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中に巻き込まれる面

Những sản phẩm
đặc biệt tự hào

◆ Nước ép cà chua
“Akazukin chan” (Cô bé quàng khăn đỏ)

Loại nước ép cà chua này được làm từ
cà chua chín mọng trồng tại thị trấn
Chippubetsu, ép bằng tay và thêm một
chút muối.

Loại mì ống, và ra-men này được nhào
từ bột súp lơ xanh và lúa mì Hokkaido.

◆Mì ống súp lơ xanh và bột gạo
◆Ramen súp lơ xanh

◆ Bánh quy màu xanh Chippubetsu

◆ KKem màu xanh Chippubetsu

◆Súp bí đỏ

Lời khuyên của chúng tôi

Khóa học tiếng địa phương Hokkaido

Vườn hoa hồng
Chippubetsu !!

Tiếng phổ
thông

Tiếng địa phương
Hokkaido

Nghĩa từ

Sugoi namara rất� tuyệt

Ikura nanbo bao nhiêu
tiền

Misoshiru Otsuyu súpmi��

Tsukareru Kowai mệt mỏi

kawaii menkoi đáng yêu

VanHaruko
Nichika

Translator：Nguyễn Thi Thúy Vân
������i�� �ni��r�ity�

Cooperator：N�����r� Haruko � Nichika
(Chippubetsu Daishoji Temple�

Giá bán: 1000 ml 600 yên / 180 ml 150 yên

Giá bán
Mì ống: 1 gói 2 phần ăn 500 yên
Ra-mên: 1 gói 1 phần ăn 300 yên

Thápkỷniệm
100nămngày

thànhlập

Bánh quy hình tròn màu xanh được
trộn từ bột súp lơ xanh kẹp bên
trong là nhân sô-cô-la

Giá bán: 1 hộp 650 yên

Sản phẩm này được hoàn thành
nhờ sự hợp tác với trang trại Iwase
ở thành phố Sunagawa. Là kem có
bột súp lơ xanh được nhào trộn bên
trong.
Giá bán: 1 hộp 300 yên

Lấy bí đỏ chín mọng được trồng tại
thị trấn Chippubetsu cẩn thẩn
nghiền thành bột nhuyễn, sau đó
chế biến thành súp.

Giá bán: 2 người x 2 hộp 600 yên

ちっぷべつ町
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Địa điểm nên đến tại Chippubetsu:
Vườn hoa hồng. Vườn hoa hồng rất thơm và đẹp rạng
rỡ với nhiều màu sắc hoa khách nhau trong đó có cả
màu tím. Tại đây, còn có một chiếc chuông "điều
ước", gõ chuông và bạn có thể gửi mong muốn của
mình đến với bầu trời. Ngoài ra, kem hoa hồng đậm vị
hoa cũng là một điểm nổi bật. Kem hoa hồng là một
món ăn có một không
hai tại Hokkaido,
chưa ừng có tại Việt
Nam cũng là món
tráng miệng ngày
hè mà quý khách
không thể bỏ qua.
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中に巻き込まれる面

Nhữngsảnphẩm
đặcbiệttựhào

◆Nướcépcàchua
“Akazukinchan”(Côbéquàngkhănđỏ)

Loạinướcépcàchuanàyđượclàmtừ
càchuachínmọngtrồngtạithịtrấn
Chippubetsu,épbằngtayvàthêmmột
chútmuối.

Loạimìống,vàra-mennàyđượcnhào
từbộtsúplơxanhvàlúamìHokkaido.

◆Mìốngsúplơxanhvàbộtgạo
◆Ramensúplơxanh

◆BánhquymàuxanhChippubetsu

◆KKemmàuxanhChippubetsu

◆Súpbíđỏ

Lờikhuyêncủachúngtôi

KhóahọctiếngđịaphươngHokkaido

Vườnhoahồng
Chippubetsu!!

Tiếngphổ
thông

Tiếngđịaphương
Hokkaido

Nghĩatừ

Sugoinamararất�tuyệt

Ikurananbobaonhiêu
tiền

MisoshiruOtsuyusúpmi��

TsukareruKowaimệtmỏi

kawaiimenkoiđángyêu

Van Haruko
Nichika

Translator：NguyễnThiThúyVân
������i���ni��r�ity�

Cooperator：N�����r�Haruko�Nichika
(ChippubetsuDaishojiTemple�

Giábán:1000ml600yên/180ml150yên

Giábán
Mìống:1gói2phầnăn500yên
Ra-mên:1gói1phầnăn300yên

Tháp kỷ niệm
100 năm ngày

thành lập

Bánhquyhìnhtrònmàuxanhđược
trộntừbộtsúplơxanhkẹpbên
tronglànhânsô-cô-la

Giábán:1hộp650yên

Sảnphẩmnàyđượchoànthành
nhờsựhợptácvớitrangtrạiIwase
ởthànhphốSunagawa.Làkemcó
bộtsúplơxanhđượcnhàotrộnbên
trong.
Giábán:1hộp300yên

Lấybíđỏchínmọngđượctrồngtại
thịtrấnChippubetsucẩnthẩn
nghiềnthànhbộtnhuyễn,sauđó
chếbiếnthànhsúp.

Giábán:2ngườix2hộp600yên

ちっぷべつ町
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ĐịađiểmnênđếntạiChippubetsu:
Vườnhoahồng.Vườnhoahồngrấtthơmvàđẹprạng
rỡvớinhiềumàusắchoakháchnhautrongđócócả
màutím.Tạiđây,còncómộtchiếcchuông"điều
ước",gõchuôngvàbạncóthểgửimongmuốncủa
mìnhđếnvớibầutrời.Ngoàira,kemhoahồngđậmvị
hoacũnglàmộtđiểmnổibật.Kemhoahồnglàmột
mónăncómộtkhông
haitạiHokkaido,
chưaừngcótạiViệt
Namcũnglàmón
trángmiệngngày
hèmàquýkhách
khôngthểbỏqua.
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