
GIẢI PHÁP PHA CHẾ TRÀ SỮA
MILK TEA SOLUTION



MILK TEA SOLUTION

Trusted beverage ingredients supply.

Easy to preserve and optimize daily operations

Cost efficiency 

Easy to use

Quality consistency.

Knowing the demands, milk tea solutions help professional Customers optimizing 
operations efficiency and diversifying drink applications.

Giải pháp Pha chế trà sữa cung cấp cho khách hàng sự tiện lợi và giúp đa dạng hóa Menu đồ uống. 

GIAI PHÁP
PHA CHÊ TRÀ SƯA~

Nguồn nguyên liệu sạch với Nhà cung cấp uy tín.

Đơn giản trong cách bảo quản.

Tối ưu hóa chi phí vận hành.

Tiện lợi và dễ dàng pha chế.

Đồng nhất về chất lượng.
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OUR PRODUCTS
SAN PHÂM
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Bột kem béo thực vật MT35 Lúave là sản phẩm chuyên dùng pha chế trà 
sữa. Hương vị tròn đầy của bột kem béo giúp tôn lên hương vị đặc trưng 
của từng loại trà, cho ly trà sữa thơm ngon hơn.  

MT35 is a non-dairy creamer powder specialized 
for milk tea applications.  MT35 powder has a 
well-rounded and charming flavor which helps 
to create a rich aroma of milk and enhance the 
unique flavor of each tea when making milk tea. 

BÔT KEM BÉO
THƯC VÂT MT35
NON-DAIRY CREAMER MT35 POWDER

Quy cách đóng gói: 1kg x 10 túi
Packing specification: 1kg x 10 bags

Thời hạn sử dụng: 18 tháng
Shelf-life: 18 months
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Bột Kem béo thực vật frappe  –  FR33 Lúave là sản phẩm chuyên dùng trong pha 
chế các loại sinh tố, đá xay, có tác dụng hỗ trợ chống phân tầng, tách lớp.  Sản phẩm  
có hương vị tròn đầy, đậm đà tạo nên vị béo thơm của sữa cũng như lưu giữ hương 
vị đặc trưng của từng loại thức uống,  thành phần không thể thiếu cho ly đá xay, 
sinh tố thơm ngon sánh mịn. 

Frappe - FR33 Powder Lúave is a specialized 
product for smoothies, ice-blended drinks, 
with the effect of anti-stratification and 
anti-separation.  Frappe - FR33 has a full, 
rich flavor that creates the aroma of milk 
while at the same time, preserves the 
unique taste of each drink. 

BÔT KEM BÉO THƯC VÂT 
FRAPPE - FR33
NON-DAIRY CREAMER FRAPPE - FR33 POWDER

Quy cách đóng gói: 1kg x 10 túi
Packing specification: 1kg x 10 bags

Thời hạn sử dụng: 18 tháng
Shelf-life: 18 months
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Quy cách đóng gói: 500gr x 20 túi
Packing specification: 500gr x 20 bags

Thời hạn sử dụng: 12 tháng
Shelf-life: 12 months

Hài hòa giữa ngọt dịu, béo thanh và luôn sánh mịn, Bột Ya-ua Lúave 
cung cấp giải pháp hoàn chỉnh giúp thức uống có hương vị sữa chua 
truyền thống tươi ngon. Sản phẩm kết hợp linh hoạt với nhiều loại trái 
cây, bột và nhiều dòng nguyên liệu khác, tạo nên đa dạng thức uống 
từ quen thuộc tới mới lạ chỉ với vài bước thực hiện. 

Balancing between sweet, creamy and smooth, 
Lúave yogurt powder provides a complete 
solution for traditional fresh yogurt flavor. 
Moreover, it is combinable flexibly with fruits, 
mixing powder and other ingredients to create 
various tastes for drinks with ease. 

 

BÔT YA-UA
YOGURT POWDER
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Cân bằng giữa ngọt, mặn, béo và hậu vị dài, Bột milk foam Lúave là nguyên liệu 
chuyên dụng cho lớp váng sữa tròn vị và đẹp mắt. Sản phẩm phù hợp với nhu cầu 
pha chế hiện đại, thực hiện nhanh gọn, tiện lợi mà vẫn đảm bảo thành phẩm luôn 
sánh mịn và thơm ngon.  

Featured with special cheesy taste and a combination 
of sweet and salty flavor, Lúave milk foam Powder is 
an indispensable ingredient to form a creamy, attractive 
layer for your drinks. With Lúave milk foam Powder, 
create a beautiful delicious creamy layer is now just in 
a blink of an eye. 

BÔT MILK FOAM
MILK FOAM POWDER

PHÔ MAI
CHEESE

NGUYÊN VI
ORIGINAL

Quy cách đóng gói: 500gr x 20 túi
Packing specification: 500gr x 20 bags

Thời hạn sử dụng: 12 tháng
Shelf-life: 12 months
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Giữ lại trọn vẹn vị đắng thanh, thơm béo và hậu vị đậm đà đặc trưng của 
ca cao tự nhiên, Bột ca cao Lúave là nguyên liệu chính giúp cho thức uống 
ca cao/sô-cô-la luôn hoàn hảo. Sản phẩm dễ dàng điều chỉnh độ ngọt và 
béo; làm bánh hay đồ uống đều tiện dụng và tuyệt ngon. 

Lúave cocoas powder, which is mild bitter, greasy and strong 
savor is a must have ingredient for chocolate/cocoas drinks. The 
product is multi-functional and convenient as you can adjust 
the sweet and creamy easily while still ensure the quality, 
whether for baking or mixing drinks. 

BÔT CA CAO
COCOAS POWDER

Quy cách đóng gói: 500gr x 20 túi
Packing specification: 500gr x 20 bags

Thời hạn sử dụng: 21 tháng
Shelf-life: 21 months
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Bộ sưu tập trà Lúave được nghiên cứu và phát triển 
dành riêng cho Khách hàng chuyên nghiệp. Túi lọc 
25 grams giúp tiết kiệm thời gian ngâm ủ trà, đảm 
bảo trong thời gian ngắn có thể chiết xuất được chất 
trà đậm vị, và màu sắc tinh tế, phục vụ cùng lúc nhiều 
khách hàng với chất lượng đồng nhất.  

Specially designed and blended for catering business, 
each tea bags of Lúave tea weighs 25 grams to 
enhances the whole tea drinking experience and 
operation with ease and ensure maintaining the 
natural and fresh taste of Taiwanese tea. 

FLAVORS
HƯƠNG VI ĐÊ LƯA CHON 4

PHONG VI XƯ ĐÀI

TRÀ TÚI LOC
TEA BAGS 

Quy cách đóng gói: 600gr (25gr x 24 túi lọc) 

Packing specification: 600gr (25gr x 24 tea bags) 

Thời hạn sử dụng: 18 tháng 

Shelf-life: 18 months 

AUTHENTIC TASTE OF TAIWAN
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Trà đen / Black tea 98% 

Hương cam / Bergamot flavor: 2% 

 Đậm vị trà đen, thoảng mùi hương cam Bergamot. 

Black tea flavoured with bergamot and notes of lemon. 

Tra Ba tuoc Anh quoc

Tra dao thuong hang

Thành phần
Ingredients

Hương vị
Flavours

Trà đen / Black tea: 98% 

Hương đào / Peach flavor: 2% 

Vị trà đen hòa quyện cùng hương thơm 
ngọt mát của trái đào. 

Peach tea is perfectly infused with our 
unique blend of tea and peach essence 
for a delicious taste. 

Thành phần
Ingredients

Hương vị
Flavours

BRITISH EARL GREY TEA

PREMIUM PEACH TEA
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 Vị trà đậm đà, dịu ngọt. Nước trà sau khi pha có 
màu hổ phách, có mùi đặc trưng.

Tieguanyin has the floral fragance and a rich, 
full-bodied flavour. The tea liquor has a beauti-
ful golden color.

Tra Olong Thiet Quan Am

Trà ôlong/ Oolong tea: 100% 

Thành phần
Ingredients

Hương vị
Flavours

Trà xanh / Green tea: 98% 

Hương nhài / Jasmine flavor: 2% 

Vị chát dịu nhẹ của trà xanh hòa quyện cùng với hương 
thơm tinh tế, thoang thoảng của hoa nhài. 

Jasmine tea is lightly scented with fresh jasmine blossoms, 
which impart a delicate floral flavor to the tea. 

Tra xanh hoa nhai
thuong hang

Thành phần
Ingredients

Hương vị
Flavours

ROASTED TIEGUANYIN

PREMIUM JASMINE GREEN TEA
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HƯƠNG DÂN
PHA CHÊ
INSTRUCTION
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CONTACT US

HÃY LIÊN HÊ
VƠI CHÚNG TÔI
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