
شاید دفعات اولی که بسته بندی شیرینی را شروع کردید از هر چیزی که دم دستتان بود از کاغذ کادو گرفته تا 

انجام  ایحرفه طوربهرنگی برای تزئینش استفاده کرده باشید اما افرادی که بسته بندی شیرینی را  هایروبان

به این معنا نیست که بسته بندی شیرینی نباید زیبا و . البته این دهندمی ارجحیتکاربرد را به زیبایی  دهندمی

 داشتننگهبندی شیرینی حفاظت از شیرینی ها و تازه  در بستهچیز  ترینمهم درنهایتباشد اما  داشتنیدوست

باعث  هاآنکه اجتناب از  کنیممیبندی شیرینی اشاره  است. در ادامه به اشتباهات رایجی در بسته هاآن

.شودمی درازمدتشما در  یهزینهوقت و  در جوییصرفه  

 

از فر کار درستی نیست هاآنبسته بندی شیرینی بعد از خارج شدن   

را بسته بندی  هاآنشاید فکر کنید که وقتی شیرینی ها کم خنک شدن و زیاد گرم نیستند ایرادی ندارد که 

زیادی  هایسفارش کهوقتی مخصوصااید زمان کمتری صرف کن خواهیدمیدر اشتباهید. اینکه  کاملا کنید اما 

کار درستی نیست.  اصلا گرم  شیرینی هایاست اما بسته بندی  درکقابل کاملادارید و سرتان شلوغ است 

بندی و  باعث عمل میعان در بسته توانندمی اندنرسیدهبه دمای اتاق  کاملاو  اندنشدهی که خنک شیرینی های

و در زمان  شودمیشیرینی ها  ازحدبیشعث از بین رفتن بافت و نرم شدن . این اتفاق باایجاد رطوبت شوند

ممکن است باعث رشد باکتری شود. ترطوالنی  

 

کیپ باشد کاملابسته بندی شیرینی باید   

و فلزی  طرح دارکاغذی، کارتنی،  متنوع و زیبایی وجود دارند مثل جعبه های هایشکلشیرینی در  جعبه های

دیگر استفاده  شهرهایته بندی ها کیپ نیستند و به همین دلیل نباید برای ارسال شیرینی به این بس یهمهاما 

برای ارسال  دارزیپپاکت کرافت  از توانیدمیشوند. اگر نتوانستید جعبه شیرینی کیپ پیدا کنید همیشه 

یپ استفاده کنید تا هم بهتر است از جعبه شیرینی ک شهریدرون هایپیکشیرینی استفاده کنید. حتی برای 

شیرینی ها در امان باشند. بینیپیش غیرقابلهر اتفاق  باوجود  

 

الیه گذاری شود کاملابسته بندی شیرینی باید   

تا حدودی تکان خوردن و برخورد کردن به جعبه شیرینی  توانندمیکافی محکم هستند و  یاندازهشیرینی ها به 

طوالنی باید مطمئن شد که  هایمسافتما هنگام ارسال شیرینی برای تحمل کنند ا ونقلحملرا در حین 



پستی دیگر قرار دهید و  یجعبهجعبه شیرینی را در یک  حتماا. نیفتندخورد نشوند و از شکل  وجههیچبه

داخلش را پر از کاغذ، یونولیت یا دستمال خورد شده کنید. برای یادگرفتن بهترین راه برای بسته بندی شیرینی 

 میتوانید این مقاله را مطالعه کنید.

 

لطیف و ظریف خودداری کنید از ارسال شیرینی های  

ی که بستنی ، شیرینی هایایخامه یا شیرینی های ناپلئونیبعضی از شیرینی ها مثل ماکارون )شیرینی لطیفه( 

هیچ راهی وجود ندارد تا نباید پست شوند چون  پاشدمیاز هم  راحتیبهدارند یا هر چیزی که در حالت عادی 

با ماشین نه  همآنداخل شهری  هایپیکسالم و خوشمزه به مقصد برسند. بهتر است این شیرینی ها را برای 

.داریدنگهموتور   

 

ارسال نکنید کشندمیکه یک هفته یا بیشتر طول  هاییپستشیرینی ها را با   

نکته اینجاست  مانندمیتا دو هفته هم سالم  هاآنرخی از و ب دارنددوامشیرینی تا یک هفته  دستورهایبیشتر از 

 هاآنبندی  که چقدر در بسته کندنمیخوبشان به مقصد نرسند هیچ فرقی  روزهایکه اگر شیرینی ها تا 

استفاده کنید. رسندمیبه مقصد  روزهسهکه دو یا  هاییپستباشید. پس بهتر است از  کشیدهزحمت  

 

 

 

 

 

 


