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 آب مرکبات گیری 

آب مرکبات گیری یکی از موارد کاربردی می باشد که وجود آن در هر خانه ای الزامی  

 .است. به کمک این وسیله شما می توانید از آب میوه های تازه استفاده کنید

آب میوه ها تلخ می شوند اما به این  بسیاری از افراد تصور می نمایند که با این وسیله، 

 .صورت نخواهد بود و به راحتی می توان ویتامین های الزم را از آنها گرفت

 آب مرکبات گیری برقی

آب مرکبات گیری می تواند به صورت دستی یا به صورت برقی باشد. طبیعتا موارد دستی  

، انرژی برق بیشتری  نیاز به صرف انرژی بیشتری دارند. گزینه هایی که برقی هستند

 .مصرف می نمایند اما سریع تر هستند و نیروی مکانیکی کمتری نیاز دارند

 .با این آب مرکبات گیری ها شما می توانید آب تمام میوه ها را بگیرید

، یکی از موارد مهم برای خرید آب مرکبات گیری، توجه به توان   برقی گیر مرکبات آب

وات    100تا  40موتور است. عموما نمونه هایی که در بازار وجود دارند، دارای توان بین 

 .هستند

هر اندازه توان دستگاه شما بیشتر باشد، به همان اندازه بازدهی و کارایی آن نیز بیشتر  

 .که باید از دستگاهی بهره ببرید که وزن زیادی نداشته باشدخواهد بود. توجه داشته باشید 

، نمونه های آب مرکبات گیری برقی خروجی های متفاوتی   برقی گیری مرکبات آب دستگاه

دارند. برخی از آنها پالپ دار بوده و برخی دیگر آب مرکبات را به صورت صاف ارائه 

 .می دهند

نیز می باشند. شما بر اساس میزان استفاده خود،  نمونه های برقی دارای توان های مختلفی 

 .می توانید گزینه مناسب را خریداری نمایید

، بهترین آب مرکبات گیری برقی، دستگاهی می باشد که   برقی گیری مرکبات آب بهترین

 .وزن زیادی نداشته و بتواند به خوبی آب مرکبات را از پالم آنها جدا نماید
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خ شدن آب میوه نیز کم می شود. ضمنا باید این مورد را نیز در  در همین راستا احتمال تل

نظر داشته باشید که برخی موارد توان پایینی دارند. این موارد برای میوه های سخت گزینه  

 .خوبی نیستند

 آب مرکبات گیری اهرمی

آب مرکبات گیری دارای انواع متفاوتی می باشد. برخی از آنها به صورت اهرمی می  

این موارد اغلب بدون برق کار می کنند و می توانند آب مرکباتی مثل پرتقال،  باشند. 

 .نارنگی و… را اخذ نمایند

این وسیله ها باید اهرم های قوی داشته باشند تا پس از اینکه فشار بر دسته آنها وارد شد،  

 .نشکنند. قیمت این موارد کم می باشد

 بهترین آب مرکبات گیری

جنس های مختلف به بازار عرضه می شود. نمونه های دستی اغلب  آب مرکبات گیری در  

 .از نوع پالستیک می باشند. با اینها می توان تعداد محدودی میوه را آب گرفت

برخی از موارد از جنس استیل هستند. مقاومت این گزینه ها بیشتر است و برای میوه های 

یری ها می توانند پالپ دار یا صاف سخت تر می توان از آنها بهره برد. این آب مرکبات گ 

 .باشند

 برقی   رنده خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

، در خصوص بهترین آب مرکبات گیری موجود در بازار  چیست گیری مرکبات آب بهترین

باید در نظر داشته باشید، گزینه هایی که هسته میوه ها را نمی شکنند، مصرف انرژی کمی  

 .دارند و چند کاره هستند، بسیار کاربردی می باشند

این گزینه ها دارای انرژی قیمت این موارد نیز به نسبت سایرین باالتر است. معموال 

 .بیشتری هستند

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%b1%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/
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 خرید آب مرکبات گیری 

برای خرید آب مرکبات گیری خوب الزم است تا حتما دقت داشته باشید که آنها به راحتی  

تمیز شوند. از همین رو باید گزینه ای را خریداری نمایید که نگران شستن بخش داخلی  

 .وسیله و آب رفتن داخل موتور نباشید

 .از نمونه های خوب را می توان به راحتی داخل ماشین ظرفشویی قرار دادبرخی 

 آب مرکبات گیری برویل 

آب مرکبات گیری برویل یکی از نمونه های بسیار عالی در بازار است که دارای بخش  

های برش دهنده قوی و تیزی است. شما می توانید میوه ها را به راحتی درون این وسیله 

ه آب گرفتن کنید. از جمله مزایای دستگاه مذکور می توان به این مورد  ریخته و اقدام ب 

 .اشاره نمود که نیاز نیست تا میوه ها را خیلی خرد نمایید

 gcs 90 آب مرکبات گیر میگل مدل

این آب میوه گیری نیز جزو نمونه های عالی می باشد که عالقه مندان زیادی را به سمت  

 .خود جلب نموده است. حجم مخزن دستگاه ها متفاوت است

الزم است تا شما این مورد را نیز در نظر داشته باشید که بر اساس میزان میوه ها و تعداد 

 .که مخزن مناسبی داشته باشدافراد خانواده باید از دستگاهی استفاده کنید  

 سری آب مرکبات گیری

در زمان تهیه آب مرکبات گیری، الزم است تا حتما به قطعات دستگاه خود دقت داشته  

 .باشید. از آنجا که قطعات در ارتباط مستقیم با آب قرار دارند

عتبر  الزم است تا حتما از نمونه های ضد زنگ استفاده نمایید. به همین دلیل برندهای م

جدا نمودن و وصل کردن بخش های   بخش های داخلی را از فوالد می سازند. همچنین

 .مختلف باید برایتان آسان باشد



  

    

 

4 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  ارزان و  باکیفیت گیری مرکبات آب مدل ۳۰

 

 آب مرکبات 

مرکبات از جمله مهمترین مواردی می باشند که افراد باید در رژیم های غذایی خود قرار  

ود تا یک دستگاه آب دهند تا سالمت بدن آنها تضمین شود. در همین راستا توصیه می ش 

مرکبات گیری در خانه داشته باشید تا بتوانید به راحتی آب میوه ها را استخراج نمایید. در  

 .زمان خرید به جنس دستگاه و توان آن حتما توجه نمایید

های پاییز و  ای ساده و در عین حال پرکاربرد در فصلوسیله گیری مرکبات آب هدستگا

به شما در تهیه آب انواع مرکبات   ر اختیار داشتن ای وسیلهشود و دزمستان محسوب می

 .فصلی کمک خواهد کرد 

باشند و هر  ها در دو نوع دستی و الکتریکی در بازار موجود میبطور کلی، این دستگاه

ها باید  های منحصر به فردی هستند و در هنگام خرید آنها دارای ویژگیکدام از این دستگاه

 .توجه کردبه موارد بسیاری  

کنند و هر  ی آب مرکبات استفاده میهای برقی و یا دستی از مکانیزم یکسانی برای تهیهمدل

دو مدل دارای ریمر )قسمتی که پالپ یا بافت میوه در تماس با آن قرار دارد( و مخزن برای  

 .جمع آوری آب میوه هستند

ی مجزا و یا یکپارچه نیز  هاها عالوه بر این قطعات دارای صافی همچنین، برخی از مدل

 .کندها را فراهم میباشند که امکان جدا کردن بافت مرکبات از آب آنمی

های دستی و برقی در الکتریکی بودن قسمت ریمر و یا  در هر صورت، تفاوت اصلی مدل

باشد و این ویژگی مزایای بسیاری را با خود به همراه دارد که در  ی دستگاه میچرخاننده

 .ها اشاره خواهیم کرد به آن گیری مرکبات آب این راهنمای خرید یادامه

 خرید آب مرکبات گیری برقی چه مزایایی را به همراه دارد؟

ها در انواع دستی و برقی قابل گونه که قبالً به آن اشاره شد، این دستگاههمان •

 جب  های برقی مزایایی را با خود به همراه دارند که موخریداری هستند و مدل
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جویی بسیاری را در زمان ها شده است و صرفهتر شدن فرایند استفاده از آن راحت •

 .برای مصرف کنندگان به ارمغان آورده است

گرم پرتقال را کیلو  2خواهید آب تر شدن موضوع فرض کنید که میبرای روشن •

 .تهیه کنید و برای این کار هر دو مدل دستی و برقی را در اختیار دارید 

دل دستی شما باید مرکبات را پس از شستشو و نصف کردن با کمک انرژی  در م •

فشار دهید و آب  گیری مرکبات آب های دستگاهمکانیکی دست خود به ریمر

 .مرکبات را از بافت آن بیرون بکشید

این فرایند شاید در نگاه اول بسیار ساده به نظر برسد ولی به این نکته توجه داشته   •

کیلوگرم پرتقال به هیچ عنوان کار آسانی نیست و موجب   2ن آب  باشید که جدا کرد

خسته شدن شما خواهد شد و حتی ممکن است آسیب فیزیکی شدیدی را به مچ دست  

 .و انگشتان شما وارد نماید

های برقی  تر است زیرا ریمرهای برقی فرایند تهیه آب میوه بسیار سادهدر مدل •

را برای شما انجام خواهند داد و از خسته  دستگاه به صورت اتوماتیک این کار 

 .شدن شما جلوگیری خواهند کرد 

ی توانید عصاره های برقی بسیار بیشتر است و شما میهمچنین، سرعت دستگاه •

 .ترین زمان تهیه کنید و از آن لذت ببریدی دلخواه خود را در کممیوه

بنابراین، اگرچه هر دو وسیله فرایند تهیه آب میوه از مرکبات مختلفی همچون:   •

ی  اند ولی در صورتی که بودجهتر کردهلیمو، پرتقال، گریپ فروت و … را آسان

برقی اقدام   گیری مرکبات آب کافی را در اختیار دارید بهتر است که برای خرید

 .مند شوید نمایید و از مزایای آن بهره

 گیری   آبمیوه بهترین خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

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%a2%d8%a8%d9%85%db%8c%d9%88%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c/
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 نکات مهم هنگام خرید آب مرکبات گیری

 ظرفیت مخزن دستگاه •

های کاربردی در بازار موجود هستند و این  های بسیار متنوعی از این دستگاهامروزه مدل

 .باشندها از نظر ظرفیت مخزن با یکدیگر متفاوت میمدل

ی خود را  انوادهها و تعداد افراد خ نیاز گیری مرکبات آب  در هنگام انتخاب و خرید اینترنتی

سی   500ها بیش از های بروید که ظرفیت مخزن آندر اولویت قرار دهید و به سراغ مدل

 .باشد تا با مشکلی در این رابطه مواجه نشویدسی می

 قدرت و توان دستگاه  •

هایی است که باید در هنگام خرید اینترنتی  ترین پارامترقدرت و توان دستگاه یکی از اصلی

 100ی های برقی معموالً در بازهها در نظر گرفته شود. توان مدلاین وسیله و یا حضوری

ی موتور در  وات قرار دارد که با موارد مختلفی همچون ظرفیت دستگاه و اندازه 1200تا 

 .ارتباط است

وات   700تا  100های خانگی و نیمه صنعتی در حدود بطور کلی، توان موتور مدل

تر برای  های قویهای شما را خواهد داد و خرید مدلفاف نیازباشد و این مقدار کمی

 .شود و امری غیر ضروری استمصارف خانگی اتالف هزینه محسوب می

 طراحی بدنه و زیبایی دستگاه آب مرکبات گیری •

تواند حق انتخاب خریداران را طراحی و زیبایی بدنه یکی دیگر از مواردی است که می

تحت تاثیر قرار دهد و تجربه نشان داده است که مردم معموالً تمایل بیشتری را برای خرید  

 .دهندتر از خود نشان میتر و مدرنهای زیبااینترنتی مدل

ست به این نکته توجه داشته باشید که کاربردی  با این حال، در رابطه با این موضوع بهتر ا

توانید به منظور خرید بهترین  شود و شما میتری محسوب میبودن دستگاه اولویت مهم

ها  تر بروید و سپس از میان این مدلتر و کاربردیهای قویمحصول در ابتدا به سراغ مدل

 .ی خود را خریداری نماییدمحصول مطابق با سلیقه
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 های دستگاهتعداد ریمر  اندازه و •

قسمتی از دستگاه است که بافت مرکبات در ارتباط مستقیم با آن قرار دارد و این قطعه   ریمر

 .شودی میوه میبا ساییدن بافت میوه موجب جدا شدن آب از تفاله

های مختلف را با خود به همراه دارند و  هایی با اندازههای باکیفیت ریمربرخی از دستگاه

 .کنند تا بتوانید آب انواع مرکبات را تهیه کنیدامکان را برای شما فراهم می این

توان  هایی همچون پرتقال و گریپ فروت کاربرد دارند و نمیتر برای میوههای بزرگریمر

های دیگری همچون لیمو ترش که از نظر اندازه بسیار ها برای تهیه آب میوهاز آن

توانید با تعویض ریمر دستگاه و در این هنگام است که شما میتر هستند استفاده کرد کوچک

 .از آن برای تهیه آب لیمو ترش نیز استفاده نمایید

ریمر به صورت ترکیبی هستند   2دارای  گیری مرکبات آب هایهمچنین، برخی از دستگاه

. البته  ها بیشتر استکنند و بازده آنمیوه را فراهم می که امکان استخراج تمامی عصاره

ها از قیمت بیشتری نیز برخوردار هستند و در هنگام خرید  الزم به ذکر است که این مدل

 .ها باید به این نکته توجه کردآن

 های صافینوع و تعداد فیلتر •

شوند و به شما محسوب می گیری مرکبات آب هایهای صافی از دیگر اجزای دستگاهفیلتر

ی خود را به صورت دستی یا اتوماتیک تنظیم  پالپ آب میوهدهند تا مقدار این اجازه را می

 .نمایید

های الکتریکی دارای چندین صافی مجزا برای راحتی بیشتر  در برخی از موارد مدل

 .توانند انتخاب بهتری برای شما باشندها میباشند و این مدلخریداران می

 میزان صدای تولیدی •

کنند ولی  گیری قدیمی صدا تولید نمی های آبمیوهتگاهی دسها به اندازهاگرچه این دستگاه

خریداری شده موجب اذیت شدن ساکنان   موارد معدودی مشاهده شده است که صدای دستگاه

 .منزل شده است
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کنیم تا به  اگر صدای دستگاه برای شما از اهمیت بسیاری برخوردار است به شما توصیه می

ید که دارای موتور بی صدا هستند و از این نظر  وات برو 100تر از  های کمسراغ مدل

 .شوندتری برای شما محسوب میانتخاب مناسب

 مجهز بودن دستگاه آب مرکبات گیری به اهرم  •

شوند و موجب کاهش انرژی فیزیکی  های دستی مشاهده میهای فشار، بیشتر در مدلاهرم

 .گردندهای مختلف میی مرکبات و میوهمورد نیاز برای تهیه کردن عصاره

ها  های الکتریکی نیز به اهرم مجهز هستند و خرید آنولی در این حال، برخی از مدل

 .شما نیز جلوگیری نمایدتواند ضمن افزایش سرعت، از خستگی می

 راهنمای شستشو و نگهداری دستگاه آب مرکبات گیری 

توانید به  های برقی قابلیت جدا شدن از موتور را دارند و شما میتمامی قطعات مدل •

های ظرفشویی برای  ها را با دست شستشو دهید و یا اینکه از دستگاهراحتی آن

 .ها استفاده نماییدتمیز کردن آن

تری را در این رابطه برای شما های کمی پالستیکی دردسردارای بدنه هایمدل •

ی استیل بهتر است که پس از  های دارای بدنهایجاد خواهند کرد و در رابطه با مدل

 .هر بار استفاده از دستگاه سریعاً برای شستشوی آن اقدام نمایید

ضعیف آب مرکبات  ی آن جلوگیری کنید زیرا خاصیت اسیدیتا از سیاه شدن بدنه •

 .ی دستگاه شما خواهد شد و زیبایی آن را کاهش خواهد دادموجب کدر شدن بدنه

حاال احتماال انواع مدل های دستگاه آب مرکبات گیری و مشخصات آنها را می  : آخر کالم

 .ی خود می دانید کدام مدل برای شما مناسب تر می باشدشناسید و طبق سلیقه

  لوازم و مقایسه امروز در دسته بندی آنالین خرید راهنمای ر استتیم گرین لیست امیدوا

 .برای انتخاب هوشمندانه و خریدی مقرون به صرفه به شما کمک کند آشپزخانه

 

https://greenlist.ir/
https://greenlist.ir/%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://greenlist.ir/%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://greenlist.ir/%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://greenlist.ir/%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/
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ریه گرین لیست در  شما کاربران عزیز می توانید از طریق فرم ارسال دیدگاه با تیم تحری 

ارتباط باشید تا در به روز رسانی مقاله از نظرات شما استفاده گردد. متشکریم که برای  

 .مطالعه این مقاله وقت گذاشتید

در ادامه سعی کردیم پرفروش ترین محصوالت موجود در بازار را برای شما دوستان جمع  

 .اشته باشیدآوری کنیم تا با مقایسه مشخصات آنها بهترین خرید را د

 


