
 پاستا   ی سه بعد   پرینت 

 

به صنعت تولید    یو اکنون حت  قرار داده است  ر یتحت تأثتکنولوژی پرینت سه بعدی سالهاست که صنایع مختلف را  

  ی ارائه م  یسه بعد   یها  یکه فناور   ییایبه تمام مزا  ییغذا  عیروزها، صنا  نی. ایافته است  راهماکارونی و پاستا نیز  

تک ا  هیدهند  اند کرده  نگاه  نی.  پ  یکیبه    قیدق  یبار  ا  یعنی  یماکارون تولید    زاربا  شکسوتانیاز    یی ایتالیشرکت 

Barilla   تازه    یماکارون  د یتول توانایی  ا  بخود    ییمواد غذا  یسه بعد پرینتر  ،  2016در سال  این شرکت  .  می اندازیم

  ی ماکارون  دهیا  باًیکنندگان تقرو مصرف  بود  سکوت کرده    ده یا  نیدر مورد ا  از آن سال  شرکت  نیکرد. ا  یمعرفرا  

مختلف موجود در    یماکارونمدل    15با     Barillaشرکترا فراموش کرده بودند. اکنون،  شده    یسه بعد   پرینت

  یاز سرآشپزها  یبرخدر حال حاضر  ن توجه قرار گرفته است.  خود، دوباره در کانو BluRhapsody 3D تیوب سا

 .د کنن  ی نوع پاستاها در آشپزخانه خود استفاده م ن یاز امعروف 

 

https://idesign3d.ir/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/


   ی سه بعد   پرینت   با استفاده از تکنولوژی   پاستا تولید  

BluRhapsody   شرکت   و توسعه  قی تحق  حد وا  قاتی که حاصل تحق  می باشد   ی پروژه فرع  کیBarilla    است  .

ی مختلف مورد  ها  طرح   توسعه   ی راب Barilla توسط   افته یتوسعه    یماکارون   یسه بعد   ، پرینترسیسرودر این  

را  شده    ی سه بعد   نت یپر  یسفارش   ی ماکارون  د یخر  ییبه سرآشپزها توانا  ت شرک  ن ی. امروزه ااستفاده قرار می گیرد

  ی که برا  باشد می   Blu1877 استارت آپ  ن یمستقر است، اول  ا یتالیکه در پارما ا BluRhapsody .ارائه دهد 

 .شده است جادیکنند، ا  یغذا را خلق م نده یکه آ یاز کسان تیتعامل و حما

گندم    یمنتخب BluRhapsody یاصل  محصول بلغور  کاز  که    تیفیبا  دقت    یعال  بافت  نیتضمبرای  است  با 

مخلوط    یز یبا خواص رنگ آم  یع یبا آب و عصاره طب  و در نهایت  کم ورز داده شده است راد مقبه  پردازش شده و  

امکان    ن یهنرمندان ا  نیمچن به سرآشپزها و ه  ی کیتکنولوژ  ی ها  ی از نوآور  BluRhapsody د. استفادهگرد  ی م

  ن یکنند. ا  لیتبد   سفارشی  یخود را به آثار هنر  یو غذاها  توسعه داده   عت یپاستا را با الهام از طبدهد تا    یرا م

را ارائه    ییایدر   یخارپشت ها  ی از اشکال از جمله پروانه ها، قلب ها، کره ها، صدف ها و حت  یانواع مختلف   تیسا

 . دهد  یم

 

https://idesign3d.ir/3d-print/


 منحصر بفرد   شده   ی سه بعد   نت ی پر   ی پاستا 

قطعه بزرگ پاستا   12  متیگرم وزن دارد. ق  7 ،متر  یسانت   3متر در    یسانت  2/ 8  با اندازه تقریبی  واحد پاستا  هر

  به   منحصر   یکه غذاها  ییها و سرآشپزها  رستوران   یبرا  متیق  نیاست. ا  وروی  57تا    25  ن یب  سفارشی سازی شده

  ن یا  رایز  دهند،ی را ارائه م   ییوعده غذا  کیاز صرف    شتری ب  یحس  صرفه است و تجربه   به   مقرون   فرد ارائه می دهند 

اند. سرآشپزها از سرتاسر    در نظر گرفته نشده  ی کنندگان عاد  مصرف   ی فرد در حال حاضر برا  به  محصوالت منحصر 

امر    نیا  ا یکه آ  د ید  د یلذت ببرند. با  Barillaشده شرکت    ی سه بعد   چاپ   د یجد   یانواع ماکارون  توانند از  ی جهان م

اصلی پاستا در این  طعم    ای خواهد داشت و مهمتر از آن، آ  ی شتر یب  نه یرستوران هز  ط ی مصرف کنندگان در مح  یبرا

  که پرمصرف در جهان    یغذا  ک یبه عنوان    ی ماکارون  می دان  ی. همانطور که م ریخ  ایحفظ خواهد شد    التمحصو

  ی سه بعد   نت یپرهای    یآماده خوردن ماکارون  ی به زود   ا ی. آمورد استفاده قرار می گیرد  است   ع یآن آسان و سر  ه یته

 بود؟  میخواه

 

 https://www.3dnatives.comمنبع: 

https://idesign3d.ir/%da%86%d8%a7%d9%be%da%af%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/

