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 جعبه کاغذی

جعبه  از یک توانیدمیبرای بسته بندی شیرینی در خانه استفاده کنید. حتی  توانیدمیشما از هر جعبه کاغذی 

کنید. فقط باید یک کش پالستیکی  دارینگهی قنادی چند بار استفاده کنید و شیرینی های خانگی را در آن 

یک جعبه شیرینی  توانیدمیهوا و رطوبتی واردشان نشود. شما  گونههیچکیپ شوند و  کامالً ببندید تا هاآندور 

طراحی خالقانه در خانه زیبا کنید و به عزیزانتان هدیه بدهید. چه کسی یک جعبه شیرینی  باکمیمعمولی را 

را دوست ندارد؟ باسلیقهخانگی خوشمزه و   

 

 پاکت کرافت

ه بندی شیرینی خانگی پاکت کرافت است. پاکت کرافت یک زیپ کیپ دارد که بست هایروشیکی از بهترین 

و باز و بسته کردنش بسیار راحت است. پاکت کرافت پنجره دار هم انتخاب  کندمیاز شیرینی ها محافظت  کامالً

رینی های یا اپن بزارید تا شی هاقفسهرا روی  این پاکت ها توانیدمیخوبی برای بسته بندی شیرینی است چون 

مختلف  هایرنگلذت ببرند. پاکت های کرافت در  شانزیباییهمه از  خانگی خوشمزه دور از چشم نباشند و

پاکت کرافت ساده یا همان پاکت کرافت قهوه ای را خریداری کنید و خودتان  توانیدمیوجود دارند. شما 

تزئینش کنید. دلخواهبه  

 

 جعبه فلزی

بوده است اما شما  هامادربزرگوییت و شیرینی همیشه جای نخ و سوزن درست است که جعبه فلزی بیسک

شیرینی های خانگی هم استفاده کنید. خریداری یک جعبه ی  دارینگهاز این جعبه های فلزی برای  توانیدمی

 از شیرینی و کیک خانگی هم فکر بدی نیست چون این بسته دارینگه منظوربهفلزی با طراحی دلخواهتان فقط 

و  بیسکوییت هایتولیدینیست که بسیاری از  دلیلبیو  شوندمیبندی ها بسیار محکم هستند و خوب کیپ 

.کنندمی( از جعبه های فلزی استفاده ترلوکس برندهای مخصوصاً) دنیاشیرینی در سراسر   

 

 کیسه پالستیکی



را گره بزنید اما همیشه یک طوری  و شیرینی ها را در یک نایلون فریزر بریزید و سرش هابیسکوییت توانیدمی

برای  دارزیپ. با استفاده از کیسه پالستیکی دهدمیو تردی و طعمش را از دست  گیردمیهمه چی رطوبت 

این اتفاق نخواهد افتاد و تا زمان تمام شدن شیرینی ها همه چی سالم  وقتهیچبسته بندی شیرینی دیگر 

جدا سلفون بکشید تا با باز  صورتبهندی این است که هر شیرینی را . یک روش خانگی دیگر برای بسته بماندمی

 کردن بسته بندی یک شیرینی بقیه شیرینی ها هوا نگیرند.

 

 کیسه متقال

را  هاآنکیسه های کوچک متقال بدوزید و  توانیدمیاگر قرار است برای دوستان و نزدیکانتان شیرینی بفرستید 

های شیرینی خانگی  وکارکسبدر انتها آن را با یک روبان ببندید. بسیاری از پر از شیرینی یا شکالت کنید و 

.کنندمیخارجی نزدیک تعطیالت کریسمس با این روش شیرینی ها را بسته بندی   

 

 شیشه مرباخوری

از یک شیشه مربا خوری برای بسته بندی  توانیدمیاز موارد باال را در خانه نداشتید همیشه  کدامهیچاگر 

و همیشه انواع مواد غذایی را  اندازندنمیاین شیشه ها را دور  وقتهیچ دارخانه هایخانمرینی استفاده کنید. شی

باشند. هاآنجزئی از  توانندمیکه شیرینی و شکالت هم  کنندمیبسته بندی  هاآنبا   

 

 

 

 


