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وقتی به یک آشپزخانه ی مجهز فکر می کنیم،  می توانیم عالوه بر وسایل بزرگی مثل گاز و یخچال که آشپزخانه بدون آن ها 

ناقص است، از وسایل دیگری هم نام بربیم. وسایل برقی کاربردی هم چون یک دست یار ماهر به کمک اعضای خانواده 

می آیند تا آشپزی و پذیرایی به کارهای دوست داشتنی بدل شوند. این لوازم را باید حساب شده انتخاب و خریداری کنیم 

تا نه تنها بعد از خرید، گوشه ی آشپزخانه خاک نخورند بلکه بشود مدت ها از آن ّها استفاده کرد. در این صفحات راهنامی 

مفصلی برای انتخاب و خرید این لوازم می خوانید و فهرستی از کارآمدترین آن ها را که در سایت دیجی کاال به فروش 

می رسند، ببینید. 

آشپزخانهیبهروز
ابزارهای کاربردی؛ از رسخ کن تا رسویس قاشق وچنگال
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 عکــس: اسـتودیــو
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 دلیل اصلی کارایی و همه فن حریف بودن غذاسازها تنوع 

تیغه های آن،  است. انواع تیغه    های رنده ی ریز، درشت، 

چیپس  ساز و تیغه های هم زن کارایی غذاساز را بسیار باال می برد.

  بهتر است جنس تیغه های غذاساز استیل ضدزنگ باشند. 

نوع پالستیکی آن ها به سرعت کند می شوند و کارایی خود را از 

دست می دهند.

تصور آشپزخانه ای بدون لوازم برقی کمکی، در سبک زندگی های امروزی تقریبا سخت است اما برای اینکه آشپزخانه تان را با تعدادی وسیله برقی که 

چندان هم به کارتان منی آیند پر نکنید بهرت است بدانید کدام وسیله ویژگی های بهرت و کاربردی تری دارد و کمک بهرتی برای آشپزی آسان است.

یک راهنما برای خرید کاربردی ترین لوازم برقی آشپزخانه که حتما به کارتان می آید

با یک دستیارحرفهای آشپزی کنید

  هنگام خرید 

آب میوه گیری، مدلی را 

انتخاب کنید که دهانه ی 

ورودی میوه ی آن بزرگ 

باشد؛ در غیر این صورت 

مجبور می شوید یک بار 

میوه ها را خرد کنید و بعد 

در دستگاه بیندازید. 

  بعضی از مدل های آب میوه گیری عالوه بر 

سروصدای زیاد حرکت هم می کنند که این 

نشانه ی ترازنبودن دستگاه است. پس قبل از 

خرید حتما دستگاه را روی یک سطح صاف 

امتحان کنید. 

 جنس تیغه های آب میوه گیری از 

فوالد، پالستیک یا تیتانیوم است. 

تیغه های فوالدی و تیتانیومی بهترین 

و بادوام ترین نوع تیغه اند. 

  مهم ترین نکاتی که 

هنگام خرید یک چای ساز 

باید به آن توجه کرد، 

مجهزبودن به سیستم 

قطع کن اتوماتیک، داشتن 

فیلتر صافی و مقاوم بودن 

شیشه قوری در برابر 

حرارت است.

  هنگام خرید چای ساز دقت 

کنید که فیلتر آب و فیلتر داخل 

قوری داشته باشد. شاخص 

نشان دهنده ی آب داخل 

کتری و دکمه ی اتوماتیک 

خاموش کردن چای ساز هم از 

ویژگی های مهم یک چای ساز 

مناسب است. 

 بهترین نوع سرخ کن موجود در بازار، 

سرخ کن بدون روغن است. این سرخ کن ها 

غذا را بدون نیاز به روغن با استفاده از 

جریان سریع هوا سرخ می کنند. 

  با سرخ کن بدون روغن می توانید 

انواع مواد غذایی مانند گوشت، مرغ، 

سیب زمینی و انواع سبزیجات را به راحتی 

سرخ کنید. از این دستگاه می توانید برای 

گرم کردن دوباره ی انواع مواد غذایی 

استفاه کنید.

  ظرفیت محفظه ی غذاسازها معموال از یک تا ۳.۵ لیتر 

متغیر است و مدل هایی با ظرفیت ۱.۵ تا ۲ لیتر برای 

کاربردهای خانگی مناسب هستند. اگر برای جمعیت 

زیادی غذا درست می کنید، بهتر است غذاسازهایی با 

محفظه های دو لیتر به باال بخرید. 

  بعضی غذاسازها دهانه ی ورودی مواد 

غذایی شان بزرگ تر از حد معمول است و 

می توانید قطعات بزرگ تری از میوه و سبزی را 

درون آن بریزید.
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MJ-DJ31  آب میوه گیری پاناسونیک مدل

HD9238 سرخ کن فیلیپس سری ویوا  مدل

 TS280 چای ساز فلر مدل

 FP7367RT غذاساز مولینکس مدل

   سه کاره

  آسیاب کن

  پارچ مدرج پالستیکی 

آمبیوه گیری

  پارچ شیشه ای مخلوط کن

  دارای فیلرت قابل شست وشو

  دارای مخزن تفاله

  جنس تیغه ها: استیل

  رنگ: نقره ای

  رنگ: مشکی

  تایمر 60 دقیقه

  دارای صفحه ی منایش دیجیتال 

و ملسی

  قابلیت تنظیم میزان حرارت 

دستگاه

  امکان پخت غذا با 80 درصد 

چربی کمرت نسبت به رسخ کن های 

متداول

  قابلیت رسخ کردن، گریل 

کردن، کیک پخنت

  سیستم قطع کن خودکار

 رنگ: قرمز، سفید، نقره ای، 

مشکی، قهوه ای

 سیستم محفاظت در برابر 

جوشیدن کرتی خالی

 نشانگر پرنور در قسمت کرتی

 مجهز به فیلرت جداشدنی 

ضدرسوب

 جنس بدنه ی کرتی: شیشه

 همراه با یک قوری شیشه ای

  رنگ: سفید

  مخلوط کن، آمبیوه گیری، 

آب مرکبات گیری،هم زن و آسیاب

  به همراه رنده کردن ریز و 

درشت، چیپس کردن، خردکردن

  قابلیت استفاده همزمان مخلوط 

کن و غذاساز

  جنس تیغه: استیل ضدزنگ

  جنس بنده: پالستیک

  تعداد دیسک رنده: ۲ عدد ریز و 

درشت و چیپس ساز

  قابل شست وشو لوازم جانبی در 

ماشین ظرف شویی

  دارای قفل ایمنی در



پیشنهاد می کنیم برای این که آشپزخانه تان تبدیل به انباری  نشود، قبل از خرید وسایل آشپزخانه حتما یک فهرست از لوازم مورد نیازتان تهیه 

کنید. خرده ریزهای آشپزخانه به قدری زیاد هستند که اگر بدون برنامه ریزی خرید کنید، ممکن است همه ی کابینت ها پر شوند؛ درحالی که ممکن 

است از هیچ کدام از آن وسایل، سالی یک بار هم استفاده نکنید. پیشنهاد می کنیم خیلی از خرده ریزها را موردی و بر حسب نیازتان بخرید. این 

صفحه نکات ضروری برای خرید ظروف و وسایل آشپزخانه را بیان می کند. 

نکات طالیی برای خرید وسایل آشپزخانه 

    سرویس های چینی باکیفیت، سبک و در عین حال بسیار 

سخت هستند. این ظرف ها و لعاب شان در برابر خط و خش 

مقاوم ند. لعاب مقاوم، از لب پرشدن ظرف ها جلوگیری می کند؛ 

عالوه براین ظروف چینی باکیفیت، در برابر حرارت  زیاد فرهای 

خانگی ترک نمی خورند. 

     در خرید سرویس قابلمه بسیار 

دقت کنید. قابلمه های تفلون 

هم چنان انتخاب خوبی هستند؛ 

اما اگر قابلمه هایی با عمر بیش تر 

می خواهید، باید سراغ جنس های 

چدن، سرامیک یا استیل بروید. 

قابلمه های چدنی برای پخت 

طوالنی با دمای متوسط به باال 

مناسب هستند. این قابلمه ها 

حرارت را یکسان پخش می کنند و 

به دلیل مقاومت در برابر دمای باال، 

برای سرخ کردن و پختن یا حتی 

در فر قراردادن بسیار مطلوبند.

    قابلمه های استیل، نسبت به جنس های دیگر بهداشتی ترند 

هستند. این قابلمه ها زنگ نمی زنند و هیچ واکنشی به مواد 

غذایی نشان نمی دهند؛ اما چون حرارت را به طور مستقیم 

انتقال می دهند، غذا در این نوع قابلمه ها سریع می سوزد. 

قابلمه های استیل برای پخت انواع خورش و غذاهای آب دار 

مناسبند.

    ثبات رنگ ظروف در برابر شوینده های دستی و مواد 

شوینده ی ماشین ظرف شویی اهمیت زیادی دارد. 

 نکته مهم در خرید 

سرویس قاشق و چنگال 

این است که هنگام 

شست وشو آسیب 

نبینند؛ بنابراین هرچه 

جنس قاشق و چنگال 

محکم تر باشد، بهتر 

است.

 ست دوازده نفره ی قاشق و 

چنگال معموال عالوه بر قاشق، 

چنگال و کارد غذاخوری، 

کف گیر، مالقه، قاشق 

سوپ خوری، چنگال ماهی، 

کارد و چنگال ميوه خوري، 

قاشق چاي، شربت  و 

بستني خوري، کارد استيک، 

کارد سرو کيک، مالقه ی 

سس، قاشق و چنگال ساالد، 

گيره ی قند و شيريني، قاشق 

عسل و قاشق شکر نیز دارد.

   مهم ترین نکته هنگام خرید سرویس 

چینی، فرم ظرف و نقش روی آن و 

کاربردشان اهمیت دارد.  بنابراین 

الزم است هنگام انتخاب به زیبایی 

فرم، طراحی، تعداد ظروف سرویس و 

کاربردی بودن ظرف ها دقت کنید.

6

رازهاییکآشپزخــانهیمتفاوت



 ابعاد: 30 × 30 × 37 سانتی مرت

   وزن: 2084 گرم

  جنس: پالستیک

  ظرفیت: 15 کیلوگرم

   مقاوم در برابر رطوبت

  سطل داخلی پالستیکی با دستگیره ی فلزی

 کف پالستیکی برای ایستایی مناسب

 دستگیره ی فلزی خارجی برای 

جابه جایی آسان

  جنس: استیل

 گنجایش: 12 لیرت

  پدالی

  مناسب برای ۱۲ نفر

  ساخت: ایران

  غیر قابل استفاده در مایکروویو

  ۱۰۲ تکه

  تزیین شده با طال

  قابل شست وشو در ماشین  ظرف شویی

  به همراه سوپ خوری، ظرف  ساالد، 

قوری چای خوری، فنجان و نعلبکی، 

قندان، شکرریز و منک پاش

  رنگ: سفید

  ابعاد: 41 × 15 × 23 سانتی مرت

  وزن: 2074 گرم

  جنس: استیل و پالستیک

  یک عدد جای نان به همراه 3 عدد 

قوطی نگهدارنده برای چای، قند و شکر

   ۱۳۸ تکه

  کیفیت ساخت باال

  جعبه ی چوبی

  یک عدد انرب یخ، کاردک رسو 

کیک، قاشق مخصوص ساالد و قاشق 

عسل، کارد و چنگال

  مناسب برای پذیرایی از 12 میهامن

  با وجود براق بودن، اثر انگشت یا 

لکه ی آب بعد از شست وشو روی سطح 

قاشق  و چنگال ها منی ماند و به راحتی 

خشک می شوند.

  روکش نچسب

   قابلیت شست وشو در ماشین 

ظرف شویی

  دستگیره های سیلیکونی 

جداشدنی

 ساخت: آملان

 رنگ: قهوه ای

  تعداد: ۱۰ عدد

 جنس: آلومینیوم

  قابل استفاده در فر

  همراه شیرجوش، دو عدد تابه و سه 

عدد قابلمه در سایزهای متفاوت

 ظرف برنج استیل اورانوس سطل زباله اورانوس  ظرف نان اورانوس

رسویس قابلمه ی بالومانرسویس قاشق و چنگال کارل اشمیت
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سرویس چینی زرین ایران
 مدل سورن


