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چند سالی است که دوباره استفاده از ظروف مسی متداول 

شده است. امروزه در بیشتر خانه ها یک یا چند ظرف پخت وپز 

از جنس مس پیدا می شود. »روی میز« این شماره، برای خرید 

ظروف مسی از فروشگاه آن الین دیجی کاال پیشنهادهایی 

دارد؛ ظروفی که به میز پذیرایی تان زیبایی می بخشند و قیمت 

مناسبی هم دارند.

 یک میز مسی بچینید 

و از هرن ایرانی لذت بربید
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 عکــس: اسـتودیــو



عصرهای طوالنی تابستان جان می دهد برای گپ وگفت های 
دوستانه و چای نوشیدن. می توانید با استفاده از قندان مسی 
زنجان، حال وهوای سنتی به سینی  چای تان ببخشید. از این 

قندان می توانید به جای شیرینی خوری کوچک روی میز کارتان 
هم استفاده کنید. به خاطر داشته باشید برای شستن قندان 

مسی زنجان از آب و صابون و ابر استفاده کنید و آن را در ماشین 
ظرف شویی نگذارید.

اختصاص دادن یکی از دیوارهای کوچک اتاق نشیمن تان به 
تابلوهای سنتی، جلوه ای خاص به دکوراسیون خانه خواهد بخشید. 

سینی مسی زنجان با قلم زنی آیه ی »و ان یکاد« و نقوش سنتی 
تزیین شده است. 

قندان مسی زنجان

سینی تزیینی مسی طرح »و ان یکاد«

وزن:
159 گرم

وزن:
453 گرم

ابعاد:
9 × 8 × 8 سانتی مرت

ابعاد:
 2 × 27 × 27 سانتی مرت

جنس بدنه:
مس

  چکش کاری ظریف روی بدنه ی 

قندان آن را زیباتر کرده است.

   رنگ قسمت داخلی:  مسی

  قندان شبیه سیب 

است و دسته ای به 

شکل برگ دارد که  آن 

را به یک قندان مدرن 

تبدیل کرده است.

    قسمت داخلی 

سینی قلم زنی، به 

خوش نویسی آیه ی 

»و ان یکاد« آراسته 

شده  است. 

    سینی قلم زنی 

طرح »و ان یکاد« را نباید 

شست یا حتی با دستامل 

مرطوب متیز کرد.

  یک قالب برای 

نصب روی دیوار پشت 

این سینی وجود دارد. 
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رنگ معمولی که از کاالهای مسی می شناسیم همان رنگ آشنای 
آجری و مسی است؛ اما بعضی از محصوالت مسی سفیدکاری 

 شده اند. سینی هشت ضلعی مسی زنجان با طرح بته جقه حکاکی
 و با قلع سفیدکاری شده است. 

با ظرف میوه خوری پایه دار مسی جلوه ی میزتان را چند برابر کنید. 
از این ظرف برای سرو شیرینی های کوچک و مربایی هم می توانید 

استفاده کنید.

سینی مسی زنجان

میوه خوری پایه دار

وزن:
450 گرم

وزن:
728 گرم

ابعاد:
 1.5 × 26 × 26 سانتی مرت

ابعاد:
 14.5 × 28 × 28سانتی مرت

   هشت ضلعی

رنگ:
نقره ای

   لبه  ی این سینی 

مسی به اندازه ی 

یک و نیم  سانتی مرت 

ارتفاع دارد. 

  قابل شست وشو

    رنگ قسمت داخلی: 

نقره ای

   رنگ قسمت خارجی: مسی

    قسمت داخلی 

ظرف با استفاده از قلع 

سفیدکاری شده است.
   قطر دهانه ی ظرف: 

28 سانتی مرت
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استفاده از یک یا چند ظرف با طرح سنتی، چیدمان سفره یا میزتان 
را بسیار متفاوت می کند. وقتی در کاسه ی مسی پایه دار خورش، 
آش یا ساالد سرو کنید، خواهید دید که مهمان  های تان از دیدن 

این کاسه ی مسی به هیجان می آیند.

سرعت زندگی، استفاده از چای کیسه ای را بیشتر کرده است؛ با 
این حال چای دمی هم چنان در دورهمی های فامیلی و دوستانه 
جای خودش را دارد. طعم واقعی چای را در قوری مسی زنجان 

تجربه کنید.

کاسه ی مسی پایه دار

قوری مسی زنجان

وزن:
526 گرم

وزن:
359 گرم

ابعاد:
 9 × 17 × 21 سانتی مرت

ابعاد:
 13 × 10.5 × 20 سانتی مرت

  دهانه ی کاسه: 

۱۷ سانتی مرت
   رنگ قسمت داخلی: نقره ای

   رنگ قسمت خارجی: مسی

 فرم دسته های این کاسه ، 

آن را  با شکل معمول کاسه های 

مسی  متفاوت کرده است. 

   چکش کاری روی بدنه ی 

قوری، ظاهر آن را زیبا کرده است. 

   قسمت داخلی 

ظرف با استفاده از قلع 

سفیدکاری شده است.
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شیرجوش یکی از ظروف کاربردی در آشپزخانه است. 
شیرجوش مسی زنجان برخالف بیش تر ظروف مسی، 

دسته ا ی پالستیکی دارد که استفاده از آن را 
بسیار راحت کرده است.

مالقه ی مسی زنجان کنار کاسه ی مسی ترکیب زیبایی 
را ایجاد می کند. اگر خورش را در کاسه ی مسی سرو 
می کنید، مالقه ی مسی زنجان را داخلش بگذارید تا 
حس خوب سفره های قدیمی، تمام وکمال به شما و 

مهمان های تان منتقل شود. 

فکرش را بکنید بعد از یک رانندگی طوالنی در بعدازظهر تابستان 
به خانه رسیده اید و یک لیوان شربت بهارنارنج خنک در لیوان مسی 

زنجان به دست تان داده اند. لیوان مسی زنجان با طرح قلم زنی 
ظریف برای سرو چای و شربت انتخاب مناسبی است.

مالقه ی مسی زنجانشیرجوش مسی

لیوان مسی زنجان

وزن:
340 گرم

وزن:
171 گرم

وزن:
137 گرم

ابعاد:
26 × 14 × 8 سانتی مرت

ابعاد:
3 × 28 × 7 سانتی مرت

ابعاد:
7.5 × 6 × 11.5 سانتی مرت

    مالقه با استفاده 

از قلع سفیدکاری 

شده است.

   نوع پرداخت: 

چکش کاری

   قسمت داخلی 

ظرف با استفاده از قلع 

سفیدکاری شده است.

   رنگ قسمت خارجی: مسی

 نوع پرداخت: حکاکی

     رنگ قسمت داخلی: نقره ای

 دسته ی پالستیکی

 رنگ قسمت خارجی: مسی

  گل هایی که روی 

لیوان حکاکی شده 

اند، زیبایی آن را 

چند برابر کرده اند.
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این کتری برای قوری مسی زنجان کوچک است. برای این کتری 
می توانید یک قوری کوچک سرامیکی به رنگ قرمز یا سبز بخرید و 

از چای دم کشیده روی کتری مسی لذت ببرید. 

قابلمه های مسی برای پخت خورش بسیار مناسب هستند. قابلمه ی 
مسی حجم مناسبی دارد و می توانید به عنوان یکی از قابلمه های 

دم دست از آن استفاده کنید. حواس تان باشد غذاهایی با طعم غالب 
ترش در آن نپزید؛ چون مواد اسیدی لعاب قلع را از بین می برند.

کرتی مسی 

قابلمه ی مسی زنجان

وزن:
685 گرم

وزن:
1.358 کیلوگرم

ابعاد:
 14 × 13 × 17 سانتی مرت

ابعاد:
14 × 24.5 × 31 سانتی مرت

   بدنه ی کرتی برای 

زیبا  و با دوام شدن 

چکش کاری شده است.

   قسمت داخلی ظرف با استفاده از 

قلع سفیدکاری شده است.

   رنگ قسمت خارجی: 

مسی

   بدنه ی قابلمه

 برای زیبا  و با دوام شدن 

چکش کاری شده است.

   قسمت داخلی ظرف به 

وسیله ی قلع سفیدکاری 

شده است.

   رنگ قسمت 

خارجی: مسی

   قطر دهانه: ۲۴ سانتی مرت




