
LÀM TỪ  
THỰC VẬT

PHÙ HỢP  
THUẦN CHAY 

KHÔNG CHỨA  
GLUTEN

KHÔNG  
CHỨA GMO

KHÔNG  
CHỨA PHO

Hướng dẫn Sử dụng

BOS 
BLEND
D Ầ U  B Ơ  T H A Y  T H Ế 

BOS Blend là Sản phẩm dầu bơ thay thế cao 
cấp được làm từ hỗn hợp dầu của Dầu dừa và 
Dầu hạt cải Úc không biến đổi gen mang đến 
hương vị bơ chất lượng cao. Lý tưởng khi sử 
dụng hương vị bơ và sữa trong chế biến các món 
nướng như bánh nướng xốp, bánh mì, bánh ngọt 
và đồ ngọt.

CHẤT LƯỢNG
Với hương vị nướng đặc biệt từ 
các thành phần tự nhiên chất 
lượng cao và sự pha trộn dầu độc 
đáo, sản phẩm này có thể dùng 
để nướng, chiên ít dầu hoặc sử 
dụng cho các món ngọt.

XU HƯỚNG
Làm từ Thực vật, Phù hợp với 
người Ăn Thuần Chay, Không 
biến đổi Gen, Không chứa Gluten 
và Không chứa Dầu Hydro hóa 
một phần, tất cả đều nhằm mang 
những cách tân của Úc về dầu ăn 
tới các đối tác toàn cầu.

CÔNG DỤNG
Sản phẩm này giúp tạo ra hỗn hợp 
với công thức độc đáo để sử dụng 
trong chế biến bánh mì, bánh sữa 
nhỏ, bánh ngọt và đồ ngọt khi bạn 
muốn có hương vị bơ đậm đà.



D Ầ U  H Ạ T  C Ả I D Ầ U  D Ừ A

Liên hệ

PIN AND PEEL cam kết 
cung cấp sản phẩm 
chất lượng và uy tín 
trên toàn cầu cho các 
đối tác kinh doanh cả 
trong lẫn ngoài nước.

Hướng dẫn Sử dụng

THÀNH PHẦN ĐƯỢC TUYỂN CHỌN 
TỪ CÁC LOẠI  DẦU ĂN CHẤT 
LƯỢNG CAO,  BAO GỒM DẦU  
DỪA VÀ DẦU HẠT CẢI  ÚC  
KHÔNG BIẾN ĐỔI  GEN. 
Sự kết hợp giữa dầu dạng lỏng và dạng cứng  
mang đến sự cách tân và tính thiết thực cho  
công việc kinh doanh của bạn, đồng thời mang  
lại hàm lượng chất béo dạng rắn đủ chức năng,  
phù hợp với nhiều môi trường hoạt động và  
cho nhiều mục đích.

BẢO QUẢN & XỬ LÝ
Điều kiện bảo quản: Lý tưởng nhất là bảo quản kín ở nhiệt độ 15°C-25°C 
trong điều kiện khô sạch, tránh mùi lạ và nhiễm khuẩn từ bên ngoài.

Sản phẩm có hạn sử dụng được mã hóa  
thuận tiện cho việc đối chiếu và quản lý  
kho hàng. Trong điều kiện bảo quản và  
sử dụng theo khuyến nghị nhà sản xuất  
đưa ra, thời hạn sử dụng của sản phẩm  
này là 365 ngày.

CÁC SẢN PHẨM CỦA PIN VÀ PEEL 
ĐƯỢC PHÁT TRIỂN DỰA TRÊN 
SỰ ĐAM MÊ, TINH THẦN SÁNG 
TẠO, NGUYÊN LIỆU CHẤT LƯỢNG   
& QUY TRÌNH ĐÁNG TIN CẬY,  
NHẰM ĐEM TỚI CHO  
KHÁCH HÀNG CÁC SẢN  
PHẨM ĐỒNG NHẤT.
Nhờ đội ngũ Nghiên cứu & Phát triển và Cách  
tân, những sản phẩm mà chúng tôi cung cấp  
luôn đảm bảo chất lượng, độ tin cậy và tính  
độc đáo theo cách hiệu quả về mặt chi phí.

Là một đối tác kinh doanh trên thị trường  
bánh nướng toàn cầu, chúng tôi hợp tác với  
khách hàng nhằm tiếp tục đem đến sự đổi mới  
trong tương lai, đồng thời giữ gìn những giá trị  
truyền thống trong quá khứ.
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ƯU ĐIỂM 
CHÍNH
ĐẶC ĐIỂM
Mang đến kết cấu có điểm tan chảy 
thấp và đem lại cảm giác tươi mát khi ăn 
thông qua sự pha trộn độc đáo của nó.

TÍNH LINH HOẠT
Đặc điểm hương vị bơ cao cấp được 
sử dụng ở dạng rắn hoặc lỏng bổ sung 
vào công thức làm bánh hoặc hoàn 
thiện đồ ngọt chất lượng tuyệt hảo.

LỊCH SỬ & CÁCH TÂN
PIN AND PEEL đã cho thấy những cách 
tân từ năm 1909 tại nước Úc, cung cấp 
các sản phẩm dầu ăn truyền thống và 
các chọn lựa mới mang tính cải tiến cho 
phân khúc Bánh nướng trên toàn cầu.


