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رسول خدا صلی ا  علیه وآله فرمود:

ُروا ُرْغفاَنُکْم َفِانَُّه َمَع ُكلِّ َرِغیٍف َبَرَكًة؛ َصغِّ

»تکه های نانتان را كوچك بگیرید كه با 

هر تکه نانی، بركتی جداگانه است.«
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صاحب امتیاز: شرکت گلنان
مدیر مسوول: دکتر پروانه خضرایی نیا

مدیر اجرایی: نگار صحبتی
زیر نظر هیات تحریریه

گرافیست و صفحه آرا: ملیحه یاوری
پیام گلنان آمادگی خود را برای انتشار مقاالت علمی و تحلیلی و 

نظرات شما در زمینه ی این صنعت اعالم می دارد.
نقل و اقتباس از مطالب پیام گلنان با ذ کر منبع بالمانع است.

نقل و چاپ مطالب در پیام گلنان، الزامًا به معنی تایید آن مطلب 
نیست.

نشانی: تهران، بزرگراه آزادگان جنوب، احمد آباد مستوفی، میدان 
پارسا، صنوبر چهارم شمالی، کوی شهید غالمی، پالک 4

کد پستی: 3313144593             تلفن: 021-48344
فکس: 021-48343300

payamegolnan@golnanpuratos.com :پست الکترونیکی
چاپ: نامی نقش - تهران، خیابان جمهوری، بعد از چهارراه مخبرالدوله، 

کوچه محمودی، کوچه ساالرفاتح، پالک 3 . تلفن: 33114363

همگی شاهد هستیم که با پیشرفت تکنولوژی و تالش کسب و کارها 
تعداد  به  به روز  برای مشتریان، روز  در جهت تسهیل فرآیند خرید 
به  با  الکترونیکی  تجارت  می شود.  افزوده  اینترنتی  فروشگاه های 
وقت  در  خرید، صرفه جویی  در  راحتی  مزایایی چون  داشتن  همراه 
هم  غیره،  و  محصول  از  دقیق  اطالعات  آوردن  به دست  هزینه،  و 
منافع خریداران و هم منافع صاحبان کسب و کار را در بر داشته است.

مکرر  درخواست های  به  بنا  راستا،  همین  در  نیز  پوراتوس  گلنان 
به  مستقیم  فروش  بستر  بار  اولین  برای  تا  شد  آن  بر  مشتریان 
مصرف کننده نهایی را فراهم نماید. فروشگاه اینترنتی گلنان پوراتوس 
این امکان را برای همراهان همیشگی خود در سراسر کشور فراهم 
می سازد تا به روشی جدید و با سهولت بیشتر محصوالت شرکت را 

در بسته بندی های کوچک و به طور مستقیم تهیه نمایند.
این نکته پوشیده نیست که عواملی مانند شیوع کرونا، سخت شدن 
اشتیاقی  و همچنین  کوچک  بسته بندی های  به  مشتریان  دسترسی 
از  استفاده  برای  شیرینی  و  نان  حرفه ای  مصرف کنندگان  بین  که 

آن  بر  را  پوراتوس  گلنان  آنالین  فروش  تیم  دیده شد،  محصوالت 
و در سریع ترین  به طور فشرده  را  اندازی سایت  راه  پروژه  تا  داشت 

زمان ممکن به نتیجه برسانند.
الزم به ذکر است که در حال حاضر تنوع محصوالت گلنان پوراتوس 
بهبود  نان،  آماده  مخلوط های  شامل  کوچک  بسته بندی های  با 
دهنده ها، اُتنتیک، پودر کیک ها، تاپینگ ها و فوندانت ها می باشد. 
همچنین در آینده ای نزدیک، بسته بندی یک کیلویی شکالت ها و 

مغزی ها به این لیست افزوده خواهد شد.
آدرس با  کنون  هم ا پوراتوس  گلنان  اینترنتی   فروشگاه 
گرامی  مشتریان  دسترس  در   www.golnanpuratos.shop
ساعات  در  و  چهارشنبه  تا  شنبه  نیز  سایت  پشتیبانی  تیم  می باشد. 
عزیزان  شما  سواالت  پاسخگوی  و  پیگیری  را  سفارشات  اداری 
و   02148341 تماس  شماره های  با  می توانید  شما  هستند. 
02148345 با ما در ارتباط باشید و با نظرات، پیشنهادات و انتقادات 

سازنده خود ما را در بهبود خدمت رسانی یاری دهید.

w w w . g o l n a n p u r a t o s . s h o p

کروناما را بههمنزدیکتر کرد

الناز حقیقی
سرپرست خدمات مشتریان
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انشاا 
حبیب اله حّداد
مدیرعامل

دکتر  خانم  گلنان همکارمان  پیام  قبل  درشماره 
که  رساندند  عزیزان  شما  اطالع  به  رهنمون 
پس از چهارسال تالش بی وقفه نهایتًا شورای 
عالی آموزش و پرورش ایجاد رشته ای تحت 
نان، شیرینی و شکالت« را مصوب  عنوان »

و ابالغ نمود.
پیگیری های  حاصل  که  رشته  این  تصویب 
وزارت  ما در سطوح مختلف  فراوان همکاران 

از  که  معناست  این  به   است  پرورش  و  آموزش 
این  پس در سراسر کشور افراد حقیقی و حقوقی 

همین  تحت  هنرستان هایی  می توانند  ذیصالح 
عنوان تاسیس و راه اندازی کنند. 

دروس تخصصی این هنرستان ها تماما توسط همکاران 
ما تدوین و از آخرین یافته ها و تجربیات سایر کشورها که در 

زمینه نان، شیرینی و شکالت حرفی برای گفتن دارند استفاده 
شده است. تصویب این رشته تحصیلی هرچند خود گامی بلند برای 

پرکردن خالء آموزشی موجود در حوزه این کسب و کارها بود لیکن چنانچه 
اثر  اقدامی کم  باشد بی گمان  نداشته  به دنبال  را  بعدی دلسوزان و عالقمندان  خواهد گام های  ابتر  و 

ایم  بود. ما مصممیم  که اولین هنرستان را در کنار دفتر مرکزی شرکت در احمدآباد مستوفی در زمینی که به همین منظور خریداری کرده 
ایجاد نماییم، به امید این که این هنرستان نمونه ای باشد که دیگر عزیزان عالقمند با الگوگیری از آن واحدهای مشابهی را در سطح 
اندازی هنرستان هایی مشابه در سطح  گذاری در خصوص راه  کشور ایجاد نمایند. ما ضمن دعوت از همه دلسوزان عالقمند به سرمایه 

کشور به شما قول می دهیم که در کنار شما بوده و حداقل 4 کار مهم را برای شما انجام دهیم.

1  آموزش مدرسین نانوائی و قنادی و شکالت این هنرستان ها
2  تامین مواد اولیه مورد استفاده این هنرستان ها

3  تامین و تجهیز کارگاه های تخصصی این هنرستان ها به قیمت مناسب توسط شرکت بیک صنعت  
4  پرداخت شهریه حداقل 10 نفر از هنرجویان بی بضاعت در هر هنرستان

و اینک این گوی و این میدان، همکاران ما با تالش چهارساله، بستر قانونی ایجاد این چنین هنرستان هایی که جایشان واقعا در حوزه 
کسب و کار نانوایی ، قنادی و شکالت خالی بود فراهم کردند، اینک زمان به میدان آمدن شما دلسوزان و عالقمندان است، شما بهتر از 
هرکس مطلعید که تا چه اندازه این هنرستان ها قادر خواهند بود مشکل نیروی انسانی کارآمد و تحصیل کرده را که مشکل جدی فعلی 
توسعه این حوزه هاست را حل کنند. ما از شما پیشکسوتان، اتحادیه های محترم، اشخاص حقیقی عالقمند، تولیدکنندگان صاحب 
نام و مطرح نان و شیرینی و شکالت دعوت می کنیم ایجاد هنرستان های مشابه را در دستور کار خود قرار دهید و اطمینان داریم که با 

توجه به برکات عدیده ایجاد این چنین مراکز آموزشی اقداماتتان مرضی خداوند تبارک و تعالی خواهد بود.

همراهان عزیز
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همگی شاهد هستیم که با پیشرفت تکنولوژی و تالش کسب و کارها 
تعداد  به  به روز  برای مشتریان، روز  در جهت تسهیل فرآیند خرید 
به  با  الکترونیکی  تجارت  می شود.  افزوده  اینترنتی  فروشگاه های 
وقت  در  خرید، صرفه جویی  در  راحتی  مزایایی چون  داشتن  همراه 
هم  غیره،  و  محصول  از  دقیق  اطالعات  آوردن  به دست  هزینه،  و 
منافع خریداران و هم منافع صاحبان کسب و کار را در بر داشته است.
مکرر  درخواست های  به  بنا  راستا،  همین  در  نیز  پوراتوس  گلنان 
به  مستقیم  فروش  بستر  بار  اولین  برای  تا  شد  آن  بر  مشتریان 
مصرف کننده نهایی را فراهم نماید. فروشگاه اینترنتی گلنان پوراتوس 
این امکان را برای همراهان همیشگی خود در سراسر کشور فراهم 
می سازد تا به روشی جدید و با سهولت بیشتر محصوالت شرکت را 

در بسته بندی های کوچک و به طور مستقیم تهیه نمایند.
دسترسی  سخت شدن  کرونا،  شیوع  مانند  عواملی  شک  بدون 
بین  که  اشتیاقی  همچنین  و  کوچک  بسته بندی های  به  مشتریان 
مصرف کنندگان حرفه ای نان و شیرینی برای استفاده از محصوالت 
عوامل  مجموعه  داشتند،   نقش  گیری  تصمیم  این  در  دیده شد 

برشمرده شده تیم فروش آنالین گلنان پوراتوس را بر آن داشت تا 
اندازی سایت را به طور فشرده و در سریع ترین زمان ممکن  پروژه راه 

به نتیجه برساند.
گلنان  محصوالت  تنوع  حاضر  حال  در  که  است  ذکر  به  الزم 
نان،  آماده  مخلوط های  شامل  آنالین  فروشگاه  این  در  پوراتوس 
و  فوندانت ها  تاپینگ ها،  کیک ها،  پودر  اُتنتیک،  دهنده ها،  بهبود 
مغزی های میوه ای و کرمی می باشد. همچنین در آینده ای نزدیک، 
بسته بندی یک کیلویی شکالت ها به این لیست افزوده خواهد شد.
آدرس با  کنون  هم ا پوراتوس  گلنان  اینترنتی   فروشگاه 
گرامی  مشتریان  دسترس  در   www.golnanpuratos.shop
ساعات  در  و  چهارشنبه  تا  شنبه  نیز  سایت  پشتیبانی  تیم  می باشد. 
عزیزان  شما  سواالت  پاسخگوی  و  پیگیری  را  سفارشات  اداری، 

هستند.
شما می توانید با شماره های تماس 02148341 و 02148345 با ما 
در ارتباط باشید و با نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده خود ما را 

در بهبود خدمت رسانی یاری دهید.

کروناما را بههمنزدیکتر کرد

الناز حقیقی
سرپرست خدمات مشتریان
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قنادی ۹۰ سالۀ 
»مینیون«

از اوکراین تا
یکا ایران و آمر

قنادی »مینیون« به عنوان قدیمی ترین کافه قنادی تهران

به ثبت ملی رسید

قنادی مینیون نزدیک به 90 سال است که در تقاطع دو خیابان تهران، سعدی و 
هدایت هنوز پابرجا و شیرینی هایش زبانزد خاص و عام است.

در سال 1935 میالدی یک خانوادۀ اکراینی با نام ترپوگوسیان برای نجات خود از 
فشارهای اقتصادی و بحران هایی که در اروپای ملتهِب آن روز، در حد فاصل دو 

جنگ جهانی رخ داده بود به ایران مهاجرت کردند.
ایران  آرد در  اندازی کردند.  راه  تهران  نانوائی در  با شروع جنگ دوم جهانی یک 
جیره بندی بود اما آنها سهمیه گرفتند و نان پختند. نانی که آنها می پختند با نانی که 
در ایران رایج بود تفاوت داشت. نه تافتون بود و نه سنگك، نه لواش و نه بربری. 

آن ها نانی شبیه به نان بولکی و باگت درست می کردند.
 

پایان جنگ و آغاز قنادی
جنگ جهانی که به پایان رسید وارد صنعت قنادی شده و با تولید شیرینی های خود 

وارد حرفه جدیدی شدند.
با توجه به اینکه شغلشان در اوکراین شکالت سازی بود، یک دستگاه شکالت سازی 
هم از اروپا وارد کرده و در کنار شیرینی های خوشمزه ای که درست می کردند شکالت 
هم ساختند. این شکالت های دست ساز دارای طعم ها و ترکیبات مختلف هستند 
که مهم   ترین آن شکالت پوست پرتقالی است. در واقع اینجا بود که اولین شکالت 
فروشی تهران پا گرفت. در حال حاضر تنها بازماندۀ این خانواده روبن ترپوگوسیان 

است که همراه با همسرش قنادی مینیون را اداره می کنند.
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نام مینیون
پسر کوچک خانوادۀ ترپوگوسیان در مدرسهء فرانسوی سن لوئی تحصیل می کرد 
را  »مینیون«  واژۀ  او  بودند  خود  قنادی  برای  اسم  دنبال  خانواده  این  که  زمانی  و 
پیشنهاد کرد که در فرانسه به معنای بامزه، ظریف و کوچک است. نامی که تا به 

امروز ماندگار شد.

کیک مادر و سرمایۀ پدر
مادر روبن آن زمان ها برای عید پاک در منزل کیکی می پخت که بسیار خوشمزه 
بود و زمانی که قنادی مینیون آغاز به کار کرد، مادرش شیرینی مخصوص عید پاک 
مسیحیان را به نام »پاسکا«  برای مشتریان درست کرده و مسیحیان تهران نزدیک 
عید پاک برای خرید این کیِک مخصوص، از انتهای خیابان هدایت تا دم قنادی 

مینیون صف می کشیدند.

یکا شعب مینیون در آمر
فرزندان روبن ترپوگوسیان نیز این پیشه را ادامه داده اند. آنها در آمریکا دو شعبه از 
قنادی مینیون را راه اندازی و همهء محصوالت مینیون را با همین کیفیت در آمریکا 
تولید و عرضه می کنند. پسر آقای روبن شعبه ای در گلندل آمریکا را اداره می کند و 
دخترش در پاسادنا شعبه دوم را راه انداخته است، اما هر دوی آنها پیشینه مینیون 

خیابان سعدی را ندارند.

ی های مشهور مینیون مشتر
با توجه به قدمت مینیون و کیفیت خوب شیرینی های این قنادی مسلمًا بسیاری از 
سرشناسان عهد گذشته، مشتری های آن بودند که از آن جمله می توان به فضل  اله 

زاهدی و حسین عالء اشاره کرد.

یان وفادار مشتر
عاشق  که  مشتریانی  دارد.  و  داشته  را  خود  خاص  مشتریان  مینیون  قنادی 
هیچ   با  را  مینیون  قنادی  شیرینی های  طعم  و  هستند  ارمنی  سنتی  شیرینی های 
خوب  اخالق  واسطه  به  صرفا  مینیون  مشتریان  نمی کنند.  عوض  دیگری  چیز 
این  در  مانده اند.  وفادار  سال ها  این  همه  در  و  شده اند  جذب  قنادی  این  پرسنل 
قنادی شیرینی ها و شکالت هایی پخته می شود که نمونه آنها در قنادی های دیگر 

یافت نمی شود.
ثبت  به  معاصر  معماری  میراث  به عنوان  مینیون  شیرینی  فروشی  ساختمان 

رسید. ملی 
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امروزه نسلی را شاهد هستیم که هم دنیای بدون تکنولوژی را تجربه کرده و معتقد 
است زمانی افراد بدون گوشی هوشمند زندگی می کردند و هم زمانی را تجربه کرده 
که مطمئن است بدون استفاده از امکانات دنیای اینترنت زندگی سخت تر می شود.

نمی توان  و  می زند  رقم  را  ما  زندگی  آینده  دیجیتال،  دنیای  کنیم  باور  ناچاراً  باید 
سرنوشت بشر را از دست او باز پس گرفت. در دنیای اینترنتی امروز که رویکرد فعلی 
بخش  در  می بایست  سازمان ها  می باشد،  دیجیتال  فضای  به  جامعه  و  مخاطبین 
بازاریابی دیجیتال حضور گسترده تر و پررنگ تری را جهت پاسخگویی به نیازهای 

مخاطبان خود داشته باشند. 
همچنین، در این روزها که بیماری کوید 19 هنوز به پایان نرسیده و در حال ورود 
به موج های جدید خود می باشد، سازمان های پیشرو و موفق شرایط نرمال جدید 
با این شرایط تطبیق داده و به تدوین مجدد  را پذیرفته، مدل کسب و کار خود را 
برنامه های جامع برای رویارویی با این شرایط و خدمت رسانی به مخاطبین خود 

پرداخته اند. 
یکی از کانال های اصلی ارتباطی در  بازاریابی، دیجیتال مارکتینگ و استفاده از نقاط 
از این فضا داشت.  تا بتوان بهره مناسبی  با سازمان است  تماس آنالین مخاطب 
از فعالیت ها و  بازاریابی دیجیتال شامل مجموعه ای  دیجیتال مارکتینگ یا همان 
کارهایی است که در زمینه ی بازاریابی انجام می شود و تفاوت آن با بازاریابی قدیمی 

این است که این شیوه به صورت اینترنتی و در فضای مجازی انجام می شود.
دیجیتالی شدن وقتی وارد یک سازمان می شود تمام جنبه های مختلف آن سازمان 
فعالیت های خود  تا  گرفته  مشتریان  با  رابطه  از  و  قرار می دهد  تأثیر خود  تحت  را 
می شود.  شامل  را  ساخت ها  زیر  تغییر  تا  بنیادی  و  بزرگ  تغییرات  از  سازمان، 
راه اندازی زیرساخت های دیجیتال از قبیل وب سایت، اپلیکیشن، فروشگاه آنالین، 
شبکه های اجتماعی و پست گذاری بر اساس جدول زمانی مشخص، می توانند در 
موفقیت سازمان در پاسخگویی به نیاز مخاطبانتان به شدت موثر باشند ضمن اینکه 
دیجیتال مارکتینگ به سازمان ها کمک می کند تا با صرف هزینه کمتر، در بخش 
بزرگی از زمان و توجه مخاطبین قرار گرفته و امکان استفاده از خدمات شرکت را 

برای مخاطبین خود در هر لحظه و مکان فراهم آورد.
از این رو ما نیز در گلنان پوراتوس سعی مان بر این است تا در هر شرایطی همواره 
راه های ارتباطی با مشتریان خود را حفظ کرده و با به روز رسانی وب سایت، َخلق 
محتوای مفید و کاربردی در اینستاگرام، برگزاری دموهای الیو، پاسخگویی سریع 
بخش فنی و ارائه محصوالت و ایده های نو و جدید متناسب با نیاز بازار همواره در 

کنار مشتریان خود بوده و به آنان در رسیدن به اهدافشان کمک کنیم.

دنیای با  آشنایی 

مارکتینگ دیجیتال 

حوریه عباسی
مدیر ماركتینگ
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%75

%3
%22

Fresh

Packaged long-life

Packaged to bake

تکنولوژی نان نیم پز
 )Par Bake( فریز نشده 

تشکیل  را  فروش  ارزش  و 4   نان  کل  اروپا 3   حجم  در  نشده  فریز  پز  نیم  نان 
می دهد. اما پیش بینی می شود که نوعی از نان است که در سال های آینده افزایش 

مصرف داشته باشد.

نرخ رشد ترکیبی سالیانه2006201120162021

نان تازه
)fressh(24/447 23/568 22/930 22/813% 0/1

نان بسته بندی با ماندگاری طوالنی
)Packaged long shelf life(6/631 7/077 6/670 6/455% 0/7 ـ

نان بسته بندی آماده پخت
)Packaged to bake( 599 749 882 999% 2/5

کل نانها
)Total Bread(731/6731/39430/48230/267% 0/7 ـ

%72

%4
%24

Fresh

Packaged long-life

Packaged to bake

Bakery consumption (tons) 2016 Market Value (mio €) 2016
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سرانه مصرف نان های بسته بندی آماده پخت 
)Packaged to bake(

انگلیس  و  دارند  را  نان  نوع  این  سرانه  باالترین  مصرف  وآلمان  دانمارک  بلژیک، 
بیشترین میزان رشد مصرف را نشان می دهد.

چند مثال از محصوالت موجود در بازار اروپا:

مدت زمان ماندگاری 6 ماه 2 ماه 3-2 ماه

استفاده از خمیر ترش 

استفاده از الکل

  )MAP packaging( بسته بندی با گاز

استفاده از خمیر ترش 

استفاده از الکل

  )MAP packaging( بسته بندی با گاز

استفاده از خمیر ترش

روش اجرا شده برای 

ماندگاری باال
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روش های مختلف تولید انواع نان نیمه پز)Par Bake ( ومراحل آن:

ادامه دارد...

مدت زمان ماندگاری 2 ماه 2 ماه 1 ماه

استفاده از خمیر ترش 

استفاده از الکل

  )MAP packaging( بسته بندی با گاز

استفاده از خمیر ترش

  )MAP packaging( بسته بندی با گاز
استفاده از نگهدارنده 

)Molderator(طبیعی

روش اجرا شده برای 

ماندگاری باال

4 دقیقه در گریل 10-8 دقیقه در 240 درجه سانتی گراد 12-10  دقیقه در220 -200 درجه 

سانتی گراد

زمان پخت مجدد 

مدت زمان ماندگاری 1 ماه 2 ماه 2-1 ماه

)MAP packaging( بسته بندی با گاز
استفاده از کلسیم پروپیونات

  )MAP packaging( بسته بندی با گاز
استفاده از خمیر ترش

  )MAP packaging( بسته بندی با گاز
استفاده از خمیر ترش غیر فعال

روش اجرا شده برای 
ماندگاری باال

30 ثانیه در مایکروویو   12-10 دقیقه در 220-200 درجه سانتی گراد  1 دقیقه در گریل یا 5 دقیقه در 200 
درجه سانتی گراد 

زمان پخت مجدد 

پخت مجدد نگهداری و حمل و نقل تولید

در فروشگاه -18 oC

مراحل تولید در هر سه مورد مشابه 
است 

نان نیم پز فریز شده

در فروشگاه یا خانه 4 oC
نان نیم پز سرد شده

در فروشگاه یا خانه
نان نیم پز نگهداری          در دمای محیط

شده در دمای محیط
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نان کانتری مولتی گرین

آرد

آب

نمک

خمیر مایه

اس 500 اکتی پالس

ساپوره سافت گرین مولتی

1000 گرم

 600 - 550  گرم

15 گرم

15 گرم

10 گرم

300 گرم

روش تهیه:

و  6  کند  میکس كردن: 4 دقیقه دور 
دقیقه دور متوسط

دمای خمیر: 27-25  درجه سانتیگراد
استراحت اولیه: 15 دقیقه

وزن چانه: 500 گرم
استراحت میانی: 15 دقیقه

صورت  به  را  چانه  دهی:  شکل 
لوف فرم دهید.

در  دقیقه   60-45 نهایی:  استراحت 
اتاق تخمیر، دمای 32 درجه سانتی گراد و 

رطوبت %80 
دكوراسیون: سطح نان را اندکی آرد پاشیده و با 

برش چاقو تزئین نمایید.
دمای فر: 220 درجه سانتیگراد

زمان پخت: 25 - 20 دقیقه با بخار اولیه

Multigrain Country Bread
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تهران، بزرگراه آیت اله هاشمی رفسنجانی)نیایش(، سردار جنگل شمالی، خیابان قاسمپور، کوچه زنبق
کوچه نیلوفر، پالک 24، طبقه چهارم
    تلفن: 2-44827000-021          فکس: 021-44824743

در دو مدل

تمام استیل
یا

با جدار داخلی آهن

 پخت کامال یکنواخت

  مصرف بهینه انرژی
)فقط 7/3 مترمکعب گاز در ساعت(

  کوچک و کارآمد
)عرض فر فقط 143 سانتی متر(

 تکنولوژی روز اروپا

143 سانتی متر

فر گردان
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دکوفوندانت های رنگی در بسته بندی 1 کیلوگرمی؛ 

نچه که برای خلق یک کیک  آ هر 
ید ی خاص نیاز دار هنر

که می دانید دکوفوندانت های سفید، قرمز و مشکی در اوایل سال میالدی  همانطور 
انتظارات مشتریان بطور  به  کیفیت  از نظر  بازار عرضه شد و خوشبختانه  به   2020
کرم، قهوه ای و سرمه ای  کنون نیز تولید دکوفوندانت های زرد،  کامل پاسخ داد. ا
کیلوگرمی آغاز شده است. این خمیر فوندانت آماده مصرف برای  در بسته بندی 1 

ح های تزیینی بسیار مناسب  پوشش کیک، گل سازی، مجسمه سازی و سایر طر
می باشد.

یر اشاره نمود:  از ویژگی های برجسته این محصول می توان به موارد ز

کردن کار  کشسانی و استحکام باال هنگام      
ح و فیگورهای فانتزی و پوشش دهی عالی سطح      بافت مناسب جهت ایجاد طر

کیک و شیرینی
    بافت نرم به لطافت ابریشم

    طعم فوق العاده
کی و طبیعی     برخورداری از رنگهای مجاز خورا

    ماندگاری طوالنی

ی: شرایط نگهدار

کنید و بعد از هر بار استفاده داخل  هنگام مصرف محصول را دور از رطوبت نگهداری 
تابش  از  دور  و  خنک  خشک،  محیط  در  ببندید.  را  ظرف  درب  و  دهید  قرار  نایلون 

مستقیم آفتاب نگهداری کنید.

با دکوفوندانت می توانید:

کنید.     ویترین خود را با روندهای رو به رشد بازار همگام 

کیفیت ثابت آن لذت ببرید. کنید و از  کار      به راحتی 

    در کنار قابلیت های کاربردی آسان، طعم و مزه فوق العاده ای 

در محصول خود ایجاد کنید.
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تهیه رنگهای مختلف فوندانت با استفاده از ۷رنگ پایه دکوفوندانت

33
گرم

33
گرم

65
گرم

فوندانت زردفوندانت زردفوندانت قرمز فوندانت نارنجی

فوندانت سفیدفوندانت سفید فوندانت صورتیفوندانت آبی

فوندانت سبز فوندانت
سرمه ای

فوندانت
سرمه ای

فوندانت
قرمز

فوندانت
سرمه ای

فوندانت
قرمز

65
گرم

40
گرم

67
گرم

67
گرم

35
گرم

35
گرم

60
گرم

80
گرم

20
گرم

100
گرم

100
گرم

100
گرم

فوندانت بنفش

100
گرم

100
گرم

100
گرم

فوندانت
قرمز

فوندانت
زرشکی

فوندانت
مشکی
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وافل چیست؟
وافل نوعی ویفر است که خمیر آن بین دو صفحه آهنی پخت می شود و شکل، 
اندازه و سطح خاصی را ایجاد می کند. این مخلوط آماده فرصت چشیدن یک وافل 
خوشمزه با بافتی سبک و ترد که نمونه آن را می توانید در بروکسل بلژیک بیابید، به 
شما همراهان عزیز هدیه می دهد. وافل صدها سال است که در سرتاسر دنیا به ویژه 

کشور بلژیک مصرف می شود و انواع مختلفی از آن به بازار آمده است.
وافل بلژیکی که خمیر آن با سفیده تخم مرغ و یا با مخمر حجیم شده باشد، بافت 
سبک تر و تردتری نسبت به انواع دیگر آن در بازار خواهد داشت و این نوع وافل 

به راحتی به دلیل میزان شکر بیشتر و بافت مستحکم تر آن قابل تشخیص است.
یک  به  و  میالدی   1842 سال  به  بلژیکی  وافل  شناخته شده  مرجع  قدیمی ترین 
می کرد  کار  گنت  شهر  در  او  شود.  می  داده  نسبت  داچر  فلورین  نام  به  سوئیسی 
اما پیش از آن تحت نظارت سرآشپزهای بلژیکی فعالیت کرده بود. وافل بلژیکی 
اغلب توسط فروشندگان خیابانی به صورت گرم سرو شده و از پودر قند، خامه حجم 

گرفته، میوه و شکالت به عنوان دکور بر روی آن استفاده می شود.

وافل
یک یک ویفر سبک و ترد از پایتخت بلژ

روش تهیه:
متوسط  دور  با  دقیقه   3 مدت  به  را  مواد  کلیه 
مخلوط و سپس در دمای 180 درجه سانتیگراد 
به مدت 5-4 دقیقه در دستگاه وافل ساز پخت 

نمایید.

تگرال وافل
تگرال وافل

کره 

تخم مرغ 

آب

1000 گرم

100 گرم

320 گرم

800 گرم
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تگرال پاتاکروت

پودر کاکائو

تخم مرغ

آریستو کروسان

می متیک اینکو

شکالت کارات  کاور لوکس سفید

کره کاکائو

رنگ پودری محلول در چربی

خامه قنادی

شیر نارگیل

کرمفیل نارگیل

پودر ژالتین

470گرم

30گرم

50گرم

100گرم

100گرم

500 گرم

550 گرم

به مقدار الزم

350گرم

150گرم

150گرم

10گرم

دستور تهیه

دور  با  دقیقه   3 الی   2 مدت  به  را  مواد  تمامی 
دست  به  خمیر  سپس  کنید.  میکس  متوسط 
پهن  متر  2میلی  ضخامت  به  شیتر  با  را  امده 
نمایید.  به صورت نواری برش دهید، در قالب 
مورد نظر قرار داده و در دمای 170 به مدت 8 

الی 10 دقیقه پخت نمایید.

دستور تهیه

کامال ذوب شود. سپس  تا  داده  را حرارت  کاکائو  کره 
شکالت را داخل آن ریخته، هم می زنیم تا حل شود 
و رنگ پودری را اضافه می کنیم. با بلندر هم می زنیم 
اسپری  نارگیلی  باواریای   کرم  روی  شود  یکدست  تا 

می کنیم.

دستور تهیه

نارگیل را مخلوط  نمایید. شیرنارگیل  خامه و کرمفیل 
و ژالتین بن ماری شده را به مخلوط خامه و کرمفیل 
در  و  ریخته  نظر  قالب مورد  در  و  کرده  اضافه  نارگیل 

فریزر به مدت 8 ساعت قرار می دهیم.

ولوتتارت

کرم باواریای نارگیلی

دسر   هوپینگ

تهیه كننده: 
كارشناس فنی قنادی

سعید زادعلی

کلیدی نکات 

از بریلو ساده شرکت گلنان پوراتوس برای دکور نهایی 
و با میوه  تازه می توان دسر را  تزیین نمود.
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برش عرضی نان همبرگری 
و کیک تخته ای

تهران، بزرگراه آیت اله هاشمی رفسنجانی)نیایش(، سردار جنگل شمالی، خیابان قاسمپور، کوچه زنبق
کوچه نیلوفر، پالک 24، طبقه چهارم
    تلفن: 2-44827000-021          فکس: 021-44824743

برش عرضی نان و کیک

بدون ضایعات
و

با ظرفیت باال

ظرفیت: 3500 عدد نان همبرگری در ساعت

تعداد تیغه ها: 2 عدد

فاصله برش تیغه ها قابل تنظیم است

وزن دستگاه: 120 کیلوگرم



تهران، بزرگراه آیت اله هاشمی رفسنجانی)نیایش(، سردار جنگل شمالی، خیابان قاسمپور، کوچه زنبق
کوچه نیلوفر، پالک 24، طبقه چهارم
    تلفن: 2-44827000-021          فکس: 021-44824743

دستگاه تولید دراژه
کوچک

و کارآمد 
تولید شده از

استیل ضد زنگ

 مجهز به سیستم کنترل سرعت بدون 
 صدا و موثر

 مجهز به فن با کارایی باال و شلنگی که در 
زمان نیاز هوای فیلترشده را داخل محفظه 

 پاتیل تزریق می کند. 

 سیستم نصب پاتیل خاص
 پاتیل با قابلیت نصب آسان، قابل 

 تعویض و شستشوی آسان
 فیلتر فن قابل شستشو



شکـــــالت تا  کــائو   کــا دانـــــه  از  ی  سفر

1
پرورشدانهکاکائو

93 ژنوتیپ متفاوت از دانه کاکائو تاکنون شناخته  شده  است اما 4 ژنوتیپ اصلی که 
 Forastero، Criollo، Trinitario برای تولید شکالت از آنها استفاده می شود

و National می باشند.
به  مربوط  میوه ای(  تا  کاکائویی  )از طعم  کاکائو  به طعم  مربوط  اصلی  خصوصیات 

ژنوتیپ گیاه می باشد.
به منطقه ای که در آن رشد می کند می تواند طعم  کاکائو بسته  دانه   از سوی دیگر 
متفاوتی داشته باشد. به طور مثال دانه های کاکائوی پرورش یافته در غرب آفریقا، 
طعم کاکائویی قوی تری نسبت به سایر مناطق دارند. از این رو نوع و منطقه پرورش 

گیاه، نقش مهمی در طعم محصول نهایی ایفا می کند.
تولید  برای  بدانید  است  جالب  و  دارد  دانه  تا 40  تقریبی 30  بطور  کاکائو  میوه  هر 

یک کیلوگرم شکالت تقریبا 800 دانه کاکائو مورد نیاز است.

تخمیر
به  که  است  کاکائو  دانه های  تخمیر  بعد  مرحله  کاکائو  های  دانه  برداشت  از  پس   

روش های متفاوت انجام می شود.
پوشانده  را  دانه ها  اطراف  که  پالپی  در  موجود  قندهای  تخریب  تخمیر،  فرآیند  در 
در  طعم  و  عطر  گسترش  و  اسید  الکل،  تولید  به  منجر  میکرواورگانیسم ها  توسط 

میوه کاکائو می شود.
این مرحله نقش اساسی در افزایش طعم کاکائویی در دانه های کاکائو دارد و به طور 

2معمول 5-7 روز به طول می انجامد.
تخمیروخشککردن

دانهکاکائو
خشککردن

فرآیند خشک کردن به دو دلیل انجام می شود:
 توقف فرآیند تخمیر

 کاهش میزان رطوبت میوه کاکائو از 45  به 7  جهت جلوگیری از فساد میوه ها 
و سهولت در حمل و نقل

به طور  و  می شود  انجام  خورشید  نور  زیر  و  طبیعی  به صورت  معموال  فرآیند  این 
تقریبی 3 تا 6 روز به طول می انجامد.

و  با درجه حرارت  تمیز  انبارهای  در  و  بسته بندی شده  دانه ها  این مرحله  از   پس 
رطوبت تحت کنترل نگهداری می شوند.

می دانند  آیا  اما  دنیاست.  سراسر  در  مردم  عالقه  مورد  طعم های  از  یکی  شکالت 
شکالت چگونه ساخته می شود؟

فرایند تولید شکالت بسیار جذاب است و سابقه طوالنی دارد. داستان شکالت به 
هزاران سال پیش که درختان کاکائو به صورت وحشی در آمریکای جنوبی می  روییدند 

بر می گردد.
 tropical  ( بارانی  جنگل های  دارای  و  استوایی  هوای  و  آب  در  کاکائو  درختان 
این  بین  می رویند.  جنوبی  و  شمالی  درجه   23 مدار  بین  واقع   )  rainforests
مناطق آفریقا با تولید 73% از کل کاکائو دنیا، بیشترین میزان تولید کاکائو را به خود 
نهایی تا محصول  کاکائو  از درخت  تولید شکالت  کلی  به طور   اختصاص می دهد. 

5 مرحله اصلی دارد.
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تبدیلدانهخشکشدهکاکائوبهخمیرکاکائو:

ابتدا  خشک شده  دانه های  کاکائو  خمیر  به  کاکائو  خشک شده  دانه  تبدیل  جهت 
در  مهم  مراحل  از  دیگر  یکی  ُرست کردن  عملیات  می شوند.  ُرست  و  تمیزشده 

گسترش عطر و طعم در کاکائو می باشد.
سپس عملیات باکتری زدایی روی آنها انجام شده، شکسته شده و پوسته آنها با 

عملیات هوادهی جداسازی می گردد.
از این مراحل دانه ها تحت دما، آسیاب شده و دانه کاکائو به خمیری غلیظ  پس 

به نام خمیر کاکائو )Cocoa mass( تبدیل می گردد.

کاکائو: تبدیلخمیرکاکائوبهکرهکاکائووپودر

به دو  بعد تحت فشار قرار گرفته، روغن آن جدا شده و  خمیر کاکائو  در مرحله 
جزء کره کاکائو و کیک کاکائو تفکیک می شود.

کیک کاکائو در مرحله بعد آسیاب شده و پودر کاکائو تولید می شود.     

3
فرآوریدانه

)Real chocolate(شکالتواقعی

دیگری  مواد  ترکیب  دو  این  کنار  در  است.  کاکائو  کره  حاوی  واقعی  شکالت 
انواع  نظیر شکر، امولسیفایر و بسته به نوع شکالت خمیر کاکائو، پودر کاکائو و 
شیر خشک مورد استفاده قرار می گیرد. الزم به ذکر است درصد شکالت فقط 
برای شکالت واقعی قابل استفاده است و بیانگر آن بخش از شکالت است که 
کاکائو  خمیر  کاکائو،  کره  میزان  جمع  حاصل  یعنی  است  تامین شده  دانه کاکائو  از 

و پودر کاکائو.

)Compound chocolate(فرآوردهکاکائویی

 در تهیه فرآورده کاکائویی، کره کاکائو و خمیر کاکائو حذف شده و به جای آن از ترکیب 
انواع روغن ها و چربی های نباتی جهت ایجاد بافت مناسب و کاربردهای متفاوت 
استفاده می شود. سایر موادی که در تهیه این محصوالت مورد استفاده قرارمی گیرد 
شکر، اسانس، امولسیفایر و بسته به نوع فرآورده کاکائویی، پودر کاکائو و انواع شیر 

خشک می باشد.
)Cocoa and nut fillings(مغزیهایکاکائوییوآجیلی

کاکائویی  فرآورده های  مشابه  آجیلی  و  کاکائویی  مغزی های  در  بکاررفته  ترکیبات 
از خمیر  نوع محصول  به  بسته  این محصوالت  ترکیب  در  که  تفاوت  این  با  است 

مغزهای روغنی چون فندق، پسته، گردو و غیره نیز استفاده می شود.

4
تولیدانواعشکالت

استفاده  مورد  مختلف  روش های  به  می تواند  شده  تولید  شکالت  نهایت  در   
قرارگیرد. برای مثال می تواند به عنوان دکور یا طعم دهنده در محصوالت مختلف 

و یا جهت قالب زنی و یا روکش کردن انواع خوراکی ها مورد استفاده قرار گیرد.

5
استفادهازشکالتدر

محصولنهایی
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سایت تولید شکالت شرکت گلنان پوراتوس فعالیت خود 
را از دی ماه 1398 و با حضور کارشناسان فنی از معتبرترین 

شرکت های تولید خط شکالت از نقاط مختلف اروپا آغاز کرد. 
تولید  فناوری های  به روز ترین  با  منطبق  خریداری شده  تولید  خط 

کیفیت،  باالترین  با  کاکائویی  فرآورده  تولید  امکان  بر  و عالوه  بوده  شکالت 
قادر به تولید شکالت واقعی نیز می باشد. از آنجایی که یکی از اهداف گروه پوراتوس 

انواع  تولید  کاکائویی  فرآورده های  و  شکالت  بخش  در 
شکالت با بهترین طعم می باشد،  شرکت گلنان پوراتوس 
نیز به طبع آن از آغاز فعالیت در بخش شکالت و فرآورده های 
اولویت  را  جهان  سراسر  از  اولیه  مواد  بهترین  انتخاب  کاکائویی 
قرار داده تا بتواند محصوالتی با بهترین طعم و باالترین کیفیت را در اختیار 

مشتریان قرار دهد.

با آغاز فعالیت سایت تولید شکالت گلنان پوراتوس محصوالت متنوع و متفاوت 
را  و صنعتی  واحدهای صنفی  متنوع  نیازهای  که  ارائه خواهد شد  کارات  برند  با 
بر  با تالش اعضای شرکت گلنان پوراتوس و تکیه  امر  این  تامین خواهد کرد و 

در سراسر  تولید شکالت  مختلف  در سایت های  پوراتوس  گروه  تجربه  و  دانش 
بود. جهان میسر خواهد 

سایت تولید

شکالت
پوراتوس گلنان 
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کاراتکاورلوکس:
سفید،  انواع  در  کیلویی   5 و   1 بسته بندی  در  و  سکه ای  صورت  به  محصول  این 

شیری، تلخ و تلخ اکسترا عرضه خواهد شد.
نوع اکسترا دارک ) Extra dark (جدیدترین نوع از این محصول است که با طعم 

قوی تر و رنگ تیره تر نسبت به نوع تلخ، به تازگی روانه بازار شده است.

کرمشوکو: کاراتدکور
 این محصول در بسته بندی 6 کیلویی، پوششی نرم، منعطف و با طعمی فوق العاده 

جهت پوشش انواع محصوالت را برای مشتریان فراهم خواهد کرد.   

کاراتسوپرکرمفندقی:
 این محصول کرمی با بسته بندی 1 و 6 کیلویی محتوی مقادیر باالی فندق است و 

طعم فندقی بی نظیری برای مصرف کنندگان به ارمغان می آورد.
همچنین  و  منجمد  تازه،  متفاوت  رسپی های  در  استفاده  امکان  محصول  این 

محصوالت خشک و ترد با ماندگاری باال را دارا می باشد.

کاراتچیپسمقاومبهحرارت:

این محصول به صورت چیپسی با طعم تلخ و در بسته بندی 1 و 5 کیلویی عرضه خواهد 
شد. این محصول به  واسطه فرموالسیون منحصر به فرد، قابلیت استفاده در رسپی های 
مختلف به صورت قبل و بعد از پخت بدون تغییر در بافت و طعم در اثر حرارت را دارا 

می باشد.

در آینده نزدیک محصوالت دیگری نیز در این خط، تولید خواهد شد تا پاسخگوی 
نیازهای تخصصی واحدهای صنفی و صنعتی باشد. با توجه به تکنولوژی بکاررفته در 
این خط تولید و امکان تولید شکالت واقعی )Real chocolate(، به زودی این گروه 
از محصوالت نیز در  کنار انواع فرآورده های کاکائویی و مغزی های کاکائویی و آجیلی وارد 

بازار خواهند شد.

تهیه كننده: سحر زنگنه
كارشناس تحقیق توسعه
بخش شکالت و فرآورده های كاكائویی

معرفی 
محصوالت
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روش تهیه:

شیفون  تگرال  به  آرامی  به  را  آب  و  غ  مر تخم 
کنید سپس5 دقیقه با سرعت باال میکس  اضافه 

کنید. 
با  1دقیقه  مدت  به  و  کرده  اضافه  آرامی  به  را  روغن 

سرعت پائین مخلوط نمایید.

روش تهیه:
کنید  ذوب  درجه   45 تا   40 را  شوکو  دکورکرم  کارات 
کاور  رول  سوییس  روی  درجه   37 دمای  در  سپس 

کنید.

تركیب و تزیین:
روی  گاناش  نازک  الیه  یک  شیفون  شدن  سرد  از  بعد 
میل   3 ضخامت  به  ای  الیه  گاناش  روی  بکشید.  آن 
کره را صاف نمایید. سوییس رول را بپیچید.  کرم  از 
به مدت نیم ساعت در یخچال قرار دهید و سپس با 

کاور نمایید . کارات دکورکرم شوکو 

روش تهیه:
آب و شکر را تا 110 درجه بجوشانید. سپس به سفیده 
کامال  مرنگ  که  زمانی  کنید.  اضافه  گرفته  فرم  نیمه 
را  کره  سپس  رسید،  درجه   30 دمای  به  و  گرفت  فرم 
کره تمام شد  که  کرده، زمانی  کوچک اضافه  در قطعات 
کنید و رنده پوست لیمو را  2 دقیقه با دور باال میکس 

کنید اضافه 

روش تهیه:
کاورلوکس تلخ را به  کارات  کنید.  گلوکز را داغ  خامه و 
کرده وکامال میکس نمایید تا یکدست شود.  آن اضافه 

  كیک اسپونج
   گاناش

   كرم كره
   پوشش

کیک اسپونج

پوشش

کرم کره

گاناش

تگرال شیفون 

تخم مرغ

آب 

روغن مایع                                     

کارات کاور لوکس تلخ

گلوکز

خامه

625 گرم

600 گرم

90 گرم

200 گرم

به مقدار الزم

140 گرم

480 گرم

240 گرم

720 گرم

1  عدد

410 گرم

85گرم

250گرم

ول سوییس ر

کارات دکور کرم  شوکو 

اب

شکر

سفیده تخم مرغ

کره

رنده پوست لیمو

ساختار
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 تصفیه خانه
محیطی یست  ز عملیات  قلب 

جهان در حال حرکت به سمت بحران آب است. پیش 
از جمعیت  بینی شده است که در سال 2025، دو سوم 
حدود  در  و  داشت  خواهند  را  آب  کمبود  استرس  جهان 
مواجه  آب  تامین  محدودیت  با  جهان  جمعیت  از  نیمی 

خواهند شد.
سطح  ارتقا  و  شهرسازی  و  جمعیت  سریع  رشد  واقع  در 

استانداردهای زندگی، افزایش تقاضا برای آب، همزمان 
محدودیت در میزان آب شیرین دردسترس مردم و توزیع 

نامتوازن آن در کشورهای مختلف  منجربه کاهش آب  شده 
زمان دیگری  از هر  بیش  نیز  ایران  در  کمبود آب  است. مشکل 

پساب، بخش  از  استفاده ی مجدد  و  فاضالب  مشاهده می شود. تصفیه 
مهمی از مدیریت تقاضا برای آب است و رکن مهمی در مدیریت فاضالب و 
منابع آبی را تشکیل داده و اثرات زیست محیطی ناشی از تخلیه ی فاضالب 
به آب های سطحی را کاهش می دهد. فاضالب تصفیه شده که 99 درصد 
از  پس  می تواند  آلودگی  علیرغم  می دهد،  تشکیل  خالص  آب  را  آن 
تصفیه در مصارف کشاورزی و صنعت جایگزین مناسبی برای آب 
به  آشامیدنی  غیر  برای مصارف  فاضالب  تصفیه  هزینه  باشد. 

مراتب کمتر از دیگر روش های تصفیه آب می باشد.
از آنجایی که کشاورزی بزرگترین استفاده کننده آب در 
سطح جهانی است و 70درصد از منابع آب شیرین 
دلیل  همین  به  می کند،  مصرف  را  جهان 
بیشتر  تصفیه شده  پساب  از  امروزه 
برای توسعه کشاورزی و 

فضای سبز استفاده می شود. ما در شرکت گلنان پوراتوس 
و  پایدار  توسعه  به  دستیابی  درراستای  که  مفتخریم 
و  محیطی  زیست  اجتماعی  مسئولیت های  به  پایبندی 
از  انرژی و آب،  حفاظت از محیط زیست و حفظ منابع 

طریق مدیریت تصفیه فاضالب اقدام کرده ایم. 
به  پوراتوس  گلنان  خانه  تصفیه  خروجی  پساب  کیفیت 
صورت روزانه و مداوم کنترل می شود تا با استانداردهای 
از  یکی  باشد.  داشته  مطابقت  محیطی  زیست  و  ملی 
 COD خانه،  تصفیه  خروجی  کیفیت  تعیین  مهم  پارامترهای 
این  برای  استاندارد  مقدار  است.  نیاز(  مورد  شیمیایی  )اکسیژن 
تالش های  با  خوشبختانه  است.  لیتر  بر  گرم  100میلی  عدد  پارامتر، 

میلی گرم  عدد 50  به  را  COD خروجی  پارامتر  توانسته ایم  کارشناسان شرکت 
بر لیتر کاهش دهیم که بسیار بهتر از استاندارد ملی ایران برای پساب قابل 

مصرف در کشاورزی می باشد. 
کیفیت پساب کارخانه گلنان پوراتوس در حدی است  که ماهی بخوبی 

یک  نصب  با  را  بخش  رضایت  نتیجه  این  و  می کند  تحمل  آن را 
حوضچه ماهی در محل تصفیه کارخانه که از پساب پرشده است و 

تعدادی ماهی در آن نگهداری می شود به نمایش گذاشته ایم.
خدماتی  و  تولیدی  اقدامات  کلیه  که  باوریم  این  بر  ما 

شرکت، باید همزمان برای طبیعت و محیط زیست 
و تالش مستمر  باشد  کم ضرر  یا  بی ضرر 

در این مسیر را مسئولیت اجتماعی 
گلنان پوراتوس می دانیم. 

تهیه كننده: محبوبه بابایی
كارشناس بهداشت
مدیر واحدتضمین كیفیت

www.golnanpuratos.com
پيام گلنان 103 - شهریور ماه 1399

32



در این شرایط نرمال جدید، زندگی همه ما دست خوش تغییرات چشمگیری شده است. همین امر باعث شده تا 
کنیم.  کاری خود ایجاد  کرده و تغییراتی در روش  کارمان بیشتر فکر  در مورد جامعه و کسب و 

کمک به همراهان همیشگی  در پوراتوس، ما همیشه به عهد صد ساله خود متعهد بوده ایم. تعهدی در راستای 
خود در رویارویی با شرایط جدید که دیگر جزئی از زندگی ما شده است.  از آنجایی که هیچ چیز ما را از وفا به تعهدات 
گلنان پوراتوس نیز وظیفه خود دانستیم تا مسئولیت خود در قبال مشتریانمان را  طوالنی مدتمان باز نمی دارد، در 

انجام داده و پکیجی شامل موارد زیر با هدف حفظ سالمت عمومی در اختیار آن ها قرار دهیم.

رعایت  یادآوری  جهت  بهداشتی:  الزامات پوستر
الزامات موارد بهداشتی، پوستری طراحی گردید که همراه 
بهداشتی  موارد  رعایت  یادآوری  جهت  نمادین  پکیج  با 
پیشگیری از بیماری کرونا شامل ماسک، دستکش و مایع 

ضدعفونی دست برای برخی مشتریان ارسال گردید.

استیکرکف:  استیکر های کف به منظور فاصله گذاری 
اجتماعی و جلوگیری از شیوع بیماری کرونا برای مشتریان 

ارسال شد که بسیار مورد توجه و استقبال قرار گرفت.

مسئولیت اجتماعی گلنان پوراتوس در شرایط نرمال جدید زندگی
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زمان  در  مردم  های  دغدغه  از  یکی  پاربیک:  پوستر
بهداشت  و  سالمت  از  اطمینان  کوید-19  بیماری  شیوع 

مواد غذایی می باشد.
قائده  این  از  ایران  در  غالب  غذای  عنوان  به  هم  نان 

مستنثنی نیست.
بعالوه یکی از راه های اطمینان از بهداشت مواد غذایی و 
نان، استفاده از حرارت است. برای این امر پیشنهاد ما در 
گلنان پوراتوس استفاده از تکنولوژی پاربیک یا همان نان 

نیم پز شده است.
در  نانوایی  های  واحد  تمام  برای  پوستری  امر  این  برای 
پاربیک،  نان  تهیه  آن  در  که  گردید  ارسال  کشور  سراسر 

مرحله به مرحله با شکل به تصویر کشیده شده است.
این  پوراتوس  گلنان  محصول  با  شده  تهیه  پاربیک  نان 
به  را  نان  که  کند  ایجاد می  کننده  برای مصرف  را  امکان 
مدت 2 الی 3 هفته به صورت منجمد نیز نگهداری کند که 
این موارد، نگرانی از بابت بهداشت نان را رفع می نماید.

مسئولیت اجتماعی گلنان پوراتوس در شرایط نرمال جدید زندگی

کر شده در ساک پارچه  ساکپارچهای: تمامی موارد ذ
ای قابل شستشو ارسال گردید که در کنار حفظ نان خریداری 
شده از آلودگی، منجر به کاهش مصرف پالستیک و حفظ 

محیط زیست نیز می گردد.
بیایید با یگدیگر آینده را بسازیم.

بیشتر از همیشه می توانید به ما تکیه کنید.
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تهران، بزرگراه آیت اله هاشمی رفسنجانی)نیایش(، سردار جنگل شمالی، خیابان قاسمپور، کوچه زنبق
کوچه نیلوفر، پالک 24، طبقه چهارم
    تلفن: 2-44827000-021          فکس: 021-44824743

پهن کن خمیر)شیتر(

 قابلیت تنظیم ضخامت خمیر تا 1 میلی متر

مجهز به نمایشگر دیجیتال برای نشان دادن 
 ضخامت انتخاب شده

 دقت نمایش ضخامت تا 0/1 میلی متر

مجهز به اهرم چپگرد راستگرد به منظور سهولت 
 در استفاده

مجهز به سیستم سرعت متغیر حرکت نوارنقاله به  
چپ و راست به منظور بهتر کشیده شدن خمیر

در دو مدل
رومیزی

یا
مبله)پایه دار(
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