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 کاپ کیک و مورد مصرف آن

 

گرچٌ عهَم نردم ٍ نصرف کنندى يا کاپ کیک را بٌ عنَان ظرف ٍ کاٍری برای پَشش ٍ بستٌ 
ٌ، شیَى ی نصرف ٍ  بندی کیک ٍ فرآٍردى يای نشابٌ ٍ ٍابستٌ بٌ آن نی دانند، با این حال تجرب

یک یا يهان نافین تعریف شدى است کٌ شاید خیلی از نصرف کاربرد يای نختلفی برای کاپ ک
کنندى يا از این نَضَع بی اطالع باشند ٍ در نتیجٌ نتَانند نصرف ٍ تجربٌ يای بًتری از کاپ 

ٌ باشند.  کیک داشت

کاپ کیک کٌ دستاٍرد ٍ يدیٌ ی پیشرفت تکنَلَژی ٍ انقالب يای صنعتی )بٌ خصَص صنعت 
برد يایی فراتر از تصَر ٍ شناخت نصرف کنندى يا ٍ خریدار يا دارد. چاپ( بٌ شهار نی رٍد، کار

کاپ کیک در نراسو يا، نجلس يا، جشن يا، شادی يا ٍ البتٌ غو ٍ ناراحتی يا، کاربرد ٍیژى ای 
دارد. در این نقالٌ سعی داریو تا بٌ نعرفی ٍ تحلیل کاربرد يای نختلف کاپ کیک یا يهان نافین 

 بپردازیو.

 

 کاپ کیک در مراسم های شادی

يهان گَنٌ کٌ نی دانید، کیک يهَارى جزٍ ٍ عنصر جدایی ناپذیر ير گَنٌ نراسو ٍ نجلس شادی ٍ 
ٍر بَدى ٍ ينَز يو يست. در جًان انرٍزی نردم ٍ نصرف کنندى يا بیش از ير چیز بٌ سفارشی  سر

ى سازی، کاال ٍ فرآٍردى يای فردی ٍ انفرادی ايهیت ٍ تَجٌ نی ديند. کاپ کیک بٌ این دلیل ساد
کٌ کیک را در قالب ٍ شهارش انفرادی تَزیع نی کند، نقش پر رنگ ٍ برجستٌ ای در ندیریت ننابع 

 ٍ پذیرایی نراسو يای شادی دارد ٍ بٌ يهین دلیل کاربرد ٍیژى ای در این خصَص یافتٌ است.
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 کاپ کیک در مراسم های غم و اندوه

ى ٍ تَجٌ عهَم ٍ نصرف کنندى يا پنًان یکی از نًو ترین کاربرد يای کاپ کیک کٌ البتٌ از نگا
ناندى است، استفادى از کاپ کیک در نراسو يای ختو ٍ اندٍى است. کاپ کیک کاربرد نَثر ٍ 
نفیدی در ارائٌ ٍ عرضٌ ی حلَا در قالب يای انفرادی ٍ فردی دارد ٍ يهین سبب باال رفتن کیفیت 

نتیجٌ رسیدى اند کٌ نی تَانند در نراسو نجلس يا نی شَد. گرچٌ انرٍزى بسیاری از نردم بٌ این 
يای غو ٍ اندٍى نیز از کیک برای پذیرایی از نًهان يا استفادى کنند کٌ البتٌ این نَرد نیز قابل 

 تَجٌ ٍ تانل است.

 

 

 کاپ کیک در محل کار

تکنَلَژی، رٍند سریع زندگی، افزایش ارتباطات ٍ سریع تر شدن جریان کار، رفت ٍ آند ٍ نصرف 
نیان جانعٌ ٍ نردم، سبب شدى تا عهَم نصرف کنندى يا نیل ٍ تَجٌ بیشتری بٌ غذا ٍ خَراکی 

کی يای بستٌ بندی يای يهراى ٍ حاضری نشان ديند. انرٍزى نی بینیو کٌ سَپر نارکت يا از خَرا 
شدى، انفرادی ٍ حاضری پر شدى است کٌ بخش نًهی از آن يا را، کیک ٍ فرآٍردى يای نشابٌ 

 تشکیل نی ديند کٌ البتٌ کاپ کیک نیز نقش نًهی در رٍنق گرفتن این رٍند دارد.
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تَلید ٍ گسترش کاپ کیک، فضای گستردى ای را برای رٍنق یافتن این نَع کسب ٍ کار فرايو کردى 
است ٍ سبب شدى است تا نردم ٍ نصرف کنندى يای بیشتری بٌ استفادى از این نَع غذا ٍ خَراکی 

ايد يای حاضری ٍ يهراى رٍ کنند. پیش بینی نی شَد در آیندى نیز این رٍند ادانٌ یابد ٍ بیشتر ش
استفادى از کاپ کیک در غذا، خَراکی ٍ کاال يای يهراى ٍ حاضری باشیو کٌ در نتیجٌ خَد سبب 

 رٍنق یافتن صنعت بستٌ بندی ٍ غذا يای صنعتی خَايد شد.
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