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 !کاغذ کاهی، کاغذی خىشمزه

 اشتباى نکنید!

 یا کاغذ ساندٍیچی خَراکی نیست ٍ نزى خَبی يو ندارد. کاغذ کاهی

 انا نحتَای آن چطَر؟

شَد کٌ بٌ  طَر عهدى برای چاپ رٍزنانٌ ٍ نجالت ٍ پیچیدن ساندٍیچ استفادى نی از کاغذ کايی بٌ
 یا کاغذ رٍزنانٌ نرسَم شدى است. کاغذ ساندٍیچ يی،خاطر يهین کاربرديا نام آن بٌ کاغذ کا

يا ٍ سایر نشریات ٍ  شدى ٍ اغلب برای چاپ رٍزنانٌ طَر عهدى از خهیر چَب ساختٌ کاغذ کايی بٌ
 CHARLES تَسط 4411تقریبًا از سال گیرد. این نَع کاغذ  نَارد تبلیغاتی نَرداستفادى قرار نی

FENERTY .شدى است ٌ  اختراع شدى ٍ نَرد استفادى قرارگرفت

CHARLES FENERTY  شرٍع بٌ آزنایش با خهیر چَب کرد ٍ کشف خَد را 4484از حدٍد سال ،
 بٌ ثبت رساند. 4411در سال 

FENERTY درٍاقع نهَنٌ کار یک نهَنٌ از کشفیات خَد را بٌ رٍزنانٌ نعرٍف يالیفاکس فرستاد ،
صَرت یک نانٌ درآٍرد. اٍ پیشنًاد يهکاری ٍ استفادى از کاغذ جدیدی کٌ کشف کردى بَد  خَد را بٌ

را در قالب یک نانٌ رٍی کاغذ کايی اختراع شدى خَد نَشت ٍ برای نسئَل این رٍزنانٌ نعرٍف 
 ارسال کرد.
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درصد  62درصد از نصرف جًانی رٍزنانٌ در آسیا بَد، در حدٍد  83حدٍد  6002طبق آنار در سال  
 درصد در غرب ارٍپا بَد. 63در آنریکای شهالی ٍ حدٍد 

، کاغذی جدید ٍ کايیکاغذ  تهرکز خَد را برای اختراع CHARLES FENERTY در ٍاقع
صرفٌ گذاشت تا برای نَشتن ٍ چاپ رٍزنانٌ ٍ نجالت نَرد استفادى قرار ديد ٍ سًهی در  بٌ نقرٍن
عنَان  کرد کٌ زنانی از يهین کاغذ بٌ جَیی ٍ بازیافت کاغذ داشتٌ باشد؛ انا فکرش را نی صرفٌ

 استفادى شَد؟!کاغذ ساندویچ پَشش نَاد غذایی ٍ

بندی برای نَاد غذایی شدى است، از  نَعی پَشش ٍ بستٌ پرناجرا تبدیل بٌ کاغذ کاهی انرٍزى این
يای نختلف در این نَع کاغذ پیچیدى شدى ٍ بٌ نشتری  يا بٌ رٍش نَاد غذایی خشک تا ساندٍیچ

عالٍى بر اینکٌ از خشک شدن نان  کاغذ ساندویچی يا در گردد؛ زیرا با قرار دادن ساندٍیچ عرضٌ نی
َگی  شَد باعث حفظ بًداشت ساندٍیچ نیز يست. ری نیجل

 

يا بٌ ٍجَد آٍردى کٌ  ای نناسب برای صاحبان کسب ٍ کاريایی نثل رستَران این نَضَع زنینٌ
صرفٌ است، تبلیغاتی گستردى ٍ  بٌ کٌ ازلحاظ يزینٌ ٍ قیهت بسیار نقرٍن روی کاغذ کاهی چاپ  با

ٌ باشند. ٍکار جالب برای کسب  خَد داشت

ٍاسطٌ چاپ رٍزنانٌ رٍی آن بٌ کاغذ رٍزنانٌ نیز نعرٍف  از يهین طریق کاغذ کايی سادى کٌ بٌ
 است تبدیل شد بٌ پَشش ساندٍیچ ٍ یک کاغذ خَشهزى!

 LWCکاغذ کايی، کاغذ ساندٍیچی، کاغذ رٍزنانٌ، کايی، کايی رٍغنی،  : کلمات کلیدی
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