
 آریافَدس، یک خزیذ آًالیي خَضوشُ

آریافَدس، فزٍضگاُ ایٌتزًتی هَادغذایی آریا، تا ّذف دستزسی تِ خزیذ ٍ تْیِ هحػَالت غذایی تَیضُ اًَاع سَغات  

، فؼالیت خَد را آغاس ًوَد. تجزتیات سالْای اخیز در ایي تاسار سثة ضذ تا  <?89ضیزیٌی سٌتی ، در سال  )ضیزاس( ٍ

هحػَالت ٍ کاالّای ایي غٌف )سَغات ٍ خطکثار( را تِ غَرت آًالیي در اختیار هطتزیاى ٍ ّوَعٌاى فزٍش ٍ ػزضِ 

گزاهی قزار دّین ٍ تا تَجِ تِ ًیاس اهزٍس ػػز دیجیتال ، ایي فزغت را جْت استفادُ تْیٌِ ایجاد ًوایین تا کارتزاى 

آسَدگی خاعز، هایحتاج خَد را در ردیف کاالیی  هطاّذُ ٍ خزیذاری ًوایٌذ ٍ تا تتَاًٌذ هحػَالت جذیذ ٍ تزٍس را

تِ ثثت ٍ ارسال  هَرد ًظز ، پَضص دٌّذ. اهکاًات ٍیضُ ارسال ٍ پزداخت، در جْت تْیٌِ ساسی ٍ سزػت تخطیذى

 .سفارضات ، در اختیار کارتزاى قزار هی گیزد

در سثک سًذگی ایزاًیْا تاالخع سثک سًذگی در جْاى تِ سزػت در حال تغییز است. تا تَجِ تِ تغییزات دِّ اخیز 

در سثک تاهیي ٍ خزیذ کاال، رضذ سزیغ تکٌَلَصی ًزم افشاری ٍ سخت افشاری دًیای ارتثاعات ٍ افشایص داًص ػلَم 

هزتثظ تا فضای هجاسی در تیي هزدم ایزاى، خزیذ اس تاسار سٌتی تا ّوِ هشایا، لذتْا ٍ خاعزاتص ، کوزًگ ضذ ٍ ضایذ 

دُ ضَد. تٌاتزایي، عَلی ًکطیذ کِ خذهات، هحػَالت ٍ کاالّای هَجَد در تاسار سٌتی، تا رٍش رٍسی تِ فزاهَضی سپز

  .ّای هختلف، در دستزط ػزضِ ٍ فزٍش آًالیي قزار گزفتِ اًذ

سَغات آریافَدس ضیزاس، یک فزٍضگاُ آًالیي است کِ هحل فزٍش ٍ ػزضِ اًَاع ضیزیٌی ٍ سَغات، اًَاع خطکثار ٍ 

ٍ تزضیجات ٍ سایز اقالم هَادغذایی است. ایي اعویٌاى را تِ هطتزیاى خَد هی دّین کِ تاسُ تزیي ٍ تٌقالت، ػزقیات 

تا کیفیت تزیي هحػَالتی را کِ تِ ػٌَاى سَغات ضْزّای هختلف ایزاى ضٌاختِ هی ضًَذ تْیِ ًوَدُ ٍ در دستزط 

 .هطتزیاى اس سزاسز ایزاى قزار دّین
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 8:48تزٍسرساًی تیزهاُ 

 جْت دریافت فایل تزٍس رساًی ضذُ تِ ٍتسایت سَغات آریافَدس ضیزاس هزاجؼِ ًواییذ.

 



 

 گزم 44?جؼثِ   کلَچِ تْارًارًج سرضٌاط

 

 



 
 کلَچِ هسقغی ضیزاس

تَلیذ رٍس ٍ فَق الؼادُ خَضوشُ تا تَی سَغات هخػَظ ضْز ضیزاس، 

 هی هیل حلَا اس(  حثِ)  یک تزشگالب. ضیزاسی ّا، کلَچِ را تا 

 هی تز عؼن خَش ٍ آهذُ دست تِ ضیزیٌی کلی هشُ ٍ عؼن کِ ًوایٌذ

 . ضَد

 



 

 گزم 8:44کلَچِ هسقغی ضیزاس جؼثِ 



 

 حلَا هسقغی الری چْارفػل هجلسی



 

 حلَا هسقغی الری جؼثِ خاتن کلیجِ یک کیلَگزم



 

 اًَاع کتاتی حلَا هسقغی الری



 

 شی هذل پاًسَهسقغی الری قَعی فل



 

 گزم 44;هؼجَى سیاّذاًِ ضوسی پَر 



 

 ًثات کاسِ ضیزُ سَغات ضْز یشد



 

 تْارًارًج سرضٌاطکلَچِ 



 

 ى فسایی ٍ  ًاى کٌجذیی  هخلَط سرضٌاط هخلَط ًاضیزیٌ



 

 ًاى فسایی سرضٌاط جؼثِ یک کیلَگزم





 

 ًاى کٌجذی سرضٌاط جؼثِ یک کیلَگزم



 

 ضیزیٌی ًاى سٌتی گتک ضیزاس، کِ ًَػی ًاى یَخِ کن ضیزیي ٍ رصیوی هی تاضذ.



 

 سَغات هخػَظ سػفزاًی سرضٌاط



 

 تا کزُ حیَاًیسَّاى حثِ ای 



 

 قٌذ عؼوذار سٌتی سرقاى در عؼن ّای ّل دارچیي سًجثیل ٍ سػفزاًی



 

 گزم 44=ًاى یَخِ سٌتی ضیزاس جؼثِ 



 

 ًاى سٌتی گتک ضیزاس جؼثِ یک کیلَگزم



 

 ًثات پزدُ سػفزاًی سَغات ضْز یشد



 

 ًاى سٌتی گتک سَغات تْار ضیزاس



 

 پَلکی هخلَط هؼزاج



 

 گزم 44;هغش فزآیٌذ  ;سَّاى ػسلی 



 

 سَغات هخػَظ ػادلی تْیِ ضذُ اس تْتزیي هسقغی الری هغشدار



 

 حلَا هسقغی هغشدار ػادلی عزح ّخاهٌطی



 

 حلَا هسقغی هجلسی چْارفػل ػادلی



 

 حلَا هسقغی هغشدار کتاتی ػادلی



 

 

 

 حلَا هسقغی کَرش سرقاى هذل کتاتی چْارفػل



 

 

 

 حلَا هسقغی کَرش سرقاى هذل کتاتی چْارهغش



 

 

 

 حلَا اردُ سادُ ٍ کطی سرقاى



 

 گزم 4;9حلَا هسقغی کالسیک 

 



 

 قَتَ پستِ ای سَغات هخػَظ کزهاى



 

 سَغات هخػَظ کزهاى چْل گیاُقَتَ 

 



 

 هسقغی هغشدار کَرش عزح هجلسی لَاح



 

 پک ضزتت آالت پادضیزاس



 

 پک ػزقیات پادضیزاس



 

 هسقغی الری عزح جؼثِ هیٌاکاری چْارفػل



ج

 

 گزم 44?ضیزیٌی هخلَط یشدی 



 

 درغذ <8گش کزهاًی 



 

 غذدر <8گش کزهاًی 



 

 ًثات ضاخِ هخلَط آیٌا



 

 ًثات ضاخِ قلثی چٌذ گیاُ



 

 ضیزاس سٌتی تزضیجات

یط اسیدی مانند نمک سود کردن و خرید ترشیجات، در صنایع غذایی روش های متنوعی جهت افزایش ماندگاری و طعم دهی به مواد غذایی وجود دارد. قرار دادن میوه ها در یک مح

 .ت را افزایش دهدتهیه ترشی میوه جات یا قرار دادن در محیط قندی مانند تهیه انواع مربا ، می تواند ماندگاری میوه و صیفی جا

 .ترشیجات تنوع بسیاری داشته که ترشی های معروف و پرمصرف سنتی ایرانی شامل اقالم زیر هستند - خربد ترشیجات سنتی

 ترشی بادمجان 

 ترشی بادمجان کال 

 ترشی گل کلم 

 ترشی مخلوط 

 ترشی لیته بندری 

 ترشی لیته سبز 

 ترشی سیر ساده 

 ترشی سیر ربی 

 ترشی موسیر 

 ترشی گلک شیرازی 

 ترشی فلفل قلمی 

 ترشی انبه 

 ترشی بیلهر 

 ترشی لیموترش 

 لیمو ترشی پوست 

 ترشی حبه سیر سفید 

 ترشی پیاز 

 ترشی بنه کوهی 

 ترشی مخلوط تند 

 

https://aryafoods.ir/mix-persian-shallot-pickle
https://aryafoods.ir/mix-persian-shallot-pickle
https://aryafoods.ir/bandari-leete-hot-pickle
https://aryafoods.ir/bandari-leete-hot-pickle
https://aryafoods.ir/green-leete-pickle
https://aryafoods.ir/green-leete-pickle
https://aryafoods.ir/golak-pickle
https://aryafoods.ir/golak-pickle
https://aryafoods.ir/bilhar-pickle
https://aryafoods.ir/bilhar-pickle
https://aryafoods.ir/shirazi-traditional-lemon-pickles
https://aryafoods.ir/shirazi-traditional-lemon-pickles
https://aryafoods.ir/shirazi-traditional-lemon-slice-pickles
https://aryafoods.ir/white-garlic-pickle
https://aryafoods.ir/white-garlic-pickle


 

































 

 کیلَگزم ;کلوپِ سٌتی کزهاى جؼثِ 





 

 گزم 44>کلَچِ ًخَد هخلَط فزآیٌذ 



 

 راحت الحلقَم هسلوی سَغات تثزیش



 

 ًثات ضاخِ قلثی سٌتی سرقاى



 

 کلَچِ تْار ًارًج ضیزیٌکذُ سَغات فسا



 

 ًاى فسایی ضیزیٌکذُ سَغات فسا

 



 

 ًاى فسایی سػفزاًی هخػَظ ضیزیٌکذُ



 

 ًاى کٌجذی ضیزیٌکذُ سَغات فسا


