ساندویچ ها یکی از غذاهای محبوب تمام مردم دنیا هستند و ساندویچ ها در هر فرهنگی به یک شکلی دیده
میشوند و حتی دستور پخت ساندویچ های سنتی هم وجود دارد .بسته بندی ساندویچ هم در خانه و هم در
رستوران ها استفاده میشود .برخالف ساده بودن درست کردن ساندویچ ،بسته بندی ساندویچ نیازمند
ویژگیهای خاصی است .همینطور بسته بندی ساندویچ بیرون بر رستوران ها باید طراحی مناسبی داشته باشد
تا مثل هر بسته بندی دیگری باعث تبلیغات و برندینگ رستوران شود .در ادامه چند بسته بندی ساندویچ
پراستفاده را معرفی میکنیم.

جعبه ساندویچ:
جعبه ساندویچ کرافت ،جعبه ساندویچ کارتنی یا هر جعبه ساندویچ دیگری باید یک الیهی ضد روغن و ضد
رطوبت داشته باشند تا روغن و خیسی مواد غذایی جعبه ساندویچ را خراب نکند .جعبه ساندویچ برای سفارش
های بیرون بر رستوران ها و فست فود ها استفاده میشوند .همینطور جعبه ساندویچ در غذاهای خیابانی و
رستوران های متحرک هم زیاد استفاده میشود.

پاکت ساندویچ:
پاکت ساندویچ نسبت به جعبه ساندویچ تنوع بیشتری دارد ،پاکت ساندویچ کرافت و پاکت ساندویچ مومی
پراستفادهترین پاکت ساندویچ کاغذی هستند اما پاکت کاهی ،پاکت صدفی ،پاکت متاالیز ،پاکت پالستیکی و
پاکت سفید هم انواع دیگر پاکت کاغذی ساندویچ هستند .همهی این پاکت ها برای ساندویچ سرد و گرم استفاده
میشوند اما برای ساندویچ های گرم بهتر است از پاکت های ضد رطوبت و ضد روغن استفاده کرد .شما میتوانید
با چاپ استیکر پاکت ساندویچ را شخصیسازی کنید یا اینکه روی خود پاکت ساندویچ لوگو یا طرح دلخواهتان
را چاپ کنید.

کاغذ ساندویچ:
از کاغذ ساندویچ برای رپ دور ساندویچ ،پیچیدن ساندویچ ،کاغذ همبرگر و کاغذ زیر پیتزایی و فست فود
استفاده میشود .بهترین کاغذ ساندویچ کاغذ مومی است چون کامالً ضد روغن است اما از کاغذ روغنی ،کاغذ

کرافت و کاغذ سفید هم برای بسته بندی ساندویچ استفاده میشود .درست مثل پاکت و جعبه ساندویچ ،چاپ
کاغذ ساندویچ هم امکانپذیر است و شما میتوانید طرح و لوگوی دلخواهتان را چاپ کنید.

فویل ساندویچ:
کاغذ فویل یا فویل آلومینیومی هم برای بسته بندی ساندویچ مخصوصاً ساندویچ های پرمالت و پنیری استفاده
میشود .ساندویچ هایی که حجم زیادی دارند معموالً بیشتر بخار میکنند و رطوبت و روغن پس میدهند و
ممکن است کاغذ های ساندویچ نتوانند از محتویات ساندویچ نگهداری کنند .ساندویچ های پنیری هم باید حتماً
داغ بمانند تا پنیر سفت نشود و کاغذ آلومینیوم ساندویچ گرما را خیلی خوب حفظ میکند.

نوار کاغذی:
استفاده از نوار کاغذی برای بسته بندی ساندویچ و همبرگر بیشتر مناسب کافه و رستوران است که مشتریهای
بیرون بر ندارند .استفاده از نوار کاغذی برای پیچیدن ساندویچ بسیار ساده ،بیدردسر و کمهزینه است و از طرفی
جلوه و زیبایی خاصی دارد .نوار کاغذی ساندویچ معموالً از جنس کاغذ مومی ،کاغذ روغنی یا کاغذ گالسین
است.

