
؟شودمیآرد چگونه بسته بندی   

، پخت کیک، درست پزیشیرینی. عالوه بر شودمیاستفاده  هاخانههمه  در غیرمستقیممستقیم و  طوربهآرد 

همگی با  کنیدمیکه مصرف  ماکارونینان، پاستا یا  ه آرد نیاز دارندخانگی که ب هایخوراکیکردن حلوا و دیگر 

و بخشی از زندگی مردم سراسر دنیا است  شودمیاستفاده  جاهمهاز آرد در  کهازآنجایی. شودمیآرد ساخته 

 بسته بندی آن اهمیت زیادی دارد.

میکروب و عوامل خارجی  هرگونهتا از ورود  شودمیام انج اتیکاتوم هایدستگاه اتمام مراحل بسته بندی آرد ب

خرید آرد فله ای، آرد بسته بندی شده که توسط وزارت بهداشت  جایبهبه آرد جلوگیری شود. بهتر است 

به دست شما  را خریداری کنید. با این کار مطمئن خواهید شد آرد با بهترین کیفیت ممکن است دهتأییدش

 خواهد رسید.

اگر به هر دلیلی  حالبااینهوا یا رطوبت وارد کیسه نشود.  گونههیچتا  شودمیبسته بندی آرد به صورتی انجام 

که در بسته  هاییرنگبعضی  مثالعنوانبهمقداری رطوبت وارد کیسه شد، بسته بندی نباید به آن واکنش دهد. 

و حتی خطرناک  منفی بزارد تأثیرروی کیفیت آرد  تواندمیکه این  شوندمیدر آب حل  روندمیبندی به کار 

و در برابر عوامل خارجی مختلف  اندشدهتست کامالًغذایی شرکت تورنگ از این لحاظ  هایبندیبسته. باشد

.کنندمیخنثی عمل  کامالً  

 

چک و بزرگ وجود دارد که . بسته بندی آرد در ابعاد کوشودمیبسته بندی آرد به چند روش مختلف انجام 

 متغیر همآنبر اساس نوع آرد و کیفیت  تواندمیمختلفی هستند. بسته بندی آرد  هایموقعیت هرکدام مخصوص

به استحکام باالی بسته بندی نیست اما برای بسته بندی آرد در  نیازی کمباشد. برای بسته بندی آرد در مقدار 

در  معموالً ترحجیمدی اهمیت زیادی دارد چون بسته بندی های وزن های بیشتر تحمل وزن جنس بسته بن

. همچنین بسته بندی آرد در ابعاد بزرگ باید شوندمیبیشتری انبار  زمانمدتحمل و به  تریطوالنی مسیرهای

 تواندمیکیسه زیپ دار  مثالعنوانبهرا بدهد داشته باشد که اجازه چند بار استفاده کردن از آن  هاییقابلیت

از آرد را بسیار راحت کند. چندبارهاستفاده   

 

 چندالیه درواقعاز کیسه نایلونی لمینیت شده است که در این نوع بسته بندی  معموالًجنس بسته بندی آرد 

بیشتری در برابر آب، نور خورشید، هوا و آلودگی ایجاد کنند. تا حفاظت  اندقرارگرفته همرویستیکی پال  



از دیگر بسته بندی هایی که مناسب آرد پارچه اسپان باند یا فوم رنگ است. این پارچه نیازی به لمینیت شدن 

در برابر عوامل خارجی و قابلیت  یک بسته بندی عالی مثل استحکام، ضد نفوذ بودن هایقابلیتندارد و تمام 

 .ایدآمدهدرستی  جایبههستید  هاییویژگی همچنیناگر شما دنبال کیسه بسته بندی آرد با  چاپ باال را دارد.

تورنگ تماس با شرکت  توانیدمیخاص  هایسفارشبرای خرید کیسه بسته بندی آرد در ابعاد مختلف و یا 

 بگیرید.

 

 


