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چرا سیب زمینی سرخ کرده محبوب ترین غذا در سراسر دنیا است؟ چرا باوجود سالیق مختلف غذایی در سراسر
جهان، همه سیب زمینی سرخ کرده را دوست دارند؟ برای پاسخ به این سؤال باید به سال ها قبل و تاریخچه
پیدایش این خوراکی محبوب بازگردیم. در این مطلب در پایگاه دانش بهفر ماشین تاریخچه سیب زمینی

سرخ کرده و دالیل محبوبیت آن را برسی می کنیم. با ما همراه باشید…

تاریخچه سیب زمینی سرخ کرده

اینکه خاستگاه سیب زمینی سرخ کرده برای چه کشوری بوده، به صورت دقیق مشخص نیست. دو کشور فرانسه و
نروژ بر سر اینکه کدام یک برای اولین بار سیب زمینی سرخ کرده را ابداع کرده اند ، اختالف نظر دارند. البته این

ماده غذایی در هر دو کشور بسیار محبوب بوده و به صورت سنتی، همراه با گوشت سرخ شده مصرف می شود.

سیب زمینی سرخ کرده به عنوان یک نماد در این دو کشور هم محسوب می شود. این غذا در ابتدا به عنوان یک
غذای آماده یا همان فست فودی وارد بازار شده و سپس به رستوران ها راه یافت. سیب زمینی سرخ کرده برای

اولین بار در درب ورودی تئاترها و سینماهای کشور فرانسه دیده شد.
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کسانی که گرسنه بودند و نمی خاستند با شکم گرسنه به سراغ مشاهده تئاتر محبوب خود بروند، به سراغ مراکز
غذای آماده و خرید سیب زمینی سرخ شده می رفتند. از سوی دیگر بلژیکی ها ادعا می کنند که سال ها قبل براثر
یک یخبندان شدید رودخانه ها منجمد شده و دیگر امکان صید ماهی یا شکار وجود نداشته است. درنتیجه

مردم به سوی مصرف سیب زمینی سرخ شده روی آورده اند.

دلیل عمده محبوبیت سیب زمینی سرخ شده در طعم عامه پسند و سرعت تولید باالی آن
است. سیب زمینی سرخ کرده به عنوان یک وعده غذایی کامل هم قابل استفاده است.

دروازه ورود سیب زمینی سرخ کرده به
جهان

برخالف آنچه تصور می شود، سیب زمینی سرخ کرده از فرانسه و یا بلژیک به دنیا معرفی نشد. بلکه از طریق کشور
اسپانیا و سپس ایتالیا به تمام دنیا صادرشده و جهانی شد.

سیب زمینی سرخ کرده و ورود به کارخانه جات
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محبوبیت سیب زمینی سرخ کرده به حدی افزایش پیدا کرد که کارخانه ها و کارگاه های تولیدکننده مواد غذایی و
شیمیایی به فکر تولید و فرآوری محصول جدیدی بر پایه سیب زمینی افتادند. چیپس سیب زمینی پس از تولید

به سرعت محبوبیت پیدا کرد و به شکل ها و طعم های مختلف تولید شد.

امروزه در تمام سوپرمارکت ها و فروشگاه های مواد غذایی می توانیم انواع فراورده های چیپسی را مشاهده
می کنیم که محبوب ترین آن ها چیپس سیب زمینی است. اما نحوه تولید چیپس سیب زمینی سرخ شده صنعتی

به چه شکل است؟

خط تولید صنعتی چیپس سیب زمینی

خط تولید چیپس سیب زمینی یکی از خطوط تولیدشده است از سوی مجموعه بهفر ماشین اطلس البرز است که
با توجه به محبوبیت سیب زمینی سرخ شده، سود بسیار باالیی داشته و محبوبیت فراوانی هم در میان

تولیدکنندگان انواع مواد غذایی دارد.

این خط به صورت کامالً صنعتی و با کمترین میزان استفاده از نیروی انسانی طراحی شده و با سرعت باال
سیب زمینی را تبدیل به چیپس می کند. این خط از دستگاه بسته بندی تمام اتوماتیک استفاده کرده و با

استانداردهای بین المللی و کشوری کامالً تطابق دارد.

برای کسب اطالعات بیشتر و قیمت خرید خط تولید چیپس سیب زمینی می توانید با شماره های بخش
پشتیبانی و مشاوره رایگان مجموعه بهفر ماشین در زیر همین مطلب تماس بگیرید.

خط تولید چیپس سیب
زمینی

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
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1-مشاوره رایگان قبل از خرید

قبل از خرید به صورت حضوری یا تلفنی کلیه راهنمایی ها برای بهترین انتخاب به مشتریان عزیز ارائه می شود.

2-ساخت دستگاه

در مراحل ساخت متخصصان ما به صورت مستمر با مشتریان عزیز در تعامل بوده و بسته به نیاز مشتری دستگاه
موردنظر را کامالً سفارشی سازی می کنند.

3-آزمودن کیفیت

قبل از تحویل کلیه ماشین آالت آزمایش شده و تست کیفیت می شود.
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4-تحویل با نظارت مشتري

در انتهای کار ماشین آالت بااحتیاط، همراه با نظارت خریدار بارگیری شده و برای تحویل به محل موردنظر
فرستاده می شود.

4-نصب و راه اندازي خط تولید

گروه فنی بهفر ماشین به محل موردنظر اعزام شده و با دقت دستگاه یا خط تولید را مونتاژ و راه اندازی می کنند.
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5-خدمات پس از فروش

بهفر ماشین اطلس البرز 18 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش واقعی را به مشتریان عزیز ارائه
می دهد.

صفحات مرتبط:
خط بسته بندی میوه خشک

خط تولید پیاز داغ-خط فراوری و بسته بندی پیاز سرخ شده
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بدون ديدگاه | مقاالت | 10ام بهمن, 1399 | By احسان کوثری

این مقاله را در بستر شبکه اجتماعی خود منتشر کنید!     

احسان کوثری

مدیر وبسایت

بیش از 7 سال است که کار سئو را به صورت حرفه ای دنبال کرده و نزدیک به 5 سال است که در زمینه تولید
محتوای اصولی و سئو شده فعالیت می کند. او در حال حاضر مدیر سایت مجموعه بهفر ماشین البرز است.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]
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