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G?o Trân Châu

G?o Trân Châu cho h?t nh?, thon, m?ng mình và ??u h?t. G?o Trân Châu cho h??ng th?m t? nhiên. Khi n?u cho c?m d?o, tr?ng bóng, th?m bùi,
v?n còn ngon c?m khi ?? ngu?i.

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá

H?i v? s?n ph?m này

Chi ti?t
G?o Trân Châu
???c ch? bi?n t? gi?ng lúa nh?p
n?i t? Campuchia. Sau nhi?u v?
canh tác, gi?ng lúa ?ã ???c bà
con nông dân ng??i Vi?t qui
ho?ch t?p trung di?n tích l?n,
d?n d?n thu?n hóa và ?ã tr?
thành m?t th??ng hi?u ??c s?n
c?a các v?a lúa t?i các t?nh
mi?n Tây Nam B?.
Thóc Trân Châu sau khi ???c
các th??ng lái thu mua t?i ru?ng
và ??a qua thuê gia công s?y
khô t?i các lò ??a ph??ng v?i
qui trình th?i gian ??c bi?t s?
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t?o cho h?t g?o sau công ?o?n
xay bóc, chà tr?ng có m?t màu
l? l? ??c nh?t h?n so v?i các h?t
g?o tám thông th??ng.
?? ??m b?o ch?t l??ng s?ch
h?n, ngon h?n tr??c khi ??a ra
th? tr??ng, FAS Vi?t Nam luôn
t? ch?c công tác thu mua vào
th?i ?i?m thóc ?ã ???c ph?i
ngh? ít nh?t sau m?t tháng vào
th?i ti?t mát m? ?? ??m b?o
ch?t l??ng thành ph?m không
b? g?y mát, m?t g?o th??ng
ph?m hàng hóa tr?ng bóng,
thon dài và gi? ???c mùi th?m
r?t t? nhiên.
N?u c?m g?o Trân Châu có th?
ph?i ?i?u ch?nh l??ng n??c cho
phù h?p v?i khí h?u và kh?u v?
ng??i mi?n B?c. N?u th?i ???c
c?m chu?n, ??c bi?t n?u v?i
niêu ??t truy?n th?ng s? cho
th?c khách c?m nh?n v? d?o
th?m, ng?t ??m nh?ng l?i man
mát nhè nh? ??ng l?i n?i cu?ng
l??i. C?m chín ph?i d?o nguyên
h?t không ???c n? bung dù ch?
m?t chút, ?ó là ?i?u k? di?u khi
th??ng th?c món c?m g?o ??c
s?n này.
Ngoài ra v?i ph??ng châm kinh
doanh không ch? vì l?i nhu?n,
FAS Vi?t Nam luôn mu?n ng??i
tiêu dùng bi?t ??n nh? là m?t
??a ch? tin c?y tr??c khi l?a
ch?n ?úng s?n ph?m ch?t l??ng
và phong cách ph?c v? uy tín
lâu dài.
D?ch v? giao g?o t?n nhà "
RICE @ HOME " là cách chúng
tôi mong mu?n khách hàng có
th? c?m nh?n ???c s?n ph?m
chính g?c g?o Trân Châu t?i
th? tr??ng Hà N?i.

Tiêu chu?n: Xu?t kh?u,
nguyên ch?t 100%, không pha
tr?n.
T? L? T?m:

5%

?? ?m:

< 15%

?óng gói:
50kg

5kg, 10kg, 25kg,

??c tính:
+ H??ng v? t? nhiên
+ Ng?t c?m, d?o c?m

2 / 3

G?o Trân Châu

Thành ph?n:
- N?ng l??ng (360 kcal / 100g)
- Ch?t x? th?c ph?m 1.2 g
- Ch?t béo 0.66 g
- Protein 7.04 g
- N??c 11.62 g
- Cácbon hy?rát 78 g
- ???ng 0.12 g
- Canxi 26 mg (3%)
- S?t 0.80 mg (6%)
- Magiê 25 mg (7%)

H??ng d?n b?o qu?n g?o:

+ ?? n?i khô ráo và thoáng mát
+ ??y kín sau khi m? bao, tránh
côn trùng xâm nh?p và mùi l?.
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