
 

 

 

 

 

 

 

 

 کاغذ مومی چیست؟

، یک نوع کاغذ است که با فرایند پخش شدن شودمیکاغذ پارافین هم شناخته  ایکه با کاغذ وکس  کاغذ مومی

موم روی آن ضد آب شده است. فرآیند روغنی کردن کاغذ برای اینکه ضد آب یا نیمه شفاف شود قدمت زیادی 

دهم کاغذ پوشانده شده و روکش شده از موم . در قرن نوزگرددبرمی وسطیقروندارد و استفاده از آن حداقل به 

خوشبو به فراوانی استفاده  کاالهایاز رطوبت، یا جلوگیری از رطوبت گرفتن و بسته بندی  دارینگهخالص برای 

از کاغذ مومی در عکاسی نگاتیو استفاده کرد. موم  1581. آقای گوستاو ال گری برای اولین بار در سال شدمی

که آقای هرمان فراش روشی پیدا  1581بعد از سال  شدمیرآیند وکس زدن کاغذ استفاده های طبیعی که در ف

کرد که با آن توانست پارافین خالص برای پوشاندن کاغذ تولید کند، جایگزین شدند. کاغذ مومی با خاصیت غیر 



رطوبت  تواندمی و در صنعت بسته بندی غذا به خاطر اینکه شودمیچسبندگی در آشپزی و کیک پزی استفاده 

.شودمیهم استفاده  دستیصنایعرا بیرون و داخل نگه دارد بسیار محبوب است. همچنین از کاغذ مومی در   

 

از کاغذ مومی برای بسته بندی غذا استفاده کرد؟ توانمیآیا   

ست آتش بگیرد. و ممکن ا دهدمیدود  کهازآنجایی شودمیدر فر توصیه ن وپزپختاستفاده از کاغذ مومی برای 

برای پوشاندن یا  کروفریمادر  تواندمیاما کاغذ مومی ؛ است تریمناسبکاغذ روغنی برای این مصارف انتخاب 

بسته بندی غذا و جلوگیری از ریخته شدن استفاده شود و هیچ مشکلی ندارد. کاغذ مومی ممکن نیست که تا 

انتخاب بهتری نسبت به  ویماکروی برای استفاده در ولی گرم شود. کاغذ مومممع هایاستفادهحد اشتعال در 

آلومینیومی که خطر زیادی دارند. هایفویلبسته بندی های پالستیکی است که ممکن است آب شوند یا   

دیگر  کاغذهای. برخالف شودمی، سطحش نرم و شفاف شودمیپوشیده از وکس  بعدازاینکهکاغذ مومی 

انتقال رطوبت  هرگونهتا جلوی  دهدمی. وکس روی کاغذ مومی به آن اجازه چسبدنمیبه کاغذ مومی  چیزیهیچ

تا رطوبتش به  کنندمیرا بگیرد برای همین از این نوع کاغذ در بسته بندی غذاهایی مثل ساندویچ استفاده 

وبت و نم تا از ورود رط شودمیخشک هم استفاده  غذاهایدر بسته بندی  طورهمینبیرون انتقال پیدا نکند و 

 گرفتگی جلوگیری شود.

 
 



 انواع کاغذ مومی

 دو نوع کاغذ مومی در بسته بندی مواد غذایی وجود دارد: کاغذ مومی خشک و کاغذ مومی خیس.

همان کاغذ کرافت سفید شده است که تحت فرآیند وکس کردن خشک، وکس  درواقعکاغذ مومی خشک 

 کهازآنجاییو هیچ اثری از آن روی سطح کاغذ نیست.  کندمیپیدا به داخل بافت های کاغذ انتقال  شدهاستفاده

در کاغذ مومی خشک به داخل بافت کاغذ رفته و ممکن نیست که به محصول انتقال پیدا  شدهاستفادهوکس 

و کاغذ زیر پیتزا استفاده کرد. هاساندویچدر بسته بندی غذاهای داغ مثل  شودمیکند، از این نوع کاغذ   

اما این نوع کاغذ  شودمیکاغذ مومی خشک، کاغذ مومی خیس هم از کاغذ کرافت سفید شده ساخته  همانند

و  ایشیشه اصطالحبه. محصول نهایی در هر دو طرف یک حالت شودمیتحت فرآیند وکس کردن خیس ساخته 

اهایی خیس و بسته بندی برای بسته بندی غذ دهدمیاین نوع کاغذ رطوبت را انتقال ن کهازآنجاییضد آب دارد. 

برای بسته  سازیشکالتمناسب است. از این کاغذ در صنعت  هاسبزیهای یخچالی مثل مرغ، گوشت، ماهی و 

.کنندمیهم استفاده  هاشکالتبندی داخلی   

 

 فواید کاغذ مومی در بسته بندی

ندی های مختلفی استفاده دارد و به همین دلیل در بسته ب هاکنندهمصرفکاغذ مومی مزایای زیادی برای 

 زیباتربصری  ازلحاظزیرا  شوندمیخالصه مردم بیشتر به سمت بسته بندی های کاغذی جذب  طوربه. شودمی

، جنس خاصی دارند و به آیندمیهستند، متفاوت از هزاران بسته بندی پالستیکی هستند و به چشم 

بسته بندی کاغذی  هر نوعچند بار استفاده کرد.  شودمی هاآنو از اکثر  دهندمیحس خوبی  کنندهمصرف

از: اندعبارتمومی  کاغذهایمزایای مربوط به خوش را دارد و فواید   

 کاغذ مومی سازگار با محیط زیست است

چسبدنمیکاغذ مومی به مواد غذایی شیرین )کیک، شیرینی، شکالت و غیره(   

و راحت است صدابیباز و بسته کردن کاغذ مومی   

مومی جنس نرم و دلپسندی داردکاغذ   

شودمیپاره ن راحتیبهکاغذ مومی   

گذاردیممثبت  ریتأثکاغذ مومی روی مارکتینگ   



 

 

دیگر کاغذ مومی یکاربردها  

کم شود. در  هاآنتا خطر استفاده از  کردندمیمومی بسته بندی  کاغذهایرا در  تراشریش هایتیغاز قدیم 

 شودمی. از کاغذ مومی در خیاطی استفاده شودمیو آدامس از کاغذ مومی استفاده  هاشکالتبسته بندی انواع 

. از کاغذ مومی در زنندمیو برش  چسبانندمیرا به پارچه  اندساختهبه این صورت که الگوهای که با این کاغذ 

 عنوانبهکاغذ مومی ی از . در عکاسکنندمیبهداشت شخصی استفاده  مایتو برای  فرنگی هایتوالتکاور کردن 

بعد هم که خواستید قایق کاغذی بسازید از کاغذ مومی استفاده  یدفعه. کنندمینور استفاده  یکنندهپخش

!ماندمیروی آب  تریطوالنی زمانمدتکنید چون   

. گرددبرمیبه خالقیت خودتان  هاآندارند و مرز استفاده از  هم خانگی متنوعی هایاستفادهمومی  کاغذهای

از  نشیندمی هاآنو روغن زیادی روی  گردوخاک همیشهکه  هاکابینتبسیاری از افراد برای حافظت از باالی 

 هایقسمتسخت تمیز کردن  یپروسه، به این صورت که دیگر نیازی نیست کنندمیمومی استفاده  کاغذهای

. از این روش شوندمیمومی عوض  کاغذهایسخت است طی شود و فقط  همآنباالی کابینت که دسترسی به 

اگر شما هم از آن دسته دیگر هم استفاده کنید.  دسترسغیرقابل هاینمکاید برای باالی یخچال یا توانمی

 پاشندمیو همیشه مواد غذایی به اطراف  کنیدگرم ماکرویوافرادی هستید که مهم نیست چه چیزی را توی 

را تمیز کنید.  ماکرویو هرروزی ظرف غذایتان بزارید تا دیگر مجبور نباشید کاغذ مومی رو الیهیکید توانمی

چه در مصارف  قیمتارزانو  باکیفیت کاغذهای، این شودمیکاغذ مومی به همین چند مورد ختم ن هایاستفاده



 هاآن ترینپراستفادهدارند که در این مقاله سعی کردیم به  زیادی کاربردهایمختلف  هایصنعتخانگی و چه در 

.کنیماشاره  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


