
یا کاغذ وکس یک نوع کاغذ نیمه شفاف سفید رنگ، ضد آب و ضد روغن است. این کاغذ به علت کاغذ مومی 

در  مخصوصاً. کاغذ مومی شودمیاستفاده لف مختدی های نرمی و حس خوبی که زیر دست دارد در بسته بن

. در این شودمی، برگر، سبزیجات، گوشت، شیرینی، نان و... استفاده ساندویچبسته بندی مواد غذایی مثل انواع 

البته افرادی که با شیرینی پزی آشنایی دارند  از کاغذ شیرینی پزی مومی صحبت کنیم. خواهیممیاله مق

که استفاده از کاغذ مومی به عنوان کاغذ سینی فر کار بسیار خطرناکی است اما از این کاغذ به عنوان  دانندمی

قیمت کاغذ مومی بسیار ارزان است به . کنندمی، شیرینی و تزئینات استفاده رسطحی برای آماده کردن خمی

که چطور  دانیدنمیهمین دلیل انتخاب خوبی برای بسته بندی شیرینی، شکالت، کیک و نان خانگی است. اگر 

را آموزش  قیمت باید با کاغذ مومی کوکی یا شیرینی را بسته بندی کنید در ادامه یک روش خالقانه و ارزان

.دهیممی  

 

 مواد مورد نیاز برای بسته بندی

 کاغذ مومی

 ماژیک سیاه

 قیچی

 نخ رنگی یا کاموا

 

 



لوازم مورد نیاز بسته بندی شیرینی و کوکی با کاغذ مومی بسیار در دسترس و کم هزینه  بینیدمیکه  طورهمان

 هستند. یادگیری این روش بسته بندی هم بسیار راحت و بی دردسر است

 

 مرحله اول

های کوچک ببرید. این مربع ها می توانند بر اساس اندازه کوکی یا با استفاده از قیچی کاغذ مومی را در مربع 

شیرینی شما تغییر کنند اما نباید از حالت مربعی خارج شوند. این مراحل را در مقیاس بزرگتر برای بسته بندی 

استفاده کنید. تریبزرگانجام دهید فقط باید از کاغذ مومی  توانیدمیکیک هم   

 

 مرحله دوم

هر رنگی که دوست دارید( پترن های ساده ای روی کاغذ مومی بکشید. فقط ماژیکی )با استفاده از ماژیک سیاه 

. این مرحله ممکن شودمیاز روی کاغذ مومی پاک  حتیرابهنباید برای وایت برد باشد زیرا  کنیدمیکه استفاده 

این پترن ها را خودتان نقاشی کنید  توانیدمیت و ناست کمی طول بکشد اگر تعداد سفارش های شما باال اس

با طرح دلخواه خودتان را بدهید یا از کاغذ مومی چاپ شده استفاده کنید.سفارش چاپ کاغذ مومی  توانیدمی  

 

 

 مرحله سوم

اشد. سپس کوکی یا در این مرحله باید کاغذ مومی را پشت و رو کنید تا قسمت طرح دار بیرون بسته بندی ب

شیرینی را پشت رو در وسط کاغذ قرار دهید. در ادامه کاغذ مومی را به صورت مربعی دور شیرینی بپیچید و اگر 

تنها از یک نخ استفاده کنید و بسته  توانیدمیخواستید با یک تکه چسب آن را محکم کنید در غیر این صورت 

 بندی از هم باز نخواهد شد.

 

ممرحله چهار  

 کوکی بسته بندی شده را بر گردانید و با یک نخ طالیی یا رنگی و حتی یک کاموا آن را ببندید تا محکم شود.



 

 

این بسته بندی بسیار ساده و زیبا با کاغذ مومی برای شیرینی و کوکی است که در کوتاه  بینیدمیکه  طورهمان

هید. برای ایده های بیشتر برای بسته بندی شیری آن را انجام د توانیدمیترین زمان و با کمترین امکانات 

 .بیندازید «خانگی شیرینی بندی بسته روش 5»نگاهی به  توانیدمی

 


