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Japan Association of Fruit and Vegetables Export 
Maitake mushroom

2

NIHON AGRI,INC. 
Apple   /   Premium Japanese Sweet Potato   /   Shine Muscat
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Allied Corporation
Peach   /   Grapes (Shine Muscat, Nagano Purple)   /   Japanese pear
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JA Iwatechuoh
Apple

JA Kihokukawakami
Persimmon

Hirooka Farm
Japanese Pear Nijuuseiki,  SHINKANSEN   /   Strawberry MAIHIME, AKIHIME   /
Persimmon KITARO, TAROMARU

Fuyo Trading Co.,Ltd. 
Pear

Mlifecity Co.Ltd 
Japanese Sweet Potato (Beni Haruka)   /   Shine Muscat Grapes

Kushima AoiFarm.Co. 
Japanese Sweet Potato (MiyazakiBeni,Beni Haruka, Silk Sweet)

Blend Farm Co,Ltd.
Grapes   /   Peach   /   Strawberry



1. ข้อมูลท่ัวไป

แอปเปิ้ ลของเราผ่านกระบวนการ Smart Fresh ซึ่ง Smart Fresh™ 

(1-methylcyclopropene, 1-MCP) คือ อนุภาค Hydrocarbon ขั้นต้นท่ีมี

ลักษณะเหมือนกับ Ethylene ท่ีผลไม้สร้างขึ้นเองตามธรรมชาติ เมื่อรวมตัว

กับ Ethylene Receptor (ทางชีวเคมี) ของผลไม้ ทําให้การหายใจและการสุก

ของผลไม้ช้าลง ยกตัวอย่างเช่น สามารถรักษาระดับความกรอบได้ดี และผิว

ของแอปเปิ้ ลไม่เหนียวเหนอะหนะ (ไม่เป็นน�ามัน) ซึ่งมากกว่า 40 ประเทศ

ท่ัวโลกนําไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี มีการตรวจ

สอบความปลอดภัยและสารตกค้าง และได้รับการรับรองว่าปลอดภัยจริง

แหล่งผลิต

น�าหนัก

ขนาดบรรจุภัณฑ์

ปริมาณขั้นต�าในการสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

จังหวัดอิวาเตะ

10.5 กิโลกรัม บรรจุ 32 ผล

กว้าง 480 มม. x สูง 240 มม. x

ลึก 410 มม.

1 กล่องขึ้นไป

วิธเีก็บรักษา

บริโภคภายในระยะเวลา

ระยะเวลาในการบรโิภค

แช่เย็น

ต้ังแต่ 25 วันถึง 90 วัน

ผลิตภัณฑ์

ชื่อภาษาอังกฤษ

แอปเปิ้ ล

Apple 

1. 基本情報

2. 商品PR

スマートフレッシュ処理（1－メチルシクロプロペン（1-MCP）は、

果物が自然に生成するエチレンに似た単純な炭化水素分子

です。）果物のエチレン受容体と結合し、果物の呼吸と成熟スピー

ドを遅らせます。硬度の保持で優れていることや、りんご表面にべ

たつき（油上がり）が発生しないことなどが挙げられます。世界40カ

国以上において10年以上にわたって商業利用されており、安全性

と残留性の審査が行われ、その安全性は実証承認を得ています。

生産地
内容量
外装スペック

最低出荷ロット

原材料
岩手県
内容量 10.5kg 32個入り
幅 480 mm × 高さ 240 mm × 

奥410mm

1箱から

保存方法
賞味期限

賞味期限

冷蔵
25日から90日

商品
英語名

りんご
Apple

2. แนะนําสินค้า

岩手中央農業協同組合
JA Iwatechuoh 1

1

Address:  38-1 Uwanozawa, Sakura-Machi, Shiwa-Chou,Shiwa-Gun, Iwate Pref. 028-3307,Japan  / 
TEL: (+81)19-676-3338  / Website: https://ja-iwatechuoh.or.jp  / Contact Person: Mr.Takanohashi Ken / 

E-Mail: 001025@ja-iwatechuoh.jp / Instagram: ja_iwatechuoh



1. ข้อมูลท่ัวไป

เราสร้างสภาพแวดล้อม ท่ีมีอุณหภูมิความชื้น แสงสว่างท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับ

ปลูกเห็ดไมตาเกะ เพื่อให้เห็ดไมตาเกะเติบโตอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ

ซึ่งการปลูกเห็ดโดยใช้ตอไม้ขนาดใหญ่ภายใต้สภาพแวดล้อมดังกล่าวข้างต้น

ไม่มีบริษัทใดสามารถลอกเลียนแบบได้ ทําให้เห็ดของเรามีรสชาติและรส

สัมผัสต่างจากท่ีอ่ืน นอกจากนั้นเรายังมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 

ภายในประเทศญี่ปุ่นสามารถจัดสั่งสินค้าให้ได้ตามความต้องการอย่างต่อเนื่อง 

แหล่งผลิต

น�าหนัก

ขนาดบรรจุภัณฑ์

ปริมาณขั้นต�าในการสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

จังหวัดนีงาตะ

น�าหนักรวมกล่อง 2.5 กิโลกรัม 

บรรจุ 25 ชิ้น ( 1แพ็ค 100กรัม)

กว้าง 464 มม. x ยาว 249 มม. x 

สูง 237 มม.

60 กล่องขึ้นไป

วิธเีก็บรักษา

บริโภคภายในระยะเวลา

ระยะเวลาในการบรโิภค

แช่เย็น

ประมาณ 40 วันโดยแช่เย็นท่ี

อุณภูมิต�ากว่า 10°C

ผลิตภัณฑ์

ชื่อภาษาอังกฤษ

เห็ดไมตาเกะ

Maitake mushroom 

1. 基本情報

2. 商品PR

温度、湿度、光など舞茸が最適に育つ環境を構築し、施設栽培なら

ではの安全性の高いきのこを生産しています。

また上記環境のもと、他社でまねの出来ない大株での栽培を行

い、風味・食感ともに他にはないきのこです。

また国内No.1のシェアを持っており、供給面でも安定した供給が

可能です。

生産地
内容量
外装スペック
最低出荷ロット

原材料
新潟県
箱重量2.5kg、25入（1パック100g）
W464mm X L249mm X H237mm
60ケースから

保存方法
賞味期限

賞味期限

冷蔵
10℃以下の冷蔵保存で約40日

商品
英語名

舞茸
Maitake mushroom

2. แนะนําสินค้า

日本青果物輸出協会
Japan Association of Fruit and Vegetables Export 2

2

Address:  1 Chome 4-1, Kudankita, Chiyoda City, Tokyo 102-0073, Japan / TEL: (+81)90-9317-5801 / 
Website: http://jpfruits.info  / Contact Person:  Mr.Honda Jun / E-Mail: honda_jun@jpfruits.info



1. ข้อมูลท่ัวไป

[คุณภาพของสินค้า]
บริษัทของเราเป็นสํานักงานมาตรฐาน GGAP แบบกลุ่มและสนับสนุนให้
เกษตรกรลูกไร่ได้รับมาตรฐาน GAP
[ราคา]
เราส่งออกแอปเปิ้ ลโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มลูกค้าชั้นกลาง(Middle) 
จนถึงกลุ่มลูกค้าไฮเอนด์(High End)ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รวมถึงจัดจําหน่ายแอปเปิ้ ลเกรดไฮเอนด์และสําหรับส่งเป็นของขวัญได้ตาม
ความต้องการของลูกค้า
 [การกระจายสินค้า]
ควบคุมเองในทุกขั้นตอนต้ังแต่การผลิต จัดส่งและจําหน่าย รวมถึงกําลังสร้าง
 Value Chain เพื่อการส่งออก
[คุณภาพของแบรนด์]
ใช้แบรนด์ Essence ซึ่งเป็นแบรนด์ท่ีมีชื่อเสียงของเรานําเสนอโปรโมชั่น
กิจกรรมกระตุ้นการขายให้กับลูกค้าได้

แหล่งผลิต

น�าหนัก

ขนาดบรรจุภัณฑ์

ปริมาณขั้นต�าในการสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

จังหวัดอาโอโมริ

น�าหนักรวมกล่อง 10 กิโลกรัม

กว้าง 400 มม. x ยาว 175 มม. x 

สูง 270 มม.

ขึ้นอยู่กับช่องทางการกระจายสินค้า

วิธเีก็บรักษา

บริโภคภายในระยะเวลา

ระยะเวลาในการบรโิภค

2-3 เดือน หลังจากสินค้าส่งถึง
ประเทศไทย

 

แช่เย็น 

ผลิตภัณฑ์

ชื่อภาษาอังกฤษ

แอปเปิ้ ล

Apple 

1. 基本情報

2. 商品PR

[出品物の品質]
弊社がGGAPのグループ認証の事務局となり、契約農家のGAP取得
を支援しています。 
[価格]
東南アジアのりんごマーケットにおけるミドル～ハイエンド向けの
日常消費セグメントをターゲットにりんごを輸出しています。需要に
合わせ、ハイエンド・贈答用のりんごも取り扱っています。
[物流面]
生産・輸送・販売の全てのステップを自社で管理することで、輸出
用のバリューチェーンを構築しています。
[ブランド力]
自社ブランド Essence が持つ強いブランド力を用い、プロモーシ
ョン・販促活動を含めお客様に提案が可能です。

生産地
内容量
外装スペック
最低出荷ロット

原材料
青森県
箱重量10kg
W400mm×L175mm×H270mm
商流による

保存方法
賞味期限

賞味期限

冷蔵
現地到着から2~3ヶ月

商品①
英語名

りんご
Apple

2. แนะนําสินค้า

株式会社日本農業
NIHON Agri, INC3

3

Address:  Maruki Bld.1-13-7 Nishigotanda, Shinagawa-ku,Tokyo 141-0031, Japan / 
TEL: (+66)93-475-4415 / Website: https://www.essenceapple.com  / Contact Person:  Mr.Wei Sheng / 

E-Mail: sheng_wei@nihon-agri.com / Instagram: essence_thailand



1. ข้อมูลท่ัวไป

ด้วยความร่วมมือกับเกษตรกรปลูกมันเทศระดับต้นๆของประเทศ ทําให้เรา

สามารถผลิตมันเทศได้หลากหลายพันธุ ์รวมถึงตัวแทนของมันเทศอย่างพันธุ์

“เบนิฮารุกะ” ท่ีได้รับการกล่าวขานกันว่าเป็น “มันเทศในตํานาน” ท้ังยังมี

ความสามารถในการแข่งขันทางด้านราคาได้สูง นอกจากความรู้ในการส่งออก

ผักและผลไม้ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นท่ีเราสั่งสมมาในสินค้าประเภทอ่ืน

แล้ว ปีนี้เรายังได้ร่วมมือกับองค์กรท่ีเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีรักษาความสดใหม่

ทําให้เราสามารถส่งออกสินค้าท่ีมีความปลอดภัยและคุณภาพท่ีสูงขึ้นอีกด้วย

ยิ่งไปกว่านั้น เรายังสามารถสนับสนุนการตลาดและโปรโมชั่นให้กับทางลูกค้า 

โดยลูกค้าสามารถใช้แบรนด์ในชื่อของตนเองท่ีมีการทําธรุกิจเกี่ยวกับผลไม้ใน

ประเทศไทยอยู่แล้ว และไม่เพียงเฉพาะมันเทศสดเท่านั้น เรายังจัดจําหน่าย

สินค้าแปรรูปท่ีมีชื่อเสียงอย่างมันเผาอีกด้วย

แหล่งผลิต

น�าหนัก

ขนาดบรรจุภัณฑ์

ปริมาณขั้นต�าในการสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

จังหวัดมิยาซากิ

น�าหนักรวมกล่อง 10-12 กิโลกรัม

อยู่ระหว่างการผลิต

ขึ้นอยู่กับช่องทางการกระจายสินค้า

วิธเีก็บรักษา

บริโภคภายในระยะเวลา

ระยะเวลาในการบรโิภค

แช่เย็น

6-8 สัปดาห์

ผลิตภัณฑ์

ชื่อภาษาอังกฤษ

มันเทศ

Premium Japanese Sweet Potato

1. 基本情報

2. 商品PR

日本有数のさつま芋農家と提携したことにより、幻のさつま芋と呼
ばれうる"紅はるか"を筆頭とした多岐にわたるさつま芋を、強い価
格競争力をもってご提供致します。
他品目で培われた日本-タイの青果輸出ノウハウに加えて、本年よ
り鮮度保存技術専門企業と提携したことで、安全でより品質の高
い商品の輸送を実現しました。
更にタイ現地においては、既にフルーツにて地位を確立している
自社ブランドを利用することで、マーケティング/プロモーションを
サポートが可能です。生芋のみならず、焼き芋を筆頭とする加工品の
販売もご提案致します。

生産地
内容量
外装スペック
最低出荷ロット

原材料
宮崎県
箱重量10-12kg
現在外箱を製作中につき未定
商流による

保存方法
賞味期限

賞味期限

冷蔵
6-8 週間

商品②
英語名

さつまいも
Premium Japanese Sweet Potato

2. แนะนําสินค้า

4

株式会社日本農業
NIHON Agri, INC3

Address:  Maruki Bld.1-13-7 Nishigotanda, Shinagawa-ku,Tokyo 141-0031, Japan / 
TEL: (+66)93-475-4415 / Website: https://www.essenceapple.com  / Contact Person:  Mr.Wei Sheng / 

E-Mail: sheng_wei@nihon-agri.com / Instagram: essence_thailand



1. ข้อมูลท่ัวไป

องุ่นพันธุไ์ชน์ มัสคัสซึ่งได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งมัสคัสนั้นมีระดับความหวานสูง

ถึงระดับ 18 – 20 ลักษณะเด่น คือ เนื้อแน่น ฉ�าน�าและมีกลิ่นหอม ลักษณะ

เด่นของมัสคัสคือ สามารถทานได้ท้ังเปลือก เนื่องจากเปลือกบางและไม่มีเมล็ด

เมื่อได้ทานคุณจะเพลิดเพลินกับเนื้อองุ่นท่ีมีรสฉ�าหวานและกลิ่นหอมแบบ

ผลไม้ชั้นสูง องุ่นพันธุไ์ชน์ มัสคัสของบริษัทเรา รับซื้อจากเกษตรกรท่ีทําสัญญา

กันไว้ เราจึงได้องุ่นลูกใหญ่และสดใหม่กว่าท่ีอ่ืน จัดจําหน่ายให้กับผู้บริโภคใน

ราคาท่ีเอ้ือมถึงได้ สําหรับการขายปลีก เราสามารถสนับสนุนการตลาดและ

โปรโมชั่นให้กับลูกค้า โดยลูกค้าสามารถใช้แบรนด์ในชื่อของตนเองท่ีมีอยู่

แล้วในประเทศไทยได้

แหล่งผลิต

น�าหนัก

ขนาดบรรจุภัณฑ์

ปริมาณขั้นต�าในการสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

จังหวัดยามานาชิ

5 กิโลกรัม บรรจุในกล่องลัง

อยู่ระหว่างการผลิต

ขึ้นอยู่กับช่องทางการกระจายสินค้า

วิธเีก็บรักษา

บริโภคภายในระยะเวลา

ระยะเวลาในการบรโิภค

แช่เย็น

ช่วงท่ีดีท่ีสุดคือ 2 สัปดาห์ และ

ไม่ควรเกิน 1 เดือน

ผลิตภัณฑ์

ชื่อภาษาอังกฤษ

องุ่นพันธุไ์ชน์ มัสคัส

Shine Muscat

1. 基本情報

2. 商品PR

マスカット界の女王と呼ばれるシャインマスカットは18～20度と高

い糖度を誇ります。しまりのある果肉は果汁が豊富でマスカットの

芳香を持ちます。果皮が薄く種がないために、皮ごと食べられるの

も特徴です。パリッとした歯ごたえで、ジューシーで上品な甘みと高

貴な香りが楽しめます。

弊社のシャインマスカットは大部分を農家との契約栽培にて買い

付けを行っておりますので、他のシャインマスカットに比べて粒が

大きく、鮮度が良いものをお手頃な価格でご提供できます。小売に

おいては、既にタイで地位を確立している自社ブランドを利用する

ことで、マーケティング/プロモーションをサポートが可能です。

生産地
内容量
外装スペック
最低出荷ロット

原材料
山梨県
5kgダンボール箱
現在外箱を製作中につき未定
商流による

保存方法
賞味期限

賞味期限

冷蔵
ベストは2週間、Max 1か月

商品③
英語名

シャインマスカット
Shine Muscat

2. แนะนําสินค้า
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株式会社日本農業
NIHON Agri, INC3

Address:  Maruki Bld.1-13-7 Nishigotanda, Shinagawa-ku,Tokyo 141-0031, Japan / 
TEL: (+66)93-475-4415 / Website: https://www.essenceapple.com  / Contact Person:  Mr.Wei Sheng / 

E-Mail: sheng_wei@nihon-agri.com / Instagram: essence_thailand



1. ข้อมูลท่ัวไป

หลังจากสินค้าถึงกรุงเทพฯ บริษัท Bangkok Food System จะตรวจคัด

สินค้าและคัดเลือกเฉพาะสินค้าคุณภาพดีเท่านั้น

แหล่งผลิต

น�าหนัก

ขนาดบรรจุภัณฑ์

ปริมาณขั้นต�าในการสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

จังหวัดฟุกุชิมะ

น�าหนักรวม 5 กิโลกรัม/กล่อง 

บรรจุ 18 ผล (เกรดพรีเมียม)

กว้าง 31 ซม. x ยาว 46 ซม. x สูง 10 ซม.

10 กล่อง

วิธเีก็บรักษา

บริโภคภายในระยะเวลา

ระยะเวลาในการบรโิภค

แช่เย็น

หลังจากถึงกรุงเทพฯ สามารถเก็บ

ไว้ได้ประมาณ 1 สัปดาห์ (แช่เย็น)

ผลิตภัณฑ์

ชื่อภาษาอังกฤษ

ลูกท้อ

Peach

1. 基本情報

2. 商品PR

バンコク着荷後、BANGKOK FOOD SYSTEM が検品をし、品質が

良好なものだけを出荷。

生産地
内容量
外装スペック
最低出荷ロット

原材料
福島県
箱重量5kg、18個入り、特秀
W31cm × L46cm× H10cm
10箱

保存方法
賞味期限

賞味期限

冷蔵
バンコク着荷後、冷蔵で1週間
程保存可能

商品①
英語名

もも
Peach

2. แนะนําสินค้า

株式会社アライドコーポレーション
Allied Corporation4

6

Address: 1-4-3 Mitsuhashi Bld.,Azamino,Aoba-ku,Yokohama,Kanagawa Pref. ,225-0011,Japan / TEL: (66)2-231-2813 / 
Website: http://www.bfs-info.com/th/  / Contact Person: Mr.Sato Kentaro / E-Mail: kentaro@bfs.co.th



1. ข้อมูลท่ัวไป

หลังจากสินค้าถึงกรุงเทพฯ บริษัท Bangkok Food System จะตรวจคัด

สินค้าและคัดเลือกเฉพาะสินค้าคุณภาพดีเท่านั้น

แหล่งผลิต

น�าหนัก

ขนาดบรรจุภัณฑ์

ปริมาณขั้นต�าในการสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

จังหวัดนากาโนะ

น�าหนักรวม 5 กิโลกรัม/กล่อง

บรรจุ 9-11 พวง (เกรดพรีเมียม)

กว้าง 32.5 ซม. x ยาว 48 ซม. x 

สูง 15 ซม.

5 กล่อง

วิธเีก็บรักษา

บริโภคภายในระยะเวลา

ระยะเวลาในการบรโิภค

แช่เย็น

หลังจากถึงกรุงเทพฯ สามารถเก็บ

ไว้ได้ประมาณ 2 สัปดาห์ (แช่เย็น)

ผลิตภัณฑ์

ชื่อภาษาอังกฤษ

องุ่น (พันธุไ์ชน์มัสคัส พันธุน์ากา

โนะเพอร์เพิล)

Grapes (Shine Muscat,

Nagano Purple)

1. 基本情報

2. 商品PR

バンコク着荷後、BANGKOK FOOD SYSTEM が検品をし、品質が

良好なものだけを出荷。

生産地
内容量
外装スペック
最低出荷ロット

原材料
長野県
箱重量5kg、9～11房入り、特秀
W32.5 × L48 × H15cm
5箱

保存方法
賞味期限

賞味期限

冷蔵
バンコク着荷後、冷蔵で2週間
程保存可能

商品②
英語名

ぶどう（シャインマスカット、
長野パープル）
Grapes (Shine Muscat, 
Nagano Purple)

2. แนะนําสินค้า
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株式会社アライドコーポレーション
Allied Corporation4

Address: 1-4-3 Mitsuhashi Bld.,Azamino,Aoba-ku,Yokohama,Kanagawa Pref. ,225-0011,Japan / TEL: (66)2-231-2813 / 
Website: http://www.bfs-info.com/th/  / Contact Person: Mr.Sato Kentaro / E-Mail: kentaro@bfs.co.th



1. ข้อมูลท่ัวไป

หลังจากสินค้าถึงกรุงเทพฯ บริษัท Bangkok Food System จะตรวจคัด

สินค้าและคัดเลือกเฉพาะสินค้าคุณภาพดีเท่านั้น

แหล่งผลิต

น�าหนัก

ขนาดบรรจุภัณฑ์

ปริมาณขั้นต�าในการสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

จังหวัดอิบารากิ

น�าหนักรวม 10 กิโลกรัม/กล่อง

บรรจุ 20-24 ผล (เกรดพรีเมียม)

กว้าง 31 ซม. x ยาว 48 ซม. x 

สูง 22 ซม.

10 กล่อง

วิธเีก็บรักษา

บริโภคภายในระยะเวลา

ระยะเวลาในการบรโิภค

แช่เย็น

หลังจากถึงกรุงเทพฯ สามารถเก็บ

ไว้ได้ประมาณ 3-4 สัปดาห์ (แช่เย็น)

ผลิตภัณฑ์

ชื่อภาษาอังกฤษ

สาลี่ญี่ปุ่น

Japanese pear

1. 基本情報

2. 商品PR

バンコク着荷後、BANGKOK FOOD SYSTEM が検品をし、品質

が良好なものだけを出荷。

生産地
内容量
外装スペック
最低出荷ロット

原材料
茨城県
箱重量10kg、20～24玉入り、特秀
W31 × H48 × 22cm
10箱

保存方法
賞味期限

賞味期限

冷蔵
バンコク着荷後、冷蔵で3～4週
間程保存可能

商品③
英語名

梨
Japanese pear

2. แนะนําสินค้า
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株式会社アライドコーポレーション
Allied Corporation4

Address: 1-4-3 Mitsuhashi Bld.,Azamino,Aoba-ku,Yokohama,Kanagawa Pref. ,225-0011,Japan / TEL: (66)2-231-2813 / 
Website: http://www.bfs-info.com/th/  / Contact Person: Mr.Sato Kentaro / E-Mail: kentaro@bfs.co.th



1. ข้อมูลท่ัวไป

เราปลูกองุ่นในเขตพื้นท่ีใกล้ๆทะเล ซึ่งมีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมกับการ

ปลูกองุ่นเป็นอย่างมาก ทําให้ผลองุ่นท่ีได้มีขนาดใหญ่ รสชาติหวานฉ�า และ

เก็บรักษาได้นาน เราปลูกองุ่นมากกว่า 10 สายพันธุ ์ซึ่งท่านสามารถเลือกสรร

และคละพันธุไ์ด้ในบางฤดูกาลเก็บเกี่ยว 

แหล่งผลิต

น�าหนัก

ขนาดบรรจุภัณฑ์

ปริมาณขั้นต�าในการสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

จังหวัดเกียวโต

5 กิโลกรัม บรรจุ 7 ถึง 10 พวง

กว้าง 630 มม. x ยาว 350 มม. x 

สูง180มม.

2 กล่อง

วิธเีก็บรักษา

บริโภคภายในระยะเวลา

ระยะเวลาในการบรโิภค

แช่เย็น

ประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากสินค้า

ส่งถึงประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์

ชื่อภาษาอังกฤษ

องุ่น

Grapes

1. 基本情報

2. 商品PR

ぶどうの栽培に適した海に近い場所で栽培しております。ぶどう本

来の力で大きくしている為棚持ち、味共に良好です。栽培品目は

10 種類を超えておりシーズンによっては詰め合わせも可能です。

生産地
内容量
外装スペック
最低出荷ロット

原材料
京都府
5kg 7から10房入り
630ｍｍ×350mm×180mm
2箱

保存方法
賞味期限

賞味期限

冷蔵
到着後2週間

商品①
英語名

ぶどう
Grapes

2. แนะนําสินค้า
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Address: 12 Nojiridoinouchi,Yawata,Kyoto 614-8192, Japan / TEL: (+81)75-963-5269 / 
Website: http://blend-farm.com/index.html / Contact Person: Mr.Shiraiwa Chihiro / E-Mail: c.shiraiwa@blend-farm.com

株式会社ブレンドファーム
Blend Farm Co.,Ltd.5



1. ข้อมูลท่ัวไป

โดยท่ัวไป การปลูกลูกท้อพันธุส์ีขาวจะปลูกไม่ให้โดนแสงแดด แต่ทางไร่ของ

เราปลูกลูกท้อให้ได้รับแสงแดดอย่างเต็มท่ี เพื่อให้ลูกท้อออกมามีรสชาติดี

ทําให้ลูกท้อของเรามีผิวสีแดงเข้มกว่าลูกท้อของท่ีอ่ืน และเนื่องจากลูกท้อมี

อายุการเก็บรักษาท่ีค่อนข้างสั้น เราจึงส่งออกสินค้าหลังจากท่ีเก็บเกี่ยวทันที 

แหล่งผลิต

น�าหนัก

ขนาดบรรจุภัณฑ์

ปริมาณขั้นต�าในการสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

จังหวัดเกียวโต

4 กิโลกรัม บรรจุ 14 ถึง 20 ลูก

กว้าง 285 มม. x ยาว 445 มม. x 

สูง 115 มม.

3 กล่อง

วิธเีก็บรักษา

บริโภคภายในระยะเวลา

ระยะเวลาในการบรโิภค

แช่เย็น

ประมาณ 4-5 วัน หลังจากสินค้า

ส่งถึงประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์

ชื่อภาษาอังกฤษ

ลูกท้อ

Peach

1. 基本情報

2. 商品PR

桃は通常白桃でしたら太陽の光を当てず白い桃を作りますが、

弊社は少しでも食味を上げることにこだわりを持ち太陽の恵み

をいっぱいに浴びさせて栽培します。その為他産地より赤みの

桃の仕上がりになります。桃は棚持ちが悪いので発送は必ず収

穫したその日に出荷致します。

生産地
内容量
外装スペック
最低出荷ロット

原材料
京都府
4kg 14～20個
285ｍｍ×445mm×115mm
3箱

保存方法
賞味期限

賞味期限

冷蔵
到着後4～5日

商品②
英語名

桃
Peach

2. แนะนําสินค้า
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Address: 12 Nojiridoinouchi,Yawata,Kyoto 614-8192, Japan / TEL: (+81)75-963-5269 / 
Website: http://blend-farm.com/index.html / Contact Person: Mr.Shiraiwa Chihiro / E-Mail: c.shiraiwa@blend-farm.com

株式会社ブレンドファーム
Blend Farm Co.,Ltd.5



1. ข้อมูลท่ัวไป

เวลาท่ีเหมาะสมในการเก็บเกี่ยวผลสตรอว์เบอร์รี่ให้มีคุณภาพดีท่ีสุดคือเวลา

กลางดึก ผลสตรอว์เบอร์รี่ท่ีได้จะเนื้อแน่น รสชาติอร่อยท่ีสุด และทนต่อการ

ขนส่ง หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว กระบวนการคัดและบรรจุท้ังหมดจะทําในห้อง

เย็น เพื่อคงความสดของสตรอว์เบอร์รี่ไว้

แหล่งผลิต

น�าหนัก

ขนาดบรรจุภัณฑ์

ปริมาณขั้นต�าในการสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

จังหวัดเกียวโต

280 กรัม / แพ็ค

450mm × 285mm × 360mm

20 แพ็ค

วิธเีก็บรักษา

บริโภคภายในระยะเวลา

ระยะเวลาในการบรโิภค

แช่เย็น

1 สัปดาห์

ผลิตภัณฑ์

ชื่อภาษาอังกฤษ

สตรอว์เบอร์รี่ 

Strawberry

1. 基本情報

2. 商品PR

いちごのパフォーマンスが一番高い深夜に収穫致します。深夜の

いちごは果肉が引き締まり輸送に強く味も一番美味しいです。

収穫後は選別、梱包全ての作業を冷蔵庫の中で行います。

生産地
内容量
外装スペック
最低出荷ロット

原材料
京都府
1パック / 280g
450ｍｍ × 285mm × 360mm
20パック

保存方法
賞味期限

賞味期限

冷蔵
1週間

商品③
英語名

いちご
Strawberry

2. แนะนําสินค้า

11

Address: 12 Nojiridoinouchi,Yawata,Kyoto 614-8192, Japan / TEL: (+81)75-963-5269 / 
Website: http://blend-farm.com/index.html / Contact Person: Mr.Shiraiwa Chihiro / E-Mail: c.shiraiwa@blend-farm.com

株式会社ブレンドファーム
Blend Farm Co.,Ltd.5



1. ข้อมูลท่ัวไป

เราจัดจําหน่ายลูกพลับท่ีผ่านการจัดการอย่างปลอดภัยและวางใจได้ จาก

แหล่งปลูกลูกพลับอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เราจัดส่งลูกพลับให้ทุกท่าน

ได้ตลอดต้ังแต่เดือนตุลาคมถึงปลายเดือนธนัวาคม

แหล่งผลิต

น�าหนัก

ขนาดบรรจุภัณฑ์

ปริมาณขั้นต�าในการสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

จังหวัดวากายามะ

7.5 กิโลกรัม/กล่อง บรรจุ 24-40 ผล

กว้าง 330 มม. x ยาว 370 มม. x 

สูง 130 มม.

100 กล่อง

วิธเีก็บรักษา

บริโภคภายในระยะเวลา

ระยะเวลาในการบรโิภค

แช่เย็น

ประมาณ 2-3 สัปดาห์ หลังจาก

สินค้าถูกส่งออกจากสวน

ผลิตภัณฑ์

ชื่อภาษาอังกฤษ

ลูกพลับ

Persimmon

1. 基本情報

2. 商品PR

日本一の柿産地より、安全安心な柿をお送りいたします。

出荷時期は 10～12月下旬となります。

生産地
内容量
外装スペック

最低出荷ロット

原材料
和歌山県
7.5ｋｇ箱　24～40 個入り
Ｗ330mm × L370mm ×
H130mm
100箱

保存方法
賞味期限

賞味期限

冷蔵
出荷後２～３週間程度

商品
英語名

柿
Persimmon

2. แนะนําสินค้า

紀北川上農業協同組合
JA Kihokukawakami6
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Address: 925-1 Nagoso,Koyaguchi-Chou,Hashimoto-Shi,Wakayama Pref. 649-7203,Japan / TEL: (+81)736-42-5361 / 
Website: www.ja-kihokukawakami.or.jp  / Contact Person:  Mr.Kitamoto Nobuhisa / E-Mail: kitamoto@ja-kk.jawink.ne.jp



1. ข้อมูลท่ัวไป

สาลี่นิจูเซคิ (ปลายเดือนสิงหาคม - ปลายเดือนกันยายน) เป็นพันธุท่ี์มีชื่อเสียง
เป็นแบรนด์ตัวแทนของจังหวัดทตโตริท่ีครบท้ัง 3 องค์ประกอบ ความหวาน
ความเปรี้ยวและรสอร่อย จนสามารถกล่าวได้ว่าเป็นราชาแห่งสาลี่ญี่ปุ่น เรา
เลือกเฉพาะสาลี่เกรดสูง คัดเลือกอย่างพิถีพิถันบรรจุลงในกล่องของขวัญเพื่อ
ใช้สําหรับส่งในโอกาสพิเศษ
สาลี่ชินคันเซ็น (ปลายเดือนสิงหาคม - กลางเดือนกันยายน)  เป็นพันธุท่ี์
สามารถปลูกได้เฉพาะในจังหวัดทตโตริ ระดับความหวานสูงกว่าระดับ 13 ถือ
เป็นสาลี่ท่ีมีรสหวานท่ีสุดในบรรดาสาลี่ญี่ปุ่น

แหล่งผลิต

น�าหนัก

ขนาดบรรจุภัณฑ์

ปริมาณขั้นต�าในการสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

จังหวัดทตโตริ

2.8 กิโลกรัม (ผลใหญ่ บรรจุ 5-6 ผล), 

6 กิโลกรัม (ผลใหญ่ บรรจุ 8-10 ผล)

(รวมน�าหนักกล่อง)

365×260×125 (กล่อง 2.8kg)

490×350×150 (กล่อง 6kg)

6 กล่อง (กล่อง 2.8kg), 

3 กล่อง (กล่อง 6kg)

วิธเีก็บรักษา

บริโภคภายในระยะเวลา

ระยะเวลาในการบรโิภค

แช่เย็น

แช่เย็น (5℃) ประมาณ 3 สัปดาห์ 

ในอุณหภูมิปกติ 10-15 วัน

ผลิตภัณฑ์

ชื่อภาษาอังกฤษ

สาลี่ญี่ปุ่น (สาลี่นิจูเซคิ สาลี่ชิน

คันเซ็น)

Japanese Pear Nijuuseiki,  

SHINKANSEN

1. 基本情報

2. 商品PR

20世紀梨（8月下旬～9月下旬）：鳥取県の代表的なブランドで、甘
み・酸味・食味と三拍子揃った品種で、まさに青梨の王者といえます。
贈答用化粧箱には厳選した中でも最高ランクのもののみを入れて
あります。
新甘泉（8月下旬～9月中旬）：鳥取県でしか栽培できない品種で、
糖度が13 度以上にもなり、現在の和梨の中では一番の甘みを持
ちます。

生産地
内容量

外装スペック

最低出荷ロット

原材料
鳥取県
2.8kg（大玉5~6玉入り）、6kg
（大玉8～10玉入り）（箱重量込）
365×260×125（2.8kg箱）、
490×350×150（6kg箱）
6ケース（2.8kg箱）、3ケース（6kg箱）

保存方法
賞味期限

賞味期限

冷蔵
冷蔵（5℃）で約3週間、常温で
10~15日

商品①
英語名

日本梨（20世紀梨、新甘泉）
Japanese Pear 20 Century Pear, 
SHINKANSEN

2. แนะนําสินค้า

農事組合法人広岡農場
Hirooka Farm7
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1. ข้อมูลท่ัวไป

สามารถจัดส่งสินค้าได้ในช่วงกลางเดือนมกราคมถึงกลางเดือนมีนาคม ผลิต

ด้วยวิธกีารเฉพาะท่ีเรียกว่า “วากาบะ” ซึ่งเป็นการปลูกท่ีช่วยให้ผิวของ

สตรอว์เบอร์รี่แข็งแรงขึ้น ทําให้ได้คุณภาพการจัดส่งท่ีดีกว่าและมีอายุการรับ

ประทานได้นานกว่า มีความหวานอันเป็นเอกลักษณ์ และมีรสชาติอร่อยไม่แพ้

พันธุอ่ื์นๆ

* ในบรรดาสตรอว์เบอร์รี่พันธุอ์ะคิฮิเมะ เรายังคัดสรรสตรอว์เบอร์รี่ชั้นเลิศ

และจัดจําหน่ายในชื่อแบรนด์ “ไมฮิเมะ”อีกด้วย

แหล่งผลิต

น�าหนัก

ขนาดบรรจุภัณฑ์

ปริมาณขั้นต�าในการสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

จังหวัดทตโตริ

น�าหนัก 400 กรัม (บรรจุ 6-7ผล) 

น�าหนัก 750 กรัม (บรรจุ 12-15ผล)

(รวมน�าหนักกล่อง)

230×150×80 (กล่อง 400g)

270×200×65  (กล่อง750g)

18 กล่อง (กล่อง 400g) 

12 กล่อง (กล่อง 750g)

วิธเีก็บรักษา

บริโภคภายในระยะเวลา

ระยะเวลาในการบรโิภค

แช่เย็น

แช่เย็น (5℃) ประมาณ 1 สัปดาห์

ผลิตภัณฑ์

ชื่อภาษาอังกฤษ

สตรอว์เบอร์รี่ (พันธุไ์มฮิเมะ, 

พันธุอ์ะคิฮิเมะ)

Strawberry MAIHIME, AKIHIME

1. 基本情報

2. 商品PR

出荷可能時期は1月中旬～3月中旬になります。わかば農法という

独特の手法で生産し、表面の硬さを強くなるよう栽培することで

輸送や日持ちに差が出ます。また、甘さにもこだわり他の品種に

も負けないおいしさです。

※あきひめの中でも選りすぐりの苺を苺姫（まいひめ）というブラ

ンドで出荷しております。

生産地
内容量

外装スペック

最低出荷ロット

原材料
鳥取県
重量400g（6~7粒入り）、重量
750g（12~15粒入り）（箱重量込）
230×150×80（400g箱）、
270×200×65（750g箱）
18ケース（400g箱）、
12ケース（750g箱）

保存方法
賞味期限

賞味期限

冷蔵
冷蔵（5℃）で約1週間

商品②

英語名

いちご（苺姫（まいひめ）、
宝石苺（あきひめ））
Strawberry MAIHIME, AKIHIME

2. แนะนําสินค้า
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1. ข้อมูลท่ัวไป

พันธุคิ์ทาโร (ปลายเดือนกันยายนถึงกลางเดือนตุลาคม)  ลูกพลับพันธุคิ์ทาโร

เป็นพันธุท่ี์เก็บเกี่ยวได้เร็วและมีผลขนาดใหญ่ สามารถเริ่มเก็บเกี่ยวได้ต้ังแต่

ปลายเดือนกันยายน ถึงแม้ว่าจะเก็บเกี่ยวได้เร็ว ก็ยังคงความหวานและเนื้อ

เนียนนุ่มอันเป็นเอกลักษณ์

พันธุท์าโรมารุ (ต้นเดือนถึงปลายเดือนตุลาคม)  เป็นลูกพลับท่ีมีรูปทรงกลมมน

จนเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น รสหวานนุ่มคอท่ีแม้แต่ผู้ท่ีทานเป็นครั้งแรกจะต้อง

รู้สึกถวิลหา และความหวานกําลังดีแบบผลไม้ชั้นสูงทําให้รู้สึกได้ถึงคุณภาพ

ท่ีแท้จริง

แหล่งผลิต

น�าหนัก

ขนาดบรรจุภัณฑ์

ปริมาณขั้นต�าในการสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

จังหวัดทตโตริ

4.8 กิโลกรัม บรรจุ 11-14 ผล

(รวมน�าหนักกล่อง)

480×340 ×125

3 กล่อง

วิธเีก็บรักษา

บริโภคภายในระยะเวลา

ระยะเวลาในการบรโิภค

แช่เย็น

แช่เย็น (5℃) และสามารถ

เร่งให้สุกได้

ผลิตภัณฑ์

ชื่อภาษาอังกฤษ

ลูกพลับ (พันธุคิ์ทาโร พันธุท์าโรมารุ)

Persimmon KITARO, TAROMARU

1. 基本情報

2. 商品PR

輝太郎（9月下旬～10月中旬）：大玉な早生品種である輝太郎柿

は9月下旬から収穫可能です。時期が早くても甘みが強く、しっと

りとした果肉も特徴的です。

太郎丸（10月上旬～下旬）：まん丸でユニークな形をした柿です。

しっとりとした甘さは、初めてなのにどこか懐かしさを感じさせて

くれる味です。くどくない上品な甘みは、それだけで品を感じさせ

てくれます。

生産地
内容量
外装スペック
最低出荷ロット

原材料
鳥取県
4.8kg, 11~14玉入り（箱重量込）
480×340 ×125
3ケース

保存方法
賞味期限

賞味期限

冷蔵
冷蔵5℃、追熟も可能です。

商品③
英語名

かき（輝太郎、太郎丸）
Persimmon KITARO, TAROMARU

2. แนะนําสินค้า
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1. ข้อมูลท่ัวไป

(พันธุโ์คซุย) จุดเด่นคือเนื้อนุ่มและฉ�าน�า ได้รสสัมผัสของผลไม้ชั้นสูง 

(พันธุโ์ฮซุย) จุดเด่นคือรสหวานท่ีผสมผสานกับรสเปรี้ยวกําลังดี 

(พันธุน์ีตากะ) ผิวเนียนละเอียดยิ่งเค้ียวยิ่งสัมผัสได้ถึงความหวาน 

ผลใหญ่ฉ�าน�า (อ่ืนๆได้แก่ พันธุอ์ะคิทสึกิ ชินโค โอชู อะทาโกะ เป็นต้น)

แหล่งผลิต

น�าหนัก

ขนาดบรรจุภัณฑ์

ปริมาณขั้นต�าในการสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

จังหวัดซากะ

5 กิโลกรัม บรรจุ 9-20 ผล

800×150×500

200 กล่อง

วิธเีก็บรักษา

บริโภคภายในระยะเวลา

ระยะเวลาในการบรโิภค

แช่เย็น

20 วัน

ผลิตภัณฑ์

ชื่อภาษาอังกฤษ

สาลี่ญี่ปุ่น

Pear

1. 基本情報

2. 商品PR

(幸水)やわらかい果肉とみずみずしさで上品な食感が特徴です。

(豊水) 程よい酸味が加わり糖度以上の甘みを感じるのが特徴

です。（新高）きめが細やかで噛めば噛むほど甘味、果汁があふれ

るジャンボなしです。（その他、あきづき、新興、王秋、愛宕等）

生産地
内容量
外装スペック
最低出荷ロット

原材料
佐賀県
5kg、9~20個入
800×150×500
200ケース

保存方法
賞味期限

賞味期限

冷蔵
20日間

商品
英語名

梨
Pear

2. แนะนําสินค้า

株式会社芙蓉トレーディング
Fuyo Trading Co.,Ltd.8
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1. ข้อมูลท่ัวไป

เราจัดจําหน่ายมันเทศหวานของจังหวัดโออิตะซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็น

มันเผาท่ีได้รับความนิยมอันดับ 1 ของประเทศญี่ปุ่นในชื่อแบรนด์ “คันตะคุง”

ท้ังยังสามารถจัดหามันเทศท่ีปราศจากการใช้ปุ๋ยเคมี ปลูกด้วยวิธอีอร์แกนิค

ได้ตามความประสงค์ของลูกค้า นอกจากนี้ด้วยการร่วมมือกันในแหล่งผลิต

เรายังสามารถจัดหามันม่วงให้กับลูกค้าได้อีกด้วย   

แหล่งผลิต

น�าหนัก

ขนาดบรรจุภัณฑ์

ปริมาณขั้นต�าในการสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

จังหวัดโออิตะ

น�าหนักรวมกล่อง 5 กิโลกรัม

กว้าง 400 mm x ยาว 257 mm x

สูง 121 mm

20 กล่อง

วิธเีก็บรักษา

บริโภคภายในระยะเวลา

ระยะเวลาในการบรโิภค

แช่เย็น

อย่างต�า 30 วัน

ผลิตภัณฑ์

ชื่อภาษาอังกฤษ

มันเทศ (พันธุเ์บนิฮารุกะ)

Japanese Sweet Potato

(Beni Haruka)

1. 基本情報

2. 商品PR

日本での焼き芋人気ランキング1位になった大分県の高糖度さ

つまいも「甘太くん」ブランドの商品を提供します。要望に応じて、

有機栽培、化学肥料不使用のさつまいもも調達可能です。また産

地連携にて「紫いも」も取り扱います。

生産地
内容量
外装スペック
最低出荷ロット

原材料
大分県
箱重量５kg
W400mm x L257mm x 121mm
20箱から

保存方法
賞味期限

賞味期限

冷蔵
30日～

商品①
英語名

さつまいも（紅はるか）
Japanese Sweet Potato

2. แนะนําสินค้า

有限会社エムライフシティ
Mlifecity Co.、Ltd 9
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1. ข้อมูลท่ัวไป

เราส่งมอบองุ่นท่ีมีคุณภาพสูงสุด ในแบรนด์ Shine Mascat Select โดยการ

เลือกจากปัจจัยดังต่อไปนี้

ไร่องุ่น ...เราเลือกไร่องุ่นท่ีได้มาตรฐาน เช่น มีการปลูกโดยจํากัดจํานวนพวง

องุ่นเพื่อให้องุ่นมีรสชาติหวานอร่อยยิ่งขึ้น 

รสชาติ...เราเลือกเก็บเกี่ยวองุ่นท่ีมีสีสวย และค่าความหวานท่ีได้มาตรฐาน

การขาย...เราเลือกขายองุ่นท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานของ

แบรนด์ Select เท่านั้น

แหล่งผลิต

น�าหนัก

ขนาดบรรจุภัณฑ์

ปริมาณขั้นต�าในการสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

จังหวัดโออิตะ

น�าหนักรวมกล่อง 1.5 กิโลกรัม 

บรรจุ 1- 2 พวง

ยาว 240 มม. x กว้าง 180 มม. x 

สูง130มม.

สามารถสอบถามได้ภายในงาน

วิธเีก็บรักษา

บริโภคภายในระยะเวลา

ระยะเวลาในการบรโิภค

แช่เย็น

ประมาณ 1 สัปดาห์ (แช่เย็น)

ผลิตภัณฑ์

ชื่อภาษาอังกฤษ

องุ่น (พันธุไ์ชน์มัสคัส)

Shine Muscat Grapes

1. 基本情報

2. 商品PR

シャインマスカットselectという取り組みで、産地と連携して最高品

質の商品をお届けします。

園のセレクト・・・美味しいぶどうを育てるため、房の数を制限する

など、基準をクリアした園をセレクト！

味のセレクト・・・糖度や色などの出荷基準をクリアした園で収穫

販売のセレクト・・選果場で抽出検査を行い、合格したものを

「select」ブランドとして販売

生産地
内容量
外装スペック
最低出荷ロット

原材料
大分県
箱重量1.5kg、1房～2房入り
L240mm x  W180mm x H130㎜
応相談

保存方法
賞味期限

賞味期限

冷蔵
冷蔵で1週間～

商品②
英語名

ぶどう（シャインマスカット）
Shine Muscat Grapes

2. แนะนําสินค้า
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1. ข้อมูลท่ัวไป

・ควบคุมการปลูกโดยใช้ระบบ IT ใช้วิธกีารปลูกแบบท่ัวไปท่ีมีการใช้ปุ๋ยและ

ยาฆ่าแมลง มีคลังเก็บสินค้า 

・โรงตัดแต่งและจุดส่งออกสินค้าใหม่ล่าสุด มีระบบ Packaging รวมถึง

สามารถดําเนินการเรื่อง Packaging ได้

・สามารถลดอัตราความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในขั้นตอนการบรรจุให้ต�ากว่า

10 % (โดยท่ัวไป 30-50 %) ด้วยการนําเทคโนโลยีมาใช้ในขั้นตอนการบรรจุ

และพัฒนาบรรจุภัณฑ์

แหล่งผลิต

น�าหนัก

ขนาดบรรจุภัณฑ์

ปริมาณขั้นต�าในการสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

จังหวัดมิยาซากิ

10 กิโลกรัมต่อกล่อง

กว้าง40cm ยาว26cm สูง20cm

ประมาณ 30 กล่อง ※ปริมาณขั้นต�า

ในการส่งทางอากาศกับเรือไม่เท่ากัน

จึงขอให้สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาก่อน

วิธเีก็บรักษา

บริโภคภายในระยะเวลา

ระยะเวลาในการบรโิภค

แช่เย็น

สามารถเก็บไว้ได้หลายวันจนถึง

หลายสัปดาห์

ผลิตภัณฑ์

ชื่อภาษาอังกฤษ

มันเทศ (พันธุม์ิยาซากิเบนิ เบนิ

ฮารุกะ ซิลค์สวีท)

Japanese Sweet Potato  

MiyazakiBeni,Beni Haruka, 

Silk Sweet

1. 基本情報

2. 商品PR

・ITも活用した栽培管理、慣行栽培、最新設備を備えた貯蔵庫

・加工/出荷場、パッケージデザインを保有、および実施可能

・包装資材や梱包技術を用いて、ロス率を一般的な3-50％から

10％以下まで抑えている実績

生産地
内容量
外装スペック

最低出荷ロット

原材料
宮崎県
10kg箱
W54㎝ × L26㎝ × H20㎝　
となります。
30箱前後　※要相談(エアか船に
よって相当変わるため)

保存方法
賞味期限

賞味期限

冷蔵
青果品。賞味期限なし。強いて
言えば数日～数週間

商品

英語名

さつまいも～宮崎紅、紅はるか、
シルクスイート～
Japanese Sweet Potato  
MiyazakiBeni,Beni Haruka, 
Silk Sweet

2. แนะนําสินค้า

株式会社くしまアオイファーム
Kushima AoiFarm.Co. 10
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Website: https://aoifarm-gr.com/en/about-us  / Contact Person: Mr.Horiuchi Shoto / E-Mail:  shoto.horiuchi@aoifarm-gr.com
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ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.
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