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  پیشگفتار

باتوجــه بــه رشــد روزافــزون تقاضــا بــرای چاشــنی هــای طعــم دهنــده جهــت اســتفاده در طــبخ غــذاها و تــاثیر 

ــن  ــودن ای ــز نوظهورب ــرد شــدن آنهــا ونی ــر طعــم ومــزه وت ــده هــا ب ــا شــگرف طعــم دهن در صــنایع  فــراورده ه

ــا  فــراوردهغــذایی کشــور وعــدم آگــاهی افــراد بــا طریقــه اســتفاده از ایــن محصــوالت وفــرق مصــرفی ایــن   ب

اهی شــما عزیــزان ارائــه مــی توضــیحاتی بــرای آـگـ انــواع ســس هــای ســرد موجــود در بــازار در ایــن مجــال 

  کنیم.

ز مصــرف بــا ســس هــا ودقــه مصــرف وهــم بــه لحــاظ یچاشــنی هــای طعــم دهنــده هــم بــه لحــاظ طر

ــه جهــت داســت، متفــاوت  ــاالتر نســبت بــه ســس هــا ولــی ب ــایین خیلــی  ز مصــرفِوعلیــرغم قیمــت ب کــه پ

ــه یعنــی ( میباشــد20بــه1معــادل  ــاز ب از ایــن فــراورده گــرم  50بــرای آمــاده ســازی یــک کیلــو محصــول فقــط نی

فــراورده یــن اد توجیــه اقتصــادی اســتفاده ازویــ کــه ایــن موضــوع م میباشــندبســیار مقــرون بــه صــرفه  )اســت

  در ذخیره کردن زمان وهزینه ها می باشد. ها 

ــند  ــی باش ــا م ــس ه ــر از س ــیظ ت ــده غل ــم دهن ــای طع ــنی ه ــرم چاش ــورت گ ــه ص ــتفاده ب ــرای اس ــی وب یعن

ــی  ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــز م ــت وپ ــدپخ ــع گیرن ــرد موق ــورت س ــه ص ــذاها ب ــر روی غ ــه ب ــا ک ــس ه .برعکس س

  مصرف استفاده می شوند.

ــی آن  ــود ول ــی ش ــتفاده م ــا اس ــورش ه ــا و خ ــوراک ه ــواع خ ــردن ان ــم دار ک ــت طع ــا جه ــنی ه ــن چاش از ای

ــت ــول اس ــزی کــه معم ــنی بــه  ،چی ــن چاش ــتفاده از ای ــا اس ــدگی بــرایه ــم دهنــدگی وتردکنن ــت طع  جه

  .توان اشاره کرد ،کباب کردن انواع گوشت سفید وقرمز میپختن ،سرخ کردن

بــه کــا رفتــه در تولیــد ایــن چاشــنی هــا دیگــر هیچوقــت نگــران زمــان نباشــید زیــرا تنهــا  اربــا توجــه بــه ســاخت

هـــا اســـتفاده شود،گوشـــت هـــای طعـــم دار شـــده  یـــن چاشـــنیادقیقـــه قبـــل از طـــبخ از30کافیســـت کـــه 

  بدون از بین رفتن بافت گوشت همیشه آماده طبخ باشد. ها شما می تواند در طول روز

  

  * طعم بسپارید.  خیال راحت کارها را به تاپ   *با 

 



 

 

 

      ؟چرا تاپ طعم

ــا پیشــرفت هــای بیشــتری در ههــر چــ  ــاوری مواجــه مــی شــویمب انســان قــادر مــی شــود کــه  عرصــه علــم وفن

  به کمک آن تغییرات شگرفی در نحوه وسبک زندگی خود ایجاد نماید.

هزینـــه وزمـــان یکـــی از نیازهـــای مهـــم وفیزیولـــوژیکی انســـان تغذیـــه مـــی باشـــد کـــه از دیربـــاز بـــه امـــروز 

ــاالی  ــه حجــم ب ــا توجــه ب ــرآورده ســازی آن صــرف شــده اســت بــه خصــوص در جوامــع امــروزی ب ــادی جهــت ب زی

ــا  ــار م ــن روزگ ــدگی در ای ــاالی زن ــای ب ــه ه ــاالخص هزین ــذاها وب ــه ی غ ــرای تهی ــافی ب ــان ک ــود زم ــدم وج کاروع

ــذاها  ــمت غ ــه س ــه ب ــرایش جامع ــاهد گ ــیم وش ــی باش ــوری م ــری و ف ــرایی حاض ــتی ب ــر کمترفرص ــت  دیگ پخ

از آن و  ،و پـــز بـــه روشـــهای ســـنتی بوجـــود مـــی آیـــد فـــارغ از زمـــانبر بـــودن و پـــر هزینـــه بـــودن ایـــن روشـــها 

را استشــمام مــی جاییکــه هــر روز از صــبح تــا شــب غــذاها را مــی بینــیم ومــزه آنهــارا مــی چشــیم وبــوی آنهــا 

غــذاها از حتــی تــردی آنهــا را احســاس مــی کنــیم و در کــل همــه حــواس مــا معطــوف بــه لــذت بــردنکنــیم و

  پس دنبال طبخ بهترین غذاها در کوتاهترین زمان ممکن هستیم. می شود

ــا  ــا برنـــد غـــذایی تـ ــرآورده لـــذا شـــرکت آریـــن صـــنعت کـــاوه خـــوراک (ســـهامی خاص)بـ پ طعـــم جهـــت بـ

ــن نیاز ــریع فرآینــد پـخـ ســاختن ای عشــق بــا تولیــد محصــوالت ت وپــز بــا تلفیــق علم،هنر،خالقیــت وهــا و تس

  خود پا به عرصه صنعت غذا نهاده است. ومنحصربفردِطبیعی 

زتــرین ،با اســتفاده از بــه روتــرین ادویــه جــات وســبزیجات بهتــرین و مرغــوبتــاپ طعــم بــا بهــره گیــری از

ــزات وبــا  ــرب و متخصــص بــه صــورت کــامال بهداشــتی و طبیعــی جهــت طعــم دار تجهی هنــر پرســنل مج

عزیــزان بــرای پخــت وپــز در کوتــاه تــرین زمــان ممکــن و تــرد کــردن انــواع غــذاها و خــوراکی هــای شــما کــردن 

  تولید شده است.

  امیدواریم که درشادی خوردن غذاهای لذیذ ودوست داشتنی با شما عزیزان شریک باشیم.

  

  

  * *تاپ طعم فراتر از یک طعم

 



 

 

 

  بشناسیدمارا بیشتر

ــا ــردن نی ــرآورده ک ــدف ب ــا ه ــهامی خاص)ب ــوراک (س ــاوه خ ــنعت ک ــن ص ــرکت آری ــای ز ش ــرکت ه ش

ــردن  ــم دار کـ ــرای طعـ ــی بـ ــوالت پروتئینـ ــرآوری محصـ ــای فـ ــرکت هـ ــت وشـ ــدی گوشـ ــه بنـ قطعـ

خـــانگی بـــرای طـــبخ ه هـــای پروتئینـــی وهمینطـــور برطـــرف کـــردن نیـــاز مصـــرف کننـــدگان دفـــرآور

  آغاز نمود.1396سال فعالیت خود را در فی و صنعتیانواع غذاها به هر دو صورت صن

ــا در  ــوراک ب ــاوه خ ــنعت ک ــن ص ــرکت آری ــه روز وش ــزات ب ــتن تجهی ــار داش ــرفته اختی ــگاه پیش آزمایش

ــروطعمو ــوزه عط ــه وســعت  حضــور پرســنل متخصــص در ح ــی ب ــای 5600درزمین ــر بن ــا زی ــع ب ــر مرب مت

ــد اســمی 2600 ــا ظرفیــت تولی ــع  واقــع در شــهر صــنعتی کــاوه درشهرســتان ســاوه ب ــن 2700مترمرب ت

  می باشد.فعال دراین حوزه سال در 

فنــی روزوتحقیقــات بــازار در حــوزه عــادات وفرهنــگ غــذایی ایرانــی  ایــن شــرکت بــا تکیــه بــر دانــش

ــرم  ــل هــای خــاص جهــت رســتوران هــا و شــرکت هــای محت ــا پروفای ــواع مرینیــت هــا ب قــادر اســت ان

   آن ها تولید نماید.در حوزه فرآوری محصوالت پروتئینی را منحصرا جهت 

ــرغم نایــن شــرکت  ــا بــودنعلی ــا توجــه بــه  ولــی وپ اصــول کیفیــت درتولیــد محصــوالت و رعایــت ب

در حـــوزه عطـــر وطعـــم در حـــال حاضـــر موفـــق بـــه جلـــب نظـــر داشـــتن هـــدف وبرنامـــه مشـــخص 

مســاعد گســـتره بزرگــی از شـــرکت هــا و هـــایپر پروتئینهــا و رســـتورانهای بــزرگ شـــده اســت و بـــا 

ــبرد اهـــداف ،توجـــه بـــه بـــازخورد خـــوب دریـــافتی از مشـــتریان کیفـــی و  شـــرکت مصـــمم بـــر پیشـ

  .نه تولید محصوالت طعم دهنده می باشدیزمدر کمی خود 

بـــا شـــرکت آریـــن صـــنعت کـــاوه خـــوراک جهـــت بـــراورده ســـازی نیـــاز خـــانوار بـــه ایـــن محصـــوالت 

ــان پ ــتن ناوگـ ــا داشـ ــتان هـ ــش در شهرسـ ــدگان پخـ ــرز و نماینـ ــران والبـ ــای تهـ ــتان هـ ــش در اسـ خـ

  کوچکترین قدم را برای این مهم برداشته است.

 

 



 

 

 

 گاهمحصوالت ما دريک ن

 

 



 

 

مجوزهای ما

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


