وبالگ دایان افیلیت
8نمونه از پرفروش ترین مواد غذایی در ایران!
انتخاب نوع ماده غذایی با نیازهای زندگی روزانه و سلیقه افراد ارتباط مستقیم دارد؛ اما نوع فرهنگ
معیشتی یک جامعه هم می تواند تأثیر زیادی روی این مسئله داشته باشد .مثالً پرفروش ترین مواد غذایی
در ایران نمونه های خاصی را دربرمی گیرد؛ بر این اساس برندهای پرفروش مواد غذایی ایران یک
سری شرکت های مشخص هستند که به احتمال زیاد همه با آن ها آشنایی داریم .در این مقاله می خواهیم
شما را با آن دسته از مواد غذایی و خوراکی ها که بیشترین محبوبیت را پیش مردم ایران دارند آشنا کنیم
و پرفروشترین برندهای مواد غذایی را نام ببریم .با ما همراه باشید.
لیست مواد غذایی پرمصرف در ایران

طبق تحقیقات مردم ایران به غذاهای متنوع تمایل دارند و اصوالً خوش ذائقه هستند .به همین دلیل پرفروش
ترین مواد غذایی در ایران طیفی رنگارنگ از انواع خوراکی های سنتی و غربی را شامل می شود که
در زیر به آن ها پرداخته ایم .لیست پرفروش ترین مواد غذایی در ایران عبارت اند از:
انواع گوشت
انواع گوشت و مواد پروتئینی که شامل گوشت گوسفند ،گوساله ،شتر ،مرغ و بوقلمون ،شکل های مختلف
گوشت مثل گوشت چرخ کرده حتی مرغ زعفرانی ،غذاهای دریایی مانند ماهی ،میگو و خاویار و سایر
فراورده های پروتئینی مثل تخم مرغ و قارچ است؛ گوشت در بیشتر غذاهای ما حتی اگر دارای سبزیجات
باشد دیده می شودمثل انواع خورش .به همین دلیل بخش بزرگی از مواد خوراکی پرفروش در ایران
محسوب می شود.
انواع برنج ایرانی و غیرایرانی
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همانطور که می دانید بخش بزرگی از قوت روزانه مردم ایران را برنج های ایرانی و غیرایرانی تشکیل
می دهد .مردم بهترین برندهای برنج ایرانی مثل شیرودی ،هاشمی ،دم سیاه ،لنجان ،فجر ،علی کاظمی و
طارم زیاد خریداری می کنند؛ ه مچنین برنج های خارجی مثل برنج هندی ،پاکستانی و تایلندی هم جزو
برنج های پراستفاده در سفره غذای ایرانیان هستند .این کاالها پرفروش ترین محصوالت سوپرمارکت را
تشکیل می دهند.
انواع نان
در ایران خرید نان های سنتی و خوشمزه مثل نان سفید یا لواش ،سنگک و بربری متداول است و هرچقدر
هم نان های صنعتی خوش طعم و جدیدی وارد بازار شود باز جای نان های محبوب و اصیل کشورمان را
پر نمی کند .ولی به دالیل مختلفی از جمله تجویز رژیم های الغری و کاهش وزن به وسیله پزشکان تغذیه
یا درمان بیماری های جسمی مختلف بعضی افراد باید از نان های صنعتی استفاده کنند؛ به همین خاطر
خرید انواع نان کارخانه ای مثل نان باگت ،تست و فانتزی باال رفته است .البته نان لواش هم به شکل بسته
ای فروخته می شود.
انواع نوشیدنی سرد و گرم
نوشیدنی های گرم و سرد ،یکی دیگر از پرفروش ترین مواد غذایی در ایران را تشکیل می دهند .اگر
بخواهیم اول به نوشیدنی های گرم بپردازیم همانطور که میدانید چای رایج ترین نوشیدنی گرم در ایران
است به طوری که بیشتر ماها حداقل یک فنجان در روز باید چای بخوریم .به همین دلیل برندهای معروف
چای مثل انواع چای سیاه ایرانی ،چای های معطر ،چای کله مورچه ای ،چای های کیسه ای حتی دمنوش
های گیاهی آرامبخشی مثل چای سبز در این رده فروش باالیی دارند .انواع متنوع پودر قهوه  ،نسکافه و
کاپوچینو هم در ایران طرفداران زیادی دارند.
اما اگر نوشیدنی های سرد را در نظر بگیریم باید به انواع نوشیدنی های انرژی زا و نوشابه ،دوغ ،دلستر
و آبمیوه اشاره کنیم که به خصوص بین جوانان محبوبیت زیادی دارند .آب معدنی یکی از رایج ترین
اقالمی است که خرید آن در روزهای گرم و طاقت فرسای تابستان زیاد دیده می شود .همچنین انواع
عرقیجات گیاهی مثل عرق نعناع و گالب هم جزو «خوراکی های پرمصرف در ایران» به شمار می آید.
انواع روغن
انواع نان ،برنج و چای که بررسی کردیم جزو مواد غذایی روزمره ما هستند اما روغن هم از این لیست
مستثنا نیست .انواع روغن های جامد و مایع ،روغن های مخصوص پخت و پز یا سرخ کردنی ،روغن
آفتابگردان ،زیتون ،ذرت و کنجد بیشترین روغن های مورد استفاده بین مردم ایران هستند.
انواع رشته و ماکارونی
بخش دیگری از «پرفروش ترین مواد غذایی در ایران» به رشته های نشاسته ای مثل انواع ماکارونی،
الزانیا و رشته های آش و سوپ اختصاص دارد.
تنقالت
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پرفروش ترین تنقالت مثل چیپس ،پفک ،پاستیل ،لواشک ،آدامس ،تخمه ،بیسکوییت ،پفیال ،کیک و ...که
دیگر می دانید خوراکی های مورد استفاده بچه ها و جوانان هستند؛ این خوراکی ها یکی دیگر از محصوالت
در سوپرمارکت ها به شمار می آیند که از فروش زیادی برخوردارند.
میوه و سبزیجات
دسته دیگری از مواد غذایی که می خواهیم به آن اشاره کنیم میوه ها و سبزیجات مورد عالقه ایرانیان
هستند .بین میوه جات معموالً سیب درختی ،هندوانه ،موز ،انگور و طالبی جزو پرطرفدارترین میوه ها
هستند که در بیشتر خانه ها پیدایشان می کنیم .بین انواع صیفی و سبزی هم با خرید باالی خیار و گوجه
فرنگی روبه رو می شویم؛ همچنین سیب زمینی و پیاز به اضافه انواع سبزیجات هم یکی دیگر از مواد
غذایی روزانه در ایران محسوب می شوند.
برندهای معروف پرفروش ترین مواد غذایی در ایران
اصوالً یکی از صنایع مهم در همه جای دنیا را صنعت غذایی تشکیل می دهد چون نیازهای روزانه زندگی
مردم را تأمین می کند .در اینجا چند نمونه از برندهای پرفروش مواد غذایی ایران آورده شده است:
شرکت زرماکارون
فکر نمی کنم کسی باشد که نام برند زرماکارون به گوشش نخورده باشد .این برند معتبر و قدیمی در زمینه
تهیه و تولید ،بسته بندی و تجارت انواع ماکارانی ساده و فانتزی فعالیت دارد .همچنین عمده رشته های
غذایی خوشمزه دیگر مانند پاستا و الزانیا از این برند تأمین می شود .برند زرماکارون مقام اول کشور را
در تولید یکجای آرد کسب کرده است.
شرکت صنایع غذایی بهروز نیک
بهروز نیک یکی دیگر از برندهای معتبر صنایع غذایی در ایران است که محصوالتی مانند کنسرو ،سس،
رب گوجه فرنگی ،انواع مربا ،شور و ترشیجات ،آبلیمو و ...را که جزو «مواد غذایی پرطرفدار در
ایران» محسوب می شوند تولید و توزیع می کند.
شرکت لبنیاتی میهن
یکی دیگر از پرفروشترین برندهای مواد غذایی برند میهن است که همه با نام آن آشنایی داریم .خیلی از
محصوالت لبنی و بستنی هایی که می خوریم متعلق به این برند معتبر است .به روزترین تکنولوژی و
باکیفیت ترین مواد اولیه در این شرکت استفاده می شوند به همین دلیل برند میهن محصوالت خود را به
کشورهایی چون روسیه ،مالزی ،پاکستان ،کویت و امارات متحده صادر می کند که اتفاقا ً مورد استقبال
خوبی در این کشورها قرار گرفته است.
گروه صنعتی مینو
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بعید است کسی با بیسکوییت و شکالت های خوشمزه و دوست داشتنی برند مینو آشنایی نداشته باشد؛ قطعا ً
طعم شیرینی های آن را همه تجربه کرده ایم .برند مینو در سال  92یکی از صد برند برتر در ایران
معرفی شد و در رده پرفروشترین برندهای مواد غذایی در ایران قرار گرفت .مینو عالوه بر تولید شیرینی
جات ،در زمینه تولید محصوالت آرایشی بهداشتی هم فعالیت دارد.
شرکت ایستک
طعم ماءالشعیرهای خوشمزه ایستک را هیچ وقت نمی توانیم فراموش کنیم! هم اکنون ایستک یکی از
برندهای موفق تولید انواع نوشیدنی غیرالکلی و محبوب در ایران محسوب می شود و به  31کشور جهان
مانند آمریکا ،آلمان ،انگلستان و ...صادر می کند و در دسته پرفروشترین برندهای مواد غذایی قرار
میگیرد.
«خرید مواد غذایی پرفروش در ایران» عالوه بر شکل حضوری به شکل اینترنتی هم امکان پذیر است.
برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه می توانید به وب سایت معتبر دایان افیلیت مراجعه کنید؛ این وب
سایت مرغوب ترین اطالعات را درباره خرید پرفروش ترین محصوالت اینترنتی و حتی افزایش ترافیک
سایت جهت راه اندازی و رونق یک فروشگاه آنالین در اختیارتان می گذارد و همه فوت و فن های الزم
را به شما آموزش می دهد.
بهترین محصوالت صادراتی ایران

بخش کشاورزی و صنایع غذایی تعدادی از ارزآورترین کاالهای صادراتی کشورمان را دربردارد .اما
اگر بخواهیم صدر این کاالها را بررسی کنیم به زعفران و خرما می رسیم که گران ترین محصوالت
صادراتی ایران را تشکیل می دهند .زعفران ایران به  45کشور جهان از جمله اسپانیا و امارات متحده
عربی صادر می شود؛ همچنین صادرات خرما  78کشور جهان را دربرگرفته که کشور هند بیشترین سهم

@dayanaffiliate_com
www.dayanaffiliate.com

وبالگ دایان افیلیت
را در این حیطه به خود اختصاص داده است .اما سایر محصوالت صادراتی که می توانیم به آن ها اشاره
کنیم در زیر آمده است:
•انواع لبنیات و بستنی
•انواع میوه ،پسته و مغز ،خشکبار ،حلواشکری ،سبزیجات ،شیرین بیان و گیاهان دارویی
•میگو ،حیوانات خوراکی مانند گاو و گوسفند
پرفروش ترین محصوالت در فروشگاه اینترنتی

پرفروش ترین مواد غذایی در ایران ،محصوالت اینترنتی را هم دربرمی گیرد .در این قسمت تعدادی از
محصوالت غذایی و خوراکی های محبوب و پرفروش در اینترنت را بررسی کرده ایم:
انواع خوراکی و دمنوش
خوراکی ها و دمنوش های معطر جزو پرفروش ترین محصوالت اینترنتی در ایران هستند! اگر دنبال
خرید آنالین این قبیل محصوالت هستید یا دوست دارید یک فروشگاه اینترنتی مواد خوراکی راه اندازی
کنید توصیه می شود محصوالتی مانند دمنوش های الغری درمانی ،خشکبار و شکالت های خاص و زیبا
را مدنظر قرار دهید.
کیک و شیرینی
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فروش انواع کیک و شیرینی یا دسرها یک ایده خالقانه برای راه اندازی فروشگاه اینترنتی به شمار می
آید .می توانید انواع شیرینی حتی شیرینی های رژیمی را تهیه کنید و در تزیین آن ها سلیقه به خرج دهید.
شیرینی جات یکی از پرفروش ترین محصوالت اینستاگرامی است.
حرف آخر
این هم از معرفی پرفروشترین مواد غذایی در ایران .همانطور که گفتیم نوع مواد خوراکی مورد عالقه
یک جامعه کامالً به فرهنگ غذایی آنها بستگی دارد که مردم ایران هم جزو خوش ذائقه ترین افراد در
دنیا هستند .به عالوه چون اهمیت صنعت غذایی باالست برندهای پرفروش مواد غذایی ایران مثل
زرماکارون یا مهرام از شهرت زیادی برخوردارند .حاال که با خوراکیهای رایج در جامعه و پرفروشترین
برندهای مواد غذایی آشنا شدید بهتر میتوانید برای خرید قوت روزانه خود تصمیم بگیرید .

@dayanaffiliate_com
www.dayanaffiliate.com

