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H?t g?o Lài S?a dài, cong thon, và n?u ai ?ã t?ng th?y ch?c h?n ph?i tr?m tr? ng?c nhiên vì v? ??p m??t mà, tr?ng mu?t và sóng sánh t??i
nguyên d??i ánh sáng thiên nhiên, ??p nh? thi?u n? Hà N?i l?ng ong d??i tà áo tr?ng th??t tha bu?i bình minh.

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá

H?i v? s?n ph?m này

Chi ti?t
??ng B?ng Sông
C?u Long ???c bi?t ??n không
ch? là v?a lúa xu?t kh?u c?a
Vi?t Nam mà còn là th? tr??ng
tiêu th?, c?a ngõ l?n ??i v?i g?o
xu?t kh?u c?a Campuchia
?ã t? lâu, qua nhi?u l?n l?n l?i
tìm ki?m thu mua lúa th?m xu?t
kh?u ch?t l??ng cao ?? ?áp ?ng
yêu c?u c?a các th? tr??ng khó
tính nh? M?-Nh?t-Ý, các th? h?
lãnh ??o c?a FAS Vi?t Nam
ph?i tìm ??n gi?ng lúa nh?p n?i
???c bà con vùng giáp gianh
biên gi?i hai n??c Vi?t-Cam
tr?ng và ch?n t?o.
Gi?ng lúa th?a ban ??u ???c
thu mua v?i tên g?i r?t dân dã
??a ph??ng là lúa Cam, lúa Sóc
và d?n d?n qua th?i gian ???c
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ng??i tiêu dùng trong n??c tín
nhi?m ?ã thành m?t lo?i g?o
khá ph? bi?n mà ng??i B?c g?i
là Lài S?a.
H?t g?o Lài S?a dài, cong thon,
và n?u ai ?ã t?ng th?y ch?c h?n
ph?i tr?m tr? ng?c nhiên vì v?
??p m??t mà, tr?ng mu?t và
sóng sánh t??i nguyên d??i ánh
sáng thiên nhiên, ??p nh? m?t
thi?u n? Hà N?i l?ng ong d??i tà
áo tr?ng th??t tha bu?i bình
minh c?a H? Tây d?u gió.
Ng??i Hà N?i g?i là "s?a" b?i
g?o có màu tr?ng nh? s?a và
sáng bóng, ??u t?m t?p. ?? có
???c ch?t l??ng màu s?c nh?
th? ph?i nh? vào kinh nghi?m
???c tích l?y qua nhi?u th? h?
t? khi ph?i s?y, thu mua xay xát
c?a chính nh?ng ng??i nông
dân b?n ??a n?i ?ây.

C?m Lài S?a r?t th?m
và d?o ng?t nh?ng c?ng l?i r?t
khó n?u. Các chuyên gia ??u
b?p hi?n ?ang s? d?ng g?o Lài
S?a c?a FAS th??ng có nh?ng
bí quy?t riêng ?? t?o nên món
c?m thu hút th?c khách. M?t bí
quy?t ??u tiên là k? thu?t ngâm
? g?o, các bà n?i tr? nên th?c
hi?n khâu này ít nh?t 10-15
phút tr??c khi n?u. ??n khi c?m
sôi c?n n??c ph?i ??o t?i c?m
trong n?i r?i ti?p t?c ? nóng cho
??n lúc chín. Mu?n ngon h?n ta
có th? gia gi?m m?t chút d?u ?n
và m?t ít h?t nêm ??o ??u v?i
g?o ?ã ???c làm ráo, r?i m?i ??
vào n?i. L??ng n??c c?ng ph?i
?i?u ch?nh phù h?p ?? làm sao
khi c?m chín, h?t c?m không
???c n? quá ho?c bung nát mà
ph?i còn nguyên dáng. ??n lúc
?n h?t c?m s? v? ra, gi?i phóng
acetyl t? nhiên bên trong t?o
thành m?t làn khói th?m ngào
ng?t r?t ??c tr?ng c?a Lài S?a.
Vì là s?n ph?m c?y dài ngày và
???c thu mua 01 l?n m?t v?
trong n?m nên s? l??ng cung
?ng khá h?n ch?, v?y nên ??
th??ng th?c ?úng v? c?a c?m
g?o ??c s?n này, công ty
khuy?n ngh? quý khách hàng
nên tìm ??n các ??i lý g?o ?y
quy?n FAS just in time ho?c
các siêu th?, mini-mart t? ch?n
có uy tín t?i Hà N?i.
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