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 درباره ی کارکرد و استفاده های کاپ کیک یا مافین

 

ٍکش کیک ٍ دیگر تَلید ٍ فرآٍردى يای نشابٌ  کاپ کیک را نی تَانیو بستٌ بندی، ظرف ٍ کاٍر ٍ ر
نام ببریو. کاپ کیک را عهَم نردم بٌ عنَان ظرف ٍ بستٌ بندی کیک نی شناسند، ٍ این در حالی 

راکی يای نشابٌ است کٌ کاپ کیک نصرف ٍ استفادى يای دیگری يو چَن پَشش حلَا، خَ
تا در این نقالٌ بٌ  قصد داریو کیک، خرنا، شیرینی ٍ دیگر خَراکی ٍ نهَنٌ يای نشابٌ نیز دارد.

بررسی ٍ شناسایی کاربرد ٍ کارکرد يای ٍیژى ی کاپ کیک برای خَراکی ٍ فرآٍردى يای دیگر 
تفادى يای کاپ تا دانش ٍ درک نشتری ٍ نصرف کنندى را نسبت بٌ دیگر نصرف يا ٍ اس بپردازیو

ٍ بٌ این ٍسیلٌ بستری برای آشنایی بیشتر اٍ با این نحصَل ٍ در نتیجٌ  کیک افزایش ديیو
 افزایش نصرف این کاال در نیان نصرف کنندى، فرايو کنیو.

 کاپ کیک و استفاده برای بسته بندی کاچی و حلىا

استفادى ی گستردى ای در بر خالف باٍر عهَم، کاپ کیک يای کَچک ٍ یا يهان نافین، کاربرد ٍ 
زنینٌ ی بستٌ بندی ٍ تًیٌ ٍ تَلید کاچی يای سفارشی، خرنا يای نغز دار ٍ بٌ اصطالح نناسبتی، 
دارند. کاپ کیک يا بٌ دلیل سطح ٍ الیٌ ی رٍغنی ٍ بٌ اصطالح گالسٌ ای، گزینٌ ٍ انتخاب نناسبی 

 يای نشابٌ، بٌ شهار نی رٍد. برای بستٌ بندی ٍ کاٍر کردن کاچی، حلَا ٍ شیرینی ٍ فرآٍردى
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حال شاید این پرسش نطرح نی شَد کٌ چرا برای استفادى از خرنا ٍ حلَا، از کاپ کیک استفادى 
 کنیو؟

، تا پیش از این، حلَا در ظرف ٍ سینی ٍ با استفادى از قاشق ٍ ٍسیلٌ يای يهان گَنٌ کٌ نی دانید
نشابٌ سرٍ نی شد. با این حال نٌ تنًا تهایل نردم برای این نَضَع کايش یافتٌ، بلکٌ برای 

 نناسبت ٍ نراسو يای نختلف، این رٍش پاسخ گَ نیست ٍ نهی تَان چندان بر آن تکیٌ کرد.

استفادى از کاپ کیک برای حلَا، سبب نی شَد تا ير شخصی بٌ نیزان گذشتٌ از نَرد یاد شدى، 
نشخصی از پذیرایی بًرى نند شَد کٌ نٌ تنًا بر ندیریت کردن نصرف ننابع اثر گذار است، کٌ 
تجربٌ ی خَشایندی برای نًهان ٍ نصرف کنندى رقو نی زند ٍ سبب نی شَد تا نیزبان درک ٍ 

 پذیرایی ٍ ندیریت کردن نراسو پیدا کند. برداشت درست ٍ نناسب تری از حجو

 

 نکتٌ يای نًهی در خصَص کاپ کیک يست کٌ در ادانٌ بٌ آن يا نی پردازیو:

کیک نَرد نظر در برابر گرنا نقاٍم باشد. پیش نقاٍنت کاپ کیک در برابر گرنا: نًو است کٌ کاپ 
از خرید کاپ کیک اطهینان حاصل کنید کٌ کاپ کیک نَرد نظر در برابر گرنا نقاٍم باشد ٍ بتَاند 

 حرارت ٍ دنای باالی فر را تحهل کند.



 

 چاپ و طراحی خدمات ترین مناسب دهنده ارائه چاپ، گتىرن
  www.ToorangPrint.com 

يو چنین نقاٍنت در برابر چربی ٍ چسبیدن کیک ٍ نادى يای اٍلیٌ ی آن، از دیگر شرط يای 
 کٌ برای تًیٌ ٍ خرید کاپ کیک بٌ کار نی رٍد.نًهی است 

ٍزن کاپ کیک از دیگر عانل يای نًهی است کٌ نقش برجستٌ ای در انتخاب ٍ گزینش آن دارد. 
ٌ کٌ قرار است در آن ریختٌ شَد، باشد.  ٍزن کاپ کیک باید نتناسب با نیزان نادى يای اٍلی

 

َگَ ٍ نام تجاری نَرد نظر خَد را بر رٍی کاپ کیک حک کنید  از طرفی دیگر، شها نی تَانید برند، ل
 نام تجاری ٍ برند خَد بپردازید.ٍ از این رٍش بٌ گسترش 

در پایان الزم است کٌ یاد آٍری کنیو جنس کاپ کیک، شیَى ی تَلید ٍ فرآٍری آن ٍ البتٌ تَلید 
کنندى ٍ شیَى يای عرضٌ ٍ نگٌ داری کاپ کیک، نقش نًهی در سالنت آن ٍ در نتیجٌ سالنت 

 کیک ٍ فرآٍردى ی نَرد نظر شها دارند.
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