ﮐﺮه ﮔﯿﺮ ﭼﯿﺴﺖ ؟ ﻣﻌﺮﻓ اﻧﻮاع ﮐﺮه ﮔﯿﺮ
ﮐﺮه ﮔﯿﺮ ﭼﯿﺴﺖ ؟ ﻣﻌﺮﻓ اﻧﻮاع ﮐﺮه ﮔﯿﺮ ﻫﺎی EIG
ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺮه ﮔﯿﺮ ﭼﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﺎﻫ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوی ﮔﺮﯾﺰ از
ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺮﺑ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎﺳﺖ ﯾﺎ ﺷﯿﺮ را ﻣﯿﯿﺮد .ﮐﺮه ﮔﯿﺮ ﻫﺎ در اﻧﺪازه ﻫﺎ و اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﺮﺧ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻐﺎزه و ﺑﺮﺧ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در
ﮐﺎرﮔـﺎه ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﮐـﻮﭼ و ﺑـﺰرگ ﮐـﺎرﺑﺮد دارﻧـﺪ و اﯾـﻦ ﻣـﻮارد اﻧـﻮاع ﮐـﺮه ﮔﯿـﺮ را ﺷـﻞ ﻣﯿﺪﻫـﺪ .اﯾـﻦ

ﻣﺤﺼﻮﻻت در دو ﻧﻮع ﮐﺮه ﮔﯿﺮ ﺑﺎﻻزن و ﮐﺮه ﮔﯿﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ زن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﮐﺮه ﮔﯿﺮ ﭼﯿﺴﺖ

در روزﮔﺎران ﻗﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺮق اﺧﺘﺮاع ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،داﻣﺪاران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸ و ﯾﺎ ﮐﺮه ﮔﯿﺮ ﻫﺎی دﺳﺘ
ﮐﺮه ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﯿﺮ و ﯾﺎ ﻣﺎﺳﺖ ) ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮه ﺧﺎﻧ از ﻣﺎﺳﺖ ( ﻣ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺧﻮراک روزاﻧﻪ ﺧﻮد را
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺮه ﻫﺎ ﻣ ﭘﺨﺖ و ﯾﺎ از آن در ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﻨﻮﻟﻮژی و ﺻﻨﻌﺘ
ﺷﺪن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﻟﺒﻨ ،ﮐﺮه ﮔﯿﺮ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘ و ﻏﻮل آﺳﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﺼﺎرف روزاﻧﻪ

ﻣﺮدم را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﺒ زﻧﺪﮔ ﻣﺮدم و ﮔﺮاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾ ارﮔﺎﻧﯿ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﮐﺮه ﮔﯿﺮ ﻫﺎی ﺧﺎﻧ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮه ارﮔﺎﻧﯿ و ﺳﺎﻟﻢ در ﺧﺎﻧﻪ روز ﺑﻪ روز در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ
اﺳﺎس ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮه ﮔﯿﺮ ﻫﺎی ﺧﺎﻧ و ﻓﺮوﺷﺎﻫ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ،
ﮐﻤﭙﺎﻧ EIG ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮه ﮔﯿﺮ ﻫﺎﯾ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺻﺪ ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺨﺸ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی اﯾﺮاﻧ ﺑﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ ﮐﺮه ﮔﯿﺮ ﻫﺎ در دو ﻧﻮع ﺑﺎﻻزن و ﭘﺎﯾﯿﻦ زن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﺮ ﮐﺪام دارای ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺨﺼﻮص
ﺑﻪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺮه ﮔﯿﺮ ﻫﺎ در اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﭘﺮداﺧﺖ.

ﮐﺮه ﮔﯿﺮ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ زن ﭼﻪ وﯾﮋﮔ ﻫﺎﯾ دارﻧﺪ؟

ﺑﺮرﺳ ﮐﺮه ﮔﯿﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ زن ﺑﺮﻗ
ﻣﻮﺗﻮر ﮔﺮداﻧﻨﺪه اﯾﻦ ﮐﺮه ﮔﯿﺮ ﻫﺎ در ﮐﻒ ﻣﺨﺰن ﻗﺮار دارد و ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ دوغ ﯾﺎ ﺷﯿﺮ درون ﻣﺨﺰن ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﻨﺎور ﺷﺪن ﭼﺮﺑ ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺮه ﮔﯿﺮ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
اﻣﺎ ﻧﻮع ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺮه ﮔﯿﺮ ﻫﺎ ﺗﯿﺰ ﺗﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﻤﭙﺎﻧ EIG اﯾﻦ ﮐﺮه ﮔﯿﺮ ﻫﺎ را در اﻧﻮاع  20ﻟﯿﺘﺮی  30 ،ﻟﯿﺘﺮی  40 ،ﻟﯿﺘﺮی  60 ،ﻟﯿﺘﺮی  100 ،ﻟﯿﺘﺮی و
 200ﻟﯿﺘﺮی ﻃﺮاﺣ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﺪﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺮه ﮔﯿﺮ ﻫﺎ از ﺟﻨﺲ اﺳﺘﯿﻞ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﯿﺮ و ﻧﺴﻮز ﻣ

ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺧﻮرداری از دوام و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻ ،ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه ﺷﯿﺮ ،دوغ ﯾﺎ
ﮐﺮه اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻓﺮاورده ﻫﺎﯾ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻬﺪاﺷﺘ و ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﺮه ﮔﯿﺮ ﻫﺎ از ﻧﻮع اﻟﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر اﯾﺮاﻧ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺧﻮرداری از اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻫﺎی ﺑﺮوز ﺟﻬﺎﻧ ،از ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﭘﺎﯾﯿﻨ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از وارد آﻣﺪن آﺳﯿﺐ ﺑﻪ
ﻣﻮﺗﻮر از ﺷﯿﻮه اﺗﺼﺎل ﺗﺴﻤﻪ و ﻓﻮﻟ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﯿﻮه ﺟﻮﺷﺎری ﺑﺪﻧﻪ از ﻧﻮع ﻗﺮﻗﺮه ای اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺟﻮش ﻣﺨﺘﺺ دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘ اﺳﺖ ،ﭼﺮا
ﮐﻪ ﻣﻔﺘﻮل ﻫﺎی ﺳﯿﻢ ﺟﻮش از ﻧﻮع اﺳﺘﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﭼﺎر ﭘﻮﺳﯿﺪﮔ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ دوغ
ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺮه ﮔﯿﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻠﻨ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺷﻠﻨ ﻧﯿﺰ از ﻧﻮع آﻧﺘ
ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل اﺳﺖ ﺗﺎ از رﺷﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﯿﺮوﺑ و ﻗﺎرﭼ در داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
از اﯾﻦ ﮐﺮه ﮔﯿﺮ ﻫﺎ ﻫﻢ در ﻣﻨﺎزل روﺳﺘﺎﯾ و ﺷﻬﺮی ،ﻫﻢ در ﻓﺮوﺷﺎه ،ﻫﻢ در ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻫﻢ در
داﻣﺪاری ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را
ﺳﻔﺎرش ﺧﻮاﻫﺪ داد ،ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺮه ﮔﯿﺮ ﻫﺎ از  1ﺳﺎل ﮔﺎراﻧﺘ و  10ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از
ﻓﺮوش ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﮐﺮه ﮔﯿﺮ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ زن ﭼﻪ وﯾﮋﮔ ﻫﺎﯾ دارﻧﺪ ؟

ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺮه ﮔﯿﺮ ﺑﺎﻻ زن
ﮐﺮه ﮔﯿﺮ ﻫﺎی ﺑﺎﻻزن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧ EIG در ﺳﻪ ﻧﻮع  7ﻟﯿﺘﺮی  13 ،ﻟﯿﺘﺮی و  20ﻟﯿﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﯾﻦ ﮐﺮه ﮔﯿﺮ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده در ﺧﺎﻧﻪ و ﻓﺮوﺷﺎه ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺪﻧﻪ آﻧﻬﺎ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺑﺎ درﺻﺪ ﺧﻠﻮص
ﺑﺎﻻﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﭼﺎر ﭘﻮﺳﯿﺪﮔ و زﻧ زدﮔ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺑﻮدن ﻧﻮع ﺑﺪﻧﻪ ،ﻫﯿﭻ ﻧﻮع
ﺗﻐﯿﯿﺮی را در ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه ﺷﯿﺮ ﯾﺎ دوغ و ﯾﺎ ﮐﺮه اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﻮﺗﻮر اﯾﻦ ﮐﺮه ﮔﯿﺮ ﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ درب دﺳﺘﺎه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻨﺎم ﺑﺎز
ﮐﺮدن درب دﺳﺘﺎه ،ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ درب را ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ و ﻣﺨﺰن ﭘﺎﯾﯿﻨ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮی
دوغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﮐﺮه ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮ روی ﻣﺨﺰن ﺷﻨﺎور ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾ ﮐﻔﯿﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ
را ﺟﻤﻊ اوری ﮐﻨﯿﺪ.
وزن ﺳﺒ و ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﭘﺎﯾﯿﻦ اﯾﻦ دﺳﺘﺎه ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه و از آﻧﻬﺎ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﮐﺮه ﮔﯿﺮ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮه ،از دوغ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه در ﻣﺨﺰن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوغ ﻣﺤﻠ ﻣ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .ﻗﺒﻞ از
ﻣﺼﺮف ﺑﺎﯾﺪ دوغ ﻣﻮﺟﻮد را رﻗﯿﻖ ﻧﻤﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻘﺪاری آب ﺧﻨ و ﭼﻨﺪ ﺣﺒﻪ ﯾﺦ ﺑﻪ
داﺧﻞ ﻣﺨﺰن ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﻠ ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺮه ﮔﯿﺮ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ زن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده و ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﺤﻮه
ﮐﺎر ﺑﺎ آن آﺳﻮده ﺗﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺮه ﮔﯿﺮ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ زن در ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺮه

ﮔﯿﺮ ﻫﺎی ﺑﺎﻻزن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺮه ﮔﯿﺮ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ زن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻐﺎزه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﮐﺮه ﮔﯿﺮ ﻫﺎی  EIGﭼﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾ ﺑﺎ ﮐﺮه ﮔﯿﺮ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار
دارﻧﺪ؟
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣ داﻧﯿﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ و وارد ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی زﯾﺎدی در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و

واردات ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻟﺒﻨ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮﻟ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻌﯿﻮب ﺷﺪن و
ﺧﺮاﺑ در ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮﻟ وﺟﻮد دارد و در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ وارد ﮐﻨﻨﺪه ای ﮔﺎراﻧﺘ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ
از ﻓﺮوش ﺧﻮﺑ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻧﻨﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﺎ ﺷﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و درﺻﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﮐﻤﭙﺎﻧ EIG ﺗﻤﺎﻣ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﺎ  1ﺳﺎل ﮔﺎراﻧﺘ ﻣﻌﺘﺒﺮ و  10ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از
ﻓﺮوش اراﺋﻪ ﻣ ﮐﻨﺪ و از ﻃﺮف دﯾﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ  EIGدر اﮐﺜﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺸﻮر
اﻣﺎن دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺎراﻧﺘ و ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪار راﺣﺖ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻓﺮوﺷـﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـ EIG-SHOP ﮐـﻪ ﺗﺤـﺖ ﻧﻈـﺎرت ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﻣﻬﻨـﺪﺳﺎن ﮔـﺮوه ﺻـﻨﻌﺘ اﺳـﻨﺪری )(EIG
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد ،از ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﺮوﻧﯿ و ﻧﻤﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻗﺎﻧﻮﻧ آن اﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ راﺣﺖ و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﻔﺎرش ﺷﻤﺎ
در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻦ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﻨﺪری دارای  30ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺑﻮده و در

ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد از ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮﻟ ﭘﺲ از
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮرد ﺗﺴﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد.

دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺒﻮب از دو ﻧﻮع ﮐﺮه ﮔﯿﺮ :

ﮐﺮه ﮔﯿﺮ ﻓﺮوﺷﺎﻫ

دﺳﺘﺎه ﮐﺮه ﮔﯿﺮ و دوغ ﺳﺎز

