
با  معمولا اگر از دوست داران قهوه هستید شاید برایتان جالب باشد که دانه های قهوه در سراسر دنیا 

انواع مختلف دانه های قهوه بسته  نگاه کردن بهقدم زدن در انبار قهوه و  .شوند میکیسه کنفی بسته بندی 

با آن موجه  توانند میاست که دوست داران قهوه  هایی صحنهی از زیباترین نفی یکبندی شده در کیسه ک

.زنیم می کیسه های بسته بندی قهوه داستان جالبی دارند که در این مقاله در موردش حرف شوند.  

 

 کیسه کنفی قهوه

لیاف . اشود میو به آن کیسه چتایی یا کیسه جوت هم گفته  شود میکیسه کنفی از الیاف گیاه کنف بافته 

اک دستی استفاده نرم و بسیار بلند هستند به همین دلیل در ساختن کیسه و س نسبتاا کنف ارزان قیمت، 

.شوند می  

  

روی بسته بندی قهوه چه معنی دارند؟ سلایر  

شناخته  ICOکیسه کنفی قهوه شامل اعدادی شود که به کد  که هر داند میسازمان جهانی قهوه لزم 

  از کجا آمده است؟ دقیقاا بفهمیم که این کیسه قهوه  کند می. این شماره سلایر کمک شود می

 4یا مزرعه قهوه است.  تولیدکننده  دهنده نشانکد کشور است. چهار عدد بعدی  دهنده نشاناول  اعدادسه 

تشخیص  توانید می راحتی به. کد هر کشوری را آید می ازآنجابخشی هستند که قهوه  دهنده نشانعدد آخر 

 کیسه زیر متعلق به کشور کنیا است. مثال عنوان بهدهید 

 

 

هر کیسه کنفی قهوه طرح خاصی دارد که  بعد از تشخیص اعداد وقت قسمت جذاب ماجرا است.

که  هایی هکیسدر ادامه تعدادی از  .آید می ازآنجااست که قهوه  ای مزرعه، تولیدکنندهکشور،  دهنده نشان

 .کنیم میرا معرفی  اند کردهبیشترین توجه را به خودشان جلب 

 

 



؟دهد میطرح روی کیسه های کنفی قهوه چه معنی   

عکس قاره آفریقا را دارد طوری که انگار یک شخصی آن را با  کنید میمشاهده که در زیر  ای کیسه

 ترین مهم. شود میدست کشیده است و همین دقیق و آراسته نبودنش بخشی از جذابیت این کیسه محسوب 

است که برخالف ظاهر قدیمی که دارد داخلش یک کیسه گرین پرو قرار دارد که  این کیسهقسمت این 

.کند میو از ورود حشرات و خراب شدن قهوه جلوگیری  کند میگی دانه های قهوه را حفظ طراوت و تاز  

 

 

، تعداد عالوه بر پیدا کردن ایگوانا و لک پشت زمینی در جزیره سن کریستوبال در گالپاگوس شما

. کیسه های کنفی قهوه این منطقه یک عکس لک پشت رنگی بزرگ رویشان بینید میزیادی مزرعه قهوه 

هم یک لیه کاغذی درونشان برای محافظت بیشتر از قهوه و  قهوه گالپاگوسکیسه های کنفی  دارند.

آن دارند. داشتن نگهتازه   

 

 

شهر یکی از مناطق را دارد. این کیسه برای  ها طراحییکی از زیباترین  شک بیکیسه کنفی قهوه زیر 

حی یک نماد تجاری برای این منطقه زو است. صلیب قرمز این طرابه نام تر ستاریکااسن خوزه در ک

قهوه است. تولیدکنندهموفق   



  

 

خودش را دارد که داستان  فرد منحصربهطراحی  ای قهوهبسته بندی  کنفیهر کیسه  بینید میکه  طور همان

.کند میقهوه و اصالتش را بازگو   


