G?o Lào

?

G?o Tám D?o Lào

??c ?i?m h?t g?o sau xay xát dài, thon, màu h?i xám ??c và không bóng do k? thu?t ch? bi?n t?i b?n ??a còn th? công. Ng??c l?i khi th?i thành
c?m l?i r?t d?o, ngon, h?i dính và th?m v?a, r?t h?p v?i kh?u v? nhi?u ng??i tiêu dùng t?i Hà N?i.

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá

H?i v? s?n ph?m này

Chi ti?t

??t n??c Tri?u Voi
n?i ti?ng th? gi?i v?i nhi?u chùa
thiêng tháp c? ?n ch?a nhi?u
?i?u ch?a khám phá, ng??i dân
Lào hi?n hòa vui v? hi?u khách,
là ?i?m thu hút du l?ch v?i
nh?ng l? h?i truy?n th?ng và
các món ?n hoang dã ??c s?c
c?a nhi?u b? t?c sinh s?ng.
Tuy nhiên n?n nông nghi?p c?a
n??c b?n còn khá l?c h?u, ??c
bi?t y?u v? c? s? h? t?ng canh
tác, ví d? nh? ch?a có qui
ho?ch vùng, thi?u gi?ng, k?
thu?t, t?p quán gieo c?y manh
mún. T?ng di?n tích tr?ng lúa
kho?ng 800.000 ha, s?n l??ng
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hàng n?m kho?ng 3,6 tri?u t?n,
so v?i Vi?t Nam n??c ta thì ch?
chi?m m?t ph?n nh? c? v? di?n
tích l?n n?ng su?t và s?n l??ng.
Ng??i dân Lào có thói quen ?n
n?p hàng ngày nên hi?n nay
h?n 90% s?n l??ng nông
nghi?p là thóc n?p. Ngoài tiêu
dùng n?i ??a, thóc lúa ??u ???c
xu?t kh?u ch? y?u qua các
th??ng nhân Vi?t Nam, Trung
Qu?c và Thái Lan.
Tham gia th? tr??ng Lào t?
nh?ng n?m 1975, FAS Vi?t
Nam ?ã thi?t l?p ???c nhi?u
m?i quan h? ??i tác b?n hàng
truy?n th?ng hàng ch?c n?m
nay. ?? thâm canh t?ng v?,
ngoài lúa n?p, công ty ?ã c?
nhi?u ?oàn chuyên gia sang
h??ng d?n k? thu?t và ??a vào
kh?o nghi?m nhi?u gi?ng lúa t?
th?m cho bà con nông dân t?i
Lào. Tuy nhiên n?ng su?t ch?t
l??ng còn nhi?u h?n ch?, vì v?y
s?n l??ng g?o t? công ty xu?t
kh?u sang Lào v?n chi?m ph?n
l?n.

Nh?n ?óng bao gia
công các lo?i
theo yêu c?u bao bì
th??ng hi?u riêng,
ch? Vi?t, ch? Thái...

Nh?ng n?m g?n ?ây, tr??c ti?n
trình h?i nh?p kinh t? qu?c t?,
nhi?u nông dân Lào và Vi?t
ki?u ?ã du nh?p m?t s? gi?ng
lúa t? ch?t l??ng cao t? Thái
Lan. Nh?n th?y nhu c?u ngày
càng t?ng t? các doanh nghi?p
trong n??c yêu c?u tìm mua
s?n ph?m g?o Lào, FAS Vi?t
Nam xin gi?i thi?u dòng s?n
ph?m
G?O TÁM D?O LÀO

??c ?i?m h?t g?o sau xay xát
dài, thon, màu h?i xám ??c và
không bóng do k? thu?t ch?
bi?n t?i b?n ??a còn th? công.
Ng??c l?i khi th?i thành c?m l?i
r?t d?o, ngon, h?i dính và th?m
v?a, r?t h?p v?i kh?u v? nhi?u
ng??i tiêu dùng t?i Hà N?i.
S?n ph?m hi?n ???c tr?ng bày
và bán r?ng rãi t?i các ??i lý ?y
quy?n FAS just in time, các
siêu th?, c?a hàng t? ch?n
mini-mart ...S?n ph?m c?ng
?ang ???c s? d?ng làm nhi?u
món c?m ??c ?áo t?i các khách
s?n, nhà hàng n?i ti?ng t?i Hà
N?i.

KHUY?N M?I 5-10%
KHI QUÝ KHÁCH MUA S?N
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PH?M V?I KH?I L??NG
TH??NG XUYÊN > 100KG /
??N HÀNG
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