G?o N?p N??ng ?i?n Biên - Nguyên g?c thu mua t?n ru?ng

?

N?p N??ng ?i?n Biên

G?o N?p N??ng ?i?n Biên lo?i G?o ??c S?n h?t dài m?y,mùi th?m nh? nhàng. G?o cho xôi có v? ng?t, d?o, th?m. G?o ???c tr?ng theo l?i canh
tác truy?n th?ng t? x?a.

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá

H?i v? s?n ph?m này

Chi ti?t
Ai ?ã t?ng ??n ?i?n
Biên thì ch?c h?n không th?
không bi?t t?i N?p N??ng ?i?n
Biên. M?t trong các lo?i G?o
??c S?n n?i ti?ng vùng Tây
B?c.

Có th? B?n quan tâm: g?o n?p,
g?o tám ?i?n biên, g?o ??c s?n
campuchia
Xu?t kh?u,
Tiêu chu?n:
nguyên ch?t 100%, không pha
tr?n.
T? L? T?m:

5%

?? ?m:

< 15%

?óng gói:
25kg, 50kg

1kg, 5kg, 10kg,
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??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
100g:

ph?n

dinh

d??ng/

- N?ng l??ng (380 kcal / 100g)
- Ch?t x? th?c ph?m 1.5 g
- 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?.

G?o n?p n??ng
?i?n Biên - k?t tinh
c?a núi r?ng Tây
B?c
G?o n?p n??ng ?i?n biên là
k?t tinh t? nh?ng m?nh ??t màu
m? c?a núi, r?ng Tây B?c, g?o
n?p n??ng ?i?n Biên mang
trong mình v? ??p tr?ng ng?n,
v? d?o, ng?t và h??ng th?m t?
nhiên khó quên. B?i th? mà ai
?ã ?i t?i Tây B?c ??u không
quên mua n?p n??ng v? làm
quà.

Ngu?n g?c, h??ng v?
g?o n?p n??ng ?i?n
Biên
Là lo?i g?o ngon c?a ?i?n Biên
- vùng ??t anh hùng, có m?y ai
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bi?t ???c g?o n?p n??ng thu hút
ng??i dùng b?i ?i?u gì?

?i?n Biên - vùng ??t
s?n sinh lo?i g?o
n?p n??ng tr? danh
Lòng ch?o ?i?n Biên v?n n?i
ti?ng v?i b? dày l?ch s? cùng
n?n v?n hóa ?m th?c tuy?t v?i.
V?i ??a th? ??p, ??t ?ai màu
m?, ?i?n Biên là n?i thai nghén
c?a bi?t bao s?n v?t ngon và l?.
M?t trong nh?ng ??c s?n n?i
ti?ng c?a ?i?n Biên chính là g?o
- món ?n h?ng ngày quen thu?c
??i v?i ng??i dân Vi?t Nam.

G?o n?p n??ng ?i?n Biên x?ng
danh lo?i g?o ngon nh?t nhì
Tây B?c
???c tr?ng trên nh?ng m?nh ??t
màu m?, ???c thiên nhiên ?u ái
ban t?ng cho khí h?u ôn hòa,
d??i k?t tinh c?a ??t tr?i, nh?ng
cây lúa n?p n??ng sinh tr??ng,
cho ra ??i nh?ng h?t g?o th?m
ngon. L?n lên t? m?ch n??c
ng?m ng?t l?m, không khí tinh
s?ch n?i r?o cao, các lo?i n?p
n??ng ?i?n Biên ??u n?i ti?ng
b?i v? d?o ng?t và h??ng th?m
khó quên. ??c bi?t, vì m?i n?m
n?p n??ng ch? c?y ???c m?t v?
nên nó càng quý giá h?n. Khi
thu ho?ch, nó ?ã tr? thành lo?i
g?o ??c s?n c?a vùng núi cao
Tây B?c.

Hình dáng, h??ng v?
g?o n?p n??ng ?i?n
Biên
N?p n??ng ?i?n Biên g?m có
n?p tr?ng và n?p c?m. N?p
n??ng tr?ng có h?t dài, m?y,
c?ng tròn, màu tr?ng s?a. Khi
n?u lên, n?p có ?? sáng bóng,
v? ng?t th?m và m?m, d?o. ??c
bi?t, vì ???c tr?ng theo l?i canh
tác truy?n th?ng, không s?
d?ng thu?c b?o v? th?c v?t nên
lúa n?p n??ng th??ng s?n, ch?c
h?t và r?t th?m.
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N?p c?m (còn g?i là n?p than,
g?o ?en) là lo?i g?o có màu
s?m thay vì màu tr?ng, khi n?u
lên s? tr? thành màu ?? ho?c
tím ?en. T?ng h?t g?o ??u c?ng
m?y, bóng và ??u t?m t?p, có
h??ng th?m d?u c?a núi r?ng.
G?o n?p c?m có thành ph?n
dinh d??ng cao, ???c g?i là g?o
b? máu.
Khi n?u g?o n?p n??ng ?i?n
Biên lên thành xôi có c?m giác
xôi không ???c k?t dính l?m,
h?t g?o không nhi?u nh?a và
n? nhi?u nh? m?t s? lo?i n?p
khác. Tuy nhiên, ch? khi ?n vào
ng??i dùng m?i c?m nh?n ???c
h?t v? ng?t, d?o, th?m trong h?t
c?m. Th?m chí, g?o v?n d?o và
m?m mãi c? khi ?? ngu?i 2 - 3
ngày.

Nh?ng món ?n ??c
s?n t? g?o n?p
n??ng ?i?n Biên
Mang v? d?o, ng?t và h??ng
th?m khó quên, n?p n??ng ?i?n
Biên ?ã tr? thành nguyên li?u
chính ?? ch? bi?n nhi?u món ?n
??c s?n nh? bánh ch?ng, bánh
dày, xôi ng? s?c, c?m lam,...

G?o n?p n??ng ?i?n Biên ???c
dùng làm xôi ng? s?c

Xôi ng? s?c
V?i nguyên li?u g?o n?p n??ng,
món xôi n?p s? ngon khó
c??ng. Xôi n?p n??ng ?i?n Biên
có v? ng?t, d?o, th?m t? nhiên
và không b? c?ng dù ?? ngu?i.
Bên c?nh xôi tr?ng, ng??i ta
còn t?o màu cho xôi b?ng cách
n?u cùng các lo?i lá, hoa r?ng
?? t?o màu vàng, xanh, tím,
??,... t?o thành xôi ng? s?c
trong các d?p l?, t?t, giúp món
xôi tr? nên h?p d?n h?n.

Bánh ch?ng n?p n??ng
lá ri?ng
Bánh có màu xanh m??t t?
nhiên do g?o ???c làm t? n?p
n??ng ngâm v?i n??c c?t lá
ri?ng. Tuy?n ch?n nh?ng h?t
g?o dài, ch?c m?y ?? làm bánh
ch?ng nên bánh gi? nguyên
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???c hình dáng h?t g?o dù ???c
ninh nh? t?i 12 ti?ng. Bánh
ch?ng r?t d?o, nhân bánh làm
t? th?t l?n s?ch thái mi?ng to,
m? không béo, ???c b?c trong
l?p ?? xanh ?ã ???c ?? nh?, t?o
cho bánh v? ngon và có mùi
th?m ??c tr?ng.
Khâu làm bánh ch?ng ???c ti?n
hành ch?n chu, t? m?n t? cách
làm lá, l?t t?i g?o, th?t, ??, cách
lu?c,... Và dù ?? t? l?nh 3 - 4
ngày, bánh v?n không h? b? l?i
g?o nh? các lo?i g?o n?p thông
th??ng. B?i v?y, bánh ch?ng
n?p n??ng ?i?n Biên ???c nhi?u
ng??i dân trong và ngoài n??c
?a chu?ng.
Sinh tr??ng trên ch?t ??t màu
m? c?a các th?a ru?ng b?c
thang, c?ng v?i khí h?u Tây
B?c ??c tr?ng, g?o n?p n??ng
?i?n Biên chính là k?t tinh c?a
nh?ng tinh hoa ??t tr?i Tây B?c.
B?i v?y, khách du l?ch khi ghé
?i?n Biên th??ng không quên
tìm t?i nh?ng ??i lý g?o n?p
n??ng ??c s?n ?? mua g?o v?
làm quà cho b?n bè, ng??i
thân.

B?ng giá g?o n?p
n??ng ?i?n biên.
B?ng giá g?o n?p n??ng ?i?n
biên t?i Fas Vi?t Nam ???c c?p
nh?t 24/7 theo tình hình lên
xu?ng c?a th? tr??ng

??i lý g?o n?p n??ng
?i?n biên t?i Hà N?i.
Fas Vi?t Nam t? hào là m?t
trong nh?ng công ty có h?
th?ng ??i lý g?o n?p n??ng
?i?n biên ttaij hà n?i và toàn
mi?n b?c. Lúa, g?o n?p n??ng
???c Fas Vi?t Nam thu mua t?n
ru?ng, ?em v? say sát t?i
s??ng. mang l?i cho khách
hàng h??ng v? nguyên g?c.

S?n ph?m hi?n ???c CÔNG TY
TNHH FAS 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 Khách S?n,
G?o Nhà Hàng ??c S?n…
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