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 (  کاپ کیک ) کیک فنجانی

 

های پذیرایی هایی از انواع کیکهای کوچک مینیاتوری اسمکیک مافین یا کیک ،کیک فنجانی
 هستند که ممکن است این روزها بیشتر به گوشتان خورده باشد.

پودر )جوش شیرین(، ای مثل آرد، شکر، بیکینگها شامل مواد پایهطرز تهیه خمیر این نوع کیک
جات ت انواع میوه یا شکالت، وانیل و ادویهمرغ، روغن و شیر )ماست( بوده و گاهی اوقاتخم

 .شودمختلف جهت طعم و عطر دهی به آن استفاده می

 02سرعت و در زمان شوند که معموالً بههایی با اشکال مختلف پخته میر قالبمعموالً د کاپ کیک
دقیقه پخته خواهد شد. این ظروف معموالً از فلز یا سیلیکون و در کل از سطوح غیرچوبی  02تا 

یا همان کاپ کیک  فنجانی کیک شوند که شامل تعدادی قالب مانند فنجان برای پختساخته می
 شوند.های فانتزی و مختلفی ارائه میها در ابعاد و شکلهستند. این قالب

 

  

طراحی  کاغذ کاپ کیک باشندها که مخصوص پخت کاپ کیک میبرای راحتی کار با این نوع قالب
داشتن کیک و . استفاده از کاغذ کیک فنجانی مزایایی دارد؛ ازجمله مرطوب نگهو ارائه شده است

ازحد آن، جلوگیری از کثیف شدن قالب، سهولت در بیرون جلوگیری از سوختن و خشک شدن بیش
تر رعایت بهداشت خصوصًا وقتی کیک پس از پخت از قالب و از همه مهم کاپ کیک آوردن

 دست خواهد شد.بهرو آن، کیک دستاید و هنگام سپذیرایی پخته

http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=109&%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%BE-%DA%A9%DB%8C%DA%A9
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=22&%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-(%DA%A9%D8%A7%D9%BE-%DA%A9%DB%8C%DA%A9)
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کاغذ کیک  های مختلفی برای این محصول وجود دارد مثل کاغذ کاپ کیک، کپسول کاپ کیک،اسم
بار این اسامی به گوش شما اغذ کیک یزدی، کاغذ حلوا، قالب کیک و غیره. حتمًا یک، کفنجانی

اید یا حتی ممکن است همین االن چند عدد از آن را در کابینت خود خورده یا از آن استفاده کرده
 داشته باشید.

 

کنید، معموالً نیازی به ها استفاده میکیک هنگامی که از کاغذ مخصوص کیک برای پخت کاپ
 طور مستقیم با ظرف پخت کیک در تماس نیست.ها ندارید؛ زیرا مواد شما بهشستن ظرف

اند و در شدهساخته کاغذ مومی شده کاغذی هستند که ازهای فشردهاین کاغذها درواقع فنجان
 .باشندهای مختلف برای کاربردهای مختلف موجود میاندازه

عنوان استاندارد در نظر باکمی تفاوت در کشورهای مختلف به کاغذ کاپ کیک های مختلفاندازه
متر عمق میلی 02متر قطر و میلی 02تا  02های مینیاتوری معموالً شود. مثالً برای کیکگرفته می

 02تا  02متر قطر و میلی 22تا  52تر )اندازه کیک یزدی( از های کمی بزرگآن و برای کیک
 رند.گیمتر عمق در نظر میمیلی

 

http://www.toorangprint.com/ProductDetail.aspx?ID=1030&%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D9%81%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.toorangprint.com/ProductDetail.aspx?ID=1030&%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D9%81%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.toorangprint.com/ProductDetail.aspx?ID=1030&%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D9%81%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=10&%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D9%81%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=10&%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D9%81%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
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طبق آمار قنادها و نانواهای استرالیایی و سوئدی نسبت به قنادهای آمریکایی و بریتانیایی قطر 
 گیرند.ها در نظر میبیشتری را برای پخت این نوع کیک

 
چاپ، طراحی، کاپ کیک، کیک فنجانی، کاغذ کیک فنجانی، تولید کاغذ کاپ کیک،  : کلمات کلیدی

 چاپ کاغذ کیک فنجانی

 


