تولید چیپس میوه

زمینه ای بکر برای مشتریان مشتاق

تولید چیپس میوه
مقدمه
توصیــه پزشــکان بــه خــوردن میــوه جــات و ســبزیجات ،شــاید یکــی از کلیشــه ای تریــن و تکــراری تریــن توصیــه هایــی
باشــد کــه بشــر در طــول زندگــی خــود بــا آن رو بــه رو اســت .امــا بــا وجــود همــه ایــن توصیــه هــا و علــم بــه اهمیــت
ویتامینهــای موجــود در میــوه جــات آیــا همــه مــا بــه انــدازه کافــی از ایــن محصــوالت بهــره منــد میشــویم؟ آیــا در طــول
روز ویتامیــن هــای الزم را بــه بــدن خــود از طریــق خــوردن ایــن میــوه هــا و ســبزیجات میرســانیم؟

دالیــل و شــاید توجیــه هــای مختلفــی وجــود دارد کــه باعــث مــی شــود انســان در طــول روز ویتامیــن هــای الزم در
میــوه جــات بــرای بــدن خــود را تامیــن نکنــد.
یکــی از مهمتریــن ایــن دالیــل ســختی یــا عــدم ســهولت الزم بــرای خــوردن میــوه در هــر زمــان و هــر مکانــی اســت .بــه
عــاوه فســادپذیری بــاالی انــواع میــوه جــات و ســبزیجات در دماهــای متوســط و بــاال ،یکــی دیگــر از ایــن دالیــل اســت.

همچنیــن بــه دلیــل شــرایط اقلیمــی متفاوتــی کــه در کــره زمیــن وجــود دارد ،در برخــی مناطــق و کشــورها بســیاری
میــوه هــا و ســبزیجات قابلیــت کشــت ندارنــد و دسترســی مــردم ایــن مناطــق بــه میــوه هــا اغلــب از طریــق واردات اســت
کــه هزینــه بــاالی حمــل ونقــل میــوه جــات و ســبزیجات تــازه و محــدود بــودن زمــان نگهــداری آنهــا موجــب شــده تــا
بشــر فکــر تازهــای بــرای مصــرف ایــن محصــوالت داشــته باشــد.

آیا همه ما به اندازه کافی ازخوردن میوه جات و سبزیجات بهره مند میشویم؟
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راهکاری مناسب

محصولــی کــه ایــن روزهــا بــا عنــوان چیپــس میــوه یــا میــوه هــای خشــک از آن یــاد مــی شــود در واقــع حــال مشــکالتی
اســت کــه پیشــتر از ایــن ذکــر شــد .از طرفــی میــوه خشــک یــا چیپــس میــوه جایگزینــی مناســب بــرای تنقــات ناســالم
ماننــد انــواع چیپــس و پفــک بــرای کــودکان اســت همچنیــن ایــن محصــول بــرای افــراد دیابتــی کــه از مصــرف میــوه هــای
شــیرین بــه جهــت قنــد بــاال منــع شــده انــد و حتــی بــرای برخــی افــراد کــه خــوردن میــوه هــا بــرای سیســتم گــوارش شــان
مشــکل ایجــاد مــی کنــد ،بهتریــن راه چــاره اســت.
توزیــع نامناســب صنایــع غذایــی و انــواع محصــوالت کشــاورزی و فصلــی و منطــق هــای بــودن تولیــد بســیاری از محصوالت
در جهــان از دالیــل عمــده دیگــر بــرای خشــک کــردن میوه
هاســت کــه صــادرات در ایــن حــوزه را رونــق فراوانــی
بخشــیده اســت .چیپــس میــوه هــا در مــورد انواعــی صــورت
مــی گیــرد کــه بخــش خوراکــی آنهــا پــس از رســیدن بــه
طــور طبیعــی رطوبــت فراوانــی دارد و بخــش اعظــم ایــن
رطوبــت بــا خشــک کــردن بــه شــیوه هــای گوناگــون بــرای
افزایــش عمــر نگهــداری آنهــا انجــام مــی شــود.
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سرمایه گذاری با صرفه اقتصادی

بــه طــور کلــی خشــک کــردن میــوه هــا ،یکــی از روش هــای جلوگیــری از فســاد میکروبــی آنهــا بــه شــمار مــی آیــد.
در ایــن روش در اثــر کاهــش میــزان رطوبــت میــوه ،امــکان فســاد میکروبــی و ســرعت واکنــش هــای مضــر دیگــر
بــه میــزان زیــادی کــم مــی شــود .خشــک
کــردن عــاوه بــر اینکــه اثــر نگــه دارندگــی
روی محصــول دارد ،وزن و حجــم آن را نیــز
بــه میــزان چشــمگیری کاهــش مــی دهــد در
نتیجــه از هزینــه هــای حمــل ونقــل و ذخیــره
ســازی مــی کاهــد.

بــا وجــود همــه مزایایــی کــه درخصــوص چیپــس میــوه گفتــه شــد بــه عــاوه تنــوع محصــوالت باغــی در کشــور مــی تــوان
ســرمایه گــذاری در ایــن عرصــه را رو بــه پیشــرفت دانســت و امیــدوار بــود کــه بــا معرفــی هرچــه بهتــر ایــن محصــول
موجــب افزایــش مصــرف در داخــل کشــور و
همچنیــن بــا تولیــد باکیفیــت تــر و بســته بنــدی
هــای متنــوع و رقابتــی ،وارد گردونــه صــادرات
در جهــان شــد و ایــن محصــول را بــا برنــد
ایرانــی بــه دنیــا معرفــی کــرد.
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میوه هایی که از یاد رفتند

میــوه هــای خشــک عــاوه بــر اینکــه غنــی از فیبــر ،انــواع ویتامیــن هــا ،ســدیم ،پتاســیم و دیگــر امــاح مــورد نیــاز بــدن
انســان هســتند موجــب بهبــود فرآینــد متابولیســم و در نتیجــه جــذب عناصــر ارزشــمند در بــدن مــی شــوند .از ایــن رو فراهــم
آوردن زمینــه بــرای شناســایی ارزش غذایــی و تشــویق مــردم بــه اســتفاده از ایــن دســته تنقــات مــی توانــد ســرمایه گــذاری
در ایــن عرصــه را هرچــه بیشــتر ســودآور کنــد .برخــی کشــورهای موفــق در ایــن عرصــه ماننــد آفریقــای جنوبــی ،ترکیــه
و آرژانتیــن ســاالنه میلیاردهــا دالر ارز را از طریــق فــروش و صــادرات همیــن محصــول وارد ســبد اقتصــادی کشــور خــود
مــی کننــد.

البتــه ایــران هــم در تولیــد و صــادرات برخــی از ایــن محصــوالت خشــک ماننــد کشــمش ،آلــو ،قیســی و چیپــس زردآلــو
موفــق عمــل کــرده امــا چیپــس میــوه هایــی همچــون کیــوی ،ســیب ،هلــو و گالبــی همچنــان پتانســیل هــای بالقــوه
بســیاری بــرای ســرمایه گــذاری درخــود دارد.
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بازاری که باید جدی گرفته شود

درخصــوص ریســک ســرمایه گــذاری در ایــن عرصــه الزم اســت بدانبــم کــه بــه دلیــل اینکــه تولیــد چیپــس میــوه در ایــران
یــک کار بکــر و تقریبــا نوپاســت ،ســودآوری بــاال و ریســک پایینــی در ایــن عرصــه وجــود دارد.
ایــن محصــول در بســیاری کشــورهای دنیــا تولیــد مــی شــود امــا بــه جــرات میتــوان گفــت هیــچ میــوه خشــکی در جهــان
بــا کیفیــت و طعــم و مــزه و تنــوع میــوه ایــران وجــود نــدارد و بســیاری از کشــورهای دنیــا تشــنه ایــن محصــول ایرانــی
هســتند .مســئله اساســی در ایــن خصــوص ایــن اســت کــه تولیــد ایــن محصــول از طــرف دولــت حمایــت شــود و از ســوی
سرمایه گذاران جدی گرفته شود.
در خصــوص ســرمایه مــورد نیــاز بــرای راه انــدازی
یــک خــط تولیــد چیپــس میــوه بــا توجــه بــه حجــم
تولیــد ،همچنیــن محصولــی کــه قصــد داریــم تولیــد
کنیــم مبلــغ ســرمایه گــذاری کامــا متغیــر اســت امــا
در حالــت کلــی بــرای محصوالتــی ماننــد گالبــی،
هلــو ،زردالــو ،آلــو و ســیب بــه ماشــین هــای کانوایــر،
بالنچــر ،دســتگاه بــرش ،هســته گیــر و خشــک کــن
نیــاز داریــد کــه مجمــوع ریالــی خریــد ایــن دســتگاه
هــا بــا توجــه بــه تولیــد روزانــه  600کیلــو و حــدودا
 200تــن در ســال مبلغــی برابــر  200میلیــون تومــان
هزینــه دســتگاه هــا مــی شــود .حــدود  100میلیــون
دیگــر بــرای خریــد مــواد اولیــه و برخــی ملزومــات
دیگــر کارخانــه نیازمندیــد .ایــن تجهیــزات بــه یــک
فضــای حداقــل  600متــری نیــاز اســت تــا بــه بهــره
بــرداری برســد.
و امــا بحــث بســته بنــدی یــک مبحــث جــدا و یــک فرصــت دیگــر بــرای ســرمایه گــذاری موفــق در ایــن عرصــه اســت
بــه گونــه ای کــه شــما مــی توانیــد میــوه هــای خشــک را از تولیدکننــدگان خریــداری کنیــد و تنهــا در بخــش بســته بنــدی
آن بــرای فــروش یــا صــادرات وارد عرصــه شــوید ،امــا اینکــه تولیدکننــده خــود ارزش افــزوده محصــول را بــا بســته بنــدی
بــاال ببــرد بالطبــع موفقتــر خواهــد بــود.
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بسته بندی صورتی دیگر از سرمایه گذاری

در واقــع بســته بنــدی چیپــس میــوه براســاس نیــاز بــازار در بســته هــای ســلفونی ،کارتــی یــا قوطــی در حجــم هــا و
فــرم هــای متفــاوت یکــی از وجــه هــای ســرمایه گــذاری در ایــن عرصــه اســت کــه بــه تفصیــل مــی تــوان یــک گــزارش
جداگانــه از آن تهیــه کــرد ،امــا تــا اینجــا همیــن بــس کــه بــرای بســته بنــدی ایــن چیپــس هــای میــوه در یــک حالــت
عــادی بــا چهــار وزن  250گــرم 500 ،گــرم ،یــک کیلــو و ســه کیلــو حــدود  50میلیــون ســرمایه جداگانــه نیــاز داریــد کــه
ایــن مبلــغ و فعالیــت اگــر بخواهــد وجهــه صادراتــی یابــد و توانایــی رقابــت را در بازارهــای جهانــی داشــته باشــد مــی توانــد
جــزو بســته بنــدی هــای لوکــس و بــا ســرمایه ای حــدود  500میلیــون بــازاری بــزرگ را از آن خــود کنــد.

تمــام دســتگاههای مــورد نیــاز بــرای تولیــد چیپــس میــوه از تولیــدات داخلــی بــوده و براســاس نیازســنجی هــا طراحــی و
تولیــد مــی شــوند کــه تاکنــون هــم تولیدکننــدگان از ماشــین آالت خــود رضایــت داشــته و بــه ســمت ماشــین آالت ســایر
کشــورها نرفتــه انــد .در نهایــت درخصــوص مجوزهــای الزم بــرای راه انــدازی خــط تولیــد چیپــس میــوه نیــاز اســت تــا از
صنایــع غذایــی و همچنیــن وزارت جهــاد کشــاورزی مجــوز بگیریــد بــه عــاوه درخصــوص بســته بنــدی و کیفیــت و ســامت
میــوه هــای خشــک شــده ،وزارت بهداشــت هــم سرکشــی هــای منظمــی از کارخانــه و خــط تولیــد بــه عمــل مــی آورد.
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تولید چیپس میوه

زمینه ای بکر برای مشتریان مشتاق

رویشگر
راهکار کار  ،آب ،انرژی

آدرس :اصفهان ،شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ،ساختامن فن آفرینی ، 2واحد 345
تلفن031 - 33932149 - 50 :

ایمیل:

info@royeshgar.com

سایت:

www.royeshgar.com

