
 

یکی از پرکاربرد ترین لوازم برای دانش آموزان، کارمندان و کارکنانی است که همواره غذای خود را به  کیف غذا 

غذا کارایی بسیار خوبی در نگهداری مواد غذایی دارند. این کیف  محل کار و فعالیت خود میبرند. کیف های حمل 

 ها از افت کیفیت مواد غذایی تا حد زیادی جلوگیری می کنند.

 
 کیف نگهداری غذا 

 چیست؟ کیف غذا 

در واقع به کیف ها یا کیسه هایی گفته می شود که دارای عایق درونی هستند و برای جلوگیری از افت  کیف غذا 

طراحی و ساخته شده اند. این کیف ها کامال عایق شده هستند و هوا نمی تواند به راحتی وارد محفظه  کیفیت غذا 

 کیف شود. به همین علت غذای داخل محفظه تا ساعت ها گرم، مرطوب و تازه باقی می مانند.  

رخی کار های  در دنیای امروزی که بیشتر افراد در حال فعالیت و کسب و درآمد هستند، فرصت برای انجام ب

  نیز آماده از رستوران ها و فست فودی ها  یتهیه و پختن غذا زمانبر است. از طرفی سفارش غذا مانند روزانه 

کار برای این دسته از افراد،  ممکن است برای برخی افراد چندان مقرون به صرفه و اقتصادی نباشد. لذا بهترین راه 

 آوردن غذای خانگی به محل کار می باشد.

نگهداری غذا دارای عایق ضد آب نیز هستند و در صورت ریخته شدن آب بر روی کیف، به  های معموال اکثر کیف 

کند. یکی از مزیت های استفاده از کیف های نگهداری غذا این است که رطوبت غذا را تا حد  داخل آن نفوذ نمی  

 توجهی حفظ می کند.   قابل



 

عموما کیف های غذا به صورت دو الیه و یا بیشتر دوخته می شوند. پارچه چند الیه این کیف ها عالوه بر  

  به همین علت را تا حد زیادی حفظ می کند.  فکی  جلوگیری از ورود و خروج هوا به داخل محفظه، دمای داخلی

در زمان هایی    کاراییاین . کارایی داشته باشد د اری نوشیدنی های خنک نیز می تواناین کیف ها حتی برای نگهد 

 می تواند کاربرد داشته باشد.یا ... دارید  ، مسافرتکه قصد رفتن به پیک نیک

وینیل در برابر تبادل دما، رطوبت و   و یا وینیل می باشد. نایلون جنس داخلی کیف های غذا معموال از نوع نایلون 

 به طور کلی هوا، بسیار مقاوم هستند و عایق خوبی به حساب می آیند.  

 
 کیف مخصوص غذا

 چیست؟  کیف غذاکاربرد 

. در واقع  کارایی داردهمان طور که از نامش مشخص است عمدتا برای حمل و جا به جایی مواد غذایی کیف غذا 

 نگه داشتن مواد غذایی می باشد. کاربرد کیف های غذا گرم نگه داشتن و همچنین سالم 

ند. مدل  از منزل به محل کار می آور به وسیله کیف های مخصوص مواد غذایی امروزه بیشتر کارمندان غذای خود 

های زیادی از انواع کیف غذای اداری و کارمندی وجود دارد که افراد شاغل می توانند ظرف های غذای خود را با  

 استفاده از آن ها به محل کار خود ببرند.  

استفاده از این  یکی دیگر از کاربرد های خوب کیف های غذا، قرار دادن میان وعده برای دانش آموزان می باشد. 

ساعت از زمان   7تا   6در بین کودکان و نوجوانان نیز بسیار رایج است. دانش آموزان به طور روزانه حدود   کیف ها



 

می تواند انرژی آن را برای   کالسی خود را در مدرسه هستند. طبیعتا خوردن و مصرف میان وعده در بین ساعات 

 فعالیت در مدرسه افزایش دهد. 

نگهداری غذا می توان به سالم ماندن و بهم نریختن غذا ها اشاره کرد.  از مزیت ها و کاربرد های خوب کیف 

،  به جایی غذا ها استفاده می کند  از سایر وسیله ها مانند کیسه پالستیکی برای حمل و جا افراد معموال زمانی که 

 غذای داخل ظرف بهم میریزد و ظاهرش خراب می شود.  

از کیف های نگهداری غذا برای حمل نوشیدنی های خنک نیز می توان استفاده کرد. گاهی مواقع الزم است  

تعدادی نوشیدنی مانند نوشابه، دوغ یا آب با خودتان به محل کار، پارک، پیک نیک یا ... حمل کنید. در چنین  

 یدن آن ها از بین می رود.  مواقعی معموال نوشیدنی ها پس از مدت کوتاهی گرم می شوند و لذت نوش 

و دمای آن ها را برای مدت   کرده نوشیدنی ها کامال جلوگیری شدن کیف های غذا به دلیل داشتن عایق، از گرم 

   .ند طوالنی حفظ می کن

 
 کیف طرح ماهی 

 

 کیف غذا راهنمای خرید 



 

به آن ها اشاره شده است توجه  دارید بهتر است به معیار هایی که در توضیحات زیر کیف غذا اگر قصد خریداری  

ویژه ای داشته باشید. مدل های بسیار زیادی از انواع کیف برای نگهداری غذا وجود دارد و قطعا انتخاب یک مدل  

 از بین آن ها کمی دشوار است.

 جنس عایق داخل کیف  •

اشید، جنس عایق  اولین و مهم ترین موردی که باید در حین خرید کیف های حمل غذا به آن ها توجه داشته ب

داخلی می باشد. معموال در دوخت عایق داخل کیف ها از نایلون و وینیل استفاده می کنند. هر یک از آن ها  

قابلیت ها، مزیت ها و معایبی دارند. از وجه تشابه های این دو عایق می توان به ویژگی ضد آب بودن آن ها اشاره  

 کرد. 

مال ایزوله هستند و از تنفس محفظه داخلی جلوگیری می کنند. این عامل با  کانفوذ هوا عایق های وینیل در برابر 

وجود این که دمای غذا را تا حد زیادی حفظ می کند و مانع از سرد شدن آن می شود، اما از طرف دیگر سبب  

فاسد خراب شدن مواد غذایی نیز می شود. زیرا رطوبت غذا داخل محفظه باقی می ماند و در طوالنی مدت موجب  

 شدن غذا می شود.  

به همین علت کیف هایی که با عایق وینیل تولید شده اند بیشتر جهت حمل غذا برای مقاصد کوتاه تر مناسب 

 می باشند. از نظر قیمت و هزینه نیز این نوع از کیف های غذا مقرون به صرفه تر می باشند. 

برخی دیگر از کیف های نگهداری غذا از جنس نایلون می باشند. این مدل از کیف ها قابلیت تنفس دارند و  

رطوبت غذا به مرور از داخل کیف خارج می شود. مدل های نایلونی قابلیت خوبی برای گرم نگه داشتن مواد  

 اب خوبی به حساب می آیند.  این مدل از کیف ها برای نگهداری طوالنی مدت غذا ها انتخغذایی دارند. 

 نحوه باز و بسته شدن کیف  •

ا از زیپ برای  تمامی کیف های حمل غذای دارای مکانیزم های باز و بسته شدن خاصی هستند. در بیشتر کیف ه

استفاده می شود. مکانیزم باز و بسته شدن کیف های نگهداری غذا تنوع باالیی دارد. مکانیزم   باز و بسته کردن

 زیپی، سگک دار و قالب دار از رایج ترین آن ها به حساب می آیند.   های چسبی،

یکی از کاربرد های اصلی کیف های غذا این است که از بهم ریختن غذا جلوگیری کنند و از آن ها به خوبی  

 محافظت نمایند. به همین منظور داشتن یک مکانیزم قوی برای باز و بسته کردن کیف بسیار ضروری است.  

از رایج ترین مکانیزم های باز و بسته شدن کیف های غذا، مدل های چسبی می باشند. نحوه باز و بسته  یکی 

 کردن این مدل ها بسیار ساده و راحت است اما در گرم نگهداشتن غذا کارایی کمتری دارند.

یار پرطرفدار است.  مدل بساز دیگر مکانیزم های رایج، می توان به مدل های زیپی اشاره کرد که به نسبت سایر  

مدل های زیپی کارایی بسیار خوبی دارند و از طرفی نحوه باز و بسته کردن آن ها بسیار ساده است. بیشتر مدل  

 های موجود در سایت نیز این دسته می باشند.



 

را فشار دهید. همچنین   کگ برای باز کردن آن ها باید ضامن س مدل های سگک دار نیز کارایی مناسبی دارند و 

 گر فشار دهید تا قفل شود. ید نها کافیست دو سگک را به داخل یکبرای بستن آن ت

 
 کیف نگهداری غذا 

 

 سایز و اندازه کیف  •

غذا به آن توجه داشته باشید، سایز و اندازه می باشد.  حمل  مورد مهم دیگر که باید حتما در حین خرید کیف

وند. انتخاب سایز مناسب قطعا بستگی به نیاز شما  کیف های حمل غذا در سایز بندی های زیادی تولید می ش 

 کودک نیاز دارید، سایز های کوچک و جمع و جوری را انتخاب کنید.   یدارد. اگر کیف مخصوص غذا

 قیمت کیف  •

طبیعتا کیف های غذا نیز همچون بسیاری از کاال ها در رنج قیمتی ارزان و گران تقسیم بندی می شوند. در حالت  

کلی اغلب کاالهای ارزان قیمت، کیفیت پایینی دارند. اگر کارایی و کیفیت، مالک مهمی برای شما است، بهتر  

 است از خرید مدل های ارزان قیمت خودداری کنید.  

 و دوخت کیف   کیفیت پارچه •



 

کیفی انتخاب کنید که  بهتر است حتما به جنس پارچه و کیفیت دوخت کیف توجه داشته باشید. سعی کنید  

قابلیت شستشو نیز داشته باشد. کیف هایی که دوخت قوی و پارچه ضخیمی دارند، عموما دوام و مقاومت باالیی  

 د. نیز خواهند داشت و تا سال ها می توان از آن ها استفاده کر

 خرید کیف غذای کودک 

کی های  اکیف غذای کودک یکی از لوازم ضروری کودکان می باشد. والدین می توانند مواد غذایی و خور

 کودکشان را در این کیف ها نگهداری کنند و در مهمانی ها، مسافرت، گردش و ... از آن استفاده کنند.  

 کیف غذا مدرسه 

یکی از مشکالت و نگرانی های همیشگی والدین، خراب شدن یا بهم ریختن غذای فرزندانشان در مدرسه، اردو یا  

مدرسه می  کیف غذای ... می باشد. یکی از بهترین راهکار های جلوگیری از بروز چنین مشکالتی قطعا استفاده از 

سبتا کوچکی دارند تا کودک بتواند به راحتی آنها  مدرسه ای سایز و ابعاد نکیف غذای باشد. عموما اکثر مدل های  

 را با خود حمل کند.

مصرف غذاهای خانگی قطعا بهترین میان وعده برای کودکان و نوجوانان در مدرسه است. معموال کودکان در  

  محیط مدرسه فعالیت و جنب و جوش زیادی دارند. به همین دلیل همه آن ها نیاز به خوردن میان وعده هایی در

 بین ساعات کالسی دارند تا انرژی خود را برای فعالیت های کالسی تامین کنند.  

مدرسه ای دارای طرح های فانتزی و کارتونی می باشند. چنین طرح های معموال از  کیف غذا بیشتر مدل های 

لذا اگر قصد  نظر کودکان و نوجوانان جذابیت باالیی دارند و موجب القای حس مثبت و خوبی در آن ها می شود. 

خرید کیف حمل غذای کودک دارید، مدل های فانتزی را مد نظر داشته باشید تا فرزندانتان نیز نسبت به آن ها  

 تمایل و عالقه داشته باشند.

بهتر است کیف حمل غذا قابلیت شستشو نیز داشته باشد. زیرا اکثر افراد کم سن و سال در تمیز نگه داشتن  

 و به همین دلیل نیاز به شستشوی مکرر کیف می باشد.    وسایل خود دقت نمی کنند 

 فانتزی کیف غذا خرید 

مانند قشر دانش آموز جذاب و دوست   الفانتزی و طرح دار معموال در نظر اکثر افراد کم سن و س کیف غذا 

قهرمانان و ... دارند در حین خرید تمایل  ه طرح های کارتونی، حیوانات، ابرداشتنی است. بیشتر آن ها عالقه ب

 زیادی به انتخاب مدل های فانتزی دارند.  

در  از نظر ظاهری طوری طراحی و دوخته می شوند تا باعث جلب توجه افراد شوند.  فانتزی حمل غذا  های  کیف

های موجود  حمل غذا موجود است. بیشتر مدل فانتزی   های سایت هیس مدل های بسیار متنوعی از انواع کیف 

 دارای طرح های جذاب و دوست داشتنی با رنگبندی های پرطرفدار و شیک قابل سفارش می باشند.



 

مدل های متعددی در سایت موجود هستند که بزرگساالن   رفا برای بچه ها طراحی نمی شود. زی صکیف های فانت

های طرح دار عالقمند هستید، سایت  نیز می توانند از آن ها برای حمل غذا هایشان استفاده کنند. اگر به کیف 

 هیس تنوع باالیی از کیف های طرح دار برای بزرگساالن دارد. 

عموما مدل های فانتزی از نظر زیبایی و شیک بودن به نسبت کیف های ساده و بدون طرح، یک سر و گردن  

ری در نظر گرفته می  باالتر هستند. رنگبندی، چاپ پارچه و نحوه دوخت این دسته از کیف های حمل غذا طو 

 شود که باعث جلب توجه و القای حس مثبت در افراد شود.

 
 کیف نگهداری غذا 

 اداری کیف غذا خرید 



 

اعات کار اغلب  کارمندی برای خود دارند. س کیف غذای در ادارات، حداقل یک مدل   د و شاغلبیشتر افراد کارمن

کیف غذا  ی است که کارمندان مجبور هستند وعده نهار خود را در شرکت میل کنند.  طورادارات و شرکت ها 

 . میبرند کارمندانی است که غذایشان را به همراه خود به شرکت اداری قطعا  بهترین وسیله برای 

بدون طرح و در رنگبندی های خنثی و تیره تولید می شوند.   کارمندی  یکیف غذاعموما اکثر مدل های 

ن می توانند با قرار دادن غذایشان در این کیف ها، عالوه بر حفظ تازگی و رطوبت غذایشان، از بهم ریختن  کارمندا

 آن ها نیز جلوگیری کنند.  

اگر به دنبال خرید کیف حمل غذا برای اداره و شرکت هستید بهتر است مدلی را انتخاب کنید که سایز و ابعاد  

 پی برای کارمندان بسیار مناسب تر از سایر مدل ها می باشد. متوسط داشته باشد. همچنین مدل های زی

کیف هایی که دارای عایق داخلی از جنس نایلون هستند گزینه بهتری برای کارمندان است. زیرا باید غذایشان را  

مانع از  ساعت داخل کیف نگهداری کنند. عایق های نایلونی قابلیت تنفس دارند و  8یا  7برای مدت زمان طوالنی 

 غذا می شوند.   یت خراب شدن افت کیف

 از کجا بخرم؟کیف غذا 

سایت فروشگاه آنالین هیس فعالیت گسترده ای   کیف غذا از کجا بخرم؟یکی از رایج ترین سواالت این است که 

د،  برای خود داری .. دارد. چنانچه قصد خرید کیف مخصوص غذادر زمینه فروش انواع لوازم آشپزخانه، آشپزی و .

 در سایت، مدل های متنوعی از این محصول را مشاهده کنید.  مربوطه می توانید با مراجعه به دسته بندی  

تنوع مجموعه هیس در دسته بندی کیف های حمل غذا بسیار باالست و کاربران می توانند به طور آنالین  

د و در ابعاد و سایز های  بندی های متنوع هستن سفارشات خود را ثبت کنند. تمامی محصوالت دارای رنگ 

 مختلف موجود می باشند.



 

 
 کیف حمل غذا 

 

 جمع بندی 

یکی از بهترین وسیله ها برای حمل غذا، خوراکی، نوشیدنی و ... کیف های مخصوص حمل غذا می باشد. این  

کیف ها کامال عایق بندی شده هستند و از ورود و خروج هوا به داخل محفظه تا حد زیادی جلوگیری می کنند.  

 چندین ساعت حفظ می شود.  تا ذا به همین علت در صورت قرار دادن غذای گرم و تازه در داخل آن، کیفیت غ

در حالت کلی برای عایق بندی کیف های مخصوص غذا از نایلون و یا وینیل استفاده می شود. این دو ماده در  

 برابر نفوذ آّب، رطوبت و هوا تا حد زیادی مقاوم هستند و باعث ایزوله شدن محفظه داخل کیف می شوند.

نتزی تولید می شوند. مکانیزم باز و بسته شدن کیف ها عموما به سه  کیف های حمل غذا در طرح های ساده و فا

دسته چسبی، زیپی و سگک دار تقسیم می شود. معموال انتخاب بیشتر افراد مدل های زیپی است زیرا نحوه باز و  

 بسته کردن آن ها بسیار ساده است و کارایی خوبی نیز دارد.

به معیار هایی نظیر سایز و اندازه کیف، کیفیت پارچه و دوخت   اگر قصد خرید این محصول را دارید بهتر است

 نحوه باز و بسته شدن آن، جنس عایق داخلی و ... توجه داشته باشید.کیف، 


