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از روزهای بلند بهار غافل نشوید. می توانید 
قرارهای دوستانه در کافه را به یک مهمانی 
کوچک در خانه تبدیل کنید و یک میز عصرانه ی 
هیجان انگیز برای دوستان یا اقوام تان بچینید. 
آن ها را در یک بعدازظهر خنک بهاری به خانه تان 
دعوت کنید و با چیدن یک میز عصرانه فضای گرم 
و دوستانه ای را برای مهمان هایتان بسازید. خوبی 
دورهمی های عصرانه این است که میزبان خیلی 
به زحمت نمی افتد و مهمان ها و میزبان می توانند 
وقت بیشتری را کنار هم به گپ وگفت بگذرانند. 
برای چیدمان میز عصرانه تان هم مطمئنا می توانید 
سراغ دیجی کاال بیایید و همه چیز را برای یک میز 
کارآمد، زیبا و دوست داشتنی عصرانه ی بهاری تان 
انتخاب کنید.

عکس : آتلیه دیجی کاال

با یک چرخ ساده در  
دیجی کاال می توانید 
میز عصرانه ای شبیه 
به میز کافه ها برای 
خودتان و مهمانان 
بچینید
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سریال »قصه های جزیره« و عمه هتی سخت گیر را یادتان است؟ احتماال 
بچه های خانواده ی کینگ که به مراسم چای عصرانه ی عمه هتی 

دعوت می شدند، آرزو می کردند چای ساز برقی ای وجود داشت تا هر 
قوری چای در کمترین زمان ممکن دم بکشد و مراسم عمه هتی 

هر چه زودتر تمام شود. حاال خیلی وقت است که آرزوی آن ها 
با چای ساز برویل مدل BTM800 برآورده شده است. در چای 
ساز برویل می توانید چای سبز، چای سفید، چای سیاه، چای 
چینی و دمنوش های گیاهی دم کنید. هم چنین می توانید از 

برنامه های متنوع تهیه ی چای استفاده کنید؛ مثالً چای ساز 
برویل می تواند بعد از آماده کردن چای به صورت خودکار 

خاموش شود.  چای ساز برویل محصول شرکت برویل 
)Breville( تولیدکننده ی لوازم برقی گوناگون از جمله 

غذاساز، آبمیوه گیری، قهوه ساز و اسپرسوساز است. جنس 
بدنه ی محصوالت شرکت برویل استیل است که باعث زیبایی  

شکل ظاهری محصوالت این شرکت شده است.این دستگاه 
قابلیت تنظیم غلظت دارد و می توانید مطابق میل تان آن را برای 

دم کردن انواع چای کم رنگ تا پررنگ تنظیم کنید. بر روی پایه ی چایساز 
برویل عالوه بر کلید های کنترلی،یک نمایشگر دیجیتالی وجود دارد که با کمک 

آن می توانید دما را تنظیم کنید. داخل چای ساز برویل یک سبد آسانسوری وجود 
دارد تا متناسب با هر حجم از آب، سبد چای در جای مناسبی قرار بگیرد و چای یا 

دم نوش تان دم بکشد. 

چای ساز برویل 

آب مرکبات  گیری مولینکس 

  تعداد برنامه ها: 6 برنامه 

1/5Litr

1Litr

وقتی در فیلم ها و سریال های خارجی یا ایرانی سر یک میز صبحانه لیوانی 
از آب پرتقال می گذاشتند، آن صبحانه به نظرمان خیلی اشرافی و دور از 

دسترس می آمد. اما با آب  مرکبات  گیری برقی مولینکس سری ویتاپرس 
دسترسی به یک لیوان آب پرتقال در صبح زود چندان هم دور از دسترس 

نیست. آب مرکبات گیری مولینکس دو فیلتر پالستیکی و استیل دارد. 
فیلتر پالستیکی برای مواقعی است که می خواهید آب میوه تان را همراه 

پالپ و ذرات میوه نوش جان کنید. با استفاده از فیلتر استیل هم می توانید 
یک آب میوه ی شفاف و یک دست داشته باشید. روکش پالستیکی آب 

مرکبات  گیری مولینکس از ورود گرد و خاک به داخل دستگاه محافظت 
می کند. همه ی قطعات این آب مرکبات  گیری به جز بدنه ی اصلی، قابل 

شست وشو در ماشین ظرف شویی هستند. در مجموع با توجه به برند 
معتبر مولینکس و مشخصات این آب مرکبات گیری، برای خرید مدل 
PC302 قیمت مناسبی پرداخت می کنید. قابلیت چرخش دو طرفه در 

این دستگاه امکان آب گیری کامل مرکبات را فراهم می کند.طراحی 
مخروطی این دستگاه امکان آب گیری همه نوع مرکبات از لیمو تا پرتقال 

را برای تان ممکن می کند.

50&16

  جنس بدنه پالستیک
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شکرریز و قندان عضو جدانشدنی چیدمان میزهای صبحانه و 
عصرانه هستند. شما به عنوان یک میزبان خالق می توانید از 

 P562209+P374208 شکرریز و ظرف خامه بی.وی.کی مدل
که یک ست هماهنگ است به عنوان شکرریز و قندان استفاده 

کنید. هماهنگی ظاهر این ست با ظرف شیرینی خوری تان میزتان 
را زیباتر می کند.روی بدنه ی قندان و شکرریز بی.وی.کی طرح های 
برجسته ای وجود دارد که ست را با هم هماهنگ می کند. این ست 

را می توانید با خیال راحت در ماشین ظرف شویی بشویید.

هیچ دورهمی چای یا عصرانه ای را نمی شود بدون شیرینی و کیک برگزار کرد. می توانید برش هایی از کیک های 
متنوع را در شیرینی خوری سیلویا بچینید و در هنگام گپ وگفت میل کنید.شیرینی خوری دو طبقه ی سیلویا مدل 
27007270 برای زمانی که میز پذیرایی شلوغ است یا می خواهید دو نوع شیرینی سرو کنید، انتخاب بسیار خوبی 
است. این شیرینی خوری برای میزهای کوچک هم گزینه ی مناسبی است. سرهم کردن شیرینی خوری سیلویا کار 

آسانی است و نیاز به ابزار خاصی ندارد. فقط کافی است پایه ی ارتباط دهنده ی دو ظرف را با پیچ هایی که در جعبه 
گذاشته شده، به  هم وصل کنید. از آن جایی که بیشتر تولیدات برند سیلویا محصوالتی مناسب پذیرایی اند، تجربه ی 

سی ساله ی این تولیدکننده در کنار تنوع طراحی و رنگ بندی باعث کیفیت خوب کاالهایش شده است.
از این ظرف می توانید برای سرو انواع شکالت، پاستیل و بیسکوئیت هم استفاده کنید.

چند سالی است که گرافیست ها به کمک تولیدکننده های دستمال 
کاغذی آمده اند و رنگ و روی بسته های دستمال کاغذی را با 

طرح های شان عوض کرده اند. بعضی ها اما هنوز ترجیح می دهند از 
جای دستمال کاغذی استفاده کنند. جای دستمال کاغذی بامبوم 

مدل Daisy B2269 ترکیبی از چوب و نگه دارنده ی نقره ای دستمال، 
طراحی ساده و زیبایی دارد.این جای دستمال کاغذی برای دستمال های 

کوچک یا دستمال های بزرگ تا کرده مناسب است. اگر مصرف 
دستمال کاغذی در خانه تان باال است، می توانید این دستمال ها را از 

عمده فروش ها  به صورت کیلویی بخرید.

شکرریز و ظرف خامه بی.وی.کی

جای دستامل کاغذی بامبومشیرینی خوری سیلویا 

  زیر پایه ی  چوبی این ست چهار 
قسمت پالستیکی قرار گرفته تا این 

دو ظرف روی میز ثبات بیشتری 
داشته باشند.

  جنس چوبی 
پایه ای که دو طبقه ی 
شیرینی خوری سیلویا 
را به هم وصل می کند،  
آن را زیباتر جلوه 
می دهد.

  ساخته شده 
از چوب بامبو 

 18.7 × 9.5 × 10.1

30 × 20 × 22 

557

cm

cm
cm

gr

1164
gr

12×18×3.5
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خوردن قهوه برای آن هایی که صبح های زود سر کار می روند از نان شب 
هم واجب تر است. نوشیدن یک لیوان قهوه ی تلخ در ماگ مای باتل مدل 

12143 خواب آلودها را برای شروع یک روز کاری سر حال می آورد. 
جنس ماگ قمقمه ای مای باتل از سرامیک است. اگر می خواهید از 

این ماگ به عنوان قمقمه  ی همراه برای خوردن قهوه و نسکافه در مترو 
و اتوبوس استفاده کنید، بهتر است بدانید سنگینی و محکم نبودن در 

چوبی آن اجازه ی چنین استفاده ای را به شما نمی دهد. ماگ قمقمه ای 
مای باتل برای آن هایی که در محل کارشان عادت به خوردن مداوم چای 

یا قهوه دارند، انتخاب خوبی است. در چوبی این ماگ چندان محکم 
نیست اما اگر البه الی کار، دست تان با ماگ برخورد کند شکل در ماگ 

مانع پخش شدن بیش از اندازه ی مایعات روی میز می شود. 

خیلی از طرفداران قهوه، قهوه جوش های دستی را ترجیح می دهند 
و معتقدند طعم قهوه در این قهوه جوش ها با نوع برقی آن قابل 

مقاسه نیست. اگر شما هم جزو طرفداران دم کردن قهوه به 
شکل دستی هستید، سرویس قهوه جوش کارل اشمیت 

گزینه مناسبی برای تان است.قهوه جوش های کارل 
اشمیت  مدل 18-10 برای درست کردن قهوه روی اجاق 
گاز تولید شده است بنابراین دسته ی بلند و پوشش عایق 
روی آن، استفاده از این قهوه جوش را بسیار راحت کرده 
است.کارل اشمیت از تولیدکنندگان باسابقه ی وسایل 

آشپزی و شیرین پزی است. با استفاده از قهوه جوش 
کارل اشمیت قهوه ی خوش طعمی دم خواهید کرد.

این پایه کمک می کند،  بتوانید سه 
قهوه جوش را در فضای کمی جا 

دهید.با این قهوه جوش می توانید 
قهوه  ی ترک غلیظ و خوش مزه ای 
برای یک دورهمی دوستانه یا یک 

جلسه ی کاری دم کنید.

رسویس قهوه جوش کارل اشمیتماگ مای باتل

  ۳ قهوه جوش

cm8×8×15.5

342gr

4 تکه

ست فنجان اسپرسو چینی زرین ایران

cm5.5×4.5

306gr

رنگ ها حرف اول را در زیبایی چیدمان میز می زنند. پیشنهاد می کنیم 
برای یک دورهمی عصرانه ست رنگی فنجان اسپرسو چینی زرین ایران 

را روی میزتان بگذارید و با رنگ های متنوعش مهمان های تان را سر ذوق 
بیاورید. ست فنجان اسپرسو چینی زرین مدل مهران آلگرو به نسبت 
جنس چینی و کیفیت و سابقه ی شرکت سازنده  قیمت مناسبی برای 

این ست فنجان اسپرسو پرداخت می کنید.اندازه این فنجان ها برای 
نوشیدن قهوه اسپرسو مناسب است حتی گاهی می توانید از فنجان ها به 

عنوان جا  تخم مرغ روی میز صبحانه استفاده کنید.
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شاید مخترع ظرف های اردوخوری هیچ  فکر نمی کرد که ایده اش برای 
ایرانی ها این قدر کاربردی باشد. ما ایرانی ها سر سفره و میز غذای مان 

ترشی، ماست و مخلفات دیگر همراه غذا سرو می کنیم. ظرف  جمع وجور 
اردوخوری سیلویا برای میزها و خانه های کوچک امروزی انتخاب 

مناسبی است. کاسه های اردورخوری سیلویا از پایه ی آن جدا می شوند 
و می شود به صورت جداگانه هم سر میز از آن ها استفاده کرد. می توانید 

مربا و خامه یا حتی شکر و قند را در کاسه های اردورخوری سیلویا بریزید 
و سر میز بگذارید.

اسپرسوساز دلونگی مدل EC150 ساده، سبک، کوچک و 
کاربردی است و  با فشار بخار بسیار باال و ظرفیت مخزن یک 

لیتر برای استفاده ی خانگی بسیار مناسب است. قابلیت ویژه ی 
اسپرسوساز دلونگی مدل EC150 امکان تنظیم میزان بخار 
است. همچنین یک سینی چکه گیر و قابل شست وشو در این 

اسپرسو درنظر گرفته شده که باعث راحتی در نظافت این 
محصول می شود. دلونگی شرکتی ایتالیایی است که بیش از 

100 سال سابقه ی تولید محصوالت خانگی دارد. این شرکت 
محصوالت برقی متنوعی تولید می کند و کیفیت ساخت 

محصوالتش تضمین شده است.ارتفاع مکان قرارگیري فنجان در 
این دستگاه کم است. بنابراین بهتر است از فنجان های کوچک 
مخصوص اسپرسو استفاده کنید تا اگر فنجان بزرگ تری دارید، 

سینی چکه گیر را موقع ریختن قهوه در فنجان بردارید.

اردورخوری سیلویا

اسپرسوساز دلونگی

  ۲ عدد کاسه طرح گل این 
اردو خوری گودی مناسبی 

دارد تا به عنوان یک شکالت 
خوری روی میز عصرانه هم از ان 

استفاده کنید

  با این اسپرسو ساز 
می توانید کاپوچینو هم 

 درست کرده و
 نوش جان کنید.

  رنگ چوب پایه و دسته ی 
اردورخوری سیلویا و ترکیبش 

با سرامیک سفید، باعث طراحی 
زیبایی این اردوخوری شده 

است.
cm32×11×22

1300gr

mm
190×240×290

1Litr

3Kg
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