ngọt,
không béo, khó tách hạt, vỏ dày, tỉ lệ hạt bị hư hỏng nhiều thì macca Vườn Nhà Dương
lại là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Nó mang đến những đặc điểm khác biệt như hạt có vị
thơm, bùi bùi, béo béo và giòn ngọt tự nhiên.
Macca sấy khô dễ tách hạt, hạt chắc, ít hạt bị hư hỏng hay bị hôi dầu. Thành phẩm macca
sau khi sấy luôn được đóng gói hút chân không và bảo quản trong thùng xốp tránh hở
không khí một cách cẩn thận.
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