
Những lưu ý khi in hộp giấy đựng đồ ăn nóng 

Trong lĩnh vực kinh doanh đồ ăn, ngoài chất lượng món ăn ngon thì bao bì chứa đựng cũng là một vấn 
đề mà chủ đơn vị nên quan tâm. Không khó để nhận ra rằng hộp giấy đã trở thành sự lựa chọn ưu tiên 
để làm bao bì đựng đồ ăn nóng, đồ ăn nhanh như hộp giấy đựng xôi, hộp cơm giấy... Cùng tìm hiểu đặc 
điểm, tiện ích của hộp giấy đựng thức ăn nóng qua nội dung sau 

Kích thước, mẫu mã của hộp giấy đựng đồ ăn nóng 

Vì cơ bản đồ ăn nóng hay lạnh đều không có trọng lượng và kích thước nhất định, tùy vào nhu cầu của 
khách hàng mà các shop bán đồ ăn sẽ đóng gói món ăn theo yêu cầu và ship đi. 

Vậy nên size kích cỡ để in hộp giấy đựng thức ăn nóng sẽ phụ thuộc phần lớn vào quyết định của những 
chủ quán ăn để phục vụ tốt cho hoạt động kinh doanh của họ. 

Mặc dù không có size kích cỡ chuẩn để in bao bì hộp giấy đựng thức ăn nóng, hộp gà rán, thế nhưng 
vẫn có kích thước được nhiều người sử dụng nhất là: 25x18x18cm và 25x10x5,5cm 

In hộp giấy đựng thức ăn nóng bằng chất liệu gì? 

Chất liệu in hộp giấy đựng đồ ăn nóng tương đối đa dạng, mỗi loại sẽ phù hợp vời từng nhu cầu khác 
nhau. Sau đây là những chất liệu được ưa chuộng nhất để làm hộp đựng thức ăn nóng, đó là:  

Loại giấy Ivory 

Ivory là chất liệu giấy cao cấp, có mặt giấy in ấn trắng, mịn, độ sáng cao và tính bắt mực rất tốt, sau khi 
in, các hộp giấy có màu sắc cực kỳ đẹp, đặc biệt và ấn tượng tuyệt vời. 

Giấy Ivory được in ấn & thiết kế tỉ mỉ ngoài việc mang lại tính thẩm mỹ và sự thu hút cho món ăn mà còn 
tạo dễ gây ấn tượng tốt đối với người sử dụng. 

Hộp giấy Ivory thường được dùng với mục đích đựng những món ăn có trọng lượng tương đối như là: 
Bún đậu, hamburger, pizza… 

Xem thêm tin ngành in: https://intriphat.seesaa.net/article/492476236.html 

Loại giấy Kraft 

Giấy kraft là một trong những loại giấy sở hữu giá tiền phải chăng, màu sắc đặc biệt không lẫn vào đâu 
được, Bên cạnh đó khi dùng giấy tái chế làm thùng giấy chứa thức ăn sẽ dễ tạo được cảm tình với người 
tiêu dùngdo đây là chất liệu giấy dễ phân hủy, bảo đảm an toàn & không gây hại cho môi trường sống. 

Hộp giấy kraft sở hữu điểm mạnh là đanh, dai, chịu lực hoàn chỉnh giúp đảm bảo những món ăn vẫn giữ 
được độ nóng, thơm ngon khi ship đến tay của người sử dụng. 

Giấy kraft thường được dùng làm thùng giấy đựng các loại thức ăn nóng, đồ ăn nhanh như gà rán, 
humburger, khoai tay chiên... 

https://intriphat.com/hop-giay-dung-xoi/
https://intriphat.com/in-hop-ga-ran/
https://intriphat.seesaa.net/article/492476236.html


Sự tiện lợi trong khi ứng dụng hộp giấy để đựng thức ăn nóng 

Khi dùng hộp giấy in đựng thức ăn nóng sẽ đem lại những tiện ích như sau: 

Các loại hộp giấy in ấn cực kỳ đảm bảo an toàn và  không gây hại cho môi trường sống, đảm bảo tiêu 
chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Không sản sinh những chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. 

Có thể chống thấm & chịu nhiệt khoảng -20 độ C đến 120 độ C giúp những món ăn vẫn giữ được độ 
nóng và hương vị thơm ngon. 

Hộp giấy còn chứa được cả đồ ăn nóng & đồ ăn lạnh 

Được trang bị lớp nilon thực phẩm giúp thức ăn không bị tràn dầu hay nước ra ngoài, mang lại tính thẩm 
mỹ cao 

Giúp cho quá trình ship hàng được thuận tiện hơn. 

Lưu ý khi in hộp giấy đựng thức ăn nóng 

Để in hộp giấy đựng thức ăn nóng đạt chất lượng như mong muốn thì các chủ quán ăn cần lưu ý vài điều 
như sau:  

Ưu tiên lựa chọn chất liệu giấy an toàn, dễ phân hủy 

Chú trọng vào việc in ấn, thiết kế nội dung trên hộp giấy để thu hút khách hàng 

Xác định chính xác số lượng hộp đựng đồ ăn nóng mà mình cần in để tối ưu chi phí đầu tư 

Gia công sau khi in sẽ giúp các hộp giấy được đẹp và bền hơn khi sử dụng, các quán ăn có thể cân nhắc 

Bên cạnh đó việc lựa chọn công ty in chuyên nghiệp, uy tín sẽ giúp cho các mẫu hộp giấy đựng thức ăn 
nóng đạt chất lượng tốt và giá thành phải chăng hơn. 


