 ۱۰ﮐﺎﻻی ﭘﺮﺳﻮد ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺘﯽ
ﮐﺎﻻی ﭘﺮﺳﻮد و ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ دو ﻣﻮردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺷﺪت ﺑﻪ ﻫﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﮏ ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﮐﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﭘﺮﺳﻮد و ﭘﺮﻓﺮوش را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ .اﻣﺮوزه ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺣﻮزهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺰاﯾﺶﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در ﺣﻮزه ﺧﻮراﮐﯽ و ﺗﻨﻘﻼت ،آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﻟﻮازم ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻏﯿﺮه در
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﺠﺎد و راهاﻧﺪازی ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ و ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در
ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺳﻮد ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻐﺎزهﻫﺎ ﮐﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﺑﺎﻻ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را رﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﺮﻓﺮوش در اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﯾﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و درآﻣﺪزا داﺷﺖ .ﻣﺎ در اداﻣﻪ اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ  10ﮐﺎﻻی ﭘﺮﺳﻮد ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ آنﻫﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده و ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎﻋﺮﺿﻪ آنﻫﺎ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮد را ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

-1ﺣﺒﻮﺑﺎت
ﮐﺎﻻی ﭘﺮﺳﻮد و ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ دو ﻋﺎﻣﻞ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﺟﻪ اول از ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮدم ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﭘﺮﺳﻮد و ﭘﺮﻓﺮوش ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖﻫﺎ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻧﻮاع ﻟﻮﺑﯿﺎ ،ﻋﺪس ،ﻣﺎش ،ﻧﺨﻮد ،ﻟﭙﻪ و ﻏﯿﺮه ﺣﺒﻮﺑﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
در ﺗﻬﯿﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﮐﺜﺮ
ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺒﻮﺑﺎت واﺑﺴﺘﮕﯽ دارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﺒﻮﺑﺎت وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ و

ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﻪ آنﻫﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ دارد و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﺑﺪن ﺳﺎﻟﻢ و رﺷﺪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﻣﺼﺮف ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻻزم و ﺿﺮوری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای
ﺣﺒﻮﺑﺎت زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﻮاع ﺣﺒﻮﺑﺎت را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻪ
دو ﺻﻮرت ﻓﻠﻪای و ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﯾﮏ ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﮐﺖ ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ دو ﻧﻮع
ﺷﯿﻮه ﻓﺮوش ﺣﺒﻮﺑﺎت را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.

 -2روﻏﻦ
ﮐﺎﻻی ﭘﺮﺳﻮد و ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻓﺮاد ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ از آنﻫﺎ ﻋﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻮزه
ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .روﻏﻦ ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و در ﺗﻬﯿﻪ ﺑﯿﺶ از ﻧﻮدوﭘﻨﺞ درﺻﺪ از ﻏﺬاﻫﺎ از
اﻧﻮاع روﻏﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮان روﻏﻦ را ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎی ﭘﺮﻓﺮوش ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖﻫﺎ داﻧﺴﺖ .روﻏﻦﻫﺎی
ﻣﺎﯾﻊ ،ﺳﺮخﮐﺮدﻧﯽ ،روﻏﻦﻫﺎی ﻧﺒﺎﺗﯽ ،روﻏﻦﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﺜﻞ روﻏﻦزﯾﺘﻮن ازﺟﻤﻠﻪ روﻏﻦﻫﺎی ﭘﺮﻓﺮوش ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.
درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﻓﺮوش اﯾﻦ روﻏﻦﻫﺎ ﺳﻮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را از ﻓﺮوش در ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ﮐﺴﺐ ﮐﺮد .روﻏﻦﻫﺎ در زﻣﺮه ﮐﺎﻻﻫﺎی
ً
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦﻣﺼﺮف ﻃﻮﻻﻧﯽ دارﻧﺪ ،درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺑﺎﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪاری و اﻧﺒﺎر آنﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و
اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ

ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درزﻣﯿﻨﻪٔ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻋﻤﺪه آنﻫﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺑﺎﺑﺖ ﻓﺎﺳﺪﺷﺪن آنﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .روﻏﻦﻫﺎ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را در دﻣﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺮد و از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﻧﯿﺰ دارای
ﺳﻮد و ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 -3ﻟﺒﻨﯿﺎت
ﮐﺎﻻی ﭘﺮﺳﻮد و ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ،ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺮﺿﻪ آنﻫﺎ در ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺮﯾﻊ
دﺳﺖﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺎﺳﺖ و اﻧﻮاع ﻟﺒﻨﯿﺎت ازﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف آنﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ و ﻧﯿﺎز ﺑﺪن ﺑﻪ
آنﻫﺎ دارای اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد در
اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎﻓﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ ﮐﺮه ،ﭘﻨﯿﺮ و ﺷﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺮﺿﻪ آنﻫﺎ در ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻮد ﮐﺎﻓﯽ دﺳﺖﯾﺎﻓﺖ .ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺎ ﻣﺎرکﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در ﺑﺎزار
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮان ﻓﺮوش ﻣﻮﻓﻘﯽ اﻧﺠﺎم داد و ﺑﻪ ﺳﻮد ﮐﺎﻓﯽ رﺳﯿﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را از ﻣﯿﺎن
ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﭘﺮﻓﺮوش ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻟﺒﻨﯿﺎت ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
اﻧﻘﻀﺎء آنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺳﺎﻟﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را در اﺧﺘﯿﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار داد ﭼﻮن اﯾﻦ
ﮐﺎﻻﻫﺎ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً دارای ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺤﺪودی ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 -4آبﻣﻌﺪﻧﯽ
ﮐﺎﻻی ﭘﺮﺳﻮد و ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ دارﻧﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﺳﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎی ﭘﺮﻓﺮوش و ﺳﻮد ده در ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی
زﯾﺎدی ﺑﺮای آن وﺟﻮد دارد ،آبﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺮوزه ﺑﺎ وﺟﻮد ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ آب ﺷﺮب در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻣﺸﮑﻞ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎ وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ
زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻓﺮاوان اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آبﻫﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪﺷﺪه و ﺳﺎﻟﻢ روی ﻣﯽآورﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎﻋﺮﺿﻪ اﻧﻮاع آبﻣﻌﺪﻧﯽ در ﯾﮏ
ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎﻓﯽ دﺳﺖﯾﺎﻓﺖ .آبﻣﻌﺪﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﻟﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود و اﻓﺮاد در ﭘﯿﺎدهروی ،ورزشﻫﺎ و اﻣﻮرات ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آبﻣﻌﺪﻧﯽ ﺳﻮد ﻓﺮوش زﯾﺎدی ﻧﺪارد اﻣﺎ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮوش زﯾﺎد آن اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﭘﺮﺳﻮد ﺑﺮای ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

 -5ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﮔﺎزدار
ﮐﺎﻻی ﭘﺮﺳﻮد و ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ﺣﺮﻓﻪای را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎی ﮔﺎزدار رﺑﻂ داد .اﻣﺮوزه ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎی ﮔﺎزدار در اﻧﻮاع
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﻮاره در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف و ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف آنﻫﺎ ﻧﻘﻞﻗﻮلﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎ
ﺑﻪﻫﯿﭻﻋﻨﻮان ﺑﺮ روی ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﻣﺮوزه ﻣﯽﺗﻮان ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ و ﻓﺮوش
ﺑﺎﻻی آنﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎ ،آﺑﻤﯿﻮهﻫﺎی ﮔﺎزدار ،دوغﻫﺎی ﮔﺎزدار و ﻏﯿﺮه ازﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎی ﮔﺎزداری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را در ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ورزﺷﮑﺎران
ﺑﺎ ﻣﺼﺮف آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺮژی ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮔﺎﻫﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ آنﻫﺎ ﻧﻘﺪﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ وارد اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺄﻣﯿﻦ آنﻫﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ
را ﺑﻪ ﺧﺮج دارد و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪه وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد.

 -6ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻻی ﭘﺮﺳﻮد و ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ﻣﻮﻓﻖ
ﮐﺎﻻی ﭘﺮﺳﻮد و ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻی ﺧﺎص و اﺳﺎﺳﯽ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﻨﺪم ﺑﻪﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ ﻗﻮت اﺻﻠﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺶ از 5
وﻋﺪه در ﻫﻔﺘﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺞ را در ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ داده
اﺳﺖ .ﻣﺼﺮف و ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮﻧﺞ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺪی زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﺎ دوﻟﺖ در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺎم ﺳﺎل ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ واردات ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮای
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮان دو ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ آنﻫﺎ ،ﻫﻤﻮاره ﻣﻮردﺑﺤﺚ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺻﻮﻟﯽ ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺮوزه
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ را درﺟﻪﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن اﻧﻮاع
ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﺻﺪری ،دمﺳﯿﺎه ،ﻃﺎرم و ﻋﻠﯽ ﮐﺎﻇﻤﯽ در زﻣﺮه ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب اﯾﺮاﻧﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﯾﮏ ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ارﻗﺎم ﭘﺮﻓﺮوش ﺑﺮﻧﺞ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﻠﻪ ﯾﺎ
ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮﻧﺞ ،ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد را
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﮔﯿﻼن ﮐﺸﺖ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درزﻣﯿﻨﻪٔ ﻓﺮوش ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و
ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﯽواﺳﻄﻪ ﺑﺮﻧﺞ از اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺳﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 -7اﻧﻮاع ﮐﻨﺴﺮو
ﮐﺎﻻی ﭘﺮﺳﻮد و ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ﺣﺮﻓﻪای را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﻋﺮﺿﻪ اﻧﻮاع ﮐﻨﺴﺮو ﺟﺎت اﻧﺠﺎم داد .اﻣﺮوزه ﮐﻨﺴﺮو اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎ
و ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪﺷﺪه و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻣﺎده ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻏﺬاﻫﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮدهای از آنﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .درﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﻓﺮوش اﻧﻮاع ﮐﻨﺴﺮوﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎﻓﯽ دﺳﺖﯾﺎﻓﺖ .ﮐﻨﺴﺮو اﻧﻮاع ﺧﻮرﺷﺖﻫﺎ و ﻏﺬاﻫﺎ ،ﮐﻨﺴﺮو

اﻧﻮاع ﺣﺒﻮﺑﺎت ،ﮐﻨﺴﺮو ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﯽ و ﮐﻨﺴﺮو ﻣﯿﻮهﻫﺎ ازﺟﻤﻠﻪ ﮐﻨﺴﺮوﻫﺎی ﭘﺮﻓﺮوش ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎلﻫﺎی دور
ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ و اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮐﻨﺴﺮوﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎء زﯾﺎدی
دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﮕﻬﺪاری آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد
و ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن آنﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آنﻫﺎ را در
ﻣﺪت ﻣﻨﺎﺳﺐ و در اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺮد .ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺴﺮوﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻄﺮح و ﭘﺮﻓﺮوش اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻓﺮوش زﯾﺎد درزﻣﯿﻨﻪٔ ﮐﻨﺴﺮوﻫﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﭘﺮﻓﺮوش اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

 -8ﻧﺎن آﻣﺎده
ﮐﺎﻻی ﭘﺮﺳﻮد و ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ﭘﺮﻓﺮوش را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﻮاع ﻧﺎنﻫﺎی آﻣﺎده و ﭘﺮﻓﺮوش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮد .ﻧﺎن ﯾﮑﯽ از
ﻗﻮتﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً اﮐﺜﺮ ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺎن ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﺮوزه ﻧﺎنﻫﺎ در دو دﺳﺘﻪ ﻧﺎنﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و
ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻧﻮاع ﻧﺎنﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﻒﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽﻫﺎﯾﯽ ﺳﻨﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮوش ﻧﺎن در ﺳﺎﻋﺎت ﺧﺎص
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻫﻨﺪ ﻧﺎنﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺘﻮان از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖﻫﺎ ﮐﺴﺐ ﮐﺮد .اﻧﻮاع ﻧﺎنﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺪتزﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاری
ﻣﺤﺪودی دارﻧﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮان از ﻗﺒﺎل ﻓﺮوش آنﻫﺎ ﺳﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮد ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ آنﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮوش
روزاﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

 -9ﻗﻬﻮه و ﭼﺎی
ﮐﺎﻻی ﭘﺮﺳﻮد و ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ﭘﺮﻓﺮوش را ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎی ﭘﺮﻓﺮوش و ﻋﺎﻣﻪﭘﺴﻨﺪ اﻧﺠﺎم داد .ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ در ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺮنﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﺎی
اﺳﺖ .ﻧﻮﺷﯿﺪن ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎی ﮔﺮم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﮐﺎر روزاﻧﻪ را رﻓﻊ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﺴﮑﯿﻦ اﻋﺼﺎب ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﭼﺎی در
ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺮﻣﺼﺮفﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎی در ﺑﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﭼﺎی ﺳﯿﺎه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﺎی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﻮاص
ﮐﻤﺘﺮی دارد اﻣﺎ ﺧﻮشﻃﻌﻢ و ﺧﻮش ﺧﻮارﺗﺮ اﺳﺖ .ﭘﺲازاﯾﻦ ﻧﻮع ﭼﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﭼﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺎی ﺳﺒﺰ

ً
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﻮاص داروﯾﯽ ﺧﻮد ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻬﻮه در
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﺎی
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﮔﺮم روی آوردهاﻧﺪ .ﻗﻬﻮهﻫﺎ ﻧﯿﺰ در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻬﯿﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎﻓﯽ دﺳﺖﯾﺎﻓﺖ.

 -10ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ﻓﻮری و ﻓﺴﺖ ﻓﻮدی در ﻣﺰه ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﭘﺮﺳﻮد و ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ
ﮐﺎﻻی ﭘﺮﺳﻮد و ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﺮﻓﺮوش را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﻮاع ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ﻓﺴﺖ ﻓﻮدی اﻧﺠﺎم داد .اﻣﺮوزه
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﻐﻠﻪﻫﺎی زﯾﺎد ﺑﺸﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎی آﻣﺎده اﻓﺰاﯾﺶﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ زود آﻣﺎده ﺷﺪن اﯾﻦ

ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ آنﻫﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﻧﻮاع ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ ،ﭘﯿﺘﺰا ،ﭘﯿﺮاﺷﮑﯽﻫﺎ و ﻏﯿﺮه در زﻣﺮه
ﻏﺬاﻫﺎ و ﻃﻌﻢ
ﻏﺬاﻫﺎی ﻓﺴﺖ ﻓﻮدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .اﻧﻮاع ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ ،ﺳﻮﺳﯿﺲ ،ﮐﺎﻟﺒﺎس ،ﻧﺎن ﭘﯿﺘﺰا ،ﺧﻤﯿﺮ ﭘﯿﺘﺰا ،اﻧﻮاع ﺳﺲﻫﺎ و ﻏﯿﺮه در
زﻣﺮه ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ﻓﺴﺖ ﻓﻮدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﻮدن ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺧﺎص دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﻓﺮوش آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻮازم ﻧﮕﻬﺪاری آنﻫﺎ در ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﮐﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ
ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻪ ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ از ﻏﺬاﻫﺎی آﻣﺎده و ﻓﺴﺖ ﻓﻮدی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع زﻣﯿﻨﻪ را
ﺑﺮای ﺳﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ﻓﺴﺖ ﻓﻮدی ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ دارﻧﺪ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪ آنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن آنﻫﺎ را ﺑﻪﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﮐﺮد .در ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد ﻣﻮرد ﺗﺎﺪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻮن ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﮔﺎﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻘﻠﺒﯽ و ﺑﯽ ﮐﻔﯿﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻓﺮاد را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره زﯾﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
][gilankesht-phone-number num=09906644500

