
است که برای محافظت از پیتزا در بسته بندی  و ضد رطوبت ضد روغن زیر پیتزایی یک کاغذ بهداشتی، کاغذ

. همچنین کاغذ زیر پیتزا در رستوران ها و فست فود ها روی سینی سرو پیتزا برای شودمیبیرون بر استفاده 

.کنیممیکاغذ زیر پیتزایی را معرفی  انواع. در ادامه گیردمیرعایت بهداشت قرار   

 

 کاغذ سینگل زیر پیتزایی

ین یا سینگل بهداشتی یک نوع کاغذ دو الیه است که الیه ی باالیی آن موج دار دارد، ا کاغذ سینگل زیر پیتزا

. سینگل بهداشتی داردمیو خمیر پیتزا را ترد نگه  کندمیکمک قابلیت کاغذ سینگل بهداشتی به تهویه هوا 

اشتی از این نوع کاغذ سینگل بهد .شودمیجعبه پیتزا هم استفاده کاغذ  عنوانبهپیتزا  کفعالوه بر کاغذ 

تزا و پخت پیتزا استفاده کرد زیرا ممکن است آتش بگیرند. عبارت بهداشتی در این نوع کاغذ یدر تهیه پ تواننمی

باید در ساخت و توزیع این کاغذ ها رعایت  حتماًکه پروتکل های بهداشتی  رودمیبه کار  علتاینبهزیر پیتزا 

غذا در سالمت کامل برای مشتری سرو شود.شوند تا   

 

 کاغذ روغنی زیر پیتزا

رای پوشاندن ها ب پیتزا فروشییه پیتزا و شیرینی پزی در خانه و پخت پیتزا در فست فود ها و غنی در تهکاغذ رو

خمیر پیتزا به  .گیردمیزیرا کاغذ روغنی زیر پیتزا تحمل گرمای زیاد را دارد و آتش ن رودمیکار  سینی فر به

 عنوانبهو . کاغذ روغنی زیر پیتزایی گاهی برای سرو پیتزا شودمیو راحت از آن جدا  چسبدنمیکاغذ روغنی 

.شودمیکاغذ جعبه پیتزا هم استفاده   

 

 

 کاغذ مومی زیر پیتزا

سینی سرو و کف جعبه پیتزا برای بسته بندی ساندویچ و همبرگر هم به کاغذ مومی زیر پیتزا عالوه بر پوشاندن 

کاغذ مومی چاپ شده به  .گیردمی را پیتزا شدن خمیر و پیتزا جعبه شدن خیس جلوی مومی کاغذ .رودمیکار 

.رودمیود به کار ندی انواع فست فعلت تهویه خوب، ضد روغن و ضد رطوبت بودن در بسته ب  

 



کاغذ بسته بندی و کاغذ سینی انواع  عنوانبهتمام کاغذ هایی که در باال نام برده شد عالوه بر کاغذ جعبه پیتزا 

 ترینمهمیکی از زیرا  ساندویچ و همبرگر به کار می روندفست فود، غذاهای سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، 

مشتری با حفظ  یتجربهبهتر کردن ید رعایت کند رعایت بهداشت و غذایی با یدهندهسرویسنکاتی که هر 

دما و حالت غذا است. ،طعم  

 

 

 


