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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

Số: 01-IM/LTV/2018 

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm 

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH LOTTE VIỆT NAM 

Địa chỉ: Đường Võ Minh Đức, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương, Việt Nam. 

Điện thoại: 0274-3827470  Fax: 0274-3827471 

E-mail:  

Mã số doanh nghiệp: 3700232139 

Nhà máy Lotte Việt Nam đã được chứng nhận Hệ thống An toàn Thực phẩm FSSC 22000. 

Số giấy chứng nhận: VN 18/00013. Ngày cấp: 03/03/2018. 

II. Thông tin về sản phẩm 

1. Tên sản phẩm:  

KEM MONAOH HƯƠNG VANILLA 

2. Thành phần:  

Sản phẩm từ sữa (bột sữa tách béo, bơ, sữa lên men), đường, monaca (bột mì, tinh bột, 

đường, shortening, bột trứng, muối, tinh bột biến tính, chất nhũ hóa, chất tạo xốp, chất 

chiết xuất từ anatto, hương tổng hợp, chất tạo ngọt nhân tạo), dầu thực vật (dầu cọ, dầu 

dừa), siro bắp, dextrin, tinh bột biến tính (starch acetate), chất nhũ hóa (este của 

polyglycerol với acid béo, lecitin, este của sucrose với các axít béo, sorbitan monostearat, 

este của acid béo với propylen glycol), bột hạt me, chất ổn định (gôm đậu locust, 

carrageenan), chất tạo xốp (natri carbonat, tetranatri diphosphat, glucono delta - Lacton, 

canxi polyphosphat, acid citric), màu thực phẩm tự nhiên (chất chiết xuất từ annatto, chất 

chiết xuất từ gardenia yellow), hương tổng hợp (hương vanilla, hương sữa), chất tạo ngọt 

nhân tạo (acesulfam kali). 

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 

24 tháng kể từ ngày sản xuất.  

Ngày sản xuất và hạn sử dụng: trên bao bì. 

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 

4.1. Quy cách đóng gói:  

Sản phẩm được đóng gói trong túi có kích thước (L)195mm (W)26mm (H)108mm 

Khối lượng tịnh: 160 ml/ hộp 

4.2. Chất liệu bao bì:  

Màng OPP20µ/DL/VMCPP 20 µ chuyên dùng cho thực phẩm. 

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:  

- Xuất xứ: Nhật Bản  

- Nhà sản xuất: Lotte Co., LTD 

- Địa chỉ: 3-20-1, Nishi-Shinjuku, Shinjuku, Tokyo, Nhật Bản. 
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III. Mẫu nhãn sản phẩm (xem mẫu nhãn sản phẩm đính kèm.) 

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo: 

- Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT: Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa 

học trong thực phẩm. 

- QCVN 8-2:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại 

nặng trong thực phẩm. 

-  QCVN 8-3:2012/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm vi sinh 

vật trong thực phẩm 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 

hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực 

phẩm đối với sản phẩm đã công bố. 

 
 

 

  

 



 

CÔNG TY TNHH LOTTE VIỆT NAM  
Địa chỉ: Đường Võ Minh Đức, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương 
Điện thoại: 0274 3827470      Fax: 0274 3827471 
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Sản phẩm KEM MONAOH 

Hương HƯƠNG VANILLA 

Loại bao bì Túi 

Khối lượng tịnh 160 ml 
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KEM MONAOH HƯƠNG VANILLA 

Thành phần: Sản phẩm từ sữa (bột sữa tách béo, bơ, sữa lên men), đường, monaca (bột mì, tinh bột, đường, 

shortening, bột trứng, muối, tinh bột biến tính, chất nhũ hóa, chất tạo xốp, chất chiết xuất từ anatto, hương tổng 

hợp, chất tạo ngọt nhân tạo), dầu thực vật (dầu cọ, dầu dừa), siro bắp, dextrin, tinh bột biến tính (starch 

acetate), chất nhũ hóa (este của polyglycerol với acid béo, lecitin, este của sucrose với các axít béo, sorbitan 

monostearat, este của acid béo với propylen glycol), bột hạt me, chất ổn định (gôm đậu locust, carrageenan), 

chất tạo xốp (natri carbonat, tetranatri diphosphat, glucono delta - Lacton, canxi polyphosphat, acid citric), 

màu thực phẩm tự nhiên (chất chiết xuất từ annatto, chất chiết xuất từ gardenia yellow), hương tổng hợp 

(hương vanilla, hương sữa), chất tạo ngọt nhân tạo (acesulfam kali). 

Thông tin cảnh báo: Trong sản phẩm có chứa trứng, sữa, lúa mì, đậu nành. Bảo quản: lạnh ≤ -18
0
 C. Hướng 

dẫn sử dụng: Dùng ăn ngay sau khi lấy ra khỏi tủ đông. Thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm: Công 

ty TNHH Lotte Việt Nam - Đường Võ Minh Đức, P. Phú Thọ, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt 

Nam. Tel:0274 3827470. Tư vấn khách hàng: 028 38479616. Xuất xứ: Nhật Bản. Nhà sản xuất: Lotte Co., 

Ltd - 3 - 20-1, Nishi-Shinjuku, Shinjuku, Tokyo, Nhật Bản. Tự công bố sản phẩm số: 01-IM/LTV/2018 

Ngày sản xuất:            Hạn sử dụng:           Thế tích thực: 160 ml 
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