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အီးယူပိုက့ုန်စ ျေးကွက်စေ့ောချေက် - ေက်ဖက် ိ ု
 

မြန်ြာ့ေက်ဖက် ို 

ေက်ဖက်ရွကြ်ျေားကို အချေဉ်စဖာက်ထားစော(နှပ်ထားစော) ေက်ဖက် 

(ေက်ဖက် ုိ) ေည်မြန်ြာနုိင်ငံ၏ေူေိြျေားစောရုိးရာ အ ားအ ာ 

တ ်ခုမဖ ်ေည်။၎င်းတွင်စောက်ေုံးေည့်ေက်ဖက်စမခာက် နှင့်ြတူ 

စောပပိုင်ဘက်ကင်းအရောတ ်ြျေိုးရိှကာ ကျေန်းြာစရးအကျေိုးစကျေးဇူး 

ြျေား ွာရိှေည်။ 

 

ေက်ဖက် ိုေည် မြန်ြာနိုင်ငံတွင် အေွန်စရပန်း ားေည်ြှာ 

ြှန်စော်ေည်း နိုင်ငံ့မပင်ပတွင် ေူေိြျေားမခင်းြရိှစပ။ မြန်ြာနုိင်ငံ 

အစနမဖင့် ကြ္ဘာေှည့်ခရီးေွားြျေားကိ ု မြန်ြာ့အချေက်အမပုတ်နည်းြျေား 

နှင့်ရင်းနှီးကျွြ်းဝင်ောစအာင် တုိးမြှင့်ဆွဲစဆာင်နိုင်စော်ေည်း ၎င်းတုိ ့

၏စနရပ်နုိင်ငံြျေားရိှ  တုိးဆိုင်ြျေားစပါ်တွင် ေက်ဖက် ိုကို ရှာစဖွ 

စတွရှ့ိနိုင်မခင်းြရိှစချေ။ထိုစ့ ကာင့်မြန်ြာေက်ဖက် ိုတင်ပိုေ့ူြျေား အစန 

မဖင့် ားေုံးေူြျေားေိုထ့ုတ်ကနု်နှင့်ပတ်ေက်၍နားေည် ေစဘာစပါက်ြှု 

မြှင့်တင်စပးရန်ေိုအပ်ေည်။ 

 

မြန်ြာ့ေက်ဖက် ုိ 

 
ဓာတ်ပံု ။ ။ Luke Duggleby stock archive 

အီးယူေက်ဖက် ိုစ ျေးကွက် 

ဥစရာပေြဂ္ဂ(အီးယူ) တွင် ေက်ဖက် ိုစ ျေးကွက်ေည် ဖံွ ့ပဖိုး  

အစမခအစနတွင်ောရိှစေးေည်။အပပီးေတ်ထုတ်ကနု်နှင့် ပတ်ေက် 

စောနားေည်ေစဘာစပါက်ြှုြှာအေွန်နည်းပါးကာေတ်တစော တွင် 

ကုြ္ပဏီအနည်းငယ်ောေက်ဖက် ိုအနည်းအကျေဉ်း ဝယ်ယူတင်ေွင်း 

ေျေက်ရိှေည်။ဥပြာအစနမဖင့်အီးယူတွင်ဤထုတ်ကနု်ကို ေူကကိုက်ြျေား 

ောစအာင်ကကိုးပြ်းေျေက်ရှိေည့် ေက်ဖက် ိုတင်ေွင်းေူတ ်ချေို ြ့ှာ 

ဘုရင် (Bayin) အြည်ရိှ အိုင်ယာေန်ကြု္ပဏီနှင့် ပြိတိန် Lost Tea 

Company     တုိ ့မဖ ်ေည်။  

 

ေက်ဖက် ိုကိအုစရအတွက် အကန်အ့ေတ်မဖင့်ောစရာင်းချေ ကပပီး 

အဓိကအားမဖင့် မြန်ြာ ေိုြ့ဟုတ် အာရှအ ားအစောက်ြျေားအဓိက 

စရာင်းချေစော ားစောက်ဆိုင်အနည်းငယ်ေို ့ စရာင်းချေမခင်းမဖ ်ပပီး 

ေွင်းကုန်တင်ေွင်းစော ကုြ္ပဏီြျေား၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်ြျေားြှတ ်ဆင့် 

အွန်ေိုင်းြှစရာင်းချေမခင်းြျေားေည်းရိှေည်။ အမခားစရွးချေယ်ြှုတ ်ခု 

အမဖ ် ေက်ေီစရာင်းချေေည့်ဆိုင်ြျေား ၌ ထုတ်ကနု်ကို     ေတ်တစော  

 

 

တွင် တင်ထားနိုင်မခင်းြရိှစေးစပ။ အစ ကာင်းြှာ ဆိုင်စပါ်တွင် 

တင်စရာင်းနိုင်စောက်ေည် အထ ိ ဝယ်ေိုအားြရိှစေး ေည့်အတွက် 

မဖ ်ေည်။ထိုစ့ ကာင့်အထူးေီးေန်က့ျေန်းြာစရး အ ား အ ာ တုိးဆိုင် 

ြျေား၊ (Amazon ကဲေ့ို)့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ြျေား၊ တုိင်းမပည်၊ စေေ 

တ ်ခုခုနှင့်ေက်ဆိုင်စော အ ားအ ာြျေား စရာင်းချေေည့်  ားစောက် 

ဆိုင်ြျေားေည် ဝယ်ေိုအား တင်ဖန်တီးြည့် မြန်ြာ ေက်ဖက် ုိ 

တင်ပိုေ့ူ ြျေားအတွက် ေြ်းစ ကာင်းစကာင်းြျေားမဖ ်ေည်။မြန်ြာနိုင်ငံ 

ြှေက်ဖက် ိုေည်အီးယူရိှအ ားအ ာဦးတည်ေြ်းစ ကာင်း ြျေားအား 

ေွှြ်းြိုးနိုင် ွြ်းရိှစောစ ကာင့် ေိုက်ြီနိုင်ေည့်အတွက် အီးယူ 

တွင်စ ျေးကွက်ရှာစဖွရန်အေားအောအစကာင်းဆုံးရှိေည်။ အ ာအိြ် 

နှင့်အူေြ်းစ ကာင်းကျေန်းြာစရး၊အစထွစထွကျေန်းြာစရးနှင့် စနထုိင်ြှု 

ပုံ ံေ ်ြျေားအ ကား ားေုံးေူြျေား၏နားေည်ေစဘာစပါက်ြှုတုိးတက် 

ောမခင်းေည် အေ ်ထပ်ြံအာရုံ ိုကေ်ာြှုကို မဖ ်စပါ်စ ေည့် 

အဓိကအစ ကာင်းအရင်းတ ်ရပ်မဖ ်ေည်။အချေဉ်စဖာက်မခင်းကို နိုထ့ွက် 

ပ ္စည်းဆိုင်ရာကဏ္ဍတွင်အေုံးမပုြှုအြျေားဆုံးမဖ ်စော်ေည်း အပင် 

အစမခခံအချေဉ်စဖာက်ထားစောအ ားအ ာြျေား၏ဝယ်ေိုအား ေည် 

ေည်းတိုးတက်ေျေက်ရိှေည်။အဘယ်စ ကာင့်ဆိုစော်အီးယူရိှ  ားေုံး 

ေူအြျေားအမပားေည်အပင်အစမခခံအ ားအ ာဓာတ် ာ ြျေားကို  ားေုံး 

ရန်ပိုြို ိတ်ဝင် ားော ကပပီးတိရိ ္ဆာန်ထွက်အေားဓာတ်ကိ ု  ားေုံးြှု 

စေျှော့ချေောေည့်အတွက် မဖ ်ေည်။  

 

နှပ်ထားစောေက်ဖက်ရွကြ်ျေားေည် အထူးေမဖင့် အေက်အရွယ် 

ငယ်ရွယ်ေူြျေားနှင့် ၁၉၈၀/၉၀ မပည့်နှ ်ေွန် အစ ာပုိင်းဖွား 

အေက်အရွယ်ြျေားကိ ုိတ်ဝင် ားစ နိုင်ေည်။ ၂၀၁၇ ခုနှ ်တွင် Global 

Data ြ ှ မပုေုပ်ခဲ့စောေုစတေနအရ ငယ်ရွယ်စော ားေုံးေူ (၄၉) 

ရာခိုင်နှုန်းေည် အေ ်အဆန်း အနံအ့ရောြျေားနှင့်ပတ်ေက်စော 

အစတွအ့ ကုံ ကို နှ ်ေက် ကစ ကာင်းေိရေည်။ ဥစရာပ ားေံုးေူ 

ြျေားေည် စေေထွကြ်ဟုတ်စော အနံအ့ရောြျေိုးရိှေည့် ကိရီုးယား 

ကင်ြ်ချီေကဲ့ေို ့ အချေဉ်စဖါက်ထားစော ဟင်းေီးဟင်းရွက် ေိုြ့ဟုတ် 

ခွန်ဘူချော ေိုြ့ဟုတ် ေက် ီကဲေ့ို ့ စောက်ေုံးဖွယ်ရာြျေိုးကို ပိုြုိ 

 ြ်းေပ် ားေုံးော ကေည်။ ၎င်းတုိေ့ည် အာရှတုိင်းမပည်ြျေားတွင် 

အ ဉ်အောအားမဖင့် ေူကကိုက်ြျေားေည့်အ ားအ ာြျေား မဖ ် ကေည်။  
 

Google အဓိက ကားေုံးရာှစဖွြှုြျေား (၂၀၀၄-၂၀၁၈) 

 
ရည်ညွှန်း ။ ။ Google  ရှာစဖွြှု၊ ၂၀၁၈ 

 

https://www.bayin.ie/
https://www.lostteacompany.com/
https://www.lostteacompany.com/
http://www.amazon.co.uk/
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မြန်ြာပိုက့ုန်တင်ပိုေ့ူြျေားေည် ေွှြ်းြိုးြှုအရိှဆုံးစောအ ားအ ာ 

နှင့်ကိုက်ညီစအာင် ေက်ဖက် ိုကိုမြှင့်တင်ေင့်ေည်။ အချေဉ်စဖာက်မခင်း 

ေည် ေဘာဝြူေမဖ ်မခင်း၊ ထူးထူးမခားမခား စကျေနပ်ြှုရရိှမခင်း၊ 

အရောရိှမခင်းနှင့်ကျေန်းြာစရးအတွက်စကာင်းမခင်း ေည့်ေက္ခဏာရပ် 

ြျေားပိုင်ဆိုင်ထားေည့်အတွကအ်ီးယူ ားေုံးေူြျေား၏ ဝယ်ေိုအားတုိး 

မြင့်ောြှုကိုရရိှစ ေည်။ထိုအ့မပင်ေက်ဖက် ိုေည်ေ ကားဓာတ် နှင့် 

က ီဓာတ်ကင်းပပီးနိုထ့ွကပ် ္စည်းြပါဝင်စောစ ကာင့် ေက်ေတ်ေွတ် 

 ားေူြျေားအတွကေ်င့်စေျော်ကာ ဓာတ်တုိးဆန်က့ျေင် ပ ္စည်းနှင့် 

အကျေိုးမပုဘက်တီးရီးယားနှ ်ြျေိုး ေုံးကကယ်ဝေည်။ ေတ်ဆတ်စော 

ေက်ဖက်ရွကြ်ျေားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ေျှေင် နှပ်ထားစော ေက်ဖက်ရွကြ်ျေား၌ 

စရာဂါပုိးြွှားစေစ စောမေပ်စပါင်းြျေားပါဝင်ြှု ပိုြိုမြင့်ြားေည်။   

အီးယူြ ှအေားအောရှိစော ရည် ြှန်းစ ျေးကွက်ြျေား  

အီးယူစ ျေးကွက်၌ ေက်ဖက် ိုအား အစ ာဆံုးဝယ်ယူြှုြှာ ယူစကတွင် 

 တင်ဖွံ ့ပဖိုးခဲ့ေည်။ ယင်းအချေက်ေည် ယူစကနှင့်မြန်ြာနိုင်ငံအ ကားရိှ 

ေြိုင်းဆိုင်ရာဆက် ပ်ြှုကိုမပနိုင်ပပီး မြန်ြာအ ားအစောက်ြျေားကုိ 

မြှင့်တင်စော စမခေှြ်း တင်ြှုအြျေိုးြျေိုးကို မဖ ်ောစ ေည်။ ထိုအ့မပင် 

ယူစကစ ျေးကွက်ေည် အြျိေုးြျေိုးစော အာရှအ ားအစောက်ြျေားနှင့် 

ေြ်းစ ကာင်းအေ ်ြျေားကိ ု အ ဉ်အောအတုိင်း ေတ်ွေပ် ွာ 

ဝင်စရာက်ခွင့်စပးထားေည်။ ြ ကာစေးခင်ကမပုေုပ်ခဲ့စော အစြး 

အစမဖတ ်ခုတွင် Rhythm Health (နိုထ့ွကပ် ္စည်းြပါဝင်စော 

အချေဉ်စဖာက်ထားေည့်စောက်ဖွယရ်ာြျေား) ကုြ္ပဏီပိုင်ရှင် Brian 

Owens က sauerkraut (အချေဉ်စဖာက်ထားစောစဂါ်ဖီထုပ်) ေည် 

အ ဉ်အောအရ ဂျောြနီနိုင်ငံနှင့်ဆက်နွယပ်တ်ေက်ြှုရိှစော်ေည်း 

ယူစကတွင် ေတ်တစောဝယ်ေိုအားြျေားမပားောစ ကာင်း စမပာ ကား 

ခဲ့ေည်။ မြန်ြာေက်ဖက် ိုေည်ေည်း sauerkraut ကုိ ောဓကယူ၍ 

ယူစက ားေုံးေူြျေား၏အ ားအစောက် ာရင်းတွင် စနရာယနူိုင် 

ောဖွယ်ရိှေည်။ ယူစကြအှေားအောရိှစော မြှင့်တင်စရး 

ေုပ်စဆာင်ချေက်ြျေားေည် ယခင်ရိှပပီးေားကနဦးစမခေှြ်းြျေားနှင့် 

ဆက် ပ်ြှုရိှနိုင်ေည်။  မြန်ြာေက်ဖက် ိုအတွက် ယူစက၌စရာင်းချေရန် 

စနရာဥပြာစကာင်းြျေားြှာ- 

 

 Lahpet -   ်ြှန်စောမြန်ြာအချေက်အမပုတ်၌အထူးမပုစော 

ေန်ေန် ားစောက်ဆိုင် 

 Rangoon Sisters - ကေပ်ည ာ ားပွဲြျေားကို မြန်ြာ့ရိုးရာ 

အ ားအစောက်ြျေားနှင့် မြှင့်တင်မခင်း 

 Mum”s House - ယူစကအစမခ ိုက် မြန်ြာ့အ ားအ ာ 

အွန်ေိုင်း တုိးဆိုင် 

 The Shan State - မြန်ြာ ားစောက်ဖွယရ်ာြျေား အထူး 

စရာင်းချေစော ေန်ေန်ကစဖး ားစောက်ဆိုင် 

 Mandalay Picton House Hotel - မြန်ြာ့အ ားအ ာြျေားကုိ 

စရာင်းချေစပးေည့် ေန်ေန်ရိှ ဟိုတယ်နှင့် ားစောက်ဆိုင်ငယ် 

 Dine with Kyi - မြန်ြာအ ားအစောက်ြျေားကို အထူး 

စရာင်းချေစော အ ားအစောက် ဝန်စဆာင်ြှုေုပ်ငန်း 

မြန်ြာေက်ဖက် ုိ ပိုက့ုန်တင်ပိုေ့ူြျေားအစနမဖင့်   ယူစကပပီးေျှေင် 

အကကီးြားဆုံးအီးယူနိုင်ငံစ ျေးကွက်မဖ ်ေည့် ဂျောြနီနိုင်ငတွံင်ေည်း  

 

အခွင့်အေြ်းြျေားရှာစဖွနိုင်ေည်။ ဂျောြနီနိုင်ငံကိေုုံးပြို  ့ တွင် ြန္တစေး 

မြန်ြာ ားစောက်ဆုိင် (Mandalay Burmesisches Restaurant)   

အြည်မဖင့်  ားစောက်ဆိုင်တ ်ခုရိှေည်။ စဂါ်ဖီချေဉ်တ ်ြျေိုးမဖ ်ေည့် 

sauerkraut ကုိ ဂျောြန်ရိုးရာအ ားအ ာတ ်ရပ်အစနမဖင့် ေတ်ြှတ် 

ထားေည့်အတွက ်ဂျောြနီနိုင်ငံေည် အချေဉ်စဖာက်ထားစောအ ားအ ာ 

ြျေားကိေုြ်းဖွင့်ထားဖွယ်ရိှေည့် စ ျေးကွက်တ ်ခုမဖ ်နိုင်ေည်။ ထိုအ့မပင် 

ဂျောြနီနိုင်ငံတွင် (Alnatura နှင့် dmBio) ကဲေ့ို ့အြှတ်တံဆိပ်ြျေားက 

ဦးစဆာင်ေည့်) အေီးစဖျော်ရည် တီထွင်ဆန်းေ ်ြှုေည် မြန်ြာ 

ေက်ဖက် ိုထုတ်ေုပ်ရာတွင်အေုံးမပုေည့် တူညီမဖ ် ဉ်မဖ ်စော 

နိုေ့ ကားဓာတ်မဖင့်အချေဉ်စဖာက်မခင်းမဖ ် ဉ်ကို ပိုြိုအာရံု ူး ိုက်ော 

ေည်။  

ေက်ဖက် ိုအစနမဖင့် အီးယူစ ျေးကွက်တွင်ရင်ဆိုင်ရနိုင်ေည့်ကိ ္စရပ် 

တ ်ခုြှာ ထုတ်ကနု်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြင်မဖ ်ေည်။ ေက်ဖက် ုိ 

ြျေားကိ ု ပေတ် တ ်အိပ်ြျေားမဖင့်ထုပ်ပုိးထားမခင်းေည်  ောြန်အီးယူ 

 ားေုံးေူအတွက် ေံုေုံစောက်စောက် ွဲစဆာင်ြှုြရိှစပ။ စရွးချေယ် 

 ရာစနာက်ထပ်ထုပ်ပိုးြှုပုံ ံြှာ ဖန်ြူးတ ်ခုအတွင်းထည့်မခင်းမဖ ်ေည်။ 

ဥစရာပရှိ  ားေုံးေူအတွက်ထုပ်ပုိးပပီးေက်ဖက် ုိ 

 

 

 

 

 

 

 

ဓာတ်ပံု ။ ။ www.asiamarket.ie 

 

အီးယူစ ျေးကွက်ဝင်စရာက်ြှုဆိုင်ရာေိုအပ်ချေက်ြျေား 

 အီးယူတွင် ြည်ေည့်အ ားအ ာပုံ ံြျေိုးြဆို စဘးဥပါေ် အန္တရာယ် 

ကင်းရှင်းရြည်မဖ ်ေည်။ အီးယူြှတင်ေွင်း ေူြျေားေည်     

အ ားအ ာေန်ရှ့င်းြှုရိှြရိှမဖ ်စ နိုင်ြည့် 

အေားအောရိှစောအရာြျေား ကိဓုာတ်ခွဲ ြ်းေပ်ရန် 

စတာင်းဆိုြည်မဖ ်ေည်။  

 မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ေက်ဖက် ိုကို စမြပဲထွက်ရိှေည့်စနရာြျေားတွင် 

ထုတ်ေုပ်စေ့ရိှေည့်အတွကအ်ညွှန်း ာတွင်စမြပဲနှင့်ဓာတ်ြတည့် 

ြှုစ ကာင့်မဖ ်စပါ်နုိင်စော ေတိထားဖွယ်ရာတ ်ရပ် အစနမဖင့် 

စမြပဲြျေား၏ဓာတ် ိုး ဉ်းကျေန်ရိှနိုင်ြှုြျေားကို စဖာ်မပေင့်ေည်။  

 

အီးယူတွင် ဝယ်ေူြည်ေိုရ့ှာြည်နည်း 
 

ေင်ေည် အီးယူြအှေားအောရိှစောဝယ်ေူြျေားကို စအာက်ပါ ကဲေ့ို ့

ေတင်းအရင်းအမြ ်အြျေိုးြျေိုးြှတ ်ဆင့်ရှာစဖွစတွ  ့ရိှနိုင်ေည် - 

 ကုန် ည်မပပွဲြျေား - Anuga (တ ်နှ ်ေျှေင်နှ ်ကကိြ်၊ ဂျောြနီ)၊ 

SIAL Paris (တ ်နှ ်ေျှေင်နှ ်ကကိြ်၊ မပင်ေ ်) ၊ Natural & 

Organic Products Europe (နှ ် ဉ်၊ ယူစက) 

 

https://lahpet.co.uk/
https://rangoonsisters.wordpress.com/
http://www.mumhouse.com/
http://www.theshanstate.com/
http://www.mandalayway.com/
http://www.dinewithkyi.com/
http://www.mandalay-koeln.de/
https://www.alnatura.de/
https://www.dm.de/dm-marken/dmbio/
http://www.asiamarket.ie/
http://www.anuga.com/
https://www.sialparis.com/
https://www.naturalproducts.co.uk/
https://www.naturalproducts.co.uk/


Myanmar – EU Trade Helpdesk 
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 အ ားအ ာမြှင့်တင်စရးပွဲြျေား - BBC Good Food Show 

(နာြည်ကကီး ားဖိုြှူးြျေားက အပပီးေတ်အ ားအစောက်    
ြျေားကိ ု ချေက်မပုတ်စရာင်းချေ ကြည်) ၊ Taste of London 

( ားစောက်ဆိုင်ပွဲစတာ်) 
 အွန်ေိုင်းဘစော့ဂါြျေား နှင့် နာြည်ကကီး ားဖိုြှူးြျေားအား 

အေုံးမပုမခင်း - အ ားအ ာဆိုင်ရာဘစော့ဂါြျေားကို မြန်ြာ 

နိုင်ငံေုိအ့ေည်အပတ်ောစရာက်ရန် ဖိတ်စခါ်မခင်း၊ ားဖိုြှူးြျေား 

ြ ှ ြိတ်ဆက်တင်မပ စ မခင်းတုိမ့ဖ ်ေည်။ အီးယူတွင် ေက်ဖက် ုိ 

ကိမုြှင့်တင်ရန်အတွက် အားစပးစထာက်ခံစော အ ဦးစမခေှြ်း 

တ ်ရပ်မဖ ်ေည်။  ိတ်ဝင် ားဖွယ်စကာင်းစော  ားဖိုးြှူးြျေား 

အနက်တ ်ဦးြှာ Donal Skehan မဖ ်ေည်။ အစရှ စ့တာင် 

အာရှြှအ ားအစောက်ြျေားကို အထူး ိတ်ဝင် ားေူမဖ ်ေည်။ 

 

ဆက်ေွယ်ရန် 

မြန်ြာ-အီးယူကနု်ေွယ်ြှုအကူအညီစပးစရးဌာန 

 ီးပွားစရးနှင့်ကူးေန်းစရာင်းဝယ်စရးဝန်ကကီးဌာန 

အြှတ် ၂၂၈ - ၂၄၀ ၊ ကြ်းနားေြ်း၊ ေုတိယထပ် 

ရန်ကနု်၊ မြန်ြာ။ 

အီးစြးေ် -  mmeu.tradehelpdesk@gmail.com 

 

ယခုထုတ်စဝြှုကို ဥစရာပေြဂ္ဂ၏ရန်ပုံစငွအစထာက်အပ့ံမဖင့် မပုေုပ် 

ပါေည်။ ပါရိှစောအစ ကာင်းအရာြျေားနှင့်ပတ်ေက်၍ စရးေားေူ 

(Aleksandar Jovanovic) ထံတွင်အေံုး ုံတာဝန်ရိှပပီး ဥစရာပေြဂ္ဂ 

ေိုြ့ဟုတ် အမခားြည်ေည့်အဖွဲ အ့ ည်း၏အမြင်ကိုြျှေေုံးဝထင်ဟပ်မခင်း 

ြရိှပါ။ 

 က်တင်ဘာ၂၀၁၈ 

 

https://www.bbcgoodfoodshow.com/
https://london.tastefestivals.com/
http://www.donalskehan.com/
mailto:mmeu.tradehelpdesk@gmail.com

