
 

 

 قالب شیرینیبعدی  ۳پرینت 

 

 امروزه بازار شیرینیآیا می دانستید که می توانید شیرینی های مورد عالقه خود را با طرح های دلبخواه بپزید. 

ینی ها را است. بدون شک اگر خودتان این شیرداغ جشن های تولد و  های تزیینی زیبا خصوصا در مهمانی ها 

بعدی به دنیای امروز شما  ۳با ورود تکنولوژی پرینت در منزل بپزید در هزینه جشن تان صرفه جویی کرده اید. 

 می توانید هر طرحی که دوست دارید رو به عنوان قالب شیرینی داشته باشید.



 

 

 
 یآدم برف یکوک یبعد ۳ نتیپرشکل 

که قبال به آن  موارد دیگریو  ، آشپزیاهوا فضبعدی در زمینه های مختلف صنعتی، پزشکی،  ۳امروزه پرینت 

ک در هر زمینه ای که بعدی بسیار وسیع است. می توان گفت بی ش ۳اشاره کرده ایم کاربرد دارد. دنیای پرینت 

بعدی می تواند کاربرد داشته باشد. در این مقاله می خواهیم در مورد یکی از  ۳ن می رسد، پرینت شما به ذهنتا

 آشپزی صحبت کنیم.  صنعت بعدی در ۳کاربردهای پرینت 



 

 

 
 یباب اسفنج یبعد ۳ نتیپر یکوکشکل  

 بعدی قالب شیرینی ۳پرینت 

 cookieنیمی از مردم ایران در منزل خود قالب شیرینی یا کوکی کاتر) کمتر از تقریبا می توان گفت امروزه

cutterین عالقه به ( دارند. عالقه و اشتیاق خانم های ایرانی به آشپزی و تزیین زیبای غذاهای خود و همچن

 در گذشته اغلبمی تواند از دالیل اصلی این موضوع باشد.  در طبخ ذوق هنری شیرینی خانگی و استفاده از

 ودر بازار بودند که داخل آنها خالی بود  . به صورت تکراریقالب های شیرینی با طرح های دایره و بیضی و قلب..

 ینگرویال آیسطرحی روی شیرینی نمی انداخت و برای ایجاد تنوع و دادن زیبایی به شیرینی مجبور به تزیین 

بودیم. اما مواد مورد استفاده در رویال آیسینگ چون شامل رنگ ها خوراکی می شوند که برای بدن مضرر 

 هستند بعضی ها ترجیح می دهند آن را نخورند!

http://www.sooran.com/fa/recipes/5102/


 

 

 
 شکل قالب شیرینی قدیمی

 و زیبا بدون استفاده از تزیین با مواد خوراکی اما نکته اینجاست که شاید شما بخواهید یک شیرینی متفاوت 

داشته باشید. دیگر از قالب های شیرینی تکراری خسته شده اید و هر چه در بازار می گردید طرح جدیدی پیدا 

، اکنون بعدی به دنیای امروز  ۳پس از ورود تکنولوژی پرینت  نمی کنید. اما ما این مژده را به شما می دهیم که

 . دشکلی جدید و متفاوت از قالب های شیرینی داشته باشی می توانید

 
 قالب های شیرینی بعدی 3شکل پرینت 



 

 

ین شیرینی های خانگی که درست کردنشان بسیار راحت است می تواند در جشن های تولد ، عید نوروز، ا

تفاده اس و یا یک هدیه تولد خاص ه شیرینی روزانه که در کنار چایی میل کنیدبحتی به عنوان  سالگرد ازدواج و

شما با این قالب های شیرینی هر نوع شیرینی که دوست دارید می توانید درست کنید اما پیشنهاد من به شود. 

هست. پس از درست کردن خمیر شیرینی می توانید از هر قالبی که دوست  شوگر کوکیزشما درست کردن 

بعدی درست شده اند. این قالب های شیرینی  ۳دارید استفاده کنید. قالب های شیرینی خاص که با پرینت 

 و حتی به تزیین با رویال آیسینگ هم م جذاب هستندآنقدر زیبا هستند که حتی بدون تزیین رویال آیسینگ ه

شما   را تزیین کرد. ها می کنند زیرا شیرینی ها به صورت برجسته در می آیند و می توان راحت روی آن کمک

قالب شیرینی خود را بکشید. این قالب های شیرینی برای خودتان طرح  ،لینکبا استفاده از این  حتی می توانید

 فوندانت نیز می توانند استفاده شوند. تزیین کیک با خمیر

 
 کیفوندانت ک نییتز یبرا یبعد ۳ نتیاستفاده از پرشکل 

 FDM یا SLS بعدی قالب شیرینی با ۳پرینت 

 ۳حال سوالی که اینجا مطرح می شود این است که این قالب های شیرینی را با کدام یک از روش های پرینت 

 بعدی تولید کنیم بهتر است؟

http://cooky.ir/%D8%B4%D9%88%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DA%A9%DB%8C%D8%B2/
http://www.cookiecaster.com/


 

 

به دلیل  SLS تولید کرد. اما روش SLS و FDM بعدی را می توان با دو روش ۳قالب های کوکی پرینت 

می باشد.  FDM مقاومت باال در برابر حرارت و عدم شکستن تکه های قالب، بسیار روش مناسب تری نسبت به

قالب شیرینی محکم و  بعدی در بر میگیرد. اما اگر یک ۳هزینه کمتری را برای پرینت  FDMهرچند که روش

 .بعدی قالب های کوکی خود استفاده کنید ۳برای پرینت  SLS ماندگار می خواهید بهتر است از روش

 

 

 بعدی ۳شکل کوکی های پرینت 

فقط امتحان کنید. را با طرح های جذاب پیشنهاد می کنم حتما درست کردن این شیرینی های خوشمزه 

 ن پرینت بگیریم.یتارید تا ما براابه شرکت آی دیزاین بسپ ان راتمورد نظر بعدی طرح ۳فایل  ستکافی

 اینتهیه و تنظیم مقاله از : خدمات پرینت سه بعدی آی دیز


