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Kính gửi Quý khách hàng,
LC Foods là một trong những đơn vị tiên phong trong cả 
nước đẩy mạnh đầu tư đồng bộ dây chuyền sản xuất tiên 
tiến nhập từ Châu Âu với hệ thống vận hành tự động và 
khép kín. Nhà máy đã được chứng nhận đạt HACCP 
Codex - một tiêu chuẩn bắt buộc trong lĩnh vực sản xuất 
thực phẩm và đồ uống.
Để tới được tay người tiêu dùng, các sản phẩm chất lượng 
của chúng tôi phải trải qua công đoạn lựa chọn nguyên 
liệu khắt khe được cung cấp từ các đơn vị có uy tín trên 
thị trường, và quy trình chế biến dưới sự giám sát nghiêm 
ngặt của các chuyên gia hàng đầu trong ngành thực phẩm.
Hiện nay, các sản phẩm của LC Foods có mặt hầu hết tại 
các kênh phân phối thực phẩm toàn quốc.
Công ty chúng tôi đã từng bước khẳng định vị thế trên 
thị trường, thể hiện qua sự tăng trưởng mạnh mẽ về sản 
lượng tiêu thụ bên cạnh việc đa dạng hóa về chủng loại 
sản phẩm, nhờ thấu hiểu nhu cầu tiêu dùng với mong 
muốn góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Thư ngỏ

Huỳnh Vũ Thị Minh Loan
CEO

Một số giải thưởng đạt được:

Top 100 thương hiệu 
nổi tiếng Việt Nam 

2018

Chứng nhận 
Vietnam 

Best food

Huy chương vàng
Thực phẩm sạch, 

an toàn
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100+
Different Products 

Choices
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LC Foods là một doanh nghiệp tại 
Việt Nam mạnh dạn, tiên phong 
đầu tư đồng bộ dây chuyền sản 
xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu để 
đưa ra thị trường hàng trăm sản 
phẩm nguồn gốc từ thịt cho tới 
sản phẩm  chế biến, sản phẩm 
thuộc ngành hàng khô như cháo 
dinh dưỡng ăn liền, mì gói,...



CÔNG TY CHỦ QUẢN:
TÊN GIAO DỊCH: CÔNG TY  TNHH LC FOODS
TÊN GIAO DỊCH QUỐC TẾ: LC FOODS COMPANY LIMITED
TÊN VIẾT TẮT: LC FOODS CO., LTD
THƯƠNG HIỆU: LC FOODS
ĐC: Lô 18-8, đường 3B, KCN Singapore Ascendas- Protrade, An Tây, TX. Bến Cát, Bình Dương
Ngày thành lập: 25/9/2017
Vốn điều lệ: 14.000.000.000 VNĐ

CÔNG TY THÀNH VIÊN: 
TÊN GIAO DỊCH: CÔNG TY  TNHH THỰC PHẨM LA CUSINA
TÊN GIAO DỊCH QUỐC TẾ: LA CUSINA FOODS COMPANY LIMITED
TÊN VIẾT TẮT: LA CUSINA CO., LTD
THƯƠNG HIỆU: LA CUSINA
ĐC: Thửa đất số 462, tờ bản đồ số 36, ấp Lồ Ồ, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Ngày thành lập: 18/9/2014
Vốn điều lệ: 20.000.000.000 VNĐ 
CHI NHÁNH PHÍA BẮC: 302 Nguyễn Trãi,  P. Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
CHI NHÁNH PHÍA NAM: 15 A Nguyễn Trung Trực – P. 5, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
TỔNG QUAN
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BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG

Thành lập cơ sở chế biến thực 
phẩm Việt tại Bình Dương, 
sản xuất và kinh doanh các 
sản phẩm chế biến từ thịt. 

2010

Thành lập Công ty TNHH 
Thực phẩm La Cusina

LA CUSINA

2014

MỞ RỘNG

Phát triển hệ thống phân phối 
ra thị trường phía Bắc

2012

LC FOODS

Thành lập Công ty TNHH  
LC FOODS. Phát triển thêm 
mảng thực phẩm khô

2017

PHỦ SÓNG

Sản phẩm có mặt hầu hết tại 
các kênh phân phối tại 64 tỉnh 
thành Việt Nam

2018

Tính đến năm 2018, sản lượng tiêu thụ 
riêng mảng thực phẩm tươi của LC Foods 
đạt trung bình 500 tấn/tháng. 
Đứng Top 3 toàn quốc.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
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CẤU TRÚC
THƯƠNG HIỆU và  SẢN PHẨM

THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP
Corporate Brand

THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM
Product Brand

Đại diện của các sản phẩm
Xúc xích - Giăm bông - Thịt xông khói
Thịt viên định hình (xiên que) - Dimsum 
Thực phẩm chế biến - Thực phẩm khô - 
Thực phẩm chay

Đại diện cho các sản phẩm từ tổ Yến:
Cháo dinh dưỡng ăn liền - nước ngọt
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Trong 5 năm tới, LC Foods trở thành Công ty nằm 
trong Top 10 toàn quốc trong ngành FMCG. 
Tập trung cung cấp cho thị trường Việt Nam và 
xuất khẩu ra thị trường thế giới các sản phẩm như: 
Xúc xích, thịt nguội, Dimsum, sản phẩm chế biến, 
thực phẩm khô, thực phẩm chay, đồ uống, sản 
phẩm ăn nhanh tiện lợi.

 

LC Foods liên tục ứng dụng công nghệ hiện đại 
kết hợp qui trình sản xuất khoa học trong chế biến 
thực phẩm, đáp ứng nhanh nhu cầu ngày càng cao 
của người tiêu dùng trong môi trường hội nhập 
khu vực và quốc tế. Nâng cao nhận thức của các 
thế hệ người tiêu dùng về giá trị của ẩm thực Việt 
thông qua ý niệm “Ngon & Lành”

Tạo ra sản phẩm chất lượng xuất phát từ cái tâm 
người làm thương hiệu, đóng góp cho xã hội và thể 
hiện tốt trách nhiệm xã hội, hướng tới cộng đồng.

TẦM 
NHÌN

SỨ
MỆNH

GIÁ TRỊ 
CỐT LÕI
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Để đáp ứng công suất tiêu thụ của thị trường, 
LC Foods liên tục đầu tư xây dựng nhiều nhà 
máy sản xuất thực phẩm khép kín quy mô lớn. 
Trang thiết bị đồng bộ và hiện đại nhập khẩu từ 
Châu Âu và các nước tiên tiến. Chất lượng sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn HACCP Codex, đảm bảo 
vệ sinh an toàn thực phẩm. 

1. NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỰC PHẨM TƯƠI
Địa chỉ: Lô 18-8, đường 3B, KCN Singapore Ascendas- Protrade, An Tây, Bến Cát, Bình Dương
Công nghệ: Tự động hoá. Công suất nhà máy: 25.000 tấn sản phẩm/năm

2. NHÀ MÁY  SẢN XUẤT THỰC PHẨM KHÔ: 
Địa chỉ: Thửa đất số 462, tờ bản đồ số 36, ấp Lồ Ồ, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Công nghệ: Tự động hoá. Công suất nhà máy: 10 triệu gói cháo/tháng

3. NHÀ MÁY THỰC PHẨM CHAY: Hoàn thành năm 2019

4. NHÀ MÁY SẢN XUẤT BÁNH BAO VÀ DIMSUM: Hoàn thành năm 2019

NHÀ MÁY SẢN XUẤT
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Hệ thống máy sản xuất như: Lò xông khói, hệ thống 
máy nhồi tự động, máy xắt lát tự động... được nhập 
khẩu từ Đức, Nhật. Đây là các thương hiệu nổi tiếng 
toàn thế giới, được tin dùng tại các nhà máy chế biến 
thực phẩm lớn ở Châu Âu và những nước phát triển.

HỆ THỐNG MÁY SẢN XUẤT
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NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

Nguồn nguyên liệu sản xuất của LC Foods được cung cấp từ các công ty uy tín 
trong và ngoài nước, nguồn gốc rõ ràng. Không những vậy, trước khi đưa vào 
sản xuất, nguồn nguyên liệu đầu vào được LC Foods kiểm soát chặt chẽ theo 
tiêu chuẩn HACCP về vệ sinh an toàn thực phẩm.
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CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

LC Foods là một trong số ít các doanh nghiệp 
hoạt động trong ngành thực phẩm tại Việt 
Nam được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn 
HACCP-Codex trong sản xuất. 

Các nhà máy quy mô khép kín của LC 
Foods đạt chứng nhận đủ điều kiện an 
toàn thực phẩm trong sản xuất. 

Toàn bộ các sản phẩm đều được công bố 
phù hợp quy định của Chi Cục an toàn vệ 
sinh thực phẩm.
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THƯƠNG HIỆU VÀ SẢN PHẨM
LC Foods sở hữu nhiều nhãn hiệu, đặc trưng cho từng phân khúc và sản phẩm.
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DÒNG SẢN PHẨM CAO CẤP

Sản phẩm mang phong cách ẩm thực 
Pháp, thường được lựa chọn cho các 
bữa tiệc Buffet tại khách sạn, nhà 
hàng, Beer Club, tiệc nướng BBQ, 
các buổi sum họp gia đình, bạn bè. 
Thành phần được tuyển chọn từ 
những nguyên liệu tươi ngon nhất, 
kết hợp các công đoạn xay trộn, ủ 
nguyên liệu theo bí quyết riêng mang 
đến cho thực khách cảm nhận hoàn 
toàn khác biệt khi thưởng thức ngay 
từ lần đầu tiên.

XÚC XÍCH - GIĂM BÔNG - THỊT XÔNG KHÓI
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Nhãn hiệu La Cusina gắn với sự đa dạng các sản phẩm, 
là sự kế thừa tinh tuý ẩm thực từ các nền văn hoá trên thế giới. 
Mỗi sản phẩm đều có sứ mệnh truyền tải những thông điệp riêng, 
mang đến sự gần gũi cho thực khách mỗi khi thưởng thức sản phẩm. 

XÚC XÍCH - GIĂM BÔNG - THỊT XÔNG KHÓI - THỊT VIÊN ĐỊNH HÌNH (XIÊN QUE)
DIMSUM - THỰC PHẨM CHẾ BIẾN - THỰC PHẨM KHÔ - THỰC PHẨM CHAY

DÒNG SẢN PHẨM 
CHẤT LƯỢNG

XÚC XÍCH - GIĂM BÔNG
THỊT XÔNG KHÓI
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CHẠO VIÊN (XIÊN QUE)

Sản phẩm có thể xiên que, phù hợp với các bữa ăn nhẹ, các bữa tiệc ngoài 
trời. Ngoài ra có thể nấu kết hợp với các món ăn truyền thống như: bún, phở...

15



Dimsum
Dimsum là một nét đẹp văn hóa truyền thống 
đặc trưng của người Trung Hoa, dùng để chỉ 
bữa ăn lót dạ. 
Trong tiếng Trung Quốc, nó mang ý nghĩa là 
“chạm đếm trái tim”. 
Món ăn này rất phổ biến trong các nhà hàng 
Hồng Kong, Đài Loan, Nhật Bản. Ở Việt Nam 
được nhiều thực khách ưa chuộng. 
Những món ăn Dimsum nổi tiếng LC Foods đang  
sản xuất như: Hoành thánh, xíu mại, há cảo, bánh bao,…
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Chả giò
Một số sản phẩm nhãn La Cusina mang đặc trưng truyền 
thống địa phương như: Chả ram tôm đất Bình Định, Chả giò 
rế khoai môn, Chả giò thịt heo, Chả giò tôm mực,..

Chả giò: Được kênh CNN bình chọn là 1 trong 50 món ăn 
ngon nhất thế giới vào năm 2011. Tuỳ theo các loại chả giò, 
hương vị yêu thích khác nhau của các vùng miền mà sẽ sử 
dụng các nguyên liệu khác nhau. Các loại nguyên liệu này 
sau khi sơ chế sẽ được trộn lẫn với nhau cùng nhiều gia vị 
và sau đó được gói gọn trong một miếng bánh tráng mỏng, 
sau đó sẽ được chiên vàng, thơm và giòn. Sự hấp dẫn của 
chả giò không chỉ dừng lại bởi sự yêu thích của người dân 
Việt Nam mà còn thu hút khách du lịch trên thế giới.
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Yến thật
Thịt thật
Không chất bảo quản

Yến thật
Thịt thật
Không chất bảo quản

Rau củ sấy
Thịt hầm
Rong biển
Dầu điều

Rau củ sấy
Thịt hầm
Rong biển
Dầu điều

Ngon như 

cháo nấuNgon như 

cháo nấuFD
công nghệ 

sấy

THỰC PHẨM KHÔ

Các sản phẩm cháo dinh dưỡng mang 
nhãn hiệu La Cusina như: Cháo sườn non 
đậu xanh, cháo bí đỏ thịt bằm, cháo lươn 
khoai môn... mang đến sự tiện lợi, nguyên 
liệu tự nhiên, đầy đủ dinh dưỡng.

Thương hiệu Yến Đại  Nam với các dòng sản phẩm từ tổ 
Yến là sự kết hợp giữa tổ Yến với các nguyên liệu tươi 
qua công đoạn sấy thăng hoa vẫn giữ  nguyên vị ngọt 
đậm đà. Một số sản phẩm như: Cháo tổ Yến rong biển 
thịt bằm, cháo tổ Yến lươn đậu xanh khoai môn, Cháo tổ 
Yến nghêu nấm đậu xanh... 
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64
tỉnh thành

Có mặt tại hầu 
hết tại các kênh 
truyền thống

Các chuỗi nhà hàng, 
khách sạn, khu vui chơi 
giải trí

Cung cấp cho 
các suất ăn 

công nghiệp

Các sản phẩm của LC Foods có mặt toàn quốc, từ các khách sạn, nhà hàng, hệ thống siêu thị tới các điểm bán lẻ
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU CỦA LC FOODS
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CÁC NHÃN HIỆU SỞ HỮU   |    LC FOODS BRANDS
CÔNG TY  TNHH LC FOODS
Địa chỉ: Lô 18-8, đường 3B, KCN Singapore Ascendas- Protrade, 
xã An Tây, TX. Bến Cát, Bình Dương.
Tel: 0274.3579.243     I      Hotline: 0914.692.169
Email: info@lcfoods.vn    I     Website: www.lcfoods.vn




