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 آسیاب برقی

آسیاب ها همانگونه که از نام آنها نیز مشخص است برای خرد نمودن مواد غذایی مورد  

 استفاده قرار می گیرند. آسیاب ها دارای شکل ها و انواع متفاوتی می باشند.

اگر تنها نیاز به وسیله ای دارید که به کمک آن ادویه جات خود را پودر نمایید، توصیه می  

وچک بهره ببرید. در این صورت قیمت آنها نیز بسیار مقرون به  نماییم تا از گزینه های ک

 صرفه است. 

یکی از لوازم خانگی بسیار مهم که امروزه شاهد تولید آن در مدل های مختلف باشیم،  

 آسیاب برقی خانگی است.

بهترین   اینترنتی خرید راهنمای در همین راستا در این مطلب قصد داریم تا به بررسی

آسیاب برقی خانگی نگاهی انداخته و بیان کنیم که به منظور خرید آسیاب برقی الزم است تا  

به چه نکاتی توجه داشته باشید. پس با ما همراه باشید تا در رابطه با این مسئله بسیار مهم  

 صحبت کنیم. 

 کاربرد آسیاب برقی

ن مواد غذایی، ادویه ها و آجیل ها از آسیاب در خانه استفاده می  امروزه برای پودر نمود 

شود. با توجه به نوع مواد غذایی، الزم است تا از گزینه ای بهره ببرید که تیغه مناسبی  

 دارد.

به طور مثال تیغه خرد کردن قهوه با تیغه مخصوص ادویه ها متفاوت است. از همین رو  

 ر خود را مشخص نمایید. قبل از خرید، باید کاربرد مد نظ

 کارایی آسیاب برقی

آسیاب های برقی در خانه ها بسیار استفاده می شوند. به همین دلیل توصیه می شود تا در  

زمان خرید مدل مد نظر خود را از برندهای معتبری تهیه نمایید که کارایی آنها تایید شده  

 باشد.
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رد کن از جمله موارد مهمی می باشند  نوع اهرم آسیاب برقی؛ نوع تیغه و اندازه محفظه خ 

 که توجه به آنها مهم است.

 آسیاب برقی خانگی 

آسیاب برقی هایی که در خانه استفاده می شوند اغلب کوچکتر از نمونه های صنعتی می  

 باشند. آنها توان پایین تری دارند و برای حجم مواد غذایی کم مورد استفاده قرار می گیرند. 

ه ها، آنها می توانند مواد غذایی متفاوتی را پودر نمایند. در نمونه های  بر اساس تعداد تیغ

 یا سه تیغه استفاده می نمایند.  2صنعتی اغلب از آسیاب های 

 آسیاب آشپزخانه 

امروزه تقریبا در تمام آشپزخانه ها می توان نمونه های متفاوتی از آسیاب ها را مشاهده  

 ی، مناسب می باشند. نمود که هر کدام برای یک نوع فعالیت 

این آسیاب ها می توانند به صورت تک تیغه یا چند تیغه باشند که با توجه به نوع کاربرد و  

 مواد غذایی که قصد خرد کردن آنها را دارید، می توانید اقدام به خرید کنید. 

 تیغه آسیاب برقی

در خصوص تیغه آسیاب برقی باید این مورد را در نظر داشته باشید که یک سمت تیغه  

 برنده است و طرف دیگر آن توانایی بریدن و پودر کردن ندارد. 

عموما برای اینکه تیغه شما کارایی خوبی داشته باشد، توصیه می شود تا از نوع استیل و  

 یزتر باشد، بازدهی آن نیز باالتر است.ضد زنگ استفاده نمایید. هر اندازه تیغه شما ت

 خرید آسیاب برقی

یکی از مواردی که در زمان خرید آسیاب برقی باید حتما مد نظر قرار دهید، نوع درپوش  

آن است. درپوش باید به نوعی باشد که به خوبی با بدنه چفت شود تا مواد غذایی داخل  

 آسیاب بیرون نریزد. 
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رپوش نیز بسیار مهم است. در این صورت پس از هر بار  همچنین شستشو و تمیز نمودن د

 آسیاب نمودن، درپوش بو نمی گیرد. 

 بهترین آسیاب برقی

جهت خرید آسیاب های برقی باید حتما به ظرفیت آنها دقت داشته باشید. البته این مورد نیز  

 به نوع ماده غذایی که قصد خرد نمودن آن را دارید، بستگی دارد. 

برای خرد نمودن ادویه جات اغلب نیاز نیست تا ظرفیت خرد کن شما زیاد   در همین راستا

 باشد. اما برای گردو، بادام و … توصیه می شود تا از گزینه های بزرگتر استفاده گردد. 

 راهنمای خرید آسیاب قهوه

برای اینکه بتوانید برای خرد نمودن قهوه خود یک آسیاب خوب تهیه نمایید، توصیه می  

از مواردی بهره ببرید که اوال تیغه های دو طرفه داشته باشند و از سوی دیگر توان  شود تا 

 موتور آنها باال باشد. 

در این صورت گزینه عالی خواهند بود تا کامال دانه های قهوه را پودر و خرد نمایند. هر  

 اندازه توان موتور باالتر باشد، گزینه بهتری است.

 و بهترین وسیله برای آسیاب گرد

یکی از وسایل پرمصرف در اغلب خانه ها، آسیاب است. آسیاب ها که به صورت دستی و  

 برقی وجود دارند، می توانند مواد خوراکی چون گردو، بادام، زعفران و … را خرد نمایند. 

برای اینکه عملکرد یک آسیاب خوب باشد، باید از تیغه های قوی استفاده نماید. هر اندازه  

 باشد، قیمت نیز باالتر است.جنس تیغه بهتر  

 آسیاب کن برقی گردو

یکی از مواردی که بر روی قیمت آسیاب های برقی تاثیر دارد، اقالمی می باشد که همراه  

 آسیاب ارائه می گردند. برخی از آسیاب ها دارای تیغه مازاد هستند. 
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ین رو می  برخی دیگر برای هر نوع ماده غذایی از یک تیغه خاص بهره می برند. از هم

توان بیان نمود که این گزینه ها بر روی قیمت تاثیر بسزایی دارند. لذا در زمان خرید حتما  

 به هدف و کاربرد خود توجه داشته باشید تا گزینه مناسبی را تهیه نمایید.

 آسیاب گردو 

یکی از کاربرد های مهم و اساسی آسیاب برقی، خرد نمودن گردو است. در تهیه آسیاب  

 ا حتما به مهر استاندارد آنها دقت نمایید.برقی ه

برخی از آسیاب های برقی مصرف برق باالیی دارند لذا برای خرد نمودن مواد غذایی چون  

گردو باید انرژی بیشتری مصرف نمایند. از همین رو بکارگیری آنها مقرون به صرفه نمی  

 باشد.

گردو تهیه کنید، حتما مواردی    ، برای اینکه یک آسیاب خوب برای خرد نمودن گردو آسیاب

 را برگزینید که دارای چند تیغه هستند. 

تیغه های زیاد باعث می شوند تا خرد کردن سریع تر و یکدست تر باشد. از همین رو گردو  

 را اغلب با مواردی آسیاب می نمایند که تیغه آنها دو طرفه است.

، برای اینکه آسیاب خانگی شما توان خرد نمودن گردو را داشته باشد،   گردو کن آسیاب

 باشد. وات  200الزم است تا حتما توان آن باالی 

در این صورت گردو به خوبی پوره می شود. از سوی دیگر بهتر است مواردی را  

 برگزینید که کاسه آنها جدا می شوند. در این صورت به راحتی می توانید آنان را بشویید. 

 آسیاب برقی گردو

امروزه از آسیاب های برقی اغلب برای خرد نمودن و پودر کردن گردو استفاده می شود.  

 ها برای اینکه پودر شوند به تیغه های قوی نیاز دارند. گردو 
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از همین رو این آسیاب ها دارای چند تیغه هستند. در صورتی که آسیاب شما پس از مدتی،  

 بازدهی الزم را نداشت، الزم است تا تیغه ها را به صورت مجزا تیز کنید. 

یاد می شود، گزینه مناسبی    ، آسیاب برقی که اغلب با عنوان خرد کن نیز گردو برقی آسیاب

 برای پوره و خرد کردن مواد غذایی چون گردو، ادویه ها و .. می باشد.

امروزه انواع متفاوتی از آسیاب های برقی در بازار وجود دارند که ویژگی های آنان نیز با 

هم متفاوت می باشند. از جمله موارد مهم و تاثیرگذار در زمان خرید، قدرت آسیاب شما 

 ت.اس

 آسیاب برقی برای گردو

است.   داشتن یک آسیاب برقی در خانه برای پودر نمودن مواد غذایی چون گردو بسیار مهم

آسیاب های مخصوص گردو اغلب سایز محفظه بزرگی دارند که شما بتوانید در هر بار 

آسیاب نمودن، حجم بیشتری از گردو را داخل آن قرار دهید. این آسیاب ها برای اینکه  

 عملکرد خوبی داشته باشند، چند تیغه می باشند.

، برای تهیه آسیاب برقی الزم است تا حتما مواردی را تهیه نمایید   گردو برای برقی آسیاب

 که قدرت الزم را داشته باشند. 

وات هستند، گزینه عالی و کاربردی   200تا  150لذا گزینه هایی که دارای توان موتور بین 

وات به بازار   500ته برخی از برند ها، آسیاب های خود را با قدرت محسوب می شوند. الب 

 می نمایند که قدرت باالیی دارند.   عرضه

 آسیاب برقی خانگی 

آسیاب برقی هایی که در خانه استفاده می شوند اغلب کوچکتر از نمونه های صنعتی می  

 استفاده قرار می گیرند.  باشند. آنها توان پایین تری دارند و برای حجم مواد غذایی کم مورد
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بر اساس تعداد تیغه ها، آنها می توانند مواد غذایی متفاوتی را پودر نمایند. در نمونه های  

 یا سه تیغه استفاده می نمایند.  2صنعتی اغلب از آسیاب های 

 آسیاب آشپزخانه 

مشاهده  امروزه تقریبا در تمام آشپزخانه ها می توان نمونه های متفاوتی از آسیاب ها را 

 نمود که هر کدام برای یک نوع فعالیتی، مناسب می باشند. 

این آسیاب ها می توانند به صورت تک تیغه یا چند تیغه باشند که با توجه به نوع کاربرد و  

 مواد غذایی که قصد خرد کردن آنها را دارید، می توانید اقدام به خرید کنید. 

یاب خوب برای آشپزخانه خود تهیه نمایید، الزم  ، برای آنکه بتوانید یک آس آشپزخانه آسیاب

 است تا حتما به سرعت خرد کردن آن دقت بسیاری نمایید. 

برخی از آسیاب ها دارای سرعت چرخش باالیی هستند لذا در مدت زمان کمتری می توانند  

حجم باالیی از مواد غذایی را خرد یا پوره نمایند. البته باید در نظر داشته باشید که هر  

 اندازه مواد غذایی بیشتر خرد شوند، طعم و مزه آنها نیز بهتر خواهد بود.

 تیغه آسیاب برقی

یغه آسیاب برقی باید این مورد را در نظر داشته باشید که یک سمت تیغه  در خصوص ت

 برنده است و طرف دیگر آن توانایی بریدن و پودر کردن ندارد. 

عموما برای اینکه تیغه شما کارایی خوبی داشته باشد، توصیه می شود تا از نوع استیل و  

 ، بازدهی آن نیز باالتر است.ضد زنگ استفاده نمایید. هر اندازه تیغه شما تیزتر باشد

 آسیاب خانگی پر قدرت

برای آنکه یک آسیاب برقی پر قدرت برای آشپزخانه خود تهیه نمایید، بسیار مهم است که  

 به توان موتور آسیاب ها دقت نمایید. هر آسیابی که توان باالیی داشته باشد، در مدت زمان  
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کمتری می تواند مواد غذایی را خرد نماید. البته مصرف برق آنها نیز به همان اندازه بیشتر  

 .می باشد

 آسیاب کن برقی 

برخی از آسیاب های برقی که در بازار وجود دارند دارای تیغه های دو طرفه هستند.  

 طبیعتا قدرت و توان آنها برای خرد نمودن مواد غذایی بیشتر است. 

اگر تیغه ها تیز نباشند، باعث می شوند تا مواد غذایی به صورت نامنظم برش بخورند. از  

 د به کمک آنها مواد غذایی سفت را به خوبی خرد نمایید. سوی دیگر شما نمی توانی 

 آسیاب برقی ارزان

قیمت آسیاب های برقی در بازار متفاوت می باشد. یکی از مواردی که بر روی قیمت تاثیر  

 می گذارد، جنس تیغه ها است. 

عموما تیغه ها را از استیل ضد زنگ می سازند تا در برابر رطوبت و برخورد با مواد 

یی زنگ نزند. اگر تیغه دستگاه کند باشد، الزم است تا انرژی و زمان بیشتری برای  غذا

 خرد نمودن مواد غذایی مصرف شود. 

 قطعات آسیاب برقی

برای اینکه آسیاب برقی شما به خوبی فعالیت نماید، الزم است تا گزینه هایی را تهیه نمایید  

 که دارای گارانتی هستند.

متفاوت آنها عملکرد مناسبی نداشته باشند، می توان آنان را به  در این صورت اگر قطعات 

راحتی تعویض نمود. معموال برندهای معتبر که کیفیت دستگاه های آنها تایید شده است، 

 دارای ضمانت پس از فروش هستند. 
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 کاسه آسیاب برقی

واد  کاسه یک آسیاب برقی مشخص می نماید که در هر بار آسیاب نمودن، چه میزان از م

 غذایی را می توانید در آن قرار دهید.

در واقع این مورد ظرفیت آسیاب شما را نشان می دهد. هر اندازه ظرفیت کاسه بیشتر باشد،  

 به همان اندازه پروسه آسیاب نمودن مواد غذایی شما کوتاه تر خواهد بود. 

 نگهداری گردو آسیاب شده

باید در نظر داشته باشید که پس از هر بار آسیاب نمودن، مواد غذایی حساس تر می شوند و  

 باید در شرایط مناسبی از آنها نگهداری شود. 

از همین رو بیان می گردد تا حتما مواد غذایی چون گردو را پس از آسیاب داخل یخچال و  

 دهند. محیط های خنک نگه دارید تا ارزش غذایی خود را از دست ن 

 خرید آسیاب برقی

در حال حاضر برندهای متفاوتی اقدام به تولید آسیاب های برقی می نمایند. برخی از آنها 

 برای مصارف صنعتی و برخی دیگر برای مصارف خانگی مناسب می باشند. 

در همین راستا بیان می شود که ابتدا مشخص نمایید، از آسیاب برقی برای چه فعالیتی مایلید  

 ده نمایید. سپس به سراغ خرید گزینه مناسب بروید. استفا

 خرید آسیاب

موارد زیادی وجود دارند که قبل از خرید آسیاب برقی باید حتما مد نظر قرار دهید. به طور 

مثال یکی از گزینه هایی کاربردی این مورد است که بتوانید بخش های مختلف آسیاب برقی  

ت تمیز نمودن آسیاب و خارج کردن گردو از آن را به راحتی جدا نمایید. در این صور

 بسیار آسان خواهد بود. 
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 بهترین آسیاب قهوه برقی خانگی

امروزه اغلب افراد برای اینکه بتوانند قهوه خوشمزه ای را داخل خانه میل نمایند از آسیاب 

 های خانگی جهت خرد نمودن قهوه بهره می برند. 

زم را داشته باشید تا گزینه مناسبی را خرید نمایید.  از همین رو باید در زمان خرید دقت ال

 طول کابل این آسیاب ها یکی از موارد مهمی است که باید آن را حتما در نظر بگیرید. 

 معرفی انواع مدل برای راهنمای خرید بهترین آسیاب برقی خانگی 

باید به این مسئله  خانگی برقی آسیاب به منظور بررسی راهنمای خریداری مناسب ترین

زار  توجه داشته باشید که این دسته از محصوالت با قابلیت ها و امکانات مختلفی به با

 عرضه شده اند.

و به همین دلیل الزم است تا حتماً این مشخصات را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و 

اقدام به خرید محصولی مناسب با ویژگی های مورد نظرتان کنید. از جمله انواع مدل های  

 آسیاب برقی می توان به موارد زیر اشازه نمود: 

 هانس  مدل •

 بیشل  مدل •

 فلر مدل •

 خزر پارس مدل •

 تفال  مدل •

 هاردستون  مدل •

 ویداس مدل •

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%b3%db%8c%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/
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 معرفی ویژگی ها برای راهنمای خرید بهترین آسیاب برقی خانگی 

در راستای بررسی امکاناتی که در آسیاب های برقی شاهد آن هستیم می توان به   •

مواردی چون ابعاد، حداکثر توان مصرفی، ظرفیت آسیاب کن، جنس تیغه و…  

 اشاره کرد.

الزم است تا به منظور خرید آسیاب برقی خانگی با کیفیت و حرفه ای این  در واقع •

ویژگی ها و امکانات را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و محصولی را 

 خریداری کنید که متناسب با امکانات مورد نظر شما است.

ک  نکته مهمی که باید به آن توجه کنید این است که هر چه امکانات و ویژگی های ی  •

 آسیاب برقی افزایش پیدا کند، قیمت آن نیز باالتر خواهد رفت. 

به همین خاطر پیشنهاد ما این است که برای خرید این دسته از محصوالت حتماً به   •

 سراغ دستگاهی بروید که امکانات و ویژگی هایی متناسب با نیاز شما را دارد. 

 نکات مهم در هنگام خرید بهترین آسیاب برقی خانگی

از نکات مهمی که به منظور بررسی راهنمای خرید آسیاب برقی باید به آن  یکی  •

توجه داشته باشید این است که پس از آن که مشخص کردید که قصد دارید تا اقدام 

 به خرید چه محصولی کنید. 

در راستای سفارش این دسته از آسیاب های برقی الزم است تا به سراغ فروشگاه  •

به خرید دستگاه مورد نظر خود کنید. توجه به این مسئله  های معتبر رفته و اقدام

بسیار مهم باعث می شود تا شما بتوانید آسیاب برقی خانگی اصل و اورجینال را  

 خریداری کرده و به بهترین شکل از این دسته از محصوالت استفاده کنید. 
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دسته از همچنین پیشنهاد ما این است که حتما گارانتی و خدمات پس از فروش این  •

محصوالت مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و آسیاب برقی خانگی را خریداری  

 کنید که گارانتی طوالنی مدتی داشته باشد. 

از دیگر موارد مهمی که در راستای بررسی راهنمای خرید مناسب ترین آسیاب  •

برقی خانگی باید به آن توجه داشته باشید این است که امروزه شرکت های مختلفی  

 اقدام به ساخت این دسته از محصوالت می کنند.

این  و در همین راستا اگر بخواهیم شما را با برخی از مهم ترین شرکت های فعال در  •

حوزه آشنا کنیم، می توان به برند های چون بوش، پارس خزر، هاردستون و…  

 اشاره کرد.

نکته مهم این است که هر یک از شرکتها در راستای تولید آسیاب برقی تالش می   •

 کنند تا به ویژگی بسیار مهمی در محصوالت خود توجه داشته باشند. 

ند ایرانی همواره به دنبال آن  به عنوان مثال شرکت پارس خزر به عنوان یک بر •

بوده تا آسیاب برقی خود را با قیمت مناسب به بازار عرضه کند، این در حالی  

است که شرکت بوش فارغ از قیمت همواره در تالش است تا بهترین و مقاوم ترین  

 آسیاب های برقی را طراحی و تولید کند. 

سی راهنمای خرید بهترین  به همین دلیل پیشنهاد ما این است که در راستای برر •

آسیاب برقی خانگی حتماً مشخص کنید که چه ویژگی هایی برای شما اهمیت دارد  

و متناسب با این مسئله بسیار مهم به سراغ برندهای فعال در حوزه تولید این دسته  

از محصوالت رفته و اقدام به خرید محصول مورد نظر خود از یک شرکت  

 مشهور و معتبر کنید. 
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 ای نگهداری از آسیاب برقی راهنم

نیاز به نگهداری خاص و ویژه ای   خانگی برقی لوازم باید توجه نمود که تمامی •

ای نگهداری از آسیاب برقی و افزایش طول عمر مفید آن  دارند. به عنوان مثال بر 

می بایست در هنگام استفاده از آن به زمان روشن بودن این وسیله برقی توجه  

 نمود. 

چرا که استفاده در زمان طوالنی باعث داغ شدن قطعات و خرابی آن ها خواهد   •

 قدام نمایید. همچنین توجه نمایید که نباید نسبت به شستشوی بدنه آن نیز ا  شد.

در این مطلب به بررسی راهنمای خرید بهترین آسیاب برقی خانگی پرداخته و تالش   •

کردیم تا اطالعات جامع و کاملی در رابطه با این دسته از محصوالت را به شما 

 ارائه دهیم. 

توجه به نکات گفته شده به شما کمک می کند تا دید کاملی در رابطه با این دسته از   •

دست آورده و بتوانید با مطالعه راهنمای خرید بهترین آسیاب برقی  محصوالت ب 

 خانگی اقدام به خرید دستگاه مناسبی کنید. 

حاال احتماال انواع مدل بهترین آسیاب برقی خانگی و ویژگی های بهترین آسیاب   آخر: سخن

ترین  برقی خانگی را می شناسید. همانطور که مشاهده کردید نکات مهم در هنگام خرید به 

 آسیاب برقی خانگی را با هم بررسی کردیم. 

  راهنمای .با توجه به مطالب فوق امیدواریم خرید آنالین موفق و هوشمندانه ای داشته باشید

گردآوری گردید   آشپزخانه لوازم و مقایسه امروز گرین لیست در دسته بندی اینترنتی خرید

تا شما همراهان عزیز با مقایسه مشخصات محصوالت منتخب با خیال آسوده و اقتصادی 

 عه این مقاله وقت گذاشتید، متشکریم. خرید نمایید. خوشحالیم که برای مطال
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