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Dòng bánh trung thu cao cấp luôn là sản phẩm nổi bật của Bibica, 
với hương vị riêng. Từ việc đúc kết kinh nghiệm làm bánh truyền 
thống và sự thấu hiểu tâm lý người tiêu dùng. Bánh trung thu 
Bibica được nâng lên tầm cao mới để luôn tươi ngon và tự nhiên nhất:
100% màu tự nhiên: màu xanh từ bột trà xanh, màu vàng nghệ tự 
nhiên, màu đen từ bột cacao.
100% các loại hạt & đậu tự nhiên: hạt sen, hạt mè, đậu xanh và 
đậu đỏ là nguyên liệu chính cho sản phẩm.
100% dầu thực vật: dầu mè, đậu nành...thay thế cho mỡ động vật.
100% mứt trái cây và socola nguyên chất.
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Ðế Nguyệt là tác phẩm được vẽ tay một cách tinh tế đến từng chi tiết trên chất liệu sơn mài sang trọng. 
Lấy cảm hứng từ loài chim Phượng Hoàng quấn lấy hoa mẫu đơn, thiết kế của Ðế Nguyệt đại diện 

cho quyền lực và vương giả, mang đến sự tái sinh và trí tuệ vĩnh hằng.
Ðế Nguyệt là món quà xứng tầm tôn quý với những mối giao hảo ân tình cho mùa trung thu trọn vẹn.

bào ngư hảo hạng (1 trứng)
vi cá hảo hạng (1 trứng)
tôm hùm wasabi (1 trứng)

matcha hạnh nhân (1 trứng)
hạt sen cranberry (1 trứng)

yến sào hạt sen (1 trứng)

hộp trà Oolong
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Bánh Trung Thu trái cây, sau lớp vỏ bánh thơm mềm là lớp 
nhân đặc biệt được làm từ mứt trái cây nguyên trái như: Dâu 
sẽ được làm từ những trái dâu tươi mát được sử dụng nguyên trái 
cho nhân bánh, cà chua được làm từ nguyên trái cà chua đỏ mọng, 
đào được sử dụng nguyên miếng mọng nước, táo được lựa chọn từ 
những miếng táo tươi ngon nhất,.... Sản phẩm đảm bảo mang đến 
nguồn dinh dưỡng tự nhiên và quý giá cho sức khỏe và nhan sắc 
của người phụ nữ.
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Thưởng Nguyệt với thiết kế “Cá Chép trông trăng” trên chất liệu gỗ mộc đơn giản nhưng tinh tế thể 
hiện nghị lực vươn lên, hướng đến sự hoàn thiện và viên mãn trong cuộc sống.

mứt dâu-hạt sen
mứt chà là-hạt sen
mứt đào-hạt sen
mứt mơ-hạt sen
mứt táo-hạt sen

mứt cà chua bi-hạt sen
hộp trà búp nõn Thái Nguyên
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Minh Nguyệt tượng trưng cho ánh trăng luôn 
soi sáng cùng ngàn vì sao mang đến sự sáng suốt, 

thông minh và tinh khôn cho nhân loại dù trong mọi 
hoàn cảnh.

560g
6 bào ngư hảo hạng

vi cá hảo hạng
tôm hùm wasabi

matcha hạnh nhân
hạt sen cranberry

yến sào hạt sen (2 bánh)

hộp trà 50g



gà quay vi cá (1 trứng)
gà đông tảo quay (1 trứng)

lava cranberry - hạt sen hạt chia (1 trứng)
lava trứng muối - hạt sen hạt chia (1 trứng)

hộp trà bắc Thái Nguyên
9

Thay đổi trong thiết kế hộp Phúc Nguyệt với thiết kế mới tươi sáng, sang trọng, tinh tế. Phúc 
Nguyệt với hương vị mới sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị trong mùa Trung thu này.
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Tuế nguyệt là một bức tranh thuỷ mặc với hình đôi hạc trắng và cây tùng, đây là hai hình ảnh biểu 
hiện cho sự may mắn và sức sống dẻo dai. Ðêm đoàn viên tròn đầy hạnh phúc khi quây quần cùng người 

thân thưởng trăng, thăng hoa cảm xúc với vị bánh socola tan chảy.

480g

jambon bát bửu
gà quay vi cá

gà đông tảo quay
lava phô mai - hạt sen hạt chia

lava cranberry - hạt sen hạt chia
lava trứng muối - hạt sen hạt chia
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Nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, một vầng trăng sáng tròn vành vạnh như đổ khuôn. Ánh trăng mùa thu 
như mật vàng, ngọt lịm tuôn tràn xuống mọi ngõ ngách khiến từng lá cây, ngọn cỏ đều sáng lung linh. 
Bình thản ngồi bên nhau cùng Thu Nguyệt, ngắm trăng trong đêm yên tĩnh mới thấy lạ làm sao. 

Trăng như tròn hơn, sáng hơn và thanh tao hơn.

800g

gà quay vi cá (1 trứng)
gà đông tảo quay (1 trứng)

lava cranberry - hạt sen hạt chia
lava trứng muối - hạt sen hạt chia
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thập cẩm lạp xưởng (2 trứng)
gà quay jambon (2 trứng)
hạt sen hạt dưa (2 trứng)

sữa dừa (2 trứng)

800g
4 bánh



thập cẩm lạp xưởng
jambon bát bửu
gà quay jambon
gà quay mật ong
gà đông tảo quay
hải sâm hảo hạng

Nhật Nguyệt như ánh trăng soi sáng, mang lại sự 
bình yên và êm ả cho đêm Trung thu trọn vẹn và đầm 

ấm bên gia đình.
480g
6 bánh
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480g

Ánh Nguyệt lấy cảm hứng từ vườn hoa dưới ánh trăng làm chủ đề chính. Những chiếc bánh như 
những bông hoa tỏa hương rực rỡ trong vườn được ánh trăng soi chiếu tạo nên vẻ đẹp lấp lánh làm khu 

vườn bừng sáng một cách diệu kỳ.
lava phô mai - hạt sen hạt chia

mứt gừng đậu xanh
khoai môn

đậu xanh ngũ sắc
sữa dừa

hạt sen hạt dưa



mứt dâu, mứt đào
mứt chà là

mứt mơ, mứt táo
mứt cà chua bi

360g
6 bánh

Bánh Mochi là món ăn truyền thống của người 
Nhật với ý nghĩa mang lại sự may mắn và trường 

thọ. Chính vì thế, bánh thường được dùng vào các dịp 
lễ, tết hay những ngày ý nghĩa của gia đình. Bánh 

trung thu Mochi Bibica chính là sự kết hợp độc đáo 
giữa hai nền văn hóa ẩm thực Việt – Nhật dành 

tặng cho người tiêu dùng.
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Ánh trăng trong đêm Trung Thu tỏa sáng như những bông hoa nở rộ. Như Nguyệt cũng như một 
bông hoa nhiều màu sắc, nở rộ đẹp đẽ giữa một rừng bánh trung thu Việt Nam. Như Nguyệt hi vọng 

sẽ cùng mọi người đón một mùa trung thu trọn vẹn, mang sắc hương dân tộc và đầy ý nghĩa.

hoa cúc-hạnh nhân
hoa lài-hạnh nhân

hoa hồng-hạnh nhân
hoa atiso-hạnh nhân

480g
4 bánh
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Ðể biết thêm chi tiết vui lòng truy cập:
website: www.bibica.com.vn và fanpage: bibica corporation

“Thùng thình thùng thình trống rộn ràng ngoài đình” khi tiếng trống rộn 
rã là tiếng báo hiệu mùa Trung Thu đang đến. Trung Thu với đèn lồng 
rực rỡ, với lân múa hân hoan và chắc hẳn không thể thiếu những chiếc bánh 
Trung Thu nướng vàng ươm quyến rũ, những chiếc bánh dẻo thanh ngọt đủ 
màu sắc… làm nên một Tết Trung Thu thật vui tươi, đầm ấm, trọn vẹn.

Ðặc biệt, trong mùa Trung Thu năm nay công ty Cổ phần Bibica có ưu 
đãi tặng lồng đèn khi khách hàng mua sản phẩm bánh Trung Thu bất kỳ 
của Bibica. Với 2 mẫu lồng đèn được thiết kế xinh xắn để khách hàng có 

thể tùy ý lựa chọn.

tặng
ngay
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hạt sen hạt dưa (250g/200g)
đậu xanh (250g/200g/150g)

sữa dừa (200g/150g)
khoai môn (150g)

hạt sen trà xanh (150g)

gà quay mật ong (250g)
gà quay đông tảo (250g)

gà quay-jambon (250g/200g/150g)
thập cẩm lạp xưởng (250g/200g/150g)

jambon bát bửu (200g/150g)

đậu xanh gấc (150g)
đậu xanh ngũ sắc (150g)

mứt gừng-đậu xanh (150g)
lava phô mai-hạt sen hạt chia (150g)

chọn ngay v ị  yêu th í ch!

Chiếc bánh hình Nguyệt, với lớp nhân trứng muối tượng trưng cho vầng trăng từ lâu đã trở thành một 
biểu tượng cho sự đoàn viên và hạnh phúc, là thứ không thể thiếu để thưởng trăng và là món quà để gia 

đình sum vầy thưởng thức vào mỗi dịp trăng rằm.
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Trắng tinh khiết, xanh tươi mát, thơm dịu ngọt. Bánh dẻo truyền thống góp thêm màu sắc và hương vị 
cho mùa trung thu nồng ấm.

dẻo đậu xanh (250g/200g/150g)
dẻo hạt sen hạt dưa (250g/200g/150g)

dẻo đậu xanh hương cốm (200g)
dẻo thập cẩm lạp xưởng (200g)

dẻo sữa dừa (200g)
dẻo đậu xanh gấc (200g)

dẻo đậu xanh ngũ sắc (150g)

chọn  ngay v ị  yêu th í ch!
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Là sản phẩm dinh dưỡng được kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật làm bánh truyền thống và thành tựu khoa học mới về thực phẩm chức 
năng, bánh trung thu dinh dưỡng Bibica không chỉ giữ được hương vị truyền thống mà còn bổ sung những hợp chất sinh học có lợi cho 
sức khỏe mà không một sản phẩm bánh trung thu nào có được.
Bánh trung thu dinh dưỡng Bibica là giải pháp hoàn hảo cho người sợ béo, sợ ngọt, người ăn kiêng và người bệnh đái tháo đường:
* Bổ sung lycopene - ngăn ngừa xơ vữa động mạch
* Sử dụng đường isomalt - là loại đường tự nhiên, chỉ số đường huyết rất thấp, vị ngọt dịu chỉ bằng 50% - 60% đường saccharose.
Các sản phẩm bánh trung thu dinh dưỡng của Bibica được Viện dinh dưỡng quốc gia thử nghiệm lâm sàng để xác định chỉ số đường 
huyết (gi):
* Bánh nướng nhân ngọt (đậu xanh gấc, hạt sen trà xanh) chỉ số đường huyết là 21%.
* Bánh nướng nhân mặn (jambon bát bửu, thập cẩm lạp xưởng) chỉ số đường huyết là 35.75%



gà quay vi cá
vi cá - hải sâm
jambon - bát bửu

hạt sen - cranberry
đậu xanh - gấc

hạt sen - trà xanh
21

Cảm hứng thiết kế chủ đạo là màu xanh – màu của sự tái sinh, tươi mát kết hợp với bức tranh phong thủy 
nhiều màu sắc, mang đến vẻ đẹp tao nhã và sang trọng. Ðặc biệt, Dạ Nguyệt được sản xuất từ đường 

isomalt, bổ sung lycopene... đây chắc chắn sẽ là món quà ý nghĩa nhất cho những người thân yêu “khó tính” 
– người bị tiểu đường, ăn kiêng, sợ béo.

480g



đậu xanh gất
hạt sen trà xanh

đậu xanh gất (1 trứng)
thập cẩm lạp xưởng (1 trứng)

22

chọn  ngay v ị  yêu th í ch!
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Công ty Bibica luôn có chính sách bán hàng đặc biệt, giao hàng tận nơi theo yêu cầu. Ngoài ra, Chúng tôi có thể in logo của Quý công ty lên 
bao bì (tùy theo số lượng đơn hàng). Ðể biết thêm chi tiết vui lòng truy cập website: www.bibica.com.vn

CƠ�CẤU�BÁNH�DÀNH�CHO�CÔNG�TY
CƠ�QUAN�&�TỔ�CHỨC

vi cá gà quay (80g/200g/250g)
thập cẩm lạp xưởng (250g/200g/150g)

đậu xanh (250g/200g/150g)
dẻo hạt sen hạt dưa (250g/200g/150g)

THI�NGUYỆT�1

vi cá gà quay (80g/200g/250g)
thập cẩm lạp xưởng (250g/200g/150g)

đậu xanh (250g/200g/150g)
lava phô mai-hạt sen hạt chia (150g)

THI�NGUYỆT�2

jambon bát bửu (200g/150g)
đậu xanh (250g/200g/150g)

Vi cá - gà quay (80g/200g/250g)
dẻo đậu xanh (250g/200g/150g)

BÍCH�NGUYỆT�1

BÍCH�NGUYỆT�2
jambon bát bửu (200g/150g)

thập cẩm lạp xưởng(250g/200g/150g)
sữa dừa (200g/150g)

mứt gừng-đậu xanh (150g)

thập cẩm lạp xưởng (250g/200g/150g)
dẻo đậu xanh (250g/200g/150g)

PHONG�NGUYỆT�1

PHONG�NGUYỆT�2
thập cẩm lạp xưởng (250g/200g/150g)

đậu xanh (250g/200g/150g)




