
بلد  برنج پاکستانی دانه های برنج در جهان است. کننده مصرفها و  تولیدکنندهپاکستان یکی از بزگترین 

 .شود میو نازک است و عطر زیادی دارد. این برنج میزان آمیالز پایینی دارد و در زمان کمتری پخته 

.کنیم میدر این مقاله در مورد برنج پاکستانی و ارزش خرید آن صحبت   

 

؟شود میچه نوع برنجی از پاکستان وارد   

 ها میلیون. در این منطقه شود میاستان های سند و پنجاب کشت  حاصلخیز های زمینبرنج پاکستانی در 

و تنها منبع درآمدشان است. برنجی کشاورز به کاشت و برداشت برنج مشغول هستند و این کار اصلی 

ای ه تولیدکنندهپاکستان بعد از هند یکی از بزگترین  پاکستان به ایران از نوع باسماتی است. وارداتی

معروف است. العاده فوقبرنج باسماتی است که به کیفیت، طعم و عطر   

 

 چند نوع برنج پاکستانی وجود دارد؟

به سه نوع ایندیکا دانه بلند، ایندیکا دانه درشت و جاپونیکا اشاره کرد که  توان میاز انواع برنج پاکستانی 

 معمولا و  شوند میهمگی نوعی برنج باسماتی هستند. برنج های دانه بلند پاکستانی بیشتر در سند کشت 

هستند. و دیگر انواع برنج باسماتی حاصلخیز تر از برنج ایرانی  

 

 بهترین برنج پاکستانی چیست؟

 برندهاهرکدام از این و شما از  کنند میزیادی در پاکستان وجود دارند که برنج های خوبی تولید  برندهای

از چه برند و چه  دقیقاا مطمئن شد برنج وارداتی باسماتی  توان مییداری کنید راضی خواهید بود اما نخر

اعتماد  دهند مید به نظری که متخصصان حوزه برنج از روی ظاهر دانه ها توان مینوعی است و تنها 

از بهترین صادر کنندگان برنج پاکستانی هستند.نور  ، لوندبرگ و کوهیرویال برندهایکرد.   

 

 قیمت برنج پاکستانی چند است؟

 6تا  4به پول ایرانی چیزی بین روپیه قیمت دارد که  011تا  051هر کیلوگرم برنج پاکستانی چیزی بین 

کیلویی به  01کیلویی و  5کیلویی،  0کیلویی،  0کیسه برنج پاکستانی در وزن های  .شود میهزار تومان 

.رسد میفروش   

 

نج هندی بهتر است؟آیا برنج پاکستانی از بر  



 ای گونهتوصیف برنج هندی شنیده اید. برنج باسماتی در واقع شما هم اسم برنج باسماتی را برای  احتمالا 

هند و پاکستان  . به همین دلیل برنج باسماتیکند میاز برنج است که در مناطقی از پاکستان و هند رشد 

.شوند میندارند و فقط کیسه های متفاوت بسته بندی  باهمهیچ تفاوتی   


