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گروه تحقیق و توسعه طب پالستیک: توسعه محصوالت طب پالستیک اين بار از مسیر ظروفي 
جديد برای تحويل مواد غذايی داغ درب منزل می گذرد که به »هات دلیوری« مشهور است. اين 
ظروف تازه ترين مسیر تولید و توسعه طب پالستیک است که گمان می رود به يک پديده در 

حوزه ظروف بسته بندی مواد غذايی تبديل شود.
شرکت طب پالستیک نوين از ابتدای تاسیس تا به امروز هر ساله دست آوردهای قابل توجهی 
اين مطلب  است.  تكاپو  و  به دست آوردهاي جديد در تالش  براي رسیدن  و همچنان  داشته 
بخشی از فلسفه وجودی طب پالستیک است و می توان توسعه را جزئی از DNA اين شرکت 

قلمداد کرد.
مديران و کارکنان طب پالستیک همواره شاخص ترين عوامل موفقیت در اين صنعت را که شامل 
تكنولوژی در تولید محصول و نیاز بازار است، به دقت مورد توجه قرار داده و مشتری مداری و 

توجه به رشد پايدار کیفی و کمی محصوالت را سر لوحه وظايف خود قلمداد کرده  اند.
يكی از موارد مهمي که مورد بحث قرار می گیرد، افزايش تنوع محصوالت تولیدی طب پالستیک 
در بازار است. براي افزايش تنوع در بازار بايد به اين نكته توجه داشت که برخي کاالها از يک 
ساختار فیزيكی يكسان برخوردار هستند ولی به کمک تغییر رنگ يا چاپ جديد، به نظر می رسد 
که تنوع در ساختار تولیدات افزايش يافته است. يكي از دغدغه هاي شرکت طب پالستیک نوين 
افزايش واقعي تنوع محصوالت پالستیكي در بازار بوده که براي رسیدن به اين مهم، اقدامات 

مؤثري نیز صورت گرفته است.
در دنیای شلوغ و صنعتی امروز، سبک سفارش آنالين غذا )دلیوري(، جايگاه ويژه ای را به خود 
اختصاص داده و بخش بزرگی از سفارش و تحويل غذا را به گردن گرفته است. در اين میان  
اهمیت  ايمني و حفظ کیفیت غذا مطمئن کند،  لحاظ  به  را  از ظروفي که مشتري  استفاده 
زيادي دارد. هر رستوران می تواند با انتخاب صحیح ظروف يكبار مصرف غذای دلیوري، بسیاری 
انتخاب کند، صد  نا مناسبی  از مشكالت را برای خود و مصرف کننده برطرف کند. اگر ظرف 
در صد به کیفیت و سابقه رستوران لطمه وارد می کند، زيرا شكل و ظاهر نا مناسب غذا تاثیر 

بسزايی در نظر مشتری دارد.
طراحی شیک و متريال مرغوب استفاده شده در ظروف »هات دلیوری«، همچنین مشخصات 
منحصربه فرد اين ظروف مانند سوپاپ هوا و ديوايدر )جداکننده(، اين ظروف را بسیار کاربردي 
کرده است که می تواند تاثیر بسیاری در فروش رستوران ها داشته باشد، زيرا نوع بسته بندی، 

خصوصیات منحصر به فرد و استفاده آسان از آن برای مصرف کننده حائز اهمیت است. 
سوراخي  آنها  درب های  روی  بر  که  است  اين  »هات دلیوری«  ظروف  اين  بارز  مشخصات  از 
)سوپاپ( جهت خروج بخار قرار داده شده که باعث می شود بخار ايجاد شده از غذای داغي که 
داخل اين ظروف ريخته می شود، غذا را خراب نكند و ظاهر اولیه خود را حفظ کند. جالب تر 
اينكه اگر آب داخل اين ظروف  ريخته شده باشد با بر عكس کردن ظرف، آب از اين سوراخ ها 

خارج نمی شود.
محصوالت  بازار،  در  تنوع  افزايش  درخصوص  پالستیک  هلدينگ طب  اقدامات  از  ديگر  يكي 
برند يومامي است که در زمینه تولید محصوالت مراقبتی مادر و کودک از قبیل پستانک ها، 
بطری های شیر خوری و... و به طور کلی محصوالت سیلیكونی و پلیمری فعالیت می کند. اين 
برند به تازگي اقدام به اضافه کردن قالب های پستانک و قالب دندانگیر برند مادر و کودک کرده 

است.
هلدينگ طب  برندهاي  از  ديگر  )يكي  کلیز  برند  به  مربوط  دورنگ  تزريق  دستگاه  راه اندازی 
پالستیک( ديگر اقدام اين شرکت است که اين دستگاه با قالب های جديد کاسه دو رنگ تست 

گرفته شده است.
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برای سبز شدن و پايداری رستوران خود، بايد اقدامات مختلفی انجام دهید که يكی 
فروشگاه پیک نیک  است. در  با محیط زيست  آنها ظروف تحويل غذای سازگار  از 

می توانید بهترين ها را کنار هم داشته باشید.
برای سال ها، اپراتورهای رستوران ها به دنبال راه های جديدی برای تقويت تالش های 
پايدار بودند، از کاهش ضايعات مواد غذايی گرفته تا کمپوست سازی و استفاده از 
وسايل کم مصرف انرژی. بسیاری از رستوران ها نیز به جنبش پايداری پیوسته اند و 

به دنبال گزينه های سبزتر برای ظروف غذا و تحويل غذا هستند.
را  افرادی که غذای خود  اکثر  انجام داد.  بايد  اين حرکت هوشمندانه ای است که 
خارج از منزل و در رستوران ها صرف می کنند، ممكن است مايل به پرداخت مبلغ 
بیشتری برای يک وعده غذايی رستورانی باشند که آن را »سبز« می دانند. ايجاد 
تغییرات کوچک برای سبزتر کردن کسب و کار شما می تواند بیشتر از محیط زيست 
مفید باشد، می تواند به شما کمک کند تا مشتريان وفاداری ايجاد کنید که طرفداران 

غذا، شیوه های پايداری و امنیت ظروف شما هستند.
يكی از راه های پیشبرد تالش های پايداری شما ارائه ظروف غذای سازگار با محیط 
که  دارند  را  فرصت  اين  رستوران ها  تحويل،  محبوبیت  افزايش  با  است.  زيست 
شیوه های پايدار را در همه حوزه های عملیاتی گسترش دهند و بسته بندی نیز از 
اين قاعده مستثنی نیست. طبق يک نظرسنجی، تقريباً دو سوم آمريكايی ها خواستار 
مصرف کنندگان  از  92درصد  و  هستند  واضح  برچسب گذاری  و  پايدار  بسته بندی 
زيست  يا  زيست  محیط  با  سازگار  حداقلی،  بسته بندی  که  می کنند  احساس 
و  است  کمتر  توسعه  حال  در  کشور های  در  میزان  اين  دارد.  اهمیت  تخريب پذير 
اين رسالت ماست که با فرهنگ سازی و آموزش به سبزتر شدن ظروف کمک کنیم.

ظروف تحويل غذای سبز فراتر از بسته بندی غذای شما هستند، آنها بخش مهمی از 
تجربه مشتری با کسب و کار شما هستند.

پنجعاملکلیدیکهدرظروفتحویلغذابایددرنظربگیرید
 روی بسته بندی سازگار با محیط زیست سرمایه گذاری کنید

را تصويب کرده اند که استفاده  قباًل قوانینی  ايالتی و محلی  از دولت های  بسیاری 
از بسته بندی استايروفوم را محدود می کند، بسته بندی اي که به طور طبیعی تجزيه 
نمی شود و در نتیجه محل های دفن زباله جهان را پر می کند. بر اين اساس، انواع 
ظروف غذای سازگار با محیط زيست تقريباً برای هر ظرفی که فكرش را بكنید در 
دسترس است. اين ظروف برای حفظ گرما، حفظ دوام و ارائه غذای تازه به مشتريان 

بدون به خطر انداختن کیفیت غذا طراحی شده است. 

 اقدامات احتیاطی در برابر کووید-19 انجام دهید
هنگام انتخاب بسته بندی، ايمنی کوويد-19 را فراموش نكنید. بسته بندی های با مهر 
و موم و با کیفیت، باعث ايجاد اعتماد در مشتريان می شود و به آنها نشان می دهد 
که هنگام تهیه غذای آنها اقدامات احتیاطی مناسبی انجام شده است، که به ويژه در 

طول همه گیری بسیار مهم است. 

 تجربه بیرون بر با کیفیت را در حافظه مشتری ایجاد کنید
دوستدار محیط زيست به معنای کیفیت پايین نیست. امكان انتخاب ظروف غذای 
سازگار با محیط زيست وجود دارد. ظروف غذای سازگار با محیط زيست که انتخاب 
می کنید بايد تا حد امكان غذای شما را در حین تحويل تازه نگه دارند. به عنوان 
تضمین  را  باال  کیفیت  خاص  به طور  که  کنید  انتخاب  را  بسته بندی هايی  مثال، 
می کنند. بهترين ظروف، غذای داغ را خوب نگهداری می کنند و بدون آشفتگی و 

بهم ريختگی به مشتری می رسانند. 

 برند خود را با ظروف سفارشی تحویل غذا به نمایش بگذارید
رستوران  در  خود  غذاهای  ارائه  نحوه  مورد  در  تصمیم گیری  صرف  ساعت ها  شما 
نكنید.  کوتاهی  خود  تحويلی  غذاهای  بهترين  نمايش  نحوه  مورد  در  می کنید. 
و  کیسه ها  کردن  سفارشی  است.  مهم  بسیار  مهمان  تجربه  برای  شما  بسته بندی 
جعبه هايی با لوگوی منحصربه فرد يا شعار برند خود را در نظر بگیريد تا سفارش 
که  شويد  کاغذی  منوهای  يا  بروشورها  جايگزين  شايد  يا  ببريد،  باالتر  را  تحويل 
احتماالً به سطل بازيافت ختم می شوند. بسته بندی با مارک منحصر به فرد يک قدم 
جلوتر می رود و به مشتريان نشان می دهد که شما روی تجربه آنها سرمايه گذاری 
کرده ايد و برای کسب وکارشان ارزش قائل شده ايد، مهم نیست که در کجا غذای 

شما را می خورند.

 شکل و اندازه ظروف حمل و نقل خود را تغییر دهید
شكل، سبكی و عملكرد ظروف غذای آماده برای تقريباً هر نوع غذايی متفاوت است. 
بنابراين مطابق با آن انتخاب کنید. شما می توانید بین انواع ظروف غذای سازگار با 
محیط زيست مناسب برای هر نوع غذايی، بدون هیچ خطری يكی را انتخاب کنید. 
کمپوست پذير،  شد:  داده  توضیح  زيست،  محیط  با  سازگار  مواد غذايی  ظرف  مواد 
اين  همه  قباًل  شما  و...  مجدد  استفاده  قابل  شده،  بازيافت  زيستی،  قابل تجزيه 

اصطالحات را شنیده ايد، اما واقعاً چه معنايی دارند؟ بیايید آن را تجزيه کنیم.
کمپوست پذير: مواد قابل کمپوست با دفع مناسب، چه در يک کمپوست تجاری يا 
خانگی، به سرعت تجزيه می شوند و به طور طبیعی به مواد غنی از مواد مغذی تبديل 
می شوند که می توانند در خاک برای تشويق رشد گیاه استفاده شوند. ظروف ساخته 

قابل کمپوست  شده با نیشكر/باگاس، بامبو و برخی پالستیک های زيستی معموالً 
مواد  ساير  و  زيستی  پالستیک های  مانند  تخريب پذير: محصوالتی  زيست  هستند. 
ساخته شده از گیاهان )يعنی نه سوخت های فسیلی( زيست تخريب پذير هستند، به 
اين معنی که به طور طبیعی در طول زمان توسط روش های بیولوژيكی )باکتری ها 
و قارچ ها( تجزيه می شوند. با اين حال، نرخ تجزيه بر اساس ماده متفاوت است، و 
برخی از دولت ها شروع به تنظیم مقررات برای استفاده از برچسب بر اساس میزان و 

سرعت تجزيه مواد کرده اند.
بازيافت شده: بسته بندی های ساخته شده با برخی پالستیک ها بازيافت می شوند يا 
با موادی ساخته می شوند که قباًل وجود داشته اند، و اغلب خودشان قابل بازيافت 

هستند. اين ها نیاز به ايجاد مواد جديد را کاهش می دهد.
مورد  دوباره  اولیه  استفاده  از  پس  می توانند  که  محصوالتی  مجدد:  استفاده  قابل 
استفاده قرار گیرند، مانند ظروف پالستیكی محكم، فنجان های قهوه قابل استفاده 
برای کاهش  راه های بسیار خوبی  قابل استفاده مجدد،  يا کاسه های ساالد  مجدد، 

ردپای محیطی شما هستند. 
https://get-doordash-com :منبع



11 10

نکاتمهم»هاتدلیوری«»هاتدلیوری«
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برند پیکنیکپیکنیک امنیت و سالمت غذای شما را تضمین می کند.
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آيا تا به حال مشتري شما از اينكه غذای سفارشي خود را سرد، خیس يا بدتر از همه 
پخش شده در داخل کیسه تحويل گرفته است، شكايت کرده؟! هیچ کس نمی خواهد 
غذای بهم ريخته دريافت کند. مهم است که به عنوان يک رستوران دار، هر کاری که 
می توانید برای بسته بندی مناسب غذای خود انجام می دهید و اطمینان حاصل کنید 
که هنگام تحويل به مشتري با همان کیفیتي است که درست می کنید و غذا به 
بهترين شكل به دست مشتری شما می رسد. در اينجا ما نكاتی را در مورد چگونگی 
بهبود بسته بندی بیرون بر خواهیم گفت که غذا تازه، داغ و با همان کیفیت اولیه 

تحويل مشتري می شود.

 در بسته بندی به دنبال چه چیزی باشیم
قبل از اينكه جزئیات نحوه بسته بندی مواد غذايی خاص را با همان کیفیت اولیه 
توضیح دهیم، مهم است که به نیازهای بسته بندی خاص خود توجه کنید. هنگام 
تصمیم گیری برای خريد نوع بسته بندی، به اين فكر کنید که رستوران شما چه نوع 
غذايی سرو می کند و چگونه ارسال می کنید. به اين فكر کنید که هر غذای موجود 
در منوی شما چگونه بايد بسته بندی و ارسال شود. احتماالً نیاز به بسته بندی برای 
پیش غذاهای  مخلفات، سس ها،  نوشیدنی ها،  مانند  مختلف  اقالم  از  وسیعی  طیف 
بايد در بسته بندی  پنج ويژگی وجود دارد که  به طور کلی،  کوچک و غیره داريد. 

به دنبال آنها باشید.

 دوام
به دنبال ظروف بیرون بری باشید که محكم هستند. شما می خواهید غذای خوشمزه 
شما در ارسال به خانه مشتری ايمن باشد. به ياد داشته باشید که اين ظروف حاوی 
غذا، سوار بر موتورهايی هستند که احتماالً به سمت باال، پايین و هر طرفی حرکت 
می کنند. غذای خود را طوری بسته بندی کنید که فارغ از اينكه چه چیزی داخل 

آن است، به بهترين شكل به دست مشتری برسد.

 مواد
را  بسته بندی اي  مواد  نمي شوند.  ساخته  يكسان  مواد  از  بسته بندی  ظروف  همه 
انتخاب کنید که مطابق با نیازهای فردی رستوران شما و سازگار با محیط زيست 
از سه ماده بسته بندی اصلی برای بسته بندی های  بیرون بر استفاده  باشد. معموالً 
اين گزينه ها دارای اشكاالتی  اين حال، هر سه  با  می شود: فوم، مقوا و پالستیک. 

هستند.

 فوم: برای نگهداری غذاهای سرد يا گرم خوب است، اما خیلی بادوام نیست و 
به راحتی می شكند و اغلب باعث نشت غذا می شود. استايروفوم برای محیط زيست 
مناسب نیست، زيرا زيست تخريب پذير نیست. پالستیک: به همان اندازه که ارزان و 
بادوام است، محبوب نیز هست. با اين حال، زيست تخريب پذير نیست و در صورت 

دور ريخته شدن موجب آلودگی محیط زيست می شود.

 مقوا: زيست تخريب پذير است که آن را به گزينه ای پايدارتر تبديل می کند. با 
اين حال، عايق خوبی ندارد و در برابر غذاهای مرطوب مقاومت نمی کند. جعبه های 
مقوايی زمانی که برای پیتزا استفاده می شوند بهترين هستند.خوشبختانه، چندين 
با محیط زيست محبوبیت  به دلیل طراحی سازگار  دارند که  ماده جديدتر وجود 

پیدا کرده اند.

 ظروف مقوایی بازیافتی: به دنبال ظروف قابل کمپوست و بدون فلوئور باشید. 
آنها با مهر سبز مشخص می شوند. اين بدان معنی است که اين ظروف از 100درصد 
مقوای بازيافتی ساخته شده اند. در حال حاضر فنجان و ظروف سوپ نیز از کاغذ 

بازيافتی درست می شود.

 پالستیک های زیستی: اين ظروف از موادی ساخته شده اند که ظاهری شبیه 

پالستیک دارند اما زيست تخريب پذير هستند. محصوالت پیک نیک از اين دسته از 
مواد ساخته می شوند که قابل استفاده مجدد و زيست تخريب پذير هستند و سمومی 

به غذای شما اضافه نمی کنند.

 فویل: ظروف فويل آلومینیومی نیز يک گزينه سازگار با محیط زيست هستند.
ظروف قابل بازيافت: اگر هیچ يک از اين گزينه های قابل کمپوست را پیدا نكرديد، 
حداقل از ظرفی استفاده کنید که پس از استفاده قابل بازيافت باشد. اين محصوالت 

با نماد بازيافت به عنوان قابل بازيافت مشخص خواهند شد.

 اندازه
اندازه عامل مهمی در تصمیم گیری برای بسته بندی مناسب است. شما به ظروفی 
نیاز داريد که برای غذای شما خیلی بزرگ نباشد. شما نمی خواهید غذای بیرون بر 
در مسیر و حین تحويل به اطراف ُسر بخورد. اين امر می تواند باعث شود که غذای 

شما در يک توده نامرتب و غیر اشتها آور به دست مشتری برسد.
باشید که  داشته  نمی خواهید ظروف خیلی کوچكی  مشابه، شما همچنین  به طور 
غذای شما فضای کافی نداشته باشد يا از ظرف بیرون بريزد. شما به دنبال ظروف 

طاليی هستید، نه خیلی بزرگ، نه خیلی کوچک، کاماًل مناسب!

 کاربرپسند
بسته بندی خود را با در نظر گرفتن مشتری انتخاب کنید. مطمئن شويد که ظروف 
به راحتی باز و بسته می شوند و لبه های مزاحم و تیز ندارند. اگر می خواهید امتیاز 
باالتری داشته باشید، از ظروفی استفاده کنید که می توان آن ها را در مايكروويو قرار 
داد تا بقايای آن را دوباره گرم کنید. بیشتر غذاهای بیرون بر به طور کامل مصرف 
بسیار  گزينه  مايكروويوی  ظروف  می ماند،  باقی  بعدی  وعد های  برای  و  نمی شوند 
مناسبی است زيرا شما می توانید به راحتی آن را در يخچال نگهداری کنید و سپس 

در همان ظرف گرم کنید.

 نام تجاری
ايجاد  با  شما ست.  برند  نشان دهنده  شما  بسته بندی  که  کنید  حاصل  اطمینان 
ايجاد  مشتری  روی  بر  ماندگاری  تأثیر  شما،  برند  برای  به فرد  منحصر  بسته بندی 
می کنید. اين جزئیات کوچک است که يک رستوران را متمايز می کند. بسته بندی 
مارک يک راه عالی برای بازاريابی رستوران شما ست. حتی ممكن است به استخدام 

يک متخصص برای طراحی بسته بندی سفارشی برای رستوران خود فكر کنید.

 نحوه بسته بندی مواد غذایی
اکنون که نكات مربوط به انواع بسته بندی را می دانید، وقت آن است که ياد بگیريد 
چگونه از بسته بندی خود برای دستیابی به بهترين نتايج استفاده کنید. اينها  الفبای 

بسته بندی برای موفقیت در تحويل بیرون بر هستند!

 نوشیدنی ها
اغلب مردم نوشیدنی هايی را برای همراه با غذای بیرون بر سفارش می دهند. مهم 
است که خوراکي سرد را از خوراکي گرم جدا نگه داريد. هیچ کس يک نوشابه داغ 
يا غذايی که پس از قرار گرفتن در کنار نوشیدنی سرد، سرد شده است نمی خواهد.

نوشیدنی ها را جدا نگه داريد و مطمئن شويد که آنها را برای سفر با درب های مناسب، 
محكم کنید. شما نمی خواهید نوشیدنی ريخته شود و غذا را در حین حمل و نقل 
خراب کند. اگر نوشیدنی يخ زده ای مانند میلک شیک بسته بندی می کنید، حتما از 

کیسه های عايق و بسته های خنک برای يخ نگه داشتن نوشیدنی استفاده کنید.

 بطری ها
اگر نوشیدنی های بطری های شیشه ای يا پالستیكی را تحويل می دهید، حتما بطری 
را در روزنامه يا يک کیسه کاغذی بپیچید تا در هنگام حمل و نقل ايمن بماند و 

اينكه کااليی شكننده را حمل  از  مطمئن شويد که پیک موتوری تان 
مي کند مطلع است.

 غذاهای پخته شده
هنگام بسته بندی غذاهای گرم و پخته، گرم نگه داشتن آن غذا از زمان 
مهم  بسیار  می کند،  دريافت  را  آن  مشتری  که  زمانی  تا  شدن  آماده 
است. گرم نگه داشتن غذا برای ايمنی غذا و خوشحالی مشتری بسیار 
مهم است. مطمئن شويد که غذای خود را خوب بسته بندی کرده و آن 
را زير گرم کننده نگه داريد تا زمانی که برای بیرون بر تحويل می شود. 
غذای خود را در ظرفی با اندازه مناسب قرار دهید. سپس، درب ها را با 
نوار چسب ببنديد تا مطمئن شويد که درب ها محكم هستند و از هر 
گونه آشفتگی حمل و نقل جلوگیری کنید. اگر در حال بسته بندی يک 
ظرف سس هستید، می توانید ظرف را در فويل بپیچید تا محكم تر شود.

 فست فود
برای موفقیت اقالم سرد و گرم را از هم جدا نگه داريد. اگر چیزی ترد 
مشتری  که  همان طور  کنید  می کنید، سعی  بسته بندی  و سرخ شده 
می پسندد، آن را بسته بندی کنید. حفظ تردی آن بسیار اهمیت دارد. 
همچنین، از جعبه ای استفاده کنید که مقداری تهويه دارد تا مطمئن 

شويد بخار باعث خیس شدن اقالم سرخ شده نمی شود.

 مواد غذایی تازه
همه اقالم تازه را از وسايل داغ دور نگه داريد تا مطمئن 

شويد که خیس نمی شوند. اگر کاالی تازه ای را حمل 
می کنید که بايد سرد بماند، آن را بسته بندی کنید و 
به مشتری اطالع دهید که آن را در يخچال نگهداری 

کند.

 غذای منجمد
گرم  غذاهای  از  را جدا  منجمد  غذاهای  قبال ذکر شد،  که  همانطور 

نگه داريد. غذاهای منجمد را در يک کیسه عايق بسته بندی کنید. اگر 
مورد شما بايد کامال يخ زده بماند، می توانید در هنگام حمل و نقل از يخ 

خشک يا بسته های يخ استفاده کنید. 

 دورچین ها و سس ها
اگر غذای شما با دورچین ها يا سس ها همراه است، مطمئن شويد که 
آنها را در ظروف ضد نشت و جدا از ظرف اصلی بسته بندی کنید. اگر 
نگران نشت ظروف هستید، آنها را در فويل يا پالستیک بپیچید تا از 

ايجاد آشفتگی در داخل کیسه تحويل جلوگیری کنید.

 در نتیجه
اکنون همه چیزهايی را که بايد در مورد بسته بندی مناسب غذا برای 
در  که  باشید  داشته  ياد  به  گرفته ايد.  ياد  بدانید،  رستوران  تحويل 
بسته بندی مواد غذايی خود بسیار دقت کنید. هرچه در بسته بندی کار 
بهتری انجام دهید، غذای شما بهتر دريافت خواهد شد. از اين گذشته، 
شما برای ايجاد غذاهای خوشمزه و زيبا تالش زيادی می کنید. شما 
بايد تمام تالش خود را بكنید تا مطمئن شويد که مشتری آنها را در 
شرايطی که شما تهیه کرده ايد، به دست می آورد و نه انبوهی درهم و 
برهم. مراقب بسته بندی مواد غذايی خود باشید تا مشتريان در کمترين 

زمان از کیفیت خدمات تحويل شما هیجان زده شوند!
https://www.becausehealth.org/all-about-take-out- :منابع
html.2540550848-containers
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هات دلیوری،  تحولی  عظیم  در صنعت  بسته بندی  و  تحویل  غذاست  که  به  دلیل  داشتن  سوپاپ هوا  و  دیوایدر   )جداکننده( به عنوان یکی  از  استانداردترین 
 و مناسب ترین  ظروف  بسته بندی  در  صنعت  غذا  شناخته  شده است. 

بسته بندی جزئی از ماده غذايی است، بنابراين اگر مواد تشكیل دهنده و نوع ظروف 
مناسب نباشد، می تواند بر غذا تاثیر نامطلوبی بگذارد. بايد توجه کنیم که هر نوع 
برند  شود.  حفظ  آن  در  موجود  مواد  تا  دارد  نیاز  بسته بندی  نوع  يک  به  غذايی 
پیكنیک با افتخار و برای اولین بار ظروفی را به نام »هات دلیوری« به بازار معرفی 
و  توزيع شده اند  و  تولید  کاربردی  بسیار  قابلیت های  با  اين ظروف  کرده است که 
بی شک اين امر تحولی عظیم در صنعت بسته بندی مواد غذايی در ايران خواهد بود.

افزايش مصرف غذا در  افزايش جمعیت و نیاز گروه های مختلف سنی و  با  امروزه 
است. ظروف  يافته  افزايش  يكبار مصرف  از ظروف  استفاده  به  نیاز  منزل،  از  خارج 
پالستیک  جنس  از  است  متداول  بسیار  آنها  از  استفاده  امروزه  که  مصرفی  يكبار 

از اهمیت ويژه ای برخوردار است، چراکه مستقیم  هستند. بسته بندی مواد غذايی 
سالم  و  بهداشتی  ايمن،  بسته بندی  اين  بايد  پس  است؛  ارتباط  در  ما  سالمت  با 
اقدام  بازار  در  که  هستند  کشورمان  جای جای  در  افرادي سودجو  متاسفانه  باشد. 
سالمت  برای  ارزشی  هیچ  و  می کنند  غیر استاندارد  و  ناسالم  ظروف  تولیدات  به 
به  اين در حالی است که در آينده ای نه چندان دور  مصرف کننده قائل نمی شوند. 
سالمت مصرف کننده آسیب های بسیار جدی وارد خواهد شد. همین موضوع باعث 
فعالیت  مواد خوراکی  و  غذا  زمینه  در  که  افرادی  و  رستوران داران  برای  مي شود  
می کنند، مسائلی از قبیل نارضايتی مشتريان پیش می آيد که از کیفیت غذا، طعم 

غذا، بسته بندی غیر استاندارد و... شكايت دارند.

هاتدلیوریهاتدلیورییاانقالبدرصنعتبستهبندی؟
 ویژگي هاي ظروف هات دلیوري

ظروف  تولیدات  و  بسته بندی  پیشرفت  و  گسترش  روند  به  دقیق تر  نگاهی  با 
نیاز  رفع   راستای  در  و  موازی  تغییرات گسترده،  اين  که  يكبارمصرف درمی يابیم 
مصرف کننده بوده است. استفاده از مواد اولیه مرغوب، داشتن تايیديه های بهداشتی، 
داشتن قابلیت هايی نظیر استفاده در مايكروويو، فريزری بودن و همچنین داشتن 
سیب سالمت و فودگريد بودن از ويژگی های بارز ظروف يكبارمصرف مرغوب است 
که در انتخاب ما چه به لحاظ مصرف کننده و چه به لحاظ توزيع کننده نقش بسزا 

و موثری دارد.
بسته بندی ناسالم سبب می شود کیفیت و طعم مواد غذايی به شدت افت کند و گاها 
مواد غذايی در مجاورت هوا، در معرض فاسد شدن قرار بگیرند و طعم نامطلوبی 

داشته باشند.
به دلیل اهمیت و نیاز توجه به سالمت مصرف کنندگان و ايجاد يک روش مناسب 
در جهت رفاه  مشتريان رستورانی، بسته بندی صحیح غذا يكی از فاکتورهای مهمی 

است که بايد به آن توجه ويژه ای داشت.
در همین خصوص برند پیكنیک برای اولین بار ظروفی را به نام »هات دلیوری« به 

بازار معرفی کرده که به چند ويژگی منحصر به فرد اين ظروف می پردازيم:
داشتن سوپاپ هوا: وجود سوراخ روی درب اين محصول سبب می شود ضمن اينكه 
غذا گرم و مانند دقیقه های اول پخت به دست مشتری برسد، از خمیر شدن غذا 
جلوگیری می کند، چرا که هوا به دلیل وجود سوراخ سوپاپ هوا در گردش است. 
در  بیشتر  که  و...  برنج  پاستا،  نظیر  اروپايي  يا  ايراني  غذاهاي  انواع  دلیوري  براي 
معرض خمیر شدن هستند، بايد از ظروفي استفاده شود که دارای سوپاپ هوا باشند.

جنس  از  قطعه  يک  جداکننده  يا  ديوايدر  جداکننده:  همان  يا  ديوايدر  داشتن 
به منظور  و  يا مخلفات غذا،  و  و دورچین  به گنجايش  بسته  است که  پلی پروپیلن 
زيبا و مرتب  نمای  تعبیه شود و يک  بودن بسته بندی می تواند روی ظرف  مرتب 
را برای مشتريان به ارمغان آورد. اين امر سبب ايجاد رضايت مشتريان و همچنین 
سهولت در بسته بندی غذا مي شود. با انتخاب اين ديوايدر، دورچین ها با نظم خاصی 

غذا  بهم ريختگی  سبب  غذا  حمل  طول  در  جابه جايی  و  می گیرند  قرار  ظرف  در 
نمی شود .

قابلیت استكبل بودن يا روی هم سوار شدن: پستی و بلندی های استانداردی که در 
اين ظروف وجود دارد، باعث می شود ظروف  به صورت ثابت و بدون لغزش روی هم 
سوار شوند و در زمان مدت دلیوری، غذا بدون هیچ گونه بهم ريختگی يا سرريز شدن 

به دست مشتری برسد.
داشتن گنجايش و مدل های متنوع: از ديگر ويژگی های اين ظروف که سبب متمايز 
شدن آنها از ديگر ظروف موجود در بازار شده است، گنجايش های متنوع اين ظروف 
ظروف  می دهد.  را  نیازشان  به  بسته  انتخاب  قدرت  مصرف کنندگان  به  که  است 

هات دلیوری در سه مدل )دايره ، مربع و مستطیل( ارائه می شود.
قابلیت قرارگیری در مايكروويو، فريزر و ماشین ظرفشويی از ديگر ويژگی های ظروف 
هات دلیوری است و همچنین داشتن تايیديه از وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و 
همچنین سازمان استاندارد مواد غذايی بريتانیا از اصلی ترين مجوز های تولید ظروف 

هات دلیوری است.
ظروف  خود،  اجتماعی  و  محیطی  زيست  فعالیت  راستای  در  پالستیک  طب 
به  به راحتی  اين معنی که  به  است؛  تولید کرده  بازيافت  قابلیت  با  را  هات دلیوری 
چرخه بازيافت بازمی گردند و نكته مهم ديگري  که در تولید اين ظروف لحاظ شده 
اين است که از هیچگونه مواد بازيافتی استفاده نشده و از سالم ترين و مرغوب ترين 

مواد اولیه تولید مي شود.
تمام  برای  و  شده  ساخته  دنیا  دلیوری  روز  استانداردهای  بر اساس  هات دلیوری 
رستوران هايی که همیشه به دنبال ايده های جديد و کاربردی در دلیوری غذايشان 
هستند، مناسب است. اين ظروف در هلدينگ بزرگ طب پالستیک ساخته شده و 

برند پیكنیک با افتخار اين ظروف را به مرحله توزيع رسانده است.
حمايت های  و  مصرف کنندگان  اساسی  نیاز  درک  و  شناخت  با  که  است  امید 
مصرف کنندگان عزيز در طی سال ها همواره بتوانیم میزبان شما در ارائه شیوه های 
تهیه و گردآوری: سایه اقبال  جديد باشیم. 
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