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اگر تا به حال پخنت شیرینی یا کیک را تجربه نکرده اید، وقت آن است که دست به کار شوید و یک کیک خانگی خوش طعم را برای صبحانه یا عرصانه آماده کنید. 

 در شیرینی پزی مانند خیلی از کارهای دیگر وقتی لوازم و ابزارها دم دست باشند، هم پخت شیرینی راحت می شود و هم اعتامد به نفس آشپز باال می رود 

و شیرینی یا کیک شام با بهرتین طعم و شکل آماده ی رسو می شود.

کاالهای شیرینی پزی را از رسته ی لوازم آشپزی دیجی کاال بخرید

 و خانواده تان را به یک شیرینی خانگی مهامن کنید
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عکس: آتلیه دیجی کاال



نانوایی های تافتون و لواش یادتان است؟ تا قبل از وردنه های 
برقی یک نفر با یک وردنه ی بزرگ چوبی خمیر را صاف می کرد. 

وردنه ی پدرینی سری لیلو دوطرفه است و در دو سرش دو وردنه به 
اندازه  های ده و شش سانتی متر وجود دارد. سر های این وردنه یکی 

از ویژگی های منحصربه فرد آن است. می توانید از این وردنه برای 
پهن کردن خمیر شیرینی یا نان استفاده کنید و کابینت تان را با 

خرید وردنه هایی در چند اندازه شلوغ نکنید.

پخت و پز کیک یک طرف؛ تزیین کردن آن و 
خوش رنگ و لعاب کردنش هنگام سرو یک طرف 
دیگر. قیف خامه زن مدادی پدرینی سری دلچی 

برخالف مدل های قیف های خامه زن قدیمی 
اندازه ی جمع و جوری دارد و هنگام استفاده، 
خامه به دیواره ی آن نمی چسبد. عالوه براین، 

قیف خامه زن مدادی پدرینی سری دلچی شش 
سر با شکل های متفاوت دارد. می توانید با سر 

مدادی اش روی کیک تان یک مبارک باد بنویسید و 
با سرهای دیگر شکوفه و گل خامه ای درست کنید.

وردنه ی دو طرفه ی پدرینی

قیف خامه زن مدادی

11
cm

7
7 تکه

وزن:

230 گرم

وزن:

85 گرم

جنس بدنه:

چوب
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خیلی از ما به کیک هایی که در قالب های کوچک و دورچین پخته می شوند، 
کیک یزدی می گوییم؛ همان که جوان ترها به نام کاپ کیک می شناسند. قالب 

کیک سیلیکونی پدرینی سری دلچی برای پخت انواع کیک دانه ای مناسب 
است.  جنس سیلیکونی قالب کیک پدرینی نسبت به قالب های مشابه تفلون عمر 
بیشتری دارد. این قالب ها وزن کمی دارند و خمیر کیک بعد از پخت به راحتی از 

آن ها جدا می شود. هم چنین به سادگی خش نمی افتند و نمی شکنند. 

کف گیر سرو کیک پدرینی سری دلچی جنس پالستیکی دارد 
و ظرفی را که در آن کیک تان را سرو می کنید، خش نمی اندازد. 

این کف گیر با دیگر ابزار شیرینی پزی تان هماهنگی ظاهری 
دارد و هنگام کار حس خوبی به شما می دهد. 

ممکن است بخواهید روی کیک شکالتی یا نسکافه ای پودر کاکائو یا 
قهوه بزیزید و بعد با قیف خامه زن مدادی رویش شکوفه های سفید 

بزنید. الک و ظرف کاکائو پدرینی سری دلچی ریختن پودر کاکائو یا قهوه 
را  راحت می کند. الک پدرینی محفظه ی ظرف مانندی هم دارد که با یک 

در جداگانه  جای مناسبی برای نگه داری پودر کاکائو یا قهوه هم است.

قالب کیک سیلیکونی

الک و ظرف کاکائوکف گیر رسو کیک

  دسته ی این 

کف گیر عایق است 

و برای خارج کردن 

کیک از قالب هم 

مناسب است.

  قالب کیک پدرینی فرمش را در 

ماشین ظرف شویی از دست منی دهد و 

می توانید آن را در ماشین  ظرف شویی بشویید. 

13
cm

وزن:

65 گرم

وزن:

80 گرم

وزن:

130 گرم

کشور مبدا برند:

ایتالیا

کشور مبدا برند:

ایتالیا

جنس بدنه:

استیل
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15
.5

cm

7.
5

cm

  قلم موی پدرینی 

برای پخت شیرینی  

و آشپزی کاربرد 

دارد. 

اگر به نقاشی عالقه داشته باشید، هر قلم مویی شما را سر ذوق می آورد. 
قلم موی سیلیکونی پدرینی در شیرینی پزی و آشپزی کاربرد دارد. 

می توانید در زمان پخت شیرینی کف قالب کیک را با این قلم مو چرب 
کنید و هنگام پخت پیراشکی زرده ی تخم مرغ را با این قلم مو روی 

پیراشکی ها بمالید تا حسابی برشته و طالیی شود. 

شیرینی پزها یک فوت کوزه گری برای پف کردن خمیر کیک تا سبک شدن خمیر 
شیرینی دارند و آن هم این است که آرد سفید را قبل از اضافه شدن به مواد چند 

باری الک می کنند. الک مکانیکی پدرینی در داخل دسته اش یک فنر دارد که هم 
الک کردن آرد را  راحت تر می کند و هم آرد را به اطراف نمی پاشد.

فکرش را بکنید برای تولد همسر یا فرزندتان کیکی شبیه گل روی میز بگذارید. 
این به راحتی با قالب کیک سیلیکو مارت اتفاق خواهد افتاد. با خرید این قالب کیک 

می توانید با یک تیر دو نشان بزنید و عالوه بر کیک، انواع ژله و کارامل را هم در این 
قالب درست کنید.

الک مکانیکی پدرینیقلم موی سیلیکونی

قالب کیک سیلیکو مارت

وزن:

45 گرم

قطر:

26سانتی مرت

جنس دسته:

عایق

حجم:

3000 میلی لیرت

  جنس بدنه ی الک 

پدرینی از استیل و در برابر 

زنگ زدن مقاوم است.

8c
m
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  پره های مختلف برای مخلوط کردن 

 خمیر انواع کیک و شیرینی و 

مواد سبک مانند مایونز و تخم مرغ

  پره های هم زن 

مولینکس را 

می توانید در ماشین  

ظرف شویی بشویید.

6
6 تکه

  قالب شیرینی شفر، روکش 

نچسب باکیفیتی دارد و کیک 

به راحتی بعد از پخت از آن 

جدا می شود.

  قابل شست وشو در ماشین 

ظرف شویی

هم زدن رابطه ی مستقیمی در کیفیت و میزان پف کردن کیک خانگی دارد. هم زن 
مولینکس سری ایزی مکس دو پره ی فلزی و دو پره ی پالستیکی دارد. این پره ها 

برای هم زدن خمیر انواع کیک و شیرینی و تهیه ی انواع سس  بسیار کاربردی 
هستند. قیمتی که برای خرید هم زن مولینکس سری ایزی مکس پرداخت می کنید 

با توجه به نمونه های موجود در بازار و شناخته شده بودن برند بسیار مناسب است.

برای پخت کاپ کیک، قالب  حرف اول را می زند. قالب شیرینی شفر یک قالب نچسب 
است که پخت شیرینی را  راحت می کند. از قالب شیرینی شفر برای پخت کارامل 

فنجانی هم می توانید استفاده کنید. می توانید کاغذهای طرح دار کاپ کیک را داخل 
این قالب ها بگذارید و به تعداد قالب های کیک، کاپ کیک های شکالتی و وانیلی 

بپزید.

هم زن مولینکس

قالب شیرینی شفر

وزن:

یک کیلوگرم

جنس بدنه:

آلومینیوم

رنگ:

زرشکی

ابعاد:

18.5×30.5سانتی مرت

توان:

200 وات

  انتخاب دو 

رسعت برای دستگاه 

و خروج میله ها با 

یک اهرم



8

عکس: آتلیه دیجی کاال
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  کاسه ی بامبو را با دست بشویید و 

آن را در ماشین  ظرف شویی نگذارید. 

  در زیر این سینی یک پایه 

وجود دارد که چرخش آن را 

راحت می کند. 

  از سینی 

گردان بامبوم 

برای رسو 

کیک و پیتزا 

می توانید 

استفاده کنید.

  بهرت است رسویس کارد و 

چنگال استیل ایران را داخل ماشین 

ظرف شویی نگذارید چون به مرور 

زمان هم جنس براقش کدر می شود 

و هم ممکن است روکش طالیی 

دسته ی آن از بین برود. 

12
12 تکه

استفاده از ظرف های چوبی در آشپزخانه حس زندگی در 
طبیعت را منتقل می کنند. کاسه ی بامبوم برای سرو میوه در 
کنار کیک انتخاب خوبی است.  می توانید برای مخلوط کردن 
مایه ی کیک هم از این ظرف استفاده کنید. جنس چوب آن 

در برابر گرما و فشار آب ماشین  ظرف شویی چندان مقاوم 
نیست و ممکن است ترک بخورد.

سینی گردان برای مهمانی هایی که به صورت سلف سرویس پذیرایی می شود 
یا برای میزهای غذاخوری گرد بسیار کاربردی است. سینی گردان بامبوم با 

کاسه ی بامبوم ست است و در زمان سرو شیرینی یا کیک ترکیب هماهنگی را 
روی میز پذیرایی تان ایجاد می کند. 

کاسه بامبوم

سینی گردان بامبوم

کارد و چنگال استیل برای سرو کیک انتخاب کالسیکی است. ست کارد 
و چنگال براق مدل پاشا استیل ایران نسبت به محصوالت مشابه قیمت 

مناسبی دارد و خریدش مقرون به صرفه است.

ست کارد و چنگال 12 پارچه

جنس بدنه:

فیرب بامبو

جنس بدنه:

فیرب بامبو
جنس بدنه:

استیل

ابعاد:

24×8.5

ابعاد:

3.8×35×35 سانتی مرت

وزن:

324 گرم
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  قابل استفاده در 

مایکروویو 

مهم نیست برای عصرانه مهمان به خانه دعوت کرده اید یا می خواهید 
خودتان به تنهایی یک بعدازظهر دل چسب را در خانه بگذرانید. 

چای خوردن در سرویس سبز رنگ چینی چای خوری زرین ایران هر 
کسی را سر ذوق می آورد. 

قالب کیک کمر بازشو یکی از راحت ترین قالب هایی است که تا به حال 
برای کیک پزی ساخته شده است. داخل این قالب را با قلم موی 

سیلیکونی پدرینی چرب کنید و مایع کیک را داخلش بریزید و بعد از 
۴۵ دقیقه به راحتی کیک را  از داخل آن خارج کنید.  بعد از پخت کیک 

این قالب را باز کرده، کمر قالب از کفه ی آن جدا شده و کیک بدون 
دردسر از قالبش خارج می شود. 

رسویس چینی چای خوری زرین ایران

قالب کیک کمر بازشو

17
17 تکه

کشور مبدا برند:

ایران

حجم قوری:

1.1 لیرت

جنس بدنه:

لعابی

جنس بدنه:

استیل

  قابل شست وشو در 

ماشین ظرف شویی

ارتفاع قالب:

6.5سانتی مرت

وزن:

282 گرم

  قالب کیک کمر باز شو 

تا دمای ۲۵۰ درجه ی 

سانتی گراد مقاوم است. 
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16
cm

   ترازوی آشپزخانه ی ساپر 

قابلیتی دارد که به صورت خودکار 

خاموش می شود. 

 منایشگر دیجیتالی ترازوی 

ساپر اندازه های مواد را دقیق تر از 

ترازوهای عقربه ای نشان می دهد.

   روی صفحه ی 

دیجیتالی ترازو 

منایش دهنده ی 

دمای محیط هم وجود 

دارد.

   تنها نقطه ضعف ترازوی ساپر 

کاسه ی پالستیکی آن است.

ترازوی آشپزخانه برای شیرینی پزی حکم قلب تپنده ای را دارد که در 
صورت خوب کار نکردن همه ی حساب و کتاب ها را به هم می زند. ترازوی 

آشپزخانه ی ساپر حسگر حرارتی دارد و برای پخت انواع شیرینی و دسر 
مناسب است. این حسگر در زمان درست کردن دسر ژله بستنی یا ریختن 

شکالت داغ روی شیرینی و کیک حسابی به کار می آید. 

اگر اهل درست کردن شیرینی با پودر آماده هستید، می توانید از 
هم زن های دستی استفاده کنید. هم زن های دستی هنگام کار مواد را 
به اطراف پخش نمی کنند و کنترل آن برای تازه کارها راحت تر است. 

هم زن پدرینی سری دلچی یک کار راه انداز سبک و راحت است. 

ترازوی آشپزخانه ی ساپر

هم زن پدرینی رسی دلچی

جنس بدنه:

پالستیک

وزن:

93 گرم

  در زمان کم شدن باتری، 

نشانگری روی صفحه ی 

دیجیتال میزان کم بودن 

باتری را نشان می دهد. 

  هم زن پدرینی رسی 

دلچی را می توانید در 

ماشین ظرف شویی 

بگذارید و مطمنئ 

باشید که شکلش بعد 

از شست وشو تغییر 

منی کند.


