
ه بندی انواع ادویه و چاشنی یکی دیگر از مشاغل خانگی پرطرفدار است. بسیاری از افراد ادویه های تولید و بست

 تواندمیه همین علت و برخالف تصور مردم ساختن ادویه کار سختی نیست ب کنندمیپودری خودشان را درست 

چاشنی هایی  ازجملهایده خوبی برای شروع یک کسب و کار خانگی باشد. پودر فلفل قرمز، زردچوبه و دارچین 

 ازجمله، فلفل پاپریکا، پودر پیاز و چاشنی کاری هم بسیار آسان است. پودر سیر هاآنهستند که درست کردن 

 کاربردهایفکر کنید. ظروف بسته بندی ادویه جات  هاآنبه تولید و فروش  توانیدمیادویه جاتی هستند که 

 تسبرای ارسال و پمتفاوتی دارند. یک ظرف بسته بندی ادویه جات ممکن است برای خانه مناسب باشد اما 

در ادامه انواع نمونه بسته بندی ادویه جات را معرفی بسته بندی کسب و کار مناسب نباشد.  عنوانبهو  کردن

تا برای بسته بندی خانگی ادویه ایده بگیرید. کنیممی  

 

 جعبه بسته بندی

مستقیم  طوربهمقوایی و کاغذی است. ادویه  معموالًجعبه بسته بندی ادویه جات برای کسب و کار های خانگی 

به همین دلیل رطوبت گرفتن و بیرون ریختن آن زیاد است.  النباید در این جعبه ها قرار بگیرد چون احتم

با جعبه ادویه بسته بندی شوند.  بعد ار بگیرند و محکم بسته شوند ومحتویات جعبه اول باید در نایلون ادویه قر

بهترین انتخاب برای چاپ طرح های بسته بندی ادویه جات جعبه کاغذی است. چاپ روی جعبه کاغذی نسبت 

است. ترارزانو  ترراحتبندی های ادویه جات  به دیگر بسته  

. این جعبه ها عالوه بر زیبا شوندمیبرای بسته بندی ادویه در خانه استفاده جعبه چوبی ادویه و جعبه طلق دار 

.دهندمیریع به همه ادویه جات را بودن بسیار کاربردی هستند و اجازه دسترسی س  

 

 

 ظروف پالستیکی

. از بسته بندی چاشنی گرفته تا پک های شوندمیبسته بندی ادویه جات در بازار زیاد دیده ظروف پالستیکی 

 با دستگاه بسته بندیالستیکی ادویه جات. بسته بندی پالستیکی بیشتر ای شفاف پادویه و بطری ه پالستیکی

.شودمیت آماده ادویه جا بسته بندیادویه جات و در شرکت   



نگی استفاده کرد. برای ستیکی راز کیسه های کوچک نایلونی یا ظروف پال توانمیبرای بسته بندی خانگی ادویه 

استفاده کرد تا هیچ مشکلی برای ادویه در  شودمیپست و ارسال ادویه باید از ظروف پالستیکی که درشان کیپ 

پیش نیاید. ونقلحملزمان   

 

 پاکت بسته بندی

بندی حبوبات و برای بسته بندی ادویه است. این پاکت ها برای بسته  هاانتخابپاکت کرافت یکی از بهترین 

بسته بندی ها برای مشاغل خانگی هستند زیرا پاکت  ترینمحبوبو یکی از  شوندمیخشکبار هم استفاده 

و بسیار کاربردی است. بهتر است برای ارسال و  شودمیکرافت عالوه بر قیمت مناسب در انواع مختلفی تولید 

اده کنید تا جلوی هرگونه احتمال ورود رطوبت را پست کردن ادویه جات و چاشنی از کاغذ کرافت لمینیت استف

 بگیرید.

 

 ظروف شیشه ای

. این شوندمیظروف شیشه ای ادویه جات هم استفاده خانگی دارند و هم در مشاغل بسته بندی خانگی استفاده 

این بطری های شیشه ای در فروش  .شوندمیظروف شیشه ای به نام های جار ادویه و بانکه ادویه هم شناخته 

زیرا زیبایی بصری دارند و بسیار کاربردی هستند همچنین مشتری ها  شوندمیآنالین ادویه و چاشنی زیاد دیده 

استفاده کنند.آشپزخانه جا ادویه ای در  عنوانبهاز این بطری ها  توانندمی  

 

 

 

 

 


