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Tại CJ-SC Global Milling, chúng tôi tuân thủ một triết lý kinh 
doanh đơn giản: cống hiến công nghệ và con người của chúng 
tôi để tạo ra những sản phẩm độc đáo, chất lượng cao góp phần 
làm phong phú thêm văn hóa ẩm thực Việt.

Hàng ngày, các nhân viên của chúng tôi đều áp dụng triết lý này 
vào cuộc sống. Chúng tôi cam kết phấn đấu để được công nhận 
là nhà tiên phong trong cung ứng bột mì và bột trộn sẵn tại thị 
trường Việt Nam. Chúng tôi khuyến khích sự sáng tạo và đột phá 
trong việc tạo ra các sản phẩm và mang lại giá trị cho khách 
hàng.

Chúng tôi là một tập thể, song hành cùng nhau.

Trân trọng,
Song Myoung Keon
Tổng Giám đốc

At CJ-SC Global Milling LLC, we follow a simple business philosophy: to 
devote our technology and people to creating unique , high-quality 
products that contribute to enrich Vietnamese food culture.

Every day, our people bring this philosophy to life. We are committed to 
being recognized as a pioneer in providing wheat flour and flour premix 
in Vietnamese market. We passionately encourage newer & innovative 
ways of creating products and delivering value to the customers.

We are the one, go together.

Sincerely,
Song Myoung Keon
General Director

MESSAGE FROM GENERAL DIRECTOR

THÔNG ĐIỆP TỪ 

TỔNG GIÁM ĐỐC



Following this joint-venture, our three enterprises are enhancing partnership by extending the collaboration to diversify to other food 
products sectors in Vietnam. To do this, we will bring together their strength of various areas. 

The plant’s annual wheat milling capacity will be 160,000 tons and 10,000 tons of pre-mix.

Sau khi kí kết liên doanh, ba doanh nghiệp chúng tôi đang tăng cường quan hệ hợp tác nhằm đa dạng hóa các ngành sản xuất 
thực phẩm khác tại Việt Nam. Để làm được điều này, chúng tôi sẽ tập hợp sức mạnh từ nhiều nguồn lực khác nhau.

Công suất nghiền lúa mì hàng năm của nhà máy sẽ là 160.000 tấn và 10,000 tấn bột trộn sẵn.
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GIỚI THIỆU
Hình thức đầu tư : 

 

Vốn đầu tư :

Quy mô doanh nghiệp :

Nhà máy  : 

Tổng diện tích :

Năng suất :

100% vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm ba đối tác :

Tập đoàn CJ CheilJedang
Tập đoàn Sumitomo
Công ty Bột Mì Chiba

36,000,000 đô la Mỹ

Sản xuất, phân phối, bán và xuất khẩu bột mì và bột 
trộn sẵn và các sản phẩm khác tại/từ Việt Nam

Đặt tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng, Xã Mỹ 
Xuân, Huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

40,000 m2

Khởi công xây dựng từ tháng 02 năm 2014 và đi vào 
hoạt động tháng 06 năm 2015.

500 tấn mỗi ngày -> 160.000 tấn / năm INTRODUCTION
Investment form : 

 

Investment capital :

Scope of business :

Factory  : 

Total area :

Capacity:

100% foreign owned capital , consists of three partner:

CJ CheilJedang Corporation 
Sumitomo Corporation Group
Chiba Flour Milling Co.,Ltd

USD36,000,000

Production, distribution, sales and exports of wheat 
flour and flour premix and other products in/from 
Vietnam

Located in My Xuan B1 -Tien Hung Industrial Zone, My 
Xuan Hamlet, Tan Thanh, District, Ba Ria Vung Tau 
Province

40,000 m2 ( build in 2014)

500 metric tonnes per day -> 160,000 mt/year)

Chiba Flour Milling Co.,Ltd.

Chiba Flour Milling Co.,Ltd.
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TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

To become the leader and pioneer in development of  
Vietnamese food culture.

LỜI CAM KẾT

OUR VISION

OUR MISSION

COMMITMENT

Bột mì là giải pháp.

SỰ QUAN TÂM được thực hiện trong quá trình lựa chọn 
lúa mì và quy trình xay xát tạo ra các loại bột có các ứng 
dụng riêng biệt.

Sự hài lòng của khách hàng và quan hệ đối tác lâu dài là mục 
tiêu hướng đến.

XEM SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG thấu hiểu nhu 
cầu của khách hàng và cung cấp bột có chất lượng và ứng 
dụng phù hợp

QUAN HỆ ĐỐI TÁC LÂU DÀI Chúng tôi nhận thức được 
tầm quan trọng của các đối tác của mình trên thị trường 
(các nhà phân phối, đại lý, nhà bán buôn, khách hàng 
doanh nghiệp). Chúng tôi tạo ra giá trị cho khách hàng 
bằng cách cung cấp chất lượng và dịch vụ ổn định.

Trở thành công ty đi đầu và tiên phong trong phát 
triển văn hóa ẩm thực Việt

Đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp 
thực phẩm Việt Nam thông qua việc phát triển các sản 
phẩm bột mì và bột trộn sẵn chất lượng riêng biệt 
nhằm mục đích nâng cao thêm một bước cho văn hóa 
ẩm thực của người Việt Nam. 

Flour as a solution.

CARE is taken in selection of wheat and milling process to 
creat flour which is typical to its end product application.

Customer satisfaction and long term partnership is the 
driving force.

CUSTOMER SATISFACTION Understand their needs and 
provide the right quality of flour to make the right product.

LONG TERM PARTNERSHIP We recognize the importance 
of our partners in the market ( distributors, agents, wholesalers, 
key accounts ). We create value for customers by providing 
consistent quality and service.

Contribute to the growth of Vietnamese food industry by 
inventing and ensuring unique and high quality wheat 
flour and flour premix with the aim of enriching the 
Vietnamese food culture.
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Bột mì chất lượng cao và bột trộn sẵn giá trị gia tăng theo yêu cầu khách hàng được sản xuất theo công nghệ cao của Hàn 
Quốc và Nhật Bản
High-quality wheat flour and customized added value premix are produced under high technology from Korea and Japan.

Thân thiện
Friendly

Hợp tác
Collaborative

Nhanh chóng
Speedy

Luôn tiến về phía trước
To move forward

HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU / BRAND IMAGE

DIFFERENCE OF OUR PRODUCTSỰ KHÁC BIỆT CỦA SẢN PHẨM CHÚNG TÔI

Dây chuyền sản xuất khác biệt

Nguyên liệu khác biệt

Trải nghiệm khác biệt

Các sản phẩm giá trị gia tăng tốt hơn

Different Production line

Different Raw material

Different Experience

Better value added products

Áp dụng hệ thống sản xuất trộn bột từ Hàn Quốc và Nhật 
Bản. 

Duy trì chất lượng ổn định và dây chuyền trộn bột dễ dàng 
kiểm soát.

Có thể có 90 loại bột dựa trên cấp độ chất lượng.
Sản xuất bột mì có độ tinh khiết cao và đặc điểm khác nhau.
đáp ứng được nhiều tiêu chuẩn kĩ thuật.

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT KHÁC BIỆT
DIFFERENTIATION OF PRODUCTION LINE

Dây chuyền sản xuất dài hơn gấp hai lần (60 loại & 90 loại)
Production Line twice longer than Competitors (60 types & 90 types) 

Cung cấp các sản phẩm ổn định và đa dạng
Supply stable and various products

Nghiền
Milling

Sàng
Sifter

Lọc
Purifier

Apply flour blending production system from Korea & 
Japan 

Maintain stable quality & easy to control
Possible to have 90 types of flour based on quality level.
Produce high purity and various specification wheat flour.

Hỗn hợp bột
Wheat Blending

132

4

62

19

5

4

3

-20

1

-

28

5

4

3

2

Bộ phận / Div.

Quy Trình
Process

Phương pháp sản xuất
Method of Production

Kích cỡ hạt/Particle Size

Mức độ phá vỡ/Break Level

Ống dẫn/Passage

-

μm

Mức độ/Level

EA

EA

Máy nghiền/Roller Mill

Máy rây/Purifier

Sàng/Sifter

Vệ sinh (Máy được niêm phong)
Sanitation (Sealed Machine)

Máy móc
Machine

Kết quả
Score

Đơn vị
Unit Competitor/ Đối thủ GAP

So sánh CJ-SC & đối thủ cạnh tranh/Comparison of CJ-SC & Competitor

Hỗn hợp bột
Flour  Blending

112

5

90

24

9

7

5

CJ-SC
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DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT KHÁC BIỆT
DIFFERENTIATION OF PRODUCTION LINE

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT KHÁC BIỆT
DIFFERENTIATION OF PRODUCTION LINE

Nếu hàm lượng gluten tương tự, 
→ Thể tích bánh mì lớn hơn.
Nếu người dùng làm bánh mì cùng một thể tích,
→ Tiết kiệm chi phí!!!
Không chỉ lượng Gluten quan trọng, mà độ tinh khiết của 
Gluten cũng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả sản phẩm cuối 
cùng.   
Thể tích Tăng, kết cấu Tăng, hiệu quả lưu trữ Tăng.

Chất lượng Gluten của bột mì CJ-SC

If gluten content Level is same, 
→ Bread Volume is bigger.
If user make Bread as same volume,
→ Save the cost!!!
Not only Gluten amount is important, but also purity of Gluten 
should affect final products performance. 
Volume UP,  Mouthfeel UP, Storage efficiency UP.

Gluten quality of CJ-SC Wheat flour

Cấu tạo Gluten
Composition of Gluten

Kết quả kiểm tra
Test Result

Một cách tương đối, Gluten của bột mì CJ-SC tinh khiết hơn
Relatively CJ-SC Wheat Flour Gluten is more pure

Sản phẩm/Div. Đặc điểm/Characteristic

Bánh mì
Bread

Mì
Noodle

Thể tích , Cấu trúc mềm
Hương vị ngon , chống lão hóa
Volume , Soft Texture
Good Flavor , Antiaging

Cấu trúc dai 
Khả năng dãn nở 

Chewy texture 
Spreadability 

Gluten tinh khiết/Pure Gluten Gluten tinh khiết/Pure Gluten

Độ tro/Ash Độ tro/Ash

Đối thủ
Competitor CJ-SC

40ml

58ml

CJ-SC Kiểm soát bột mì Tro thấp
Quản lý & Cung cấp bột mì có độ tinh khiết cao

Có thể làm cho sản phẩm cuối cùng có chất lượng tốt hơn

CJ-SC Controls Low Ash wheat flour
Manage & Supply high purity of wheat flour
It can make Final products quality up-grade

Volume (up)

Color (white)

Shape (good)

Storage efficiency (long)

Ash


Thể tích (tăng)

Màu sắc (trắng)

Hình dáng (đẹp)

Khả năng lưu trữ (lâu)

Tro


Bột mì của CJ-SC có thể giúp bánh mì giữ được lâu hơn!
CJ-SC Wheat Flour Can make bread keep longer time!

Thiết bị phân tích: TA
Phương pháp : TPA
Probe    : P/25 25mm cylinder

Analysis Quipment : TA(Texture Analyser)
Method : TPA (Texture Profile Analysis)
Probe    : P/25 25mm cylinder

Độ tươi
Freshness

Độ mềm
Softness

y + 15-20%

Tươi hơn
More fresh

Độ tươi lâu hơn
Longer fresh

CJ-SC

Thời gian bảo quản (ngày)
Storage time(Day)

D1 D2

Đối thủ
Competitor
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TRẢI NGHIỆM KHÁC BIỆT
DIFFERENCE OF EXPERIENCE

CJ là một thành viên của Tập đoàn CJ ban đầu được thành 
lập vào năm 1953 là doanh nghiệp sản xuất đầu tiên của 
Tập đoàn Samsung, sau đó tách ra khỏi tập đoàn vào năm 
1993. Khởi đầu là một nhà máy đường, Tập đoàn CJ đã mở 
rộng kinh doanh thực phẩm để trở thành đối thủ hàng 
đầu trong ngành công nghiệp thực phẩm của Hàn Quốc, 
sản xuất và phân phối các nguyên liệu thực phẩm và các 
sản phẩm có liên quan khác, không chỉ từ bột & bột hỗn 
hợp, dầu ăn, gia vị, thực phẩm đóng gói và các loại thịt đã 
chế biến sẵn mà còn có dược phẩm và thức ăn gia súc. 
Ngoài ra, doanh nghiệp còn tham gia vào các ngành khác 
từ những năm 1990, như kho vận và đa phương tiện 
(trong đó bao gồm mua sắm qua truyền hình và làm 
phim) với trở thành một trong những tập đoàn đa ngành 
hàng đầu của đất nước.

CJ is a member of the CJ Group, which was originally 
founded in 1953 as the first manufacturing business of the 
Samsung Group and then spun off from the conglomerate 
in 1993. Starting out as a sugar refinery, the CJ Group has 
expanded its food business to become the leading player 
in South Korea’s food industry, manufacturing and 
distributing a broad range of food ingredients and other 
related products ranging not only from flour & flour mix, 
cooking oil, seasonings, packaged food and processed 
meat but also to pharmaceuticals and animal feed. In 
addition, the enterprise entered into other industries from 
the 1990s, like logistics and multimedia (which includes 
TV shopping and filmmaking) to become one of the 
country’s top-tier diversified conglomerates.

Tập đoàn Sumitomo ban đầu được thành lập với tên gọi Công 
ty TNHH Osaka North Harbour vào tháng 12 năm 1919, một 
công ty thành viên của Tập đoàn Sumitomo. Công ty tham gia 
quản lý bất động sản, tiến hành cải tạo đất khu vực Hokko 
(Cảng phía bắc Osaka) và phát triển các khu vực xung quanh, 
cùng với các hoạt động khác. Năm 1944, công ty sáp nhập với 
Công ty TNHH xây dựng Sumitomo và được đổi tên thành 
Công ty TNHH Bất động sản xây dựng Sumitomo. Tháng 11 
năm 1945, công ty đổi tên thành Công ty TNHH Nippon 
Engineering và đi vào kinh doanh thương mại, gia công các sản 
phẩm của các nhà sản xuất lớn của Nhật Bản cũng như các sản 
phẩm do các công ty của tập đoàn sản xuất. Từ đó đến nay, 
công ty tập trung vào kinh doanh, tìm kiếm mở rộng phạm vi 
của các sản phẩm được giao dịch và các ngành công nghiệp 
nhỏ hoạt động bên trong. Năm 1949, công ty niêm yết cổ 
phiếu giao dịch công khai trên thị trường chứng khoán Tokyo, 
Osaka và Nagoya.

Sumitomo Corporation was originally founded as The Osaka 
North Harbour Co., Ltd. in December 1919 , a member company 
of the  Sumitomo Group.The company engaged in real estate 
management, conducting land reclamation in the Hokko (North 
Port of Osaka) area and the development of the surrounding 
areas, along with other activities. In 1944, the company merged 
with The Sumitomo Building Co., Ltd. and was renamed Sumitomo 
Real Estate Building Co., Ltd. In November 1945, the company was 
renamed Nippon Engineering Co., Ltd. and advanced into the 
trading business, handling products from Japan’s major 
manufacturers as well as products manufactured by its own group 
companies. From then on, the company focused on trade, looking 
to expand both the range of products it traded and the industrial 
segments it operated within. In 1949, the company listed its shares 
for public trading on the Tokyo, Osaka and Nagoya stock 
exchanges.

Công ty Bột mì Chiba được thành lập năm 1947, chuyên 
sản xuất và cung cấp sản phẩm lúa mì chất lượng cao, 
sản phẩm bột trộn sẵn, nguyên liệu chức năng, nguyên 
liệu thực phẩm và những nguyên liệu khác. Trụ sở chính 
của công ty và nhà máy được đặt ở Mihama-ku, Chiba.

Dựa trên công nghệ cải tiến mà  công ty đã tích lũy được 
từ khi thành lập và trang thiết bị hiện đại, công ty đã 
cung cấp lúa mì và bột trộn sẵn đạt chất lượng cao cho 
toàn Nhật Bản.

Chiba  Flour Milling was established  in 1947.The company  
specializes in  manufacturing and supplying high-quality 
wheat products, premixed products , functional materials, 
food materials and others. The company’s head office and 
factory is located  in Mihama-ku, Chiba. 

Based on the sophisticated technology, the company have 
accumulated since our founding and our state-of-the-art 
equipment , the company have been supplying high-quality 
wheat and premixedproducts throughout Japan.

Chiba Flour Milling Co.,Ltd.

CJ-SC Global Milling16
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Xe đạp Xanh
Blue bicycle

Xe đạp Xanh lá
Green bicycle

Hàm lượng protein trung bình
Medium protein flour

Ứng dụng: Phù hợp để sử 
dụng làm các loại bánh ngọt , 
bánh mì pháp , bánh mì , các 
loại mì tươi cao cấp.
Application : Ideal for bread, 
baguette, donut , premiere 
fresh noodle..

Xe đạp Đỏ
Red bicycle

Thông số / Speci�cations

Hàm lượng protein thấp
Low protein flour

Xe đạp Xanh Lá 1
Green bicycle 1

Xe đạp Xanh Lá 2
Green bicycle 2

Hàm lượng protein cao
High protein flour

Ứng dụng: Phù hợp để sử 
dụng làm các loại bánh mì cao 
cấp , open top , sandwich và 
các sản phẩm chay...
Application : Ideal for premier 
bread , sandwich, 
croissant,open top, pizza, 
vegan food…

Xe đạp Hoàng Kim
Golden bicycle

Nguyên liệu thức ăn thủy sản
Aqua Feed

Xe đạp Xanh 1
Blue bicycle 1

Xe đạp Xanh 2
Blue bicycle 2

Độ ẩm
Moisture

Gluten ướt
Wet gluten Protein Tro

Ash
Kích cỡ đóng gói

Packing Size

14% tối đa
14% max

14% tối đa
14% max

28.0 - 33.0%

26.5 - 30.0%

10.0 - 12.0%

9.5 - 11.0%

0.58 tối đa
0.58 max

0.58 tối đa
0.58 max

25kg/túi PP - 40kg/túi PP
25kg/PP bag - 40kg/PP bag

25kg/túi PP - 40kg/túi PP
25kg/PP bag - 40kg/PP bag

Thông số / Speci�cationss

14% tối đa
14% max

34.0 - 36.0% 12.5 - 14.0% 0.55 tối đa
0.55 max

25kg/túi giấy
25kg/paper bag

Độ ẩm
Moisture

Gluten ướt
Wet gluten Protein Tro

Ash
Kích cỡ đóng gói

Packing Size

14% tối đa
14% max

25.0 - 30.0% 9.0 - 11.0% 0.45 tối đa
0.45 max

25kg/túi PP
25kg/PP bag

Độ ẩm
Moisture

Gluten ướt
Wet gluten Protein Tro

Ash
Kích cỡ đóng gói

Packing Size

14% tối đa
14% max

31.0 - 35.0% 11.0 - 13.0% 0.58 tối đa
0.58 max

Độ ẩm
Moisture

Gluten ướt
Wet gluten Protein Tro

Ash
Kích cỡ đóng gói

Packing Size

CÁC SẢN PHẨM
Products

BỘT MÌ CHUYÊN DỤNG
Wheat Flour

Hàm lượng protein trung bình
Medium protein flour

Ứng dụng: Phù hợp để sử 
dụng làm các loại bánh và các 
loại mì...
Application: Ideal for bread, 
dry/fresh noodle...

Thông số / Speci�cations

Ứng dụng: Phù hợp để sử 
dụng làm các loại bánh bông 
lan , chiffon , bánh xốp..
Application : Ideal for  sponge 
cake , chiffon…

Thông số / Speci�cations

Bột mì đặc biệt
Special flour

Ứng dụng: Phù hợp để sử dụng 
làm mì căn, các sản phẩm chay…
Applications: Ideal for vegetarian 
products

Ứng dụng: Phù hợp để sử dụng 
làm bánh bao, bánh màn thầu 
và các loại mì đặc biệt.
Application : Ideal for steam 
bun , mantou , special noodle.

Thông số / Speci�cationss

Ứng dụng: Phù hợp để sử 
dụng làm nguyên liệu sản xuất 
thức ăn cho tôm..
Application : Use as ingredients 
for shrimp-feed…

Bột mì đặc biệt
Special flour

Ứng dụng: Phù hợp để sử 
dụng làm mì ăn liền, mì tươi, 
các loại mì sợi.
Application : Ideal for instant 
noodle , fresh noodle/ dried 
noodle.

Bột mì mì sợi
Noodle flour

Xe đạp Hồng
Pink bicycle

Xe đạp Vàng
Yellow bicycle

Thông số / Speci�cations

Xe đạp Nâu
Brown bicycle

Xe đạp Nâu 1
Brown bicycle 1

Xe đạp Nâu 2
Brown bicycle 2

Thông số / Speci�cations

Tôm Xanh
Blue Shrimp

Tôm Đỏ
Red Shrimp

25kg/túi PP - 40kg/túi PP
25kg/PP bag - 40kg/PP bag

Độ ẩm
Moisture

Gluten ướt
Wet gluten Protein Tro

Ash
Kích cỡ đóng gói

Packing Size

14% tối đa
14% max

14% tối đa
14% max

21.0 - 24.0%

23.0 - 26.0%

7.5 - 9.0%

8.0 - 9.5%

0.50 tối đa
0.50 max

0.52 tối đa
0.52 max

25kg/túi giấy
25kg/paper bag

25kg/túi giấy
25kg/paper bag

Độ ẩm
Moisture

Gluten ướt
Wet gluten Protein Tro

Ash
Kích cỡ đóng gói

Packing Size

14% tối đa
14% max

14% tối đa
14% max

27.5 - 31.0%

26.5 - 30.0%

10.0 - 11.5%

9.0 - 11.0%

0.60 tối đa
0.60 max

0.60 tối đa
0.60 max

40kg/túi PP
40kg/PP bag

40kg/túi PP
40kg/PP bag

Độ ẩm
Moisture

Gluten ướt
Wet gluten Protein Tro

Ash
Kích cỡ đóng gói

Packing Size

14% tối đa
14% max

14% tối đa
14% max

32% tối thiểu
32% min

36% tối thiểu
36% min

12% tối thiểu
12% min

13% tối thiểu
13% min

1.0% tối đa
1.0% max

1.0% tối đa
1.0% max

40kg/túi PP
40kg/PP bag

40kg/túi PP
40kg/PP bag

Độ ẩm
Moisture Protein Tro

Ash
Kích cỡ đóng gói

Packing Size

14% tối đa
14% max

14% tối thiểu
14% min

0.70% tối đa
0.70 max

25kg/túi giấy
25kg/paper bag

Thông số / Speci�cations
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Ứng dụng: Phù hợp để sử dụng làm tempura
Application : Ideal for tempura

Ứng dụng: Phù hợp để sử dụng làm các món chiên giòn, lăn bột..  
Application : Ideal for fried foods...

Ứng dụng: Phù hợp để sử dụng làm các món gà chiên
Applications: Ideal for fried chicken

Ứng dụng: Phù hợp để sử dụng làm bánh bao
Application: ideal for dumpling

Ứng dụng: Phù hợp để sử dụng làm bánh bông lan
Application : ideal for sponge cake

 Sản phẩm đa dạng / Various Products Porfolio
 Giữ được chất lượng ổn định nhờ bột trộn sẵn / Maintain equal quality through premix
 Thể tích lớn và hình dáng đẹp / Superior volume & shape

Bột Batter
trộn sẵn
Batter mix

 Giữ được độ giòn lâu / Continuous Crispy texture
 Hình dáng đẹp với những cuộn xoắn / Good shape with curl
 Độ kết dính cao / Superior binding strength

Ứng dụng: Phù hợp để sử dụng làm muffin , chiffon , donut , brownies..
Application : Ideal for muffin , chiffon , donut , brownies..

Bột trộn sẵn
Tempura
Tempura Mix

Bột Trộn Sẵn 
Bánh Bao
Dumpling Mix

Bột Chiên Gà
Fried Chicken Mix

Bột trộn sẵn
dùng làm bánh
Bakery Premix

Bột trộn sẵn
bánh bông lan
Sponge Cake Mix

CÁC SẢN PHẨM
Products

BỘT TRỘN SẴN
Premix
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Ứng dụng: Phù hợp để sử dụng làm các món chiên như tôm tẩm bột, gà tẩm bột, mì sợi, 
bánh bao và các loại bánh khác….
Application: ideal for crispy fried shrimp, crispy fried chicken, noodles, steam bun and other 
products... 

Ứng dụng: Phù hợp để sử dụng làm các loại bánh mì cao cấp, bánh pizza, croissant, donut, 
bánh mì ngọt, sandwich và các loại bánh khác…
Application: ideal for premier bread, pizza, croissant, donut, bread, sandwich and other 
products...

Ứng dụng: Phù hợp để sử dụng làm các loại bánh bông lan và cookies.
Application: ideal for sponge cake and cookies.
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CÁC SẢN PHẨM
Products

300-450 Kcal 9.0% 1kg
1kg

Năng lượng
Calories

Carbonhydrate Protein Chất béo
Fat

Kích cỡ đóng gói
Packing Size

Thông số / Speci�cationss

60.0% 3.0%

Bột Mì Đa Dụng
All-purpose Flour

300-450 Kcal 13.0% 1kg
1kg

Năng lượng
Calories

Carbonhydrate Protein Chất béo
Fat

Kích cỡ đóng gói
Packing Size

Thông số / Speci�cationss

60.0% 3.0%

Bột Bánh Mì
Bread Flour

300-450 Kcal 7.5% 1kg
1kg

Năng lượng
Calories

Carbonhydrate Protein Chất béo
Fat

Kích cỡ đóng gói
Packing Size

Thông số / Speci�cationss

60.0% 3.0%Bột Bánh Bông Lan & Cookies
Cake + Cookies Flour

BỘT MÌ 1KG
Consumer packs


