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 به نام خدا

 

 آموزش کامل خشک کردن انواع میوه و سبزی 

 

خشک کردن و ت آموزش داده شود ،در این آموزش سعی کردیم با استفاده از جدول تمامی مواردی که نیاز اس

.را در اختیار شما قرار دهیم والت مختلف فراوری محص  

. سطح آموزشی این مجموعه از مقدماتی تا پیشرفته می باشد   

. امیدواریم همراه خوبی در کنار تولیدات شما باشیم   

.را انتخاب کرده اید سپاس گزاریم  مجموعه گروه تجهیز آریا از اینکه  

 

هر گونه کپی و انتشار بدون اطالع صاحب اثر ) گروه تجهیز آریا( شرعا و قانونا مجاز نمی باشد و 

 پیگرد قانونی دارد . 

 

 

 

 

 

http://www.ariatick.com/
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 مقدماتی

در بخش مقدماتی سعی شده تا به شما کمک کند چه میوه •
هایی برای خشک کردن مناسب تر است و برای تولید 

 .یک محصول صادراتی پیش از شروع چگونه عمل کنید 

 .آماده سازی لوازم و وسایل الزم برای شروع •

مشاوره کوچک درباره تهیه تجهیزات با استفاده از تجربه •
 چندساله همکاران 

 جداول راهنما

جداول بر اساس نوع میوه تقسیم شده و اطالعات الزم ، •
نوع برش ، قطر برش ، آماده سازی های الزم : از جمله 

، مواد افزودنی ، دما ، رطوبت ، زمان تقریبی ، نگه 
 .در اختیار شما قرار دهد..داری و

 پایانی

 ارائه فرمول های قیمت گذاری ، بسته بندی ، •

 بازاریابی و فروش محصوالت •
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 بخش اول 

 

 مقدمه
راه 

اندازی 
 کارگاه

نحوه 
انتخاب 
 مواد اولیه
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 راه اندازی کارگاه 

 چگونه کار میوه خشک کنی را شروع کنیم؟ 

تاسیس کارگاه میوه خشک کنی  یا و سبزیجات و میوه کن خشک خط و کنی خشک میوه کارگاه اندازی راه هم قصدشاید شما 

 راه اندازی خط تولید سبزی و میوه خشکو  نکات خرید دستگاه میوه خشک کن بررسی به این از پیش. باشید داشته را خانگی

 .پرداخته ایم

 

شماست و ما سعی میکنیم تا با استفاده از تجربه تولید کنندگان بهترین ها   هاگراک لوازم مورد نیاز وابسته  به حجم تولید و ظرفیت

 .را به شما معرفی کنیم 

 :موارد مورد نیاز 

 ( اندازه گیری مواد اولیه ) باسکول   .1

 لباس کار  .2

 سینک .3

 ( بسیار مهم ) دستگاه خشک کن  .4

 ( بسیار مهم ) دستگاه اسالیسر  .5

 پوست کن  .6

 دستگاه هسته گیر  .7

 دستگاه دوخت  .8

 ترازو دیجیتال .9

 (متابی سولفید سدیم مخصوص مواد غذایی ) مواد افزودنی  .11

 میزکار  .11

 پاکت های بسته بندی  .12

 ( بسیار مهم ) آموزش کار  .13

   

 

 :باسکول (  1

گرچه در بخش کسب و کار خانگی می توان . دازه گیری مواد اولیه خریداری شده نیاز به یک باسکول کوچک می باشد نابه منظور 

 .می توان تمام نیاز شما را پاسخ دهد  هم( کیلوگرمی  311)در صورت خرید یک باسکول کوچک . از تهیه آن صرف نظر کرد 

 

 :لباس کار ( 2

https://www.ariatick.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%DA%A9%D9%86
https://www.ariatick.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%DA%A9%D9%86
https://www.ariatick.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%DA%A9%D9%86
https://www.ariatick.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%DA%A9%D9%86
https://www.ariatick.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%DA%A9%D9%86
https://www.ariatick.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%DA%A9%D9%86
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گرچه در بخش کسب و کار خانگی می توان از تهیه آن صرف . برای کار های کارگاهی می توان از لباس مخصوص استفاده نمود 

 .نظر کرد 

 

 : سینک شستشو( 3

 .استیل استفاده کرد تک خانه یا دوخانهرِسی سینکهای پِبه منظور شستشو محصوالت در حجم های مختلف می توان از 

 

 :دستگاه خشک کن ( 4

همانگونه که می دانیم . می توان گفت مهم ترین بخش راه اندازی کارگاه داشتن یک ابزار حرفه ای و مناسب برای کار است 

 . دستگاه مناسب ما باید بتواند با شرایط ما کار کند همچنین کیفیت خروجی محصوالت در بهترین شکل باشد 

کارایی های مختلفی دارند از جمله تولید چیپس میوه ، سبزی خشک ، ادویه ، کشک ، ماست ، گیاهان  دستگاه های خشک کن

 ...دارویی و

 ی شوند خشک کن ها در سه مدل برقی ، گازی ، گازوئیل سوز ساخته م

با توجه به هزینه ها و ظرفیت تولید گرمایش به راحتی متوجه میشویم یا گازی ؟  دنتسه رتهبسوال اول اینکه دستگاه های برقی 

به عنوان مثال برای گرم کردن محیطی مثل خانه با . که دستگاه های گازسوز هم بسیار بصرفه تر هستند و هم بسیار قدرتمند تر 

رت وجود گاز هیچگاه منطقی نیست از برق به جای گاز استفاده کنیم به همین خاطر در خشک کن ها توجه به حجم فضا در صو

همین سیستم به صورت کامل و دقیق تر پیاده شده و از گرما حاصله استفاده کرده و دود حاصله بدون اینکه وارد هوا داخل 

 .دستگاه  شود از طریق دودکش خارج میشود 

 .از گازکپسول یا گازوئیل به عنوان سوخت مناسب استفاده کرد  که گاز در دسترس نمیباشد می توان در مناطقی

 .از مزایا دستگاه های برقی هم می توان به عدم نیاز به گاز و دودکش و راه اندازی فوق العاده آسان اشاره کرد 

ید و بهترین ابزاری که میتوان برای شما کار تولید در هر صورت برای خرید یک دستگاه خشک کن از مشاورین فروش کمک بگیر

 .را انجام دهد خرید کنید 

 سواالت مهم درباره دستگاه خشک کن 

 است؟ چقدر ظرفیت دستگاه میوه خشک کن

میتوان گفت تقریبا اولین سوالی که هر خریدار میپرسد، درباره ظرفیت دستگاه است و اینکه دستگاه میوه خشک کن مورد نظر تا 

ها با یکدیگر متفاوت است،  به دلیل اینکه میزان تولید، ظرفیت و مکان کارگاه یا کارخانه. کند چند کیلوگرم میوه را خشک می

برای تولید با  دستگاه خشک کن کابینیشوند که  های مختلف تولید می زی نیز در ظرفیتدستگاه های خشک کن میوه و سب

های دیگر این  ظرفیت. کیلوگرم شروع میشود 15ها از  ظرفیت این خشک کن. برد داردهای کوچک کار ظرفیت پایین و کارگاه

https://www.ariatick.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%DA%A9%D9%86
https://www.ariatick.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%DA%A9%D9%86
https://www.ariatick.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%DA%A9%D9%86
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راه اندازی کسب و کار  این دستگاه بهترین انتخاب برای. کیلوگرم است 451و  311، 211، 111، 41، 31دستگاه خشک کن 

 .است خانگی با دستگاه میوه خشک کن

 31 میوه کن خشک دستگاه یک ظرفیت اگر منظور از ظرفیت دستگاه میوه خشک کن، ظرفیت ورودی محصول است، برای مثال

 .کرد خشک میوه کیلوگرم 31 توان می دستگاه از استفاده نوبت هر در یعنی است، کیلوگرم

  

 جنس بدنه دستگاه خشک کن میوه و سبزیجات چیست؟

 مشتری درخواست به بنا و است ای کارخانه الکترواستاتیک رنگ گالوانیزه صنعتی کن خشک میوه و سبزی جنس بدنه دستگاه

 .ساخت استیل تمام صورت به را میوه کن خشک دستگاه میتوان

 شود؟ سینی دستگاه خشک کن میوه و سبزیجات از چه جنسی ساخته می

 شکیل و زیبا برای و است ای کارخانه الکترواستاتیک رنگ گالوانیزه نیز صنعتی میوه کن خشک دستگاه جنس سینی

 محصول که شود می کشیده ها سینی روی نسوز اتیلن پلی الیه یک و شوند می ساخته مشبک صورت به ها سینی محصوالت شدن

شوند و  ها یک دست ساخته می ر محصولی که قرار است خشک شود لواشک باشد سینیاگ. نکند ریزش دستگاه داخل به

 .نیست استفاده قابل محصول این برای مشبک های سینی

 عایق حرارتی دستگاه سبزی و میوه خشک کن صنعتی از چه نوعی است؟

 .است XPS های خشک کن میوه های حرارتی دستگاه عایق

 توان با دستگاه خشک کن میوه و سبزیجات خشک کرد؟ چه محصوالتی را می

 غذای سبزیجات، توان با این دستگاه خشک کرد مانند انواع میوه، مرطوب باشد را میهر نوع محصول و ماده ای که آبدار و 

های مختلف  تقریبا یکسان است ولی در ظرفیت دستگاه سبزی و میوه خشک کن صنعتینحوه کار انواع  ... و آجیل حیوانات،

 .های جزئی داشته باشند ممکن است تفاوت

 است؟ چقدر کن خشک میوه یزان مصرف سوخت و مصرف برقم

سبزی و به صرفه ترین دستگاه . برق مصرفی دستگاه خشک کن میوه برقی به صورت تک فاز و گاز مصرفی آن گاز شهری است

 .میوه خشک کن صنعتی به ترتیب دستگاه خشک کن گازی، گازوئیلی و برقی است

 

 : دستگاه اسالیسر ( 5

با توجه به تجربه دوستان و تستهای مختلفی که  ولی.را خریداری و مورد استفاده قرار میدهید، اسالیسر  ت تولیدتوجه به ظرفیبا 

جهت تهیه آن بسته به نوع کاری که انجام میدهید میتوانید با . ،اسالیسر دستی میباشدبهترین نوع اسالیسر . انجام شده است

 .مشاوران ما در ارتباط باشید

https://www.ariatick.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%DA%A9%D9%86
https://www.ariatick.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%DA%A9%D9%86
https://www.ariatick.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%DA%A9%D9%86
https://www.ariatick.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%DA%A9%D9%86
https://www.ariatick.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%DA%A9%D9%86
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 :پوست کن ( 6

کیلوگرم توصیه  111برای پوستگیری بسیاری از میوه ها پوست کن دستی و برقی در بازار موجود هست که برای حجم های باالی 

 .ستفاده کنید م از پوست کن برقی ایمیکن

 

 :هسته گیر ( 7

خانگی  مشاغلاز هسته گیر استفاده کنید برای ( سیب خشک بدون هسته بسیار مناسب تر است ) برای در آوردن هسته سیب 

 .میتوان از هسته گیر دستی و یا اهرمی استفاده کرد و در حجم باالتر از هسته گیر های پنوماتیک استفاده کنید 

 

 نوبت به خرید میوه است  تجهیزات و لوازم که زیر ساخت اصلی و مهم هر بیزینسی هست،پس از فراهم کردن 

 

 تهیه و خرید میوه تازه و حمل تا محل تولید 

سعی کنید ضمن تهیه میوه از میادین تره بار یا اگر دسترسی دارید، از کشاورز و باغدار، میوه هایی را انتخاب و تهیه کنید که سالم، 

 .تر باشند تا دور ریز کاهش یابدتازه و درشت 

 کنترل کیفیت اولیه 

 . شاخ و برگ ها، میوه های خراب و فاسد، سنگ و خاک و خالصه هرگونه ناخالصی یا خرابی را در این مرحله باید جدا کنید

 دسته بندی پیش از شست و شو 

سایر میوه ها سالم، در این بخش این دو دسته را یک سری میوه ها دارای آسیب فیزیکی یا کرم خوردگی یا خرابی جزیی هستند و 

 از هم جدا کنید و میوه های کامال سالم را با میوه هایی که حتی خرابی جزیی دارند یک جا قرار ندهید

 شست و شو و گندزدایی 

تنها به صرفه نیست بلکه برد و نه در محیط خانگی شما میتوانید میوه ها را بصورت دستی بشویید اما این کار مصرف آب را باال می

 .میرسانیدبه منابع آبی و محیط زیست آسیب 

تهیه کنید، آنها را مملو از آب کنید و میوه ها را ( بسته به ابعاد کارتان)برای کاهش مصرف آب میتوانید دو حوضچه یا وان یا لگن

حاوی آب و درصد استانداردی از ترکیب دقیقه غوطه ور کنید سپس میوه ها را به حوضچه دوم که  11در حوضچه اول به مدت 

دقیقه  11تا  5باشد منتقل میکنید و ( دهم پی پی ام 5تا  3طبق اعالم مراجع ذیصالح، مثال پرکلرین به نسبت ) مواد گندزدایی 

 .هم در حوضچه دوم می مانند تا ضدعفونی شوند
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 : مواد و محلول های افزودنی 

 .و به صورت اسپری روی محصول استفاده شود  قاشق آبلیمو طبیعی  2+ شکر  1+ لیتر آب 11:  شربت آب شکر ل محلو(  1

 دقیقه داخل محلول خوابانده شود  5به مدت = لیتر آب  21+ گرم  11:  محلول متابی( 2

 

 

  :پیش از مطالعه جدول های راهنما حتما به نکات زیر توجه کنید 

 استفاده از مواد افزودنی جهت افزایش کیفیت محصول نهایی است و استفاده از آنها الزامی نیست  .1

یک قانون کلی این است که هرچه دما کاری دستگاه پایین تر باشد کیفیت محصول نهایی باالتر و در عوض  .2

ا می توان پایین تر در در جدول ر لذا دما های اعالم شده . التر می رود زمان خشک کردن به همان نسبت با

 .نظر گرفت و در هنگام تنظیم دما دستگاه به این مورد حتما توجه کنید 

طبق قوانین فیزیکی ، رطوبت پارامتر نسبی با دماست ، یعنی با افزایش دما ، شما می توانید به رطوبت پایین  .3

 . تری دست پیدا کنید 

دقیقه اول پس از بارگذاری دستگاه ها  22ردن در شما می توانید برای افزایش کیفیت و سرعت در خشک ک .4

ناشی از شسشتو ، مواد افزودنی و یا حتی ناشی یم باز قرار دهید تا رطوبت مازاد درب دستگاه را به صورت ن

 .از برش میوه به سرعت خارج شود 

به ..( پنکه و )در معرض باد خنک پس از اتمام مراحل خشک شدن در دستگاه ، بالفاصله بسته بندی نکنید و  .5

 .ساعت محصول خود را نگه دارید و سپس بسته بندی کنید  1دقیقه تا  32مدت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جدول راهنما تولید 
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 دما نام میوه

 برحسب

 سانی گراد

میزان 

 رطوبت

 درصد

 برش

 میلیمتر

 زمان تقریبی مواد افزودنی

 ساعت

 نوضیحات تکمیلی

 درجه  65 زردآلو

دوساعت 

 اول

درجه  55

 12تا8

ساعت 

 بعدی

 دوپله  21%

برش های 

 قطور

در صورت نیاز 

 دودگوگرد

هستند  سفت و سخت میوه ها کمی اگر در زمان خرید 16_12

نزدیک پنجره در یک پاکت کاغذی قرار دهید تا را ها  آن

 .نرم شوند  کمی

ساعت در  4گوگرد و سپس  ساعت در دود 4میتوانید 

 .درجه قرار دهید  51با دما ساعت در دستگاه  11آفتاب و 

 65 هلو

دوساعت 

 اول

درجه  55

 12تا8

ساعت 

 بعدی

 برگه ای 15%

 

 

/ 

 

 6چیپسی 

 میل

در صورت نیاز 

 دودگوگرد

 

/ 

 

 محلول متابی

12_16 

 

 

/ 

 

6_8 

 .سعی کنید از هلو های هسته جدا استفاده کنید 

 

ساعت در  4گوگرد و سپس  ساعت در دود 4میتوانید 

 درجه قرار دهید 51ساعت در دستگاه با دما  11آفتاب و 

محلول  6_4 %7 58 سیب

محلول /شربت

 متابی

از مجموعه متنوع سیب ها ، سیب زرد لبنانی مناسب ترین  8_4

 .گزینه برای خشک کردن می باشد 

سعی کنید سیب را پس از پوست گیری و در آوردن هسته 

 .خشک کنید 

گوجه 

 فرنگی

 محلول آب نمک 8_6 6% 55

 شود  اسپری

ها را خیلی کوچک خرد نکنید زیرا در این صورت بعد از  آن 11_8

ها را بیرون  توانید دانه می(. شوند خشک شدن سیاه رنگ می

این به انتخاب خودتان بستگی . بیاورید یا بگذارید بمانند

  .دارد

ها را روی سر  ها قرار دهید؛ تکه ها را روی سینی آن •

یرا ممکن است به هم بچسبند و پاره همدیگر قرار ندهید ز

  .شوند

 



10 
 

محلول  8_6 %6 55 آناناس

محلول /شربت

 متابی

 در شرایط کنونی آناناس کمپوتی بسیار مناسب است  12_8

محلول  6_4 %6 55 گالبی

محلول /شربت

 متابی

 هسته گیری شود  8_6

محلول  8_6 %6 53 کیوی

محلول /شربت

 متابی

 .ها را جدا کنید روی آنای  ی قهوه پوسته    8_6

توت 

 فرنگی

محلول  8 6% 52

شربت آب /متابی

 و شکر

 هنای بیشتر مناسب است برش های عرضی با پ 8_5

ساعت اول  موز

59 

ساعت دوم 

 55به بعد 

+ محلول متابی  6 7%

شربت 

شربت /زعفران

 آبلیمو شکر

 .برش ها می تواند عرضی و یا سکه ای باشد  بنا به سفارش 9_6

ساعت 2 انبه 

 57اول 

ساعت دوم 

 52به بعد 

 

+ محلول متابی  8_5 7%

شربت 

شربت /زعفران

 آبلیمو شکر

توصیه میکنیم انبه انتخابی جهت خرید از انبه های اول  8_6

 فصل باشد تا بافت آن ریش ریش نباشد 

دوما دقت کنید برش  انبه ها دارای حداکثر پهنا باشد به 

همین خاطر توصیه میکنیم به دلیل وجود هسته بزرگ 

برش ها توسط چاقو صورت بگیرد به همین جهت از هر 

طرف دو برش جدا کنید و این کار را تکرار کنید تا به 

 هسته برسید 

ساعت 2 پرتقال 

  61اول 

ساعت دوم 

 55به بعد 

 

+ محلول متابی  6یا  5یا  4 7%

 محلول شربت

در بهترین حالت برای ازبین بردن تلخی پرتقال بعد از برش  9_6

زدن پرتقال ها ابتدا پرتقال های برش خورده را با آب سرد 

به آرامی آب بکشید تا گاز خارج شده از پوست پرتقال که 

عامل تلخی پرتقال خشک است از آن خارج شود و سپس از 

 .های افزودنی استفاده کنید محلول 

غنچه گل 

 محمدی

ساعت 2

  41اول 

ساعت دوم 

 43به بعد 

 

ساعت بر  11تا 3 ___ __ 7%

اساس میزان 

 رطوبت

زیرا موجب آسیب به رنگ غنچه . دقت کنید دما باال نرور 

 .ها می شود 

ساعت  2 انگور

 68اول 

ساعت دوم 

بهتر است داخل برای کشیده تر شدن بعد از خشک شدن   24_15 _ __ % 21_15

 دستگاه آویز شود 
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 61به بعد 

ساعت 2 گیالس

  61اول 

ساعت دوم 

 55به بعد 

 

 هسته گیری فراموش نشود 12_8 _ _ 11%

 

 

 

آلو 

 شابلون

 پوست گیری نیاز نیست  _هسته گیری فراموش نشود  8_6 محلول متابی  8_6 7% 58

ساعت  2 آلو بخارا

 68اول 

ساعت دوم 

 61به بعد 

دود گوگرد یا  _ % 21_15

 هیچی 

یک روز قبل آلو ها را در آب نمک قرار دهید تا پوست آن  16_12

نرم شود سپس با چاقو پوست را جدا کنید و سپس داخل 

 دستگاه قرار دهید 

 1میتوانید بعد از پوستگیری و قبل از ورود به دستگاه 

 .ساعت از دود گوگرد استفاده کنید 

ساعت 2 لیمو

  61اول 

ساعت دوم 

 55به بعد 

 

در بهترین حالت برای ازبین بردن تلخی لیمو بعد از برش  8_5 محلول متابی 6یا  5یا  4 7%

زدن لیمو ها ابتدا لیمو های برش خورده را با آب سرد به 

آرامی آب بکشید تا گاز خارج شده از پوست که عامل تلخی 

و سپس از محلول های  لیمو  خشک است از آن خارج شود

 .افزودنی استفاده کنید 

 48 سبزیجات

 

بهتر است  6%

 خرد شود

برای رنگ و  _بهتر است قبل از خشک کردن خرد شود  6_3 ___

در صورت نم دار بودن .عطر باال از سبزی تازه استفاده شود 

سبزی ها بخاطر شستشو آنها را روی پارچه ای پهن کرده تا 

 .دستگاه نشود رطوبت اضافی وارد 

 46 نعنا 

 

در صورت نم دار بودن سبزی ها بخاطر شستشو آنها را روی  6_3 ___ برگ برگ 6%

 پارچه ای پهن کرده تا رطوبت اضافی وارد دستگاه نشود

ساعت 2 به

  57اول 

ساعت دوم 

 52به بعد 

 

در صورت استفاده در دم نوش ها نیازی به پوست گیری  8_4 ____ 8_4 6%  

در این صورت به صورت تکه تکه برش دهید و بعد . نیست 

 از خشک شدن روی اجاق تفت دهید 

برای افزایش کیفیت توت خشک از توت های کم آب و یا   12_8 ____ ____ %14 55 توت

آخر فصل استفاده کنید در غیر این صورت توت های 

 .تیره رنگ خواهد شد  خشک شما

متابی در صورت  8تا  6برش  %8 52 نارگیل 

 نیاز

بهتر است ابتدا قبل از قرار داد نارگیل ها در دستگاه آنها را  7_5

روی پارچه ای پهن کنید تا رطوبت باعث تیره شدن 

از محلول متابی برای حفظ رنگ حنما  _محصوالت نشود 
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 .استفاده شود 

ساعت اول  زرشک

از و  62

ساعت دوم 

55 

میتوان به صورت خوشه ای در دستگاه قرار داد که در این  6_4 ____ ___ 8%

 . صورت یکنونواختی کم میشود 

ساعت اول  خرمالو

و از   58

ساعت دوم 

52 

 بسیار ساده بدون نیاز به پوست گیری  8_4 محلول متابی 8_4 7%

ساعت اول  شلیل

و از  61

ساعت دوم 

53 

هسته گیری نیاز است لذا در تهیه میوه دقت کنید از شلیل  8_4 متابیمحلول  8_6 7%

هسته جدا که به راحتی هسته آن جدا می شود خریداری 

 کنید 

ساعت اول  خربزه

و از  61

ساعت دوم 

55 

برش های تمام دایره و نیم حالل به زیبایی محصول در  8_6 محلول متابی 8   7%

 بسته بندی کمک زیادی میکند 

  

ساعت اول  طالبی

و از  61

ساعت دوم 

55 

برش های تمام دایره و نیم حالل به زیبایی محصول در  8_6 محلول متابی 8   7%

 بسته بندی کمک زیادی میکند 

موسیر و 

 سیر

ساعت اول 

و از  61

ساعت دوم 

55 

سپس به صورت ورقه ای  _پوست گیری انجام شود  11_8 _____ 6_5 7%

اسالیس شده تا بعد از خشک شدن در صورت نیاز آسیاب 

 شود 

ساعت اول  پیاز 

و از  61

ساعت دوم 

57 

بعد از پوست گیری اولیه بنابه سفارش میتوان پیاز را به  11_8 _____ 8_5 7%

 صورت حلقوی ، خالل درشت و ریز خشک کرد 

اول ساعت  آلبالو

و از  65

ساعت دوم 

61 

نیازی به هسته گیری نیست و در صورت امکان میتوان   15_11 ____ ___ 12%

 آلبالو ها را با شربت آلبالو غلیظ ترکیب کرد 
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  :قیمت گذاری محصوالت با استفاده از یک مثال 

کیلو  1کیلو سیب تازه  8تومان و مبنا بر این هست که از هر  4111کیلو سیب خرید می کنیم با قیمت هر کیلو  111در این مثال 

 سیب خشک تولید میشود  

 تومان معادل با هزینه سیب ما  411.111هزار تومان می شود  4111کیلو سیب از قرار کیلویی  111حال 

هزار  71هزار تومان که می شود  35زینه هنفر با  2به عنوان مثال  در فرایند تولید به ما کمک کنند،افرادی که قرار هست  دستمزد

 تومان 

هزار تومان هزینه های  51میشود روزی میلیون تومان در نظر بگیریم  1.5اجاره مکان و هزینه آب و برق و گاز را به عنوان مثال  

 سوخت و نیروی انسانی

 

 هزار تومان  521= هزار تومان هزینه مکان  51+  پرسنل هزار تومان هزینه 71+ تومان هزینه سیب هزار  411حال 

  

هزار تومان هزینه کردید در واقع هر کیلو سیب خشک  521کیلو سیب خشک داریم که بابتش  12.5کیلو سیب  111حال از 

 هزار تومان  54درصد سود به این مبلغ اضافه میکنیم که میشود  31تومان در آمده قیمت تمام شده است حال  41.611

 

 را بدست بیاوریدمحصوالت تولید خود به همین راحتی می توانید قیمت 

 

ساعت 2 نارنگی

  61اول 

ساعت دوم 

 55به بعد 

 

در بهترین حالت برای ازبین بردن تلخی نارنگی بعد از برش  8_6 محلول متابی  8_6 7%

زدن  نارنگی ها ابتدا  نارنگی های برش خورده را با آب 

سرد به آرامی آب بکشید تا گاز خارج شده از پوست  

نارنگی که عامل تلخی  نارنگی خشک است از آن خارج 

 .شود و سپس از محلول های افزودنی استفاده کنید 

گل 

 گاوزبان 

ساعت 2

  41اول 

ساعت دوم 

 43به بعد 

 

دما را باال نبرید تا رنگ ارغوانی حفظ شود در ضمن از قرار  ساعت 11_4 ____ ___ 7%

دادن گل های مرطوب خودداری کنید چون رنگ گل ها به 

 قهوه ای تغییر شکل میدهد 
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 بسته بندی محصول نهایی 

این بخش یکی از مهمترین قسمت های تولید و عرضه هر محصولی است، بسته بندی زیبا، تمیز و مرتب که دارای طراحی جذاب 

ه باشد در فروش و مشتری پسند کردن محصوالتتان بسیار بیشتر از چیزی که فکرش را بکنید موثر است و هر هزینه ی حساب شد

ظاهر و طراحی بسته بندی خودش بهترین ! و درستی در این زمینه در واقع هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری به حساب میآید

تبلیغ برای محصولتان است پس در این بخش توجه کنید که بسته بندی عالی همیشه گرانترین بسته بندی نیست، بلکه خالقانه 

  .ی ترین استترین و زیبا ترین بسته بندی همیشه عال

 :موارد مهم در بسته بندی

  را در برابر هر گونه آسیب طی مراحل نگهداری و  محصولبسته بندی باید به گونه ای باشد که حفاظت صحیح و کامل از

  .ترابری فرآورده تأمین نماید

 پالستیکی مناسب و  میوه جات خشک را می توان در کارتن یا جعبه با استفاده از کاغذ مومی یا نایلکس یا بسته های

مطابقت  36اگر از کارتن بهره گیری شود باید ویژگیهای آن با استاندارد ملی ایران به شماره . مجاز بسته بندی نمود

استفاده می شود باید ویژگیهای جعبه چوبی با « ویژگیهای کارتن جهت خشکبار»داشته باشد و اگر از جعبه چوبی 

 .مطابقت داشته باشد« به چوبی جهت صادرات خشکبار»  1135استاندارد ملی ایران به شماره 

  لوازمی که برای بسته بندی به کار برده می شود باید سالم، نو، تمیز، خشک و بدون هر گونه آلودگی و بوی نامطبوع

 .باشد

  کیلوگرم بیشتر باشد 11وزن خالص هر بسته نباید از.  

  :نظارتی هایارگان

 زش پزشکی بر بسته بندی محصول نظارت داردوزارت بهداشت و درمان و آمو

 :  دستگاه صادر کننده مجوز

 سازمان جهاد کشاورزی استانها

 به چه مجوزهایی نیاز دارد و مدارك موردنیاز آنها چیست ؟

 اخذ مجوز از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

 :مراحل و مدارك موردنیاز دریافت مجوز

 جهادکشاورزی شهرستان و طی سایر مراحل اداریارائه مدارک الزم به مدیریت 

 :  بازارهای هدف محصوالت
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 داخلی و خارجی -بازارهای محلی

 :  قابلیت صادرات محصوالت

 . دارد وجود محصول صادرات درصورت رعایت موازین بهداشتی و کیفی و الزامات موسسه استاندارد ، قابلیت 

 

 :نتیجه

در مورد رقم سرمایه گذاری با توجه به نوسانات بازار . جذاب و دارای بازار مناسب است، شغل، شغلی مناسب، نسبتا کم دردسر،

نمیتوان رقم دقیقی مشخص کرد، اما با جستجو در بازار و اینترنت و حتی برنامه های دست دوم فروشی، میتوانید قیمت دستگاه ها 

 .را برآورد کنید

فعال این حوزه یا مشاوران جهادکشاورزی و بسیج سازندگی مشورت کنید و بدون  لطفا قبل از هر اقدامی با چند تولید کننده، 

 .موزش وارد کار نشویدآ

 

  

 

  گروه تجهیز آریابا تشکر 

http://www.ariatick.com/

