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ــن  ــا کیفیت تری ــن و ب ــه بهتری ــت ک ــته اس ــی پس ــد تخصص ــتاکو برن پس
پســته های ایرانــی را دارد. مــا پســته را بــا قیمتــی منصفانــه، بــدون 
ــت  ــت و بهداش ــظ کیفی ــت حف ــالم جه ــته بندی هایی س ــطه و در بس واس
بــه دســتتان می رســانیم. بــا پســتاکو می توانیــد ســفر پســته هایمان را از 

ــه دنبــال کنیــد. ــا خان مزرعــه ت



ــار و  ــیده. به ــه رس ــه نیم ــته ها ب ــفر پس ــود، س ــازه می ش ــه ت ــن ک       زمی
ســال جدیــد نفــس تــازه ای بــه زمیــن می دهــد و امیــدی بــه بــار بهتــر بــه 
کشــاورز. درخت هــا کــه شــکوفه بزننــد وقــت لبخنــد می رســد. وقــت هدیــه 
ــدن. در پســتاکو از هــر فرصتــی اســتفاده می کنیــم کــه  دادن و مهــر ورزی
ســفر پســته ها را پرخاطــره کنیــم و بهانــه ای داشــته باشــیم تــا بیشــتر بــا 
ــد.  ــار آمیخته ان ــرو به ــه مه ــر ب ــه زی ــته های هدی ــیم. بس ــتانمان باش دوس

ــد؟ ــاب کرده ای ــان را انتخ ــای عیدت هدای

بسته های هدیه ی نوروزی پستاکو



بسته ی پسته دهان
            ای بت بادام چشم، پسته دهان قند لب                   در غم عشق تو چیست چاره این مستمند

                 سمرقندی
از  یکی  و طعم  عطر  حاوی  بسته ها  این  از  بهترین ها هستند. هرکدام  الیق  و دوستان شما      همکاران 
خوراکی هایی است که بهترینش را برایتان انتخاب کرده ایم. پسته های بوداده این بسته از رقم احمدآقایی 
هستند و رنگ صورتی آن ها از آبغوره لطیفی است که در بو دادن آن استفاده شده. در بسته آجیل درجه 
یک ترین مغزها را کنار هم آورده ایم تا تنوعی به طعم خشکبار بدهیم. شکالتی که در جعبه است هنر دست 
است. این شکالت قرار است به این هدیه، شادی کوچکی اضافه کند. شیرینی ها که زینت هفت سین هستند 
یا شعار شما  و  لوگو  و نام،  برای شما شخصی سازی شده  این بسته متنوع می تواند  هم خانگی هستند. 

می تواند روی جعبه و یا برچسب ها چاپ و حک شود. 

     این جعبه چوبی را گروه چنور ساخته. یکی از ویژگی های این جعبه این است که به خاطر روغن سلولزی 
فودسیف که برای پوشش چوب استفاده شده می توانید این جعبه را مجددا برای نگهداری مواد خوراکی آن 

استفاده کنید.





محتویات بسته ی پسته دهان

پسته ی احمد آقایی بوداده

 300 گرم پسته ی احمدآقایی خیلی درشت
بوداده مالیم با طعم نمک و آبغوره 

آجیل مخلوط مغز

300 گرم آجیل مخلوط مغز
مغز بادام درختی ایرانی، مغز فندق و بادام هندی

کوکی و براونی تکه ای

120 گرم کوکی شکالتی و تکه های براونی با 
طعم پرتقال و شکالت

شکالت ترافل دست ساز  

10 عدد ترافل دست ساز 
با شکالت بلژیکی و روکش های طبیعی





بسته ی بوسه زنان
  منم خو کرده با بوسش چنان چون باز بر مسته      چنان بانگ آرم از بوسش چنان چون بشکنی پسته

    رودکی  

   زندگی خاکســـتری اســـت؟ بیایید با هدایای عید به آن رنگ بپاشـــیم. این بســـته چوبی هدیه زیبایی است 
برای کســـانی که الیق یک لبخندند. کاســـه های ســـفالی دست ســـاز ریحانـــه جهانی حـــاوی خوراکی هایی 

هســـتند که با خـــود طعم عید به همـــراه دارند.
    این جعبه شـــامل پســـته ی بـــوداده، آجیل مغز مخلوط  اســـت کهـــر در دوظرف جدا ارائه می شـــوند. 
کاســـه ســـوم را دراژه هـــای رنگی پر می کنـــد. این بســـته ها قابلیت شخصی ســـازی دارند و لوگـــو و یا نام 

شـــما می تواند روی جعبه چوبی حک شـــود. 





پسته ی احمد آقایی بوداده

 150 گرم پسته ی احمدآقایی درشت
بوداده مالیم با طعم نمک و آبغوره 

پیاله ی سفالی دست ساز

3 پیاله ی سفالی مدل بالجی
اثر ریحانه جهانی

آجیل مغز مخلوط

160 گرم آجیل مغز مخلوط
مغز بادام درختی ایرانی، مغز فندق و بادام هندی

دراژه ی شکالتی مغز دار 

180 گرم دراژه با کره کاکائوی خالص
 و مغز بادام، گردو و فندق

محتویات بسته ی بوسه زنان





بسته ی پستِه جان
             بسته دام تو گشتست دل من، چه شود                      که مرا قوت از آن پسته و بادام دهی

الهوری
 

  اگر به هدایای متفاوت عالقه دارید قرار است از ترکیب رنگ پسته ها و سفال های دست ساز بامداد بذرافکن 
لذت ببرید. می توانید طعم پسته مورد نظرتان را انتخاب کنید. این بسته ها قابلیت شخصی سازی دارند و 

لوگو و یا نام شما می تواند روی جعبه چوبی حک شود. 





پسته ی احمد آقایی بوداده

 200 گرم پسته ی احمدآقایی درشت
بوداده مالیم با طعم نمک و آبغوره 

دراژه ی شکالتی مغز دار 

100 گرم دراژه با کره کاکائوی خالص
 و مغز بادام، گردو و فندق

ظرف سفالی  دست ساز

 ظرف دو بخشی دست ساز
اثر بامداد بذرافکن

محتویات بسته ی پستِه جان





بسته ی خنده زنان
             بگشاد مرا این دل چون پسته، چو دیدم                      در خنده گشاده لب آن تنگ دهان را

فاریابی

    پـــای ثابت ســـفره های هفت ســـین خشـــکبار اســـت. نقطه های رنگـــی زیبایی کـــه جزییات ســـفره را 
تشـــکیل داده انـــد. فرم های متفـــاوت و طعم های اســـتثنایی. این جعبه مقوایی شـــامل پســـته و آجیل 
و کوکی شـــکالتی اســـت. این بســـته ها قابلیت شخصی ســـازی دارند و لوگـــو و یا نام شـــما می تواند روی 
جعبـــه چاپ شـــود. اگـــر این هدیـــه انتخاب شماســـت لبخند بزنیـــد که قرار اســـت رنـــگ و طعم راهی 

نوروز دوســـتانتان کنید.





پسته ی احمد آقایی بوداده

 150 گرم پسته ی احمدآقایی درشت
بوداده مالیم با طعم نمک و آبغوره 

آجیل مخلوط نوروزی

150 گرم آجیل، مخلوط از تخمه کدو، تخمه 
جابانی،بادام هندی، بادام درختی و فندق

کوکی و براونی تکه ای

100 گرم کوکی شکالتی و تکه های براونی با 
طعم پرتقال و شکالت

محتویات بسته ی خنده زنان





بسته  های آجیل نوروزی
     

    اگـــر مایل بـــه خرید هیچکدام از بســـته های باال نیســـتید و می خواهیـــد آجیل نوروزی بـــه همکارانتان 
هدیه دهید، روی کمک پســـتاکو حســـاب کنید. پســـتاکو شـــما را در پیدا کردن پســـته و آجیل شـــب عید 

دلخواه تـــان همراهـــی خواهد کرد. 



شخصی سازی بسته   ها

    نـــام و نشــــــان تجاری شــــــما، زینت بخش ایـــن هدایا خواهنـــد بود. برای شخصی ســــــازی 
بســـته ها، بانــــــدرول مقوایـــی دور جعبه هــــــا با نـــام و لوگوی ســــــازمان شـــما طراحـــی و 
چاپ می شــــــود. همچنیـــن به صـــورت پیش فـــرض، یــــــک کارت تبریک نوروزی با پیام شـــما 

در بســـته ها قــــــرارداده خواهد شد
  

    اگـــر مایلیـــد محتویـــات جعبه هـــا را تغییـــر داده و یـــا جابه جا کنیـــد می توانید بـــا ما تماس 
بگیریـــد. مـــا تامین هدایـــای نوروز شـــما را به عهـــده می گیریم.

    جهت ســـفارش این بســـته ها و یـــا دریافت اطالعـــات بیشـــتر می توانید با راه هـــای ارتباطی 
ما در تماس باشـــید.





ــود را از  ــت خ ــده دارد، فعالی ــتاکو را برعه ــته ی پس ــن پس ــه تأمی ــالح ک ــاورزی ف ــه ی کش مجموع
ــش از 100  ــا بی ــاغ ه ــن ب ــته ی ای ــوالت پس ــت. محص ــوده اس ــاز نم ــنجان آغ ــوق رفس ــه ی ن منطق
ســال اســت کــه در رونــق بخشــیدن بــه مراســم و جشــن هــای ســالیانه ی مــا ایرانیــان ســهیم 

اســت. 
در گذشــته در ایــن ناحیــه زراعــت گنــدم، جــو و صیفیجــات رواج داشــته امــا در حــدود یــک 
ــد،  ــد درخــت پســته را اهلــی کنن ــاد می گیرن قــرن پیــش کــه روســتاییان منطقــه ی رفســنجان ی

پســته کاری در آن جــا آغــاز می گــردد و ســپس در مناطــق دیگــر گســترش پیــدا می کنــد.
بــا تکیــه بــر ایــن تاریخچــه پســتاکو در ســال 13۹۸ آغــاز بــه کار کــرده اســت و بــا رویکــرد عرضــه 
ــتفاده از  ــا اس ــتاکو ب ــد. پس ــت می کن ــتریان فعالی ــه مش ــته ب ــطه ی پس ــی واس ــتقیم و ب ی مس
تکنولــوژی نویــن و نیــز بــا داشــتن دانــش تخصصــی و تجربــه ای طوالنــی در زمینــه ی نگهــداری، 
بســته بنــدی و فــروش محصــوالت پســته فعالیــت می کنــد. هــدف از شــکل گرفتــن آن نظــارت 
ــی  ــا قیمت ــوالت ب ــه ی محص ــن ارای ــت. همچنی ــول اس ــت محص ــن کیفی ــالمت و تضمی ــر س ب

ــه از دیگــر اهــداف مجموعــه ي پســتاکو اســت.  مناســب و منصفان
ــم  ــد. امیدواری ــی کنی ــود صرفه جوی ــه ی خ ــان و هزین ــا در زم ــد ت ــک می کن ــما کم ــه ش ــتاکو ب پس
ــا خریــد از پســتاکو و لــذت بــردن از  ــا ب تجربــه ای ایــده آل از خریــد پســته را برایتــان رقــم بزنیــم ت

طعــم پســته، همیشــه خنــدان باشــید.
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