
، پاکت ساندویچ، کاور شودمیاز جعبه ساندویچ که از مقوا یا کارتن ساخته  معموالًدر رستوران ها و فست فود ها 

 خواهیممی. در این مقاله کنندمییا پاکت متاالیز برای بسته بندی ساندویچ استفاده  ، نایلون ساندویچساندویچ

بسته بندی  بسته بندی ساندویچ سرد، بسته بندی ساندویچ با کاغذ مومی را آموزش دهیم. کاغذ مومی مناسب

 دهدنمیاست و اجازه ، نان و کاغذ زیر پیتزا است. کاغذ مومی ضد آب و ضد روغن گرم، همبرگر ساندویچ

. این کاغذ بسته بندی ساندویچ در اکثر فست فود داردمیو دما و رطوبت ساندویچ را نگه  ساندویچ زود سرد شود

غذ مومی را یاد بگیرد، پیچیدن ساندویچ با کا روش خواهیدمی، اگر شما شودمیها و ساندویچی ها استفاده 

را بخوانید. این آموزش بسیار ساده و راحت است و  دهیممیآموزش بسته بندی ساندویچ که در ادامه توضیح 

، فست فود، رستوران و... و جایگزین خوبی برای نایلون بسته بندی انیبرای مهممناسب بسته بندی ساندویچ 

.کندمیو مواد غذایی را سرد و خمیری  کندمیساندویچ است که عرق   

 

 آموزش بسته بندی ساندویچ

اید دو و طولش ب از ساندویچ باشد تربزرگباید  حتماًبسیار مهم است و  کنیدمیاندازه کاغذ مومی که انتخاب 

ف کاغذ مومی را باال بیاورید تا در وسط کاغذ مومی قرار دهید و دو طر دقیقاًبرابر ساندویچ باشد. ساندویچ را 

 حالت خیمه روی ساندویچ بگیرند.

 

ید تا در نهایت به ساندویچ حاال باالی کاغذ مومی را به اندازه نیم سانتی متر تا کنید و انقدر این کار را ادامه ده

.کف دستتان آن را صاف کنید برسید و خیلی آرام با  



 

مثلثی درست مثل  در ادامه بدون اینکه قسمت تا شده خراب شود کاغذ اضافه در دو طرف ساندویچ را به صورت

 عکس زیر تا کنید و هر دو طرف را در زیر ساندویچ جمع کنید

 

.با کاغذ مومی بسته بندی شده است کامالًشما  حاال ساندویچ  



 

یک کاغذ یا کارت کوچک دست نوشته قرار دهید یا  توانیدمیدر قسمت تا شده که مثل یک جیب کوچک است 

اگر دوست دارید بسته بندی زیباتری داشته باشید یبا تر شود. ساندویچ را با نخ رنگی یا روبان ببندید تا ز

آماده استفاده کنید که جنس کاغذ مومی معمولی را دارد و تنها طرح های  شدهچاپمومی  کاغذاز  توانیدمی

سفارش چاپ روی کاغذ مومی را بدهید تا طرح دلخواه خودتان  توانیدمیاست. شما حتی  شدهچاپزیبا روی آن 

و رستوران یا فست فود خودتان را روی کاور ساندویچ داشته باشید.یا لوگ  

 

 

 


