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G?o Q5

H?t g?o Q5 sau khi ???c tách tr?u, chà bóng và b?n màu s? có màu tr?ng ??c, t? l? h?t nguyên khá cao. Hình d?ng g?o ng?n tròn t??ng t? v?i
dòng japonical, m?t g?o l?m ??m b?c b?ng. C?m x?p và h?i khô, ch? y?u ???c dùng làm nguyên li?u ch? bi?n th?c ph?m

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá

H?i v? s?n ph?m này

Chi ti?t
Gi?ng lúa Q5 ???c
nh?p n?i t? Trung Qu?c và ???c
công nh?n ngày 13/5/1999. Lúa
có kh? n?ng gieo c?y ??i trà
n?ng su?t cao trên nhi?u chân
ru?ng khác nhau c?a các vùng
mi?n, t? ??t chân vàn, vàn th?p,
tr?ng.... Chính ??c ?i?m này
t?o cho Q5 nh? là m?t s?n
ph?m r?t quen thu?c ??i v?i
nông dân khi l?a ch?n thâm
canh c?ng nh? các nhà máy
ch? bi?n r?t d? dàng l?a ch?n
nguyên li?u ?? s?n xu?t thành
ph?m hàng hóa.
H?t g?o Q5 sau khi ???c tách
tr?u, chà bóng và b?n màu s?
có màu tr?ng ??c, t? l? h?t
nguyên khá cao n?u ???c x? lý
thóc khi ph?i s?y t?t. Hình d?ng
g?o ng?n tròn t??ng t? v?i dòng
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japonical, m?t g?o l?m ??m b?c
b?ng. C?m x?p và h?i khô, tuy
nhiên có l??ng tích tr? tinh b?t
l?n, t? l? ???ng hóa khá cao
nên s?n ph?m ch? y?u ???c s?
d?ng làm nguyên li?u cho
ngành công nghi?p ch? bi?n là
chính.

Nh? kinh nghi?m thu
mua và th?a h??ng m?i quan
h? kinh doanh lâu ??i ?ã giúp
g?n bó FAS Vi?t Nam v?i hàng
tr?m h? tr?ng lúa và hàng tr?m
x??ng gia công xay xát trên ??a
bàn c? n??c, ?ây là l?i th? c?a
doanh nghi?p khi thu gom các
s?n ph?m g?o Q5 ?? xu?t kh?u
và cung ?ng nguyên li?u cho
các nhà máy ch? bi?n l??ng
th?c th?c ph?m t?i mi?n B?c.
S?n ph?m g?o Q5 hi?n ???c
nhi?u khách hàng c?a công ty
tín nhi?m s? d?ng cho nhi?u
nhu c?u khác nhau nh? làm
bún ph?, bánh cu?n, m? s?i,
s?n xu?t r??u bia và làm
nguyên li?u th?c ph?m bánh
k?o ....
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