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 Ingredients for your success!

Với phương châm  “Nguyên liệu cho sự thành công của bạn”
Sen Việt  luôn tự hào khi đồng hành cùng sự phát triển của khách hàng 
mang đến nguồn nguyên liệu cao cấp và chất lượng nhất.

With the slogan "Ingredients for your success" Vietlotus Foods JSC is 
always proud to be accompanied with customer’s development, and 
bring the highest products.
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SOLUTIONS FOR F&B
Vietlotus Foods JSC

Tel: +84 28 62 62 62 99
Hotline: +84 961 16 16 70

16 - 18 Đường số 4, KDC Cityland Park 
Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

cskh@vietlotusfoods.com.vn
16 - 18 Street No. 4, Cityland Park Hills, 
Ward 10, Go Vap District, Ho Chi Minh 
City, Vietnam.
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MỤC LỤC

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis 
nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex 
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Moreover, Anphachem Co., Ltd (established in 2007) is our sister company. That makes us have deep expertise 
and knowledge of ingredients within the food sector and enhanced by a strong and focused team who are 
totally committed to understanding customer needs with emphasis on service and reliability.

Anphachem is a pioneer distributor of food additive technology in Vietnam. Products are imported from 
countries with a well-developed food additive manufacturing industry such as Germany, Japan, Korea, 
Malaysia, .... Anphachem is currently providing solution, food additives for majority of production and process-
ing of meat, seafood, beverages, sauces, instant noodles, etc. Anphachem's products are currently presented 
in most of the factories and production facilities such as: CP, Germany Viet, Tan Viet Sin, Dabaco, Viet Sin, ...

Who we are
Established in 2010, Viet Lotus Foods Joint Stock Company is a specialist in importing, manufacturing & distribut-
ing food and beverage ingredients to the food service industry, fast food chains, CVSs, cinemas, Horeca channels, 
… in Viet Nam.

VỀ CHÚNG TÔI
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Chúng tôi là
Được thành lập từ 2010, Công Ty Cổ Phần Thực phẩm Sen Việt (VietLotus Foods JSC) là công ty chuyên nhập 
khẩu, đóng gói, cung cấp, phân phối các nguyên vật liệu thực phẩm và thức uống tại Việt Nam, sản phẩm 
được phủ rộng khắp, từ kênh HORECA, siêu thị tiện lợi, chuỗi thức ăn nhanh... cho đến rạp chiếu phim. 

ABOUT US

Với phương châm khách hàng là trọng tâm trong 
mọi hoạt động, bên cạnh việc cung ứng sản phẩm, 
chúng tôi còn đưa ra những giải pháp và cập nhật xu 
thế đến đối tác. Có thể nói, từng khách hàng là mỗi 
người bạn thân thiết mà Sen Việt rất trân trọng. Và 
hy vọng chúng tôi luôn được đồng hành cùng quý 
khách trong những xu thế ẩm thực tương lai.

With the orientation focused on customers, besides 
providing products, we are not only offering full 
solutions but also giving trendy products for your 
business. Every customer is a close friend that we 
greatly appreciate and hopefully, we can always be 
accompanied with your success.

Vietlotus Foods JSC always commit to providing 
the best products which be manufactured by 
advanced technology with affordable prices. 
With over 10 years of development, we are not 
only a reliable partner but also a potential 
supplier for whole F&B market.

Mang sứ mệnh một nhà nhập khẩu và 
phân phối, chúng tôi luôn cam kết 
cung cấp những sản phẩm tốt nhất 
được sản xuất bằng công nghệ tiên 
tiến với giá thành hấp dẫn. Có thể nói, 
hơn 10 năm xây dựng và phát triển, 
chúng tôi không chỉ là đối tác đáng tin 
cậy mà còn là nhà cung ứng nguyên 
liệu tiềm năng của hầu hết các khách 
hàng.

Business registration address:
201/1A, Nguyen Xi, Ward 26, Binh Thanh District, 
Ho Chi Minh City, Vietnam.

Representative office: 
16-18, Street 4, KDC City Land, Ward 10, Go Vap 
District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Anphachem là nhà phân phối tiên phong về công nghệ phụ gia thực phẩm tại Việt Nam. Với nguồn hàng 
được nhập khẩu trực tiếp từ các nước có nền công nghiệp sản xuất phụ gia phát triển như Đức, Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Malaysia… Anphachem hiện đang cung cấp nguồn nguyên, phụ liệu thực phẩm, ứng dụng hầu 
hết trong cách ngành sản xuất chế biến thịt, hải sản, nước giải khát, nước chấm, mì ăn liền, … Sản phẩm 
của Anphachem hiện đang có mặt hầu hết tại các nhà máy, cơ sở sản xuất như: CP, Đức Việt, Tân Việt Sin, 
Dabaco, Việt Sin…

Văn phòng đại diện:
16-18 Đường số 4, KDC City Land, P.10, Gò Vấp
Quận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Địa chỉ đăng ký kinh doanh:
201 / 1A, Nguyễn Xí, Phường 26, Quận 
Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam.

Ngoài ra, Sen Việt cũng là một trong những công ty con của tập đoàn APC (thành 
lập vào năm 2007) với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn sâu sắc trong lĩnh vực 
cung cấp nguyên phụ liệu thực phẩm. Điều này khiến cho Sen Việt có một nền tảng 
vững chắc trong lĩnh vực này và có được độ tin cậy cao trên thị trường.



CỘT MỐC PHÁT TRIỂN
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REVENUE

Thành lập công ty 
Anphachem

Thành lập công ty 
TNHH Sen Việt 

Chuyển đổi thành
Công ty Cổ phần Thực 

phẩm Sen Việt

Nhà máy Anphachem (Nhà 
kho - Nhà máy sản xuất) 
được thành lập và đi vào 

hoạt động

Tháng 8, Thành lập văn 
phòng đại diện tại Đà Nẵng

Xuyên suốt quá trình thành lập từ công 
ty Anphachem (năm 2007) đến khi chính 
thức thành lập công ty Sen Việt (năm 
2010), cũng như không ngừng nâng tầm 
chuyển đổi công ty với quy mô rộng lớn 
hơn, Anphachem nói chung hay cả Sen 
Việt nói riêng, chúng tôi không ngừng 
cải thiện và nỗ lực từng ngày, để mang 
đến cho khách hàng những giải pháp 
ẩm thực và nguyên liệu thực phẩm với 
chất lượng tốt nhất!

Throughout the establishment from 
Anphachem Co., Ltd (2007) to the official 
establishment of Sen Viet company 
(2010), as well as the continuous 
improvement to a larger scale, both 
Anphachem and Vietlotus Foods, we are 
constantly improving and making 
efforts every day, to bring you F&B 
solutions and the best food ingredients 
for your success!

Luôn tự hào là nguồn cung cấp thực phẩm và giải pháp cho rất nhiều chuỗi rạp phim, nhà hàng 
khách sạn, siêu thị, quán ăn tại Việt Nam.

Always proud to be a supplier for cinemas, many hotel chains, supermarkets, and restaurants, in 
Vietnam.

2007

Anpha Fine Foods - Thành lập 
và đi vào hoạt động (trụ sở tại 

Hà Nội - Tập trung vào hoạt 
động đào tạo



TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH
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MISSION & VISION

To be committed to delivering high and exclu-
sive quality food and beverage solutions to our 
domestic and international clients.

To maximize company’s value for stakeholders 
by achieving global recognition.

To be at the forefront of the import, development, 
distribution of foods and beverages ingredients 
of the highest quality and to continually improve 
on the quality and service for which we are 
renowned.
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Vietlotus Foods JSC

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
CORE VALUES

Differences Gaining customer’s trust

Cam kết mang lại cho khách hàng giải pháp tốt  
và phù hợp nhất trong lĩnh vực thực phẩm và đồ 
uống.

Tiên phong trong việc nhập khẩu, phát triển, 
phân phối các nguyên liệu thực phẩm và đồ 
uống có chất lượng cao nhất và liên tục cải tiến. 

Tối đa hóa giá trị của công ty bằng cách đạt 
được sự công nhận trên toàn cầu.

“

”

Sự khác biệt tạo nên sự tin tưởng của khách hàng

Hơn 10 năm phát triển không ngừng/ Over 10 years of the continuous development

Đa dạng dòng sản phẩm/ Wide product ranges

Chất lượng cao nhất với giá cả hợp lý/ Highest quality and reasonable price 

Định vị giá trị/ Value Proposition

Mối quan hệ lâu dài với khách hàng/ Long-term Customer Relationships

Các kênh phân phối rộng rãi/ Widely distributed Channels

Bắt kịp xu hướng luôn thay đổi trong ngành F&B/ Catch up with ever-changing 

trends  in F&B industry 



Bên cạnh công việc cung cấp sản phẩm, chúng tôi đã đưa ra những giải pháp và 

cập nhật xu thế đến đối tác. / In addition to providing products, we have provided 

solutions and updated trends to our partners. 

More than 10 years for Accompanying 
the development of food ingredients 
industry!

Foods solutions

Tự hào hơn 10 năm 

đồng hành cùng phát triển trong 

ngành nguyên liệu thực phẩm!

Beverages solutions Cinema Solutions

Dessert solutions

Director

Equipment Solutions

GIẢI PHÁP THỰC PHẨM
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Từng khách hàng là từng người bạn thân thiết mà Sen Việt rất trân trọng. 
Và hy vọng chúng tôi luôn được đồng hành cùng quý khách trong những 
xu thế ẩm thực tương lai.
Every customer is a close friend that we greatly appreriate and hopefully, we 
can always be accompanied with your success!

Đón đầu xu thế, tạo nên sự tiện lợi và 
nhanh chóng, mang đến giải pháp tối ưu 
nhất cho khách hàng! Giải quyết hầu hết 
các vấn đề trong ngành F&B!

GIẢI PHÁP 
THỨC ĂN

GIẢI PHÁP 
THỨC UỐNG

GIẢI PHÁP 
RẠP CHIẾU PHIM 

GIẢI PHÁP
BÁNH - TRÁNG MIỆNG

GIẢI PHÁP
THIẾT BỊ

F&B SOLUTION

Catching up the trend, providing 
convenience and optimal solutions for 
customers, solving most problems in F&B 
industry.

Ingredients for your success!



DÒNG THỰC PHẨM CHIÊN
FRYING POWDER MIX

GIẢI PHÁP THỨC ĂN

12 13

BỘT CHIÊN  KARAAGE

DÀNH CHO MÓN GÀ RÁN

BỘT CHIÊN SAKU SAKU

DÀNH CHO MÓN CHIÊN ĐA DỤNG 

BỘT CHIÊN  CALAMARI

DÀNH CHO MÓN HẢI SẢN CHIÊN
 

DÀNH CHO GÀ RÁN CẤP ĐÔNG

BỘT CHIÊN KUSHIAGE

DÀNH CHO MÓN GÀ RÁN
BỘT CHIÊN  ALL IN ONE

FOODS SOLUTIONS

Chúng tôi không những bán sản phẩm mà chúng tôi còn cung cấp giải pháp!
We don't just sell products, we also provide solutions!

QUY CÁCH: 
500 GRAM/ TÚI

PACKAGING: 
500 GRAM/ BAG

QUY CÁCH: 
500 GRAM/ TÚI

PACKAGING: : 
500 GRAM/ BAG

QUY CÁCH: 
300 GRAM/ TÚI

PACKAGING: 300 
GRAM/ BAG

QUY CÁCH: 
1 KG/ TÚI

PACKAGING: : 
1 KG/ BAG

QUY CÁCH: 
1 KG/ TÚI

PACKAGING: : 
1 KG/ BAG
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DÀNH CHO CÁC MÓN GIA VỊ LẮC
SEASONING

Bột gia vị lắc chính là nhân tố quan trọng để 
món ăn thêm phần ngon và đậm vị, đồng thời 
làm đa dạng hơn khẩu vị người thưởng thức!

Rắc trực tiếp lên thành phẩm như: khoai lang 
chiên, gà rán, bánh phồng tôm, bánh gạo, da 
heo ,...

The seasoning powder is an important factor to the dish, which is 
delicious and dense, and at the same time makes it more attrac-
tive to the customer!

Sprinkle directly on finished products such as: fried sweet pota-
toes, fried chicken, shrimp puffs, rice cakes, pork skin, ...

SỬ DỤNG/ HOW TO USE

CÓ 10 LỰA CHỌN MÙI VỊ/  10 CHOICES OF FLAVOR

Phô Mai Cam Phô Mai Mù Tạt Phô mai Cay Phô Mai Ớt Jalapeno Gà Cay

Trứng Muối Rong biển Xí Muội Bơ Mật Ong Trà Xanh

CÓ TẤT CẢ MÙI VỊ MÀ BẠN CẦN / ALL FLAVORS YOU NEED

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI TIỆN LỢI/ CONVENIENT PACKAGING

Với nhiều quy cách đóng gói cho từng 
loại sản phẩm từ kích cỡ nhỏ đến kích 
cỡ to, giúp cho khách hàng dễ sử dụng 
và bảo quản sản phẩm.

With many packaging sizes for each type 
of product from small size to large size, 
making it easy for customers to use and 
preserve.

Cheese Cheese JalapenoSpicy Cheese Wasabi  Cheese 

Seaweed Green TeaHoney ButterSour PlumSalted Egg

CÔNG DỤNG/ PURPOSE 

Spicy Chicken

Dành cho nội trợ, nấu ăn tại nhà
For housewives, cooking at home

Dành cho kinh doanh quy mô nhỏ và vừa
For small and medium businesses

Dành cho kênh food service (rạp phim, nhà 
hàng,....)

For food service channels (cinema, restaurants,..)

Ingredients for your success!



Hơn 10 năm phát triển không ngừng/ Over 10 years of the continuous development

Đa dạng dòng sản phẩm/ Wide product ranges

Chất lượng cao nhất với giá cả hợp lý/ Highest quality and reasonable price 

Định vị giá trị/ Value Proposition

Mối quan hệ lâu dài với khách hàng/ Long-term Customer Relationships

Các kênh phân phối rộng rãi/ Widely distributed Channels

Bắt kịp xu hướng luôn thay đổi trong ngành F&B/ Catch up with ever-changing 

trends  in F&B industry 
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DÀNH CHO CÁC MÓN SỐT VÀ ƯỚP
DIPPING SAUCE AND MARINADE

SỐT PHỦ VÀ CHẤM/ DIPPING AND GLAZING SAUCE

Dùng để phủ lên thành phẩm sau khi nấu 
nướng hoặc có thể chấm trực tiếp.
Used to cover dishes after cooking or can be 
directly dipped.

SỐT ƯỚP VÀ BỘT ƯỚP
MARINADE SAUCE  & MARINADE POWDER MIX 

Chicken glazing sauce BBQ sauce Black pepper
VỊ GÀ CAY HÀN QUỐC VỊ MÓN NƯỚNG VỊ TIÊU ĐEN

Quy cách: 1 kg/ túi hoặc 1 kg/ chai
Packaging: 1 kg / bag or 1 kg / bottle

Dùng để ướp thực phẩm trước khi chế biến, 
làm gia tăng mùi vị đậm đà cho món ăn!
Used to marinate foods before processing, 
increasing the rich flavor of the dish!

Chicken Marinade 
Powder mix

Black Pepper
VỊ TIÊU ĐEN TẨM ƯỚP THỊT KEBABTẨM ƯỚP GÀ

Doner Kebab  

CÓ 2 VỊ CAY VÀ KHÔNG CAY
Have 2 flavors: Spicy and 

Non-Spicy

200G/ TÚI 1KG / CAN 200G/ TÚI

LÁ SẤY DÀNH CHO MÓN ÂU
HERBS AND SPICES

     Các loại lá sấy đều được nhập khẩu Châu Âu, với quy trình sấy khô và đóng gói 
tiên tiến, duy trì được chất dinh dưỡng, đảm bảo được màu sắc, mùi vị và hương 
thơm tự nhiên của lá.
All kinds of dried leaves are imported from Europe, with advanced drying and 
packaging processes, maintaining nutrients, ensuring the color, flavor and natural 
aroma of the leaves.

Lá ngò tây sấy 
Parsley

Cỏ xạ hương sấy 
Thyme

Lá hỗn hợp thảo mộc
Mixed herbs provence

Lá quế tây sấy 
Basil

Lá kinh giới cay sấy
Oregano

Lá kinh giới tây sấy
Marjoram

Lá hương thảo sấy
Rosemary

     Thường được dùng 
rất nhiều trong các 
món ăn như trong các 
món sốt, súp, nướng, 
các món hầm, thậm 
chí đến các món bánh 
như pizza, bánh mì,...

Often used a lot in 
dishes such as sauces, 
soups, baked goods, 
stews, even cakes such 
as pizza, bread, ...

    Tiện dụng với quy cách nhỏ, cho tùy loại 
túi từ 50 gram đến 200 gram, đảm bảo giữ 
trọn dinh dưỡng và hương thơm đặc trưng 
của lá.

Handy with small size, depending on the 
type of bag from 50 grams to 200 grams, 
ensuring full nutrition and characteristic 
aroma of leaves.



PHÔ MAI CHEDDAR ĐA DỤNG!
CHEDDAR CHEESE SAUCE MIX

Cheddar Cheese Sauce Mix được nhập từ ÚC, là loại bột phô mai nguyên 
chất vị Cheddar và được ứng dụng phổ biến cho tất cả các món Âu: pizza, 
salad, mì spaghetti, khoai tây nghiền,.. 
Nhằm tạo vị cheese cheddar, giảm tỷ lệ sử dụng cheese tươi, làm giảm chi 
phí giá thành cho nhà hàng mà vẫn tăng được hương vị phô mai cho món 
ăn, và quan trọng hơn hết là rất dễ bảo quản. 

Cheddar Cheese Sauce Mix, imported from Australia, is a pure Cheddar 
cheese powder and is popularly used for all European dishes: pizza, salad, 
spaghetti, mashed potatoes, ..
In order to create cheddar cheese flavor, reduce the use of fresh cheese, 
reduce cost for the dishes, still increase the cheese flavor of the dish, and 
the most importance, it is easy to store.

18 19

Quy cách: 500gr/ gói; 
Packaging: 500g/pack

Hạn sử dụng: 24 Tháng
Expiry date: 24 months

ỨNG DỤNG CHO MÓN KEM/ APPLICATIONS FOR ICE CREAM ỨNG DỤNG CHO MÓN SỐT/ APPLICATIONS FOR SAUCE

ỨNG DỤNG CHO BÁNH / APPLICATIONS FOR CAKES ỨNG DỤNG CHO MÓN MẶN/ APPLICATIONS FOR FOODS

Ingredients for your success!



GIẢI PHÁP THỨC UỐNG
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BEVERAGE SOLUTIONS

MỨT TRÁI CÂY CAO CẤP
PUREE MIX

Chúng tôi có tất cả những sản phẩm liên quan đến thức uống một cách tiện lợi 
nhất cho khách hàng, tiết kiệm thời gian và chi phí!
We have all the products related to drinks in the most convenient way for customers, 
saving time and costs!

Mứt trái cây Madamsun được chiết xuất những trái cây nhiệt đới được trồng dưới 
phương pháp canh tác hữu cơ, nên chất lượng nguyên liệu đầu vào làm mứt trái 
cây rất đảm bảo đạt hương vị tốt nhất.

ĐA DẠNG MÙI VỊ
MULTIPLE CHOICES

Madamsun puree mix is extracted from tropical fruits grown under organic farming methods, so the quality 
of raw materials for making puree mix is very guaranteed to achieve the best taste.

Dừa

Xoài

Tắc

KiwiỔi Hồng

Quả Mọng

Bưởi Trắng

Dưa Lưới

Atiso Đỏ

Bưởi Hồng

BỘT TRÀ VÀ TRÀ SỮA 
DRINK POWDER MIX

Trà sữa Thái Đỏ
 Thai Milk Tea

Trà sữa Trà Xanh
Green Tea Latte

Trà sữa Đài Loan
 Taiwan Milk Tea

Trà Chanh Thái
Thai Tea With Lime

Bột trà và trà sữa đến từ thương hiệu Na Arun 
Thái Lan. Tối ưu quy trình pha chế của bạn 
giúp món nước  đậm vị thơm ngon!

Tea powder and milk tea come from Thailand Na Arun. 
Improve your process to make your drinks more flavor-
ful!

QUY CÁCH: 500 Gram/ Túi - 400 Gram/ Túi

PACKAGING: 500 Gram/ Bag - 400 Gram/ Bag

Quy cách:  1 lít / chai
Packaging: 1 liter / bottle

CÁCH DÙNG: Hòa tan bột với nước ấm theo tỉ lệ phù hợp 
trên bao bì. Khuấy đều, thêm đá và sử dụng.

DIRECTION FOR USE: Dissolve the powder with warm 
water in the appropriate ratio on the package. Stir well, 
add ice and use.
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BỘT KEM PHÔ MAI HÒA TAN
INSTANT CHEESE FOAM POWDER MIX

Hương vị thơm ngon có vị mằn mặn, béo béo, hương thơm dịu nhẹ. Lớp váng 
sữa không hòa lẫn vào trà hoặc cà phê, giúp giữ được hương vị chủ đạo, đồng 
thời tăng thêm hương vị cho món nước.

Intense aroma, greasy, mild aroma. The cheese foam layer does not mix with tea or coffee, 
helping to keep the main flavor, while adding the tasty to drinks.

QUY CÁCH: 300 Gram/ Túi 
PACKAGING: 300 Gram/ Bag 

BỘT CACAO NGUYÊN CHẤT 
COCOA POWDER

BỘT FRAPPE DÀNH CHO MÓN ĐÁ XAY
FRAPPE BASE POWDER

Bột Kem Phô mai  là 
loại bột rất được yêu 
thích bởi các chuỗi 
thương hiệu cà phê, 
trà sữa nổi tiếng tại 
Đài Loan và Việt Nam 
như Koi Thé, Gong 
Cha, R&B, Highland, 
The Coffee House….

“

”

Cheese foam 
powder is a very 
popular powder by 
famous coffee and 
milk tea brands in 
Taiwan and Viet-
nam such as Koi 
Thé, Gong Cha, 
R&B, Highland, The 
Coffee House....

QUY CÁCH: 750 Gram/ Túi                                                              
PACKAGING: 750 Gram/ Bag

Với mùi thơm nguyên chất, vị ngậy và vị đắng 
đặc trưng của chocolate, bột cacao Chokoreto 
sẽ là sự lựa chọn vô cùng hợp lý để ứng dụng 
cho các món nước của bạn thêm phần đặc 
biệt hơn.

With the pure aroma, rich taste and character-
istic bitter taste of chocolate, Chokoreto cocoa 
powder will be an extremely reasonable choice 
for your special drinks.

XUẤT XỨ: Malaysia                                                           
ORIGIN: Malaysia

Bột frappe thượng hạng được nhập khẩu 
từ Úc với công dụng làm sánh mịn đồ uống, 
đảm bảo ổn định mùi vị thức uống, giảm 
thiểu tối đa quá trình làm tan đá, giúp giữ 
trọn vị thơm ngon của thức uống.

Premium frappe powder imported from 
Australia will make your blended drinks 
smoothy, keep the stability, minimize the 
process and keep full flavor. 

QUY CÁCH: 1,5 Kg/ Túi                                                              
PACKAGING: 1,5 Kg/ Bag 



GIẢI PHÁP RẠP CHIẾU PHIM
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Đồng hành cùng với tất cả rạp 
phim tại Việt Nam, bằng sự 
chỉnh chu và chuyên nghiệp. 
Chúng tôi luôn mang đến giải 
pháp toàn diện cho khách 
hàng!

Accompanying all of cinemas 
in Vietnam, with our care and 
the professionalism, we always 
bring comprehensive solutions 
to customers!

DẦU BƠ THAY THẾ
BUTTER OIL SUBSITUTE

BẮP HẠT MỸ
POPPING CORN

ĐƯỜNG NỔ BẮP
FLAVORED GLAZE POP
(Vị: Caramel, socola, trà xanh,..)
(Flavor: Caramel, Chocolate, 
Matcha,..)

ẤN PHẨM CHO PHIM
MOVIE ITEMS 

XUẤT XỨ: Malaysia                                                           
ORIGIN: Malaysia

Nguyên liệu hạt chất lượng với quy trình sản xuất 
vệ sinh và công nghệ sấy tiên tiến giúp món bắp 
rang đẹp, giòn và cực ngon!
Popping corn with hygienic production process 
and advanced technology makes the beautiful, 
crispy, delicious popcorn!

Dầu bơ thay thế giúp cho món bắp rang thơm 
hơn, đặc biệt hơn!

Butter oil subsitute will make popcorn more 
special and attractive!

Là thành phần không thể thiếu cho món bắp 
rang bơ thêm ngọt ngào và thơm ngon.

Be an integral ingredient for sweet and delicious 
popcorn.

Chuyên biệt các dòng sản phẩm cho phim: ly, hộp 
bắp, móc khóa,...
Specialize in movie such as cups, key chains, box 
popcorn,...

SOLUTIONS FOR CINEMA



GIẢI PHÁP BÁNH VÀ TRÁNG MIỆNG

Được sản xuất theo dây chuyền công nghệ tiên 
tiến với nguồn nguyên liệu chất lượng cao, sẽ 
giúp bạn tạo ra những ly kem tươi mềm mịn, 
thơm ngon, béo xốp và cấu trúc chuẩn xác 
nhất!
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Nguyên liệu cho Kem Tươi
Soft serve

SOFT SERVE POWDER

COLD DESSERT & PASTRY 

COCOA POWDER

DESSERT SOLUTIONS

KEM TƯƠI

BÁNH LẠNH VÀ BÁNH NGỌT

BỘT CACAO LÀM BÁNH 

Manufactured by advanced technology and highest raw 
materials, soft serve powder mix will help you create 
smoooth fragrant fresh soft with eye-catching texture!

Nguyên liệu cho Bánh Lạnh và Bánh ngọt
Ingredients for cold dessert & pastry

Dòng bột trộn sẵn cao cấp giúp bạn làm ra những chiếc bánh chuẩn vị, thơm ngon 
một cách đơn giản và nhanh chóng. Chất lượng ổn định, giải pháp tiện dụng cho các 
tiệm bánh và gia đình...
A complete and easy to use range of powder products for making traditional pastry in just a few steps. It is a 
convenient, optimal choice for bakery and homecook.

Nguyên liệu cho các món bánh socola/ Ingredients for chocolate cake



GIẢI PHÁP THIẾT BỊ
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  EQUIPMENT SOLUTIONS

Thấu hiểu sự quan trọng của 
thiết bị máy móc trong ngành 
F&B, Sen Việt luôn nỗ lực cập 
nhật và nâng cao các giải pháp 
liên quan đến cho khách hàng, 
nhằm tối ưu chi phí, nguồn lực và 
tiết kiệm thời gian!

Understanding the importance 
of equipments in the F&B indus-
try, Vietlotus always strives to 
provide comprehensive solutions 
for customers, in order to opti-
mize costs and save time!

Máy làm bỏng ngô / Máy giữ ấm 
Popcorn machine/ Popcorn 

warmer

Máy làm kem
 Ice cream machine

 Máy Slushie / Máy làm lạnh
Slushie machine/ Cold dispenser 

Bàn thao tác / tủ đựng bánh mì
Breading tables/ cabinets

Máy chiên
Fry machine

Máy pha cà phê
Coffee machine

Bên cạnh nguyên liệu thực phẩm, Sen Việt còn cung cấp các giải pháp toàn diện về trang 
thiết bị cho nhà hàng, khách sạn, quán cà phê,...

Besides food ingredients, Vietlotus Foods JSC also provides comprehensive solutions for F&B 
equipment.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  /  MACHINES



THƯƠNG HIỆU SEN VIỆT 

30 31

01

02

Frying Premix Powder/ Cocoa powder/ Oil substitute/ Herbs & spices/ Grain (corn)/ 

Seasoning…

Premix Powder for beverage ingredients/ Cheddar Cheese Sauce/ Premium 

products/ Dairy products…

ORANGE CHEF 
BRAND

ANNA’S BRAND

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Vietlotus Foods JSC
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Chuyên các dòng sản phẩm bột gia vị 
lắc: Vị phô mai, vị trà xanh, vị rong 
biển, ...

Chuyên các dòng sản phẩm mứt sinh 
tố và siro: Dưa lưới, xoài , siro đào, ...

Chuyên các dòng sản phẩm bột pha 
nước uống: Trà Thái Chanh, Trà sữa 
Thái, Trà sữa Đài Loan, ...

Chuyên các dòng sản phẩm bột chiên 
và sốt: Karaage, Kushiage, sốt tiêu 
đen, sốt BBQ, ...

Chuyên các dòng sản phẩm bắp hạt 
mỹ và đường nổ bắp các vị: trà xanh, 
socola, caramel,...

Chuyên các dòng sản phẩm sốt phủ, 
chấm: Gà cay Hàn Quốc, Sốt tỏi cháy, 
..

Rạp chiếu phim/ Cinema
Siêu thị tiện lợi/ CVSs
Street food
Quán cà phê/ Coffee shops
Nhà hàng/ Restaurants
Tiệm bánh/ Bakery
...........

KEY CUSTOMERS 

Với phương châm đặt chất lượng 
lên hàng đầu, chúng tôi không 
ngừng nỗ lực cung cấp các sản 
phẩm chất lượng nhất đến tay 
khách hàng!

With the motto of putting quality 
first, we constantly strive to provide 
the best quality products to our 
customers!

THƯƠNG HIỆU PHÂN PHỐI
TRADING BRAND

OWN BRAND


