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 اینترنتی خرید+  زیبا و باکیفیت سفره مدل ۴۲

 

 سفره
اگر قصد خرید سفره ای را دارید تا بتوانید مواد غذایی خود را بر روی آن قرار دهید، در 

 .گام اول به جنس سفره خود دقت داشته باشید

سفره های پارچه ای و مجلسی که دارای جنس ضخیم تری می باشند، نمونه های عالی و 
 .رح ها و رنگ های مختلفی ارائه گردندکاربردی هستند. سفره ها می توانند در ط

 سفره غذاخوری
در زمان خرید سفره غذاخوری الزم است تا بسیار دقت نمایید که از چه جنسی تهیه شده 

 .اند. از سوی دیگر بخش رو و پشت آن نیز باید کامال قابل تشخیص باشد

را در این صورت سفره شما نباید به گونه ای باشد که آلودگی را به خود جلب نماید. زی
 .سالمت افراد به خطر می افتد

 مدل سفره پارچه ای
سفره های پارچه ای اغلب از قبل بریده شده اند و در طرح ها و مدل های مختلف داخل 

 .بازار وجود دارند

البته باید در نظر داشته باشید که این موارد هم به صورت دم دستی و هم به صورت مجلسی 
ند. از همین رو قیمت آنان با یکدیگر متفاوت است. نمونه های مجلسی داخل بازار وجود دار

 .گران تر می باشند

 مدل سفره غذاخوری
هر مدل سفره غذاخوری و متری که تهیه می نمایید، الزم است تا این مورد را نیز به خاطر 

 .بسپارید که این سفره ها نباید به هیچ وجه کثیف شوند

بررسی نمایید که غذایی بر روی آنها باقی نماند. در غیر این به عبارت دیگر باید دقیقا 
 .صورت این امکان وجود دارد تا سفره های شما پس از مدتی دچار کپک زدگی شوند

 مدل سفره پالستیکی جدید
سفره های پالستیکی جدید، دارای انواع مدل ها هستند که افراد بر اساس سلیقه خود می 

 .ایندتوانند از آنها استفاده نم

توصیه می شود که اگر مایلید تا این سفره ها را چند بار استفاده نمایید، بهتر است تا آنها را 
زیر نور آفتاب قرار دهید. عموما برای سفره های پارچه ای توصیه می شود تا آنها را هر 

 .چند مدت یکبار با آب ولرم شستشو دهید
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ید در انواع مدل ها در بازار وجود ، سفره های غذاخوری جد جدید غذاخوری سفره مدل

دارند. برخی از سفره ها بر اساس تعداد اعضای خانواده مربعی و برخی دیگر به صورت 
 .دایره ای و مستطیلی می باشند

بهتر است تا این سفره ها را حتما با پارچه های نم دار تمیز نمایید. در این صورت می توان 
 .امل از روی آنها حذف می شوندمطمئن بود که آلودگی ها به صورت ک

، اگر قصد دارید تا سفره متری شیکی برای خود تهیه نمایید، الزم  شیک متری سفره مدل
 .است تا مدل آن را انتخاب کنید

در این رابطه توجه به تعداد افراد خانواده بسیار مهم است. زیرا برخی از سفره ها دارای 
س آنها می توان سفره را در ابعاد تعیین شده طرح بندی های خاص می باشند که بر اسا

 .برش زد

 سفره ژله ای
برخی از سفره های موجود در بازار از نوع ژله ای هستند. این سفره ها دارای مقاومت 
باالیی می باشند. شما می توانید از این مورد هم برای مجالس و هم برای دورهمی های 

 .خودمانی استفاده کنید

دارای انواع طرح ها و رنگ ها هستند که می توانند نظر مثبت هر سفره های ژله ای 
 .فردی را جلب نمایند

 سفره پارچه ای مجلسی
برخی از انواع سفره های یکبار مصرف با نام سفره های مجلسی شناخته می شوند. این 

 .سفره ها چون از جنس پارچه می باشند لذا دیرتر پاره می شوند و کلفت تر نیز هستند

ته باید این مورد را نیز در نظر داشت که سفره های فوق دارای طرح بندی جذابی نیز الب
 .هستند که برای مهمانی ها عالی می باشند

 سفره غذاخوری جدید
خوشبختانه امروز، انواع سفره غذاخوری در بازار وجود دارد که افراد بنا بر نیاز خود می 

 .توانند از آن استفاده نمایند

ست تا از سفره هایی بهره ببرید که درون آنها نان و موارد داغ قرار می دهید، اگر قرار ا
توصیه ما استفاده از نمونه های پارچه ای هستند. سفره های پالستیکی برای این مورد 

 .کاربرد ندارند

 غذاخوری سرویس خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد
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 جنس سفره
در زمان خرید سفره متری بهتر است تا از نمونه های پارچه ای یا حصیری استفاده نمایید. 

 .توان به راحتی تمیز نمود زیرا این موارد را می

همچنین باید در نظر داشت که اگر سفره شما کثیف شد و قابل تمیز شدن نیز نبود، الزم 
است تا آن را تعویض نمایید زیرا در غیر این صورت می تواند باکتری ها و ویروس ها را 

 .به خوبی منتقل نماید

 بهترین جنس سفره
ه شما وابسته است. اگر مایلید تا سفره شما پس از بهترین جنس برای سفره به نوع استفاد

یکبار استفاده دور انداخته شود، می توانید از نمونه های یکبار مصرف و پالستیکی استفاده 
 .نمایید

در غیر این صورت پیشنهاد ما استفاده از سفره های پارچه ای می باشد. سفره های پارچه 
 .ای دوام بیشتری نیز دارند

، برخی از افراد برای تهیه سفره، مواردی را خرید می نمایند که بخش پشتی  سفره بهترین
 .آنها دارای کرک می باشد

برخی دیگر کل سفره را از پالستیک تهیه می نمایند. هر دو مورد بر روی سالمت افراد 
 تاثیر منفی دارند زیرا به راحتی آلودگی ها را به خود جذب نموده و به بدن افراد منتقل می

 .نمایند

 جدیدترین سفره متری
سفره هایی که با عنوان سفره های متری امروزه شناخته می شوند، یکی از نمونه های 

کاربردی می باشند که افراد بر اساس نیاز خود می توانند، آنها را بریده و مورد استفاده 
 .قرار دهند

هستند. البته امروزه چون اغلب این موارد یکبار مصرف می باشند لذا از نوع پالستیک 
 .سفره های پارچه ای نیز به صورت متری ارائه می شوند

 خرید سفر
همانگونه که می دانید، سفره ها دارای انواع متفاوتی می باشند. به طور مثال، نمونه های 

 .پارچه ای و پالستیکی دو مورد از سفره های پرکاربرد هستند

از افراد در حال حاضر از سفره های یکبار اما باید در نظر داشته باشید که بسیاری 
مصرف استفاده می نمایند. این موارد هم برای مصارف داخل خانه و هم برای گردش 

 .مناسب هستند
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 خرید سفره متری
سفره های متری یکی از پرکاربردترین انواع سفره ها می باشند که در بازار وجود دارند. 

 .انند بریده شونداین سفره ها بنا بر نیاز مشتری می تو

باید توجه داشته باشید که این سفره ها می توانند از جنس پالستیک یا پارچه باشند. الزم 
 .است تا بر اساس نیاز خود اقدام به خرید کنید

 سفره متری زیبا
امروزه انواع سفره متری در جنس ها و طرح های مختلف داخل بازار وجود دارند. برای 

هم است که ریزبین باشید زیرا سفره ها به صورت مستقیم با مواد تهیه یک سفره بسیار م
 .غذایی در ارتباط می باشند

از همین رو سفره های پارچه ای یکی از مواردی می باشند که تاثیر بدی بر روی سالمت 
 .بدن نمی گذارند

 سفره دم دستی
یز نمود. زیرا اگر سفره های دم دستی باید به نحوی باشند که بتوان آنها را به راحتی تم

 .کثیفی بر روی آنها باقی بماند، موجب پوسیدگی سفره می شود

از همین رو بیان می گردد تا برای موارد دم دستی حتما از سفره های پارچه ای یا مواردی 
 .که جنس آنها کلفت است، استفاده کنید

استفاده خانواده ،یکی از وسایل پر کاربرد است که روزانه و به دفعات زیاد مورد  سفره
 .های ایرانی قرار می گیرد

جز آن دسته از محصوالتی است که باید در لیست خرید ضروری  سفره به همین خاطر،
 .وسایل منزل قرار گیرد

های مختلف این محصول را بیابید و با توجه به سلیقه خود، بهترین در بازار می توانید مدل 
 .جنس آن را در مقایسه با مدل های دیگر انتخاب نمایید

همانطور که می دانیم از این محصول در مناسبت های مختلف مانند: مجالس پذیرایی و 
 .مهمانی ها استفاده می کنند

باید در نظر داشته باشید، توجه  یا دم دستیو  مجلسی سفره خرید پس اولین نکته ای که در
 .به نوع استفاده از آن است

این محصول از لحاظ استفاده به انواع متنوعی دسته بندی و به بازار عرضه می شوند. به 
عنوان مثال، شما می توانید از آن در زمان های پذیرایی از مهمان یا جهت مصرف شخصی 

 .استفاده نمایید
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عی از محصول و با چه کیفیتی را از بازار تهیه نمایید، نیازمند وقت گذاشتن اما اینکه چه نو

آن است که در ادامه به آنها اشاره  متری سفره اینترنتی خرید و رعایت نکات مربوط به
 .خواهیم کرد

ها به صورت حضوری از فروشگاه می توانید از  سفره شما عالوه بر تهیه انواع مختلف
، فرآیند انتخاب این محصول ضروری و پر کاربرد را برای خود آسان اینترنتی خرید طریق

 .تر نمایید

 لیوان و پارچ سرویس خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 آشنایی با انواع جنس سفره غذاخوری جدید
یا طرح دار  ساده سفره و یا به دنبال خرید سفره اینکه شما در صدد خرید چه جنسی از

 .هستید به سلیقه و پسند شما مربوط می شود
های موجود در بازار از  سفره بگوییم، این است که بعضی از اما آن موردی که نیاز است

لحاظ مواد تشکیل دهنده، برای سالمتی کامال مضر هستند و به هیچ عنوان جهت خرید 
 .توصیه نمی شود

خریدار حتما باید با ویژگی های هر از کدام از مدل ها آشنا شود و بعد از شناخت کلی، 
 .است، اقدام نمایدجهت خرید آن محصولی که مناسب تر 

های موجود در بازار و ویژگی های هر کدام از  سفره در ادامه شما را با نمونه هایی از
 :آنها، آشنا می کنیم

 جنس پارچه ای 
پارچه ای از محبوب ترین مدل های موجود در بازار است که طرفداران زیادی هم  سفره

 .در بین خانم های خانم دار دارد
ین نوع جنس در مهمانی های مجلل خود استفاده نمایید. از مهمترین شما می توانید از ا

 .معایب این محصول می توان به جذب آلودگی از زمین، تمیز کردن سخت آن اشاره کرد

اما از لحاظی می توان گفت جنس پارچه ای این محصول از لحاظ زیبایی در مقایسه با مدل 
 .های دیگر برتری دارد

 صرفجنس نایلونی یکبار م 
های نایلونی یکبار مصرف از آن دسته محصوالتی هستند که بیشتر در مهمانی ها و  سفره

 .پیک نیک، مورد استفاده قرار می گیرند
 .این محصول در نوع یک الیه و دو الیه از جنس پلی اتیلن و کاغذ در بازار موجود هستند

روشگاه های معتبر خریداری هنگام خرید این محصول توجه داشته باشید که حتما آن را از ف
 .نمایید که موقع استفاده، مشکلی از لحاظ سالمتی ایجاد نشود

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%86-%d9%88-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
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 سفره پالستیکی 
پالستیکی این است که می توانید آن را در طرح و رنگ بندی  سفره از مهمترین مزایای

 .های زیبا و شیک از بازار تهیه نمایید
ظ مورد توجه بسیاری از خریداران تمیز کردن این جنس بسیار آسان بوده و از این لحا

 .جهت تهیه، قرار گرفته است

از جمله ویژگی های آن می توان به عدم جذب رطوبت اشاره کرد که مدل های دیگر از این 
 .ویژگی برخوردار نیستند

 خوری اردو خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 آشنایی با نکات مهم هنگام خرید سفره و تاثیرگذار در قیمت سفره جدید
جهت آشنایی بیشتر شما عزیزان با این محصول به مهمترین نکات هنگام خرید آن اشاره می 

نیم که دانستن آنها برای کسانی که تمایل به تهیه این وسیله ضروری و پرکاربرد را دارند، ک
 :ضروری است. پس در ادامه ما را همراهی کنید

 انتخاب مدل 
، نسبت به مدل های مختلف آن در بازار آگاه بوده و با در نظر سفره حتما قبل از خرید

 .ایی اقدام نماییدداشتن همه معایب و مزایای آن، جهت خرید نه
سعی کنید در خرید این محصول، مدل های پالستیکی را در مقایسه با دیگر مدل ها مانند: 

حصیری و پارچه ای، انتخاب کنید، زیرا تمیز کردن آن به راحتی و به آسانی انجام می 
 .شود

 سایز 
نواده از جمله محصوالتی به شمار می رود که باید با توجه به نفرات اعضای خا سفره

 .انتخاب شود
پس قبل از خرید با بررسی این موضوع، آن مدل از محصولی را از لحاظ سایز انتخاب 

 .کنید که جهت استفاده برای شما مورد قبول تر است

 جنس 
هنگام خرید محصول توجه کنید آن جنسی را انتخاب نمایید که از لحاظ سالمتی هیچ گونه 

 .مشکلی را برای شما ایجاد نکند

چه مدل های حصیری و پارچه ای در مقایسه با مدل های دیگر، بسیار زیبا و شیک به  اگر
نظر می رسند، اما متاسفانه این محصوالت از لحاظ جذب آلودگی و هر گونه گرد و خاکی 

 .از روی زمین برای سالمتی شما مشکل ایجاد می کنند

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%b1%db%8c/
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 شکل ظاهری 
پارید، توجه به شکل ظاهری محصول مهمترین موردی که قبل از خرید باید به خاطر بس

 .را از لحاظ کیفیت بررسی کنید سفره است. پشت و روی
ای را انتخاب کنید که از لحاظ پشت و روی آن به راحتی قابل تشخیص  سفره حتی االمکان

باشد. معموال بسیاری از خریداران این مورد مهم را هنگام خرید این محصول نادیده می 
 .گیرند

 داری از سفره غذاخوری جدیدراهنمای نگه
در ذیل به موارد مربوط به راهنمای نگهداری از این محصول کاربردی و مورد نیاز 

 :خانواده های ایرانی اشاره می کنیم

  بعد از استفاده، حتما سفره را به وسیله یک دستمال مرطوب یا حوله نخی تمیز
 .نمایید

 نباید با سطح داخلی آن در تماس  به هیچ عنوان موقع جمع کرده سفره، سطح بیرونی
قرار گیرد. زیرا این کار باعث انتقال آلودگی های موجود بر روی زمین به داخل 

 .سفره می شود

  گاهی ممکن است مواد غذایی روی سفره بریزد، در این هنگام تمیز کردن آن به
ز وسیله مواد شوینده و آب گرم توصیه می شود تا هر گونه چربی غذا و کثیفی ا

 .روی سفره به طور کامل پاک شود

 حتما بعد از شستن سفره، آن را زیر نور خورشید قرار دهید تا کامال خشک شود. 

  همیشه خاطرتان باشد که مواد غذایی مانند: خرده های نان از روی سفره باید به
طور کامل جمع آوری شود. تمیز نکردن خرده های نان و مواد غذایی دیگر، باعث 

 .ک درون آن می شودایجاد کپ

لیستی از  آشپزخانه لوازم امروز در دسته بندی اینترنتی خرید راهنمای در انتهای
باکیفیت و ارزان قیمت را جمع آوری کرده ایم امید است برای خرید به شما  محصوالت
 .کمک کند
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