GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MỚI

Mùi cay dịu, không gắt, thơm nồng
từ nước hầm bò đem đến vị ngon
tuyệt hào cho sản phẩm mì bò cay
Việt Hương. Khi ăn sẽ cảm nhận vị
ngọt thịt nạm bò, hậu vị giữ lại vị
ngọt thịt, vị cay không gắt.
Đối tác Hàn Quốc của Việt Hương
sẵn sàng hỗ trợ phát triển về sợi mì.

MÌ GÀ CAY
 Mì gà cay có mùi gà nhẹ,

mùi ớt cay thơm. Vị ban
đầu cay ớt rõ nhưng không
gắt, sau khi ăn thì cảm
nhận được vị thịt gà ngọt
mềm.
 Đối tác Hàn Quốc của

Việt Hương sẵn sàng hỗ
trợ phát triển về sợi mì.

MÌ BÒ HẦM TIÊU
XANH

 Mì bò hầm tiêu xanh ban đầu

khi mới nếm thử có vị béo rõ,
thanh, vị thịt bò nhẹ, hậu vị
ngọt đạm, có cay tiêu nhẹ.
 Hương bò hầm tiêu thơm

nồng, ấm nóng.

MÌ SƯỜN HẦM MĂNG

 Mì sườn hầm măng do Việt

Hương nghiên cứu đem đến
trải nghiệm mới mẻ từ mùi vị
hài hòa, béo vừa phải, tiếp đến
cảm nhận vị ngọt thịt, vị chua
nhẹ của măng chua, hậu vị giữ
lại vị ngọt thịt.

MÌ TÔM CHUA CAY
 Hương vị chua, mùi tôm

vừa phải, gia vị nhẹ (hành
phi, tỏi, ớt…). Khi ăn sẽ
cảm nhận vị chua cay rõ;
tiếp đến cảm nhận vị ngọt
thịt tôm, hài hòa, hậu vị giữ
lại vị ngọt thịt, chua cay
vừa.
 Mùi thơm của mì tôm chua

cay kích thích vị giác người
dùng.

MÌ TRỘN TÓP MỠ

 Mì trộn tóp mỡ có mùi thịt

xào, mùi tóp mỡ nhẹ. Mì có vị
ban đầu đậm đà, hài hòa, tiếp
đến cảm nhận vị thịt, vị nước
tương nhẹ, hậu vị giữ lại ngọt
thịt.
 Đây là phong cách mì mới,

rất hấp dẫn.

MÌ SPAGHETTI BÒ BẰM
 Sản phẩm này sở hữu mùi đặc trưng gói

xốt bò bằm với xốt cà chua cho spaghetti.
 Việt Hương phát triển món đặc sản của Ý

nhưng vẫn biến hóa để phù hợp với khẩu
vị của người Việt Nam.

PHỞ BÒ NẠM
 Phở

bò nạm Việt Hương
nghiên cứu có mùi béo nhẹ
của bò nạm, kết hợp mùi rau
thơm và mùi gia vị phở nhẹ
tạo nên hương vị đặc trưng
của tô phở bò nạm.

 Vị: nước khi mới ăn vào có vị

trong, ngọt đạm của thịt bò,
hậu vị béo của nước dùng và
có vị chua cay nhẹ, không gắt
của tương ớt.

PHỞ GÀ
LÁ CHANH
 Phở gà lá chanh có mùi đặc

trưng của thịt gà luộc, kết hợp
mùi lá chanh nhẹ tạo điểm
nhấn khác biệt cho sản phẩm
và mùi gia vị phở nhẹ nhàng.
 Khi nếm nước sẽ có vị ngọt,

thanh của nước luộc gà, hậu vị
ngọt đạm của thịt gà và có vị
chua cay nhẹ, không gắt của
tương ớt.

PHỞ TRỘN
BÒ SỐT VANG
 Sản phẩm sở hữu mùi thơm

đặc trưng của thịt bò sốt kết
hợp với mùi nước tương và
mùi rượu vang nhẹ.
 Hương vị đậm đà, có vị ngọt

của thịt bò kết hợp với vị
nước tương, tiếp đến là vị
chua cay nhẹ, không gắt của
tương ớt.
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