N?p Cái Hoa Vàng

?

NC Hoa Vàng 5kg

Nhìn m?t G?o N?p Cái Hoa Vàng tròn, m?y, tr?ng mu?t và th?m n?ng không nh? h?t n?p th??ng, nh?m th? th?y ng?t mát lan t?a ??u l??i. Khi
n?u lên h?t trong và ráo, m?m, d?o, ?n có mùi th?m nh? h?p d?n.

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá

H?i v? s?n ph?m này

Chi ti?t

Là gi?ng lúa ??c s?n
n?i ti?ng t?i h?u kh?p các t?nh
trung du và ??ng b?ng B?c B?
Vi?t Nam, ??c bi?t t?i H?i
D??ng, B?c Ninh, Thái Bình,
Nam ??nh, Thanh Hóa, Hà N?i
v.v., nh?ng do tr?ng t?n m?n và
không chú tr?ng thâm canh,
hi?n có n?i lúa n?p cái hoa
vàng ?ã d?n b? mai m?t, g?o ít
d?o và th?m ngon nh? tr??c.

Huy?n Kinh Môn, t?nh H?i
D??ng.???c ch?n là vùng quy
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ho?ch ?? ph?c tráng gi?ng lúa
n?p quý này. N?p Cái Hoa
Vàng ? Kinh Môn ???c nhi?u
ng??i bi?t ??n b?i ch?t l??ng
c?a n?p cái hoa vàng t?t h?n
các gi?ng G?o N?p khác, ngon
??ng ??u các lo?i lúa n?p, khi
n?u lên h?t trong và ráo, m?m
nh?ng không nát, ?n v?a th?m
l?i ??m ?à, h?t g?o n?p ??y
tròn, không v?, g?o có mùi
th?m, ??c bi?t khi n?u chín xôi
có mùi th?m nh?, h?p d?n, xôi
d?o, h?t bóng. Vì th?, ti?ng lành
??n xa, g?o n?p cái hoa vàng
???c ng??i tiêu dùng bi?t ??n
nh? m?t lo?i ??c s?n c?a ??a
danh Kinh Môn.

N?p Cái Hoa Vàng ???c công
ty FAS VI?T NAM thu mua tr?c
ti?p t? các ru?ng quy ho?ch nên
??m b?o ch?t l??ng t?t nh?t cho
ng??i tiêu dùng. S?n ph?m hi?n
???c cung c?p r?ng rãi các
kênh trên th? tr??ng nh? ??i
Lý G?o, Siêu Th? G?o, G?o
Khách S?n, G?o Nhà Hàng,
Quà Bi?u Công Nhân Viên
các ?oàn Th? và Khu Công
Nghi?p…

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

5%

?? ?m:

< 15%

?óng gói:
10kg, 50kg

1kg, 2kg, 5kg,

??c tính:
+ H??ng v? t? nhiên, th?m
nhi?u
+ Ng?t c?m, h?t s?n ch?c, dai
c?m, ??m c?m

Thành ph?n dinh d??ng/
100g:
- N?ng l??ng (380 kcal / 100g)
- Ch?t x? th?c ph?m 1.5 g

2 / 3

N?p Cái Hoa Vàng

- Ch?t béo 0.78 g
- Protein 7.16 g
- Cácbon hy?rát 82 g

- ???ng 0.14 g
- N??c 13.67 g
- Canxi 32 mg (3%)
- S?t 0.80 mg (6%)
- Magiê 28 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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