
. نی شودمیغذا خوردن است و هر روز در سراسر دنیا از آن استفاده  ابزار ترینپراستفادهنوشیدنی یکی از  نی

نوشیدنی خالقانه را  نی 6کوچک است. در ادامه این متن  یلولهاز پالستیکی است و شبیه یک  معموالًنوشیدنی 

همان نی نوشیدنی  هاآناز  بعضیندارند.  شناسیدمیبه نی معمولی که شما  شبیه اصالًکه  کنیممیمعرفی 

کاربردهای بیشتری دارند مثل  هاآنو بعضی از  اندشدهساختههستند که از چیزی به غیر از پالستیک  معمولی

 نی قاشقی یا نی چابستیک.

 

فیلتر دار نوشیدنی نی  

باعث گرفتگی نی شوند  توانندمیپایین این نی نوشیدنی استیل یک فیلتر وجود دارد که از ورود موادی که 

با راحتی  نتوانید وکه یک تکه میوه یا بستنی در نی گیر کند  آمدهپیشبرای شما هم  حتماً. کنندمیجلوگیری 

 نوشیدنی را میل کنید. با استفاده از این نی استیل دیگر این مشکل پیش نخواهد آمد.

 

 نی نوشیدنی قلبی

تا در جشن عروسی، سالگرد و روز ولنتاین استفاده  است شدهساختهی پالستیکی به شکل قلب نوشیدن این نی

هم باشد. هاآنمناسب کودکان و جشن تولد  تواندمینی نوشیدنی قلبی  ند.شو  

 

نباتیآبنی نوشیدنی   

است. در بعضی از  شدهساخته نباتآباز  کامالً این نی نوشیدنی از جنس پالستیک یا استیل نیست بلکه

 هایطعمدر  نباتیآب. نی نوشیدنی کنندمیاز این نی ها استفاده  هاکنندهشیرینبه جای استفاده از  هانوشیدنی

.شودمیمختلف تولید   

 

 نی نوشیدنی بامبو

برای افرادی است که سبک  هایانتخابو جزو اولین  شودمیاز مواد طبیعی ساخته  کامالًنی نوشیدنی این 

 تجزیهلقاب کامالًزندگی پایدار و دوست دار محیط زیست دارند. نی نوشیدنی بامبو عالوه بر زیبا و طبیعی بودن 

داشته است. توجهیقابلاست و به همین علت تولید آن رشد   



 

چابستیکنوشیدنی نی   

گوشت و هر  جات،برای خوردن نودل، سبزی که چابستیک دانیدمیرقی هستید اگر شما هم طرفدار غذاهای ش

دا یا استفاده از قاشق ج پطراحی شده است. ممکن است سر کشیدن کاسه ی سور سوپ یا آب نودل چیز به غی

 بدون هیچ دردسری از نودل و سوپ زمانهمین چابستیک های نی دار می توان برای این کار ممکن نباشد. با ا

در نی نوشیدنی  پدر انتهای نی چابستیک دار فیلتری گذاشته شده است تا مشکل گیر کردن مواد سو لذت برد.

 پیش نیاید.

 

 نی نوشیدنی قاشقی

ی . نی قاشقرودمیک به کار و شیو برای خوردن اسموتی  شودمیاز استیل ساخته  معموالًاین نی قاشق دار 

مختلف موجود است اما نی قاشقی بلند بیشترین استفاده را دارد. نی قاشقی قابل  سایزهایو  هااندازهاستیل در 

.گیردمیمحصوالت پایدار قرار  یدستهاست و به همین دلیل در  چندباره یاستفادهشستشو و   

 

 

 

 

 

  

 

 


