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G?o T?p Dao

G?o T?p Dao là m?t gi?ng lúa c? truy?n ?ã có t? r?t lâu trong c?ng ??ng ng??i Vi?t. H?t g?o m?y, dài, có h??ng th?m t? nhiên, thi tho?ng có l?m
??m h?t b?c b?ng t?o cho c?m tr?ng, x?p, n?, ??m ?à.

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá

H?i v? s?n ph?m này

Chi ti?t
G?o T?p Dao có t?
r?t lâu r?i, nó ?ã g?n bó v?i
hàng tri?u b?a ?n t? m?i gia
?ình c?a m?i mi?n quê t? qu?c.
M?i bát c?m ???c n?u t? g?o là
m?t hình ?nh r?t ??i bình
th??ng nh?ng l?i c?c k? quan
tr?ng trong cu?c s?ng hàng
ngày. Ng??i ta trân tr?ng giá tr?
c?a h?t g?o vì ?ó là thành qu?
c?a ng??i nông dân quanh n?m
ph?i dãi n?ng, d?m m?a, ??
bao m? hôi và s?c lao ??ng c?c
nh?c n?i ??ng ru?ng.

G?o t?p giao H?i H?u là lo?i
g?o th??ng, ?? d?o v?a ph?i,
khi chín c?m tr?ng, h?i khô,
thích h?p v?i nh?ng ng??i thích
chan canh trong b?a ?n.
S?n ph?m hi?n ???c FAS
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VI?T NAM cung c?p r?ng rãi
các kênh trên th? tr??ng
nh? ??i Lý G?o, Siêu
Th? G?o, G?o Quán C?m,
G?o Nhà Hàng, G?o Khu
Công Nghi?p…

Tiêu chu?n: Xu?t kh?u,
nguyên ch?t 100%, không pha
tr?n.
5%

T? L? T?m:
?? ?m:

< 15%

?óng gói:

10kg, 25kg, 50kg

??c tính:
+ H??ng v? t? nhiên, th?m
nhi?u
+ Ng?n c?m, tr?ng, xôp, n?,
??m c?m

Thành ph?n:
- N?ng l??ng (365 kcal / 100g)
- Ch?t x? th?c ph?m 1.3 g
- Ch?t béo 0.66 g
- Protein 7.13 g
- Cácbon hy?rát :81 g
- ???ng 0.13 g
- N??c 11.62 g
- Canxi 28 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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