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 ظرف کیک خوری

میالدی در بین   18میالدی بر می گردد و از اواسط قرن   1300قدمت کلمه کیک به سال 

مرغ و کره، جای خود را در بین کافه ها و  اروپایی ها کیک با ترکیبات آرد، شکر، تخم 

خانه ها، مهمانی ها و جشن های عروسی و تولد و غیره باز نمود و به پر طرفدار ترین  

 .شد دسر تبدیل

های رنگارنگ و خوشمزه امروزه با نگاه به ویترین شیرینی فروشی ها انواع مختلف کیک 

را مشاهده می کنیم که گواه بر   خوری کیک  ظرف های مختلف به همراه انواع با طعم

 .پیشرفت روز افزون تولیدات شیرینی در این حوزه هنری غذایی می باشد

 کیک خوری

اگر قصد خرید یک ظرف کیک خوری خوب را دارید، الزم است تا ابتدا سایر دکوری ها  

 .و ظروف خود را بررسی نموده و بر اساس آنها اقدام به خرید نمایید

سایر ظرف های شما بدون پایه می باشند، می توانید از نمونه های بدون  به طور مثال اگر 

پایه بهره ببرید. اما در نظر داشته باشید که برای عکاسی و دکوراسیون اغلب نمونه های  

 .پایه دار مورد استفاده قرار می گیرند

تلفی  ، ظروف کیکی که امروزه در بازار وجود دارند، در ابعاد و سایزهای مخ کیک ظروف

 .ارائه می شوند. این موارد برای کاربردهای مختلفی می توانند تهیه شوند

به طور مثال برخی از آنها برای کیک و برخی دیگر برای شیرینی ها مناسب می باشند. از  

 .همین رو الزم است تا قبل از خرید حتما به کاربرد مد نظر خود توجه داشته باشید

 ظرف کیک تولد

ظرف های پرکاربرد در آشپزخانه محسوب می شود. از این مورد می   ظرف کیک یکی از

 .توان برای سرو انواع دسرها و شیرینی ها استفاده نمود
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اغلب افراد از ظرف های کیک در جشن ها، مهمانی ها و تولدها بهره می برند. یک ظرف  

مراقبت  کیک خوب ظرفی می باشد که به راحتی بتواند از کیک شما در برابر فاسد شدن

 .نماید

 خوری   شکالت خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

افرادی که اقدام به تهیه کیک تولد خانگی می کنند، از   ، امروزه تولد کیک مخصوص ظرف

 .ظروف خاصی نیز استفاده می نمایند که مخصوص نگهداری کیک هستند

این موارد اغلب دارای درب هایی می باشند که ارتفاع زیادی دارند و کیک ها به راحتی  

ان زیادی را به  درون آنها قرار می گیرند. نمونه های پایه دار ظرف های فوق عالقه مند

 .سمت خود جلب می نماید

 ظرف نگهداری کیک 

ظرف هایی که برای نگهداری کیک مورد استفاده قرار می گیرند اغلب دارای درب می  

باشند. درب موجب می شود تا شیرینی ها فاسد نشوند و گرد و غبار نیز بر روی کیک  

 .قرار نگیرد

دارند. الزم است تا افراد بر اساس نیاز خود   البته نمونه های بدون درب نیز در بازار وجود 

 .اقدام به خرید گزینه های مناسب کنند

 ظرف مخصوص کیک 

برای اینکه کیک شما در داخل ظرف های مخصوص زود خراب نشوند، الزم است تا آنها  

در محیط های خنک نگه دارید. جالب است که بدانید ظرف مخصوص کیک گزینه مناسبی  

یز می باشد. بسیاری از افراد برای تزیین میزها و دکوراسیون خود از این  برای هدیه دادن ن

 .ظرف ها بهره می برند

 .شما می توانید داخل این ظرف ها انواع شیرینی های تر یا خشک را قرار دهید

 

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%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%b1%db%8c/
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، خوشبختانه امروزه انواع متفاوتی از ظرف های مخصوص کیک در بازار  کیک ظرف

 .به صورت پایه دار و برخی دیگر نیز بدون پایه می باشندوجود دارند. برخی از آنها 

نمونه های متفاوتی که در بازار وجود دارند، از جنس های مختلفی نیز تهیه شده اند. اما 

 .یکی از پرکاربردترین آنها نمونه های شیشه ای می باشد

 مدل ظرف کیک 

ظرف های کیک خوری موجود در بازار دارای مدل های متنوعی می باشند. شما می توانید  

 .ایل پذیرایی خود تهیه نماییدنمونه مناسب را با توجه به سایر وس

توجه نمایید که برخی از کیک خوری ها به صورت چند طبقه می باشند که اغلب برای  

 .مراسم های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرند

 ظرف کیک خوری شیک

برای تهیه یک ظرف کیک خوری شیک الزم است تا ابتدا بودجه خود را مشخص نمایید  

ظرف ها با قیمت های متفاوتی وجود دارند. نمونه های شیشه ای اغلب  زیرا در بازار انواع 

 .شیک تر می باشند البته قیمت آنها نیز به همان اندازه بیشتر است

، ظروف کیک خوری که امروزه در بازار وجود دارند می توانند به عنوان   شیک کیکی جا

ر زمان خرید به جذابیت و  یک ظرف پذیرایی نیز در نظر گرفته شوند. از همین رو باید د

 .زیبایی ظروف خود نیز دقت داشته باشید

یکی از موارد مهم و کاربری که اغلب خریداران به سمت آن کشش دارند، نمونه های بلور  

می باشد. شما می توانید این ظرف ها را به صورت پایه دار و بدون پایه در بازار مشاهده 

 .کنید

 کیک خوری شیشه ای 

د کیک خوری شیشه ای را دارید، الزم است تا حتما بررسی نمایید که آیا  اگر قصد خری 

ظرف تحمل دمای زیاد را دارد یا خیر. شما می توانید نمونه های مقاوم را به راحتی داخل  

 .مایکروویو قرار دهید
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این مورد یک فاکتور رقابتی محسوب می شود. البته باید بیان داشت که هزینه این ظرف ها 

 .تب بیشتر از سایرین می باشدبه مرا

، اگر مایلید تا یک کیک خوری خوبی برای خود تهیه نمایید، توصیه   ای شیشه کیک ظرف

می شود تا از نمونه های شیشه ای بهره ببرید. زیرا این موارد را می توان در مجالس  

 .رسمی نیز استفاده نمود

لبته قیمت این موارد نیز گران تر  از سوی دیگر شکوه این ظرف ها به مراتب باالتر است. ا

 .می باشد

، ظروف مخصوص کیکی که امروزه در بازار وجود دارند، اغلب به   ای شیشه کیک جای

صورت شیشه ای می باشند که شیک به نظر برسند. این ظروف جلوه چشم نوازی دارند و  

 .نماینداز همین رو اغلب افراد تمایل دارند تا حتما نمونه شیشه ای را خریداری 

البته نمونه های مسی و میناکاری شده نیز وجود دارند که برای دکوراسیون های سنتی عالی 

 .هستند

، عموما در پذیرایی های دورهمی و خانوادگی برای اینکه از   ای  شیشه درب کیک ظرف

دسر و کیک خود بتوان در برابر گرد و غبار و خشک شدن محافظت نمود، نیاز به یک  

 .درب دار استظرف مناسب 

از همین رو می توان از ظروف کیک خوری شیشه ای بهره برد. نمونه های شیشه ای 

 .چون در داخل فر قرار می گیرند، بسیار کاربردی می باشند

، یک کیک خوری خوب باید حتما دارای درب مناسب باشد که  ای شیشه خوری کیک درب

دسر یا شیرینی شما می تواند طراوت   هوا به کیک ها یا شیرینی ها نرسد. در این صورت

 .بیشتری داشته باشد

نگهداری از کیک ها به این شکل نیز بسیار آسان تر می باشد. زیرا با خیالی آسوده خواهید  

 .توانست در هوای آزاد آنها را قرار دهید
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 ظرف کیک چوبی 

شند. نمونه  باید در نظر داشته باشید که ظروف کیک خوری دارای جنس های متفاوتی می با

های چوبی یکی از پرطرفدار ترین موارد می باشند زیرا با اغلب دکوراسیون ها سازگار 

 .هستند

برخی از این کیک خوری ها دارای درب شیشه ای و برخی دیگر دارای درب طلقی می  

 .باشند. نمونه های شیشه ای شیک تر و جذاب تر هستند

 جای کیک پالستیکی 

برخی از ظروفی که برای کیک مورد استفاده قرار می گیرند، پالستیکی هستند. شما می  

 .توانید به راحتی آنها را شسته و بارها و بارها استفاده نمایید

توجه داشته باشید که چون وزن این موارد کم است و قیمت پایین تری نیز نسبت به نمونه  

 .های شیشه ای دارند، از همین رو افراد زیادی به سمت آنان کشیده می شوند

، کیک خوری های پالستیکی اغلب در قنادی ها مورد استفاده   پالستیکی خوری کیک ظرف

وزن این موارد کم است لذا می توان به راحتی آنها را  قرار می گیرد. با توجه به اینکه  

 .جابجا نمود

این ظرف ها برای استفاده داخل فر گزینه خوبی نمی باشند. از همین رو نمی توانند  

 .کاربردی باشند

، برای اینکه بتوانید شیرینی یا کیک های خود را برای مدت زمان   کیک پالستیکی ظروف

ا داخل یخچال نگهداری کنید، نیاز به یک ظرف مناسب  طوالنی تری در فضای آزاد ی 

 .دارید

چنانچه مایل نیستید تا هزینه بسیار انجام دهید، می توانید از نمونه های پالستیکی و طلقی  

بهره ببرید. عموما سرآشپزهای حرفه ای چندین مورد از این ظرف ها را داخل آشپزخانه  

 .خود دارند
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ی از ظروف کیک خوری که در بازار وجود دارند، فاقد ، برخ پالستیکی خوری کیک درب

درب می باشند اما برای اینکه شیرینی ها خشک و فاسد نشوند، از درب های پالستیکی بر  

 .روی آنان استفاده می شود

اگر قصد دارید تا از این ظرف ها برای کیک های تر یا خامه ای استفاده نمایید، حتما نمونه  

 .نیدهای درب را انتخاب ک

 ظرف کیک فلزی

ظرف هایی که امروزه برای کیک و دسر استفاده می شوند و دارای جنس های مختلفی می  

باشند، می توانند از فلز تهیه شوند. ظرف های مسی یکی از کاربردی ترین نمونه های  

 .موجود در بازار هستند

نمونه های بلوری    شما می توانید این ظروف را با قیمت مناسب و البته گران تر نسبت به

در بازار مشاهده نمایید. افرادی که دکوراسیون سنتی را می پسندند، به سمت این ظروف  

 .کشیده می شوند

، کیک خوری ها دارای انواع متفاوتی می باشند. برخی از نمونه های  فلزی خوری کیک

 .ها قرار دهیدفلزی می باشند که شما می توانید دسر ها یا کیک های سنگین خود را درون آن

قیمت این موارد با توجه به ابعاد آنها متفاوت می باشد. اما باید در نظر داشته باشید که قیمت  

 .آنها در قیاس با نمونه های بلوری بیشتر است

 خوری   آجیل خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 ظرف طلقی کیک 

افرادی که به صورت مستمر اقدام به تهیه کیک و شیرینی می کنند، نیاز به ظروفی دارند  

ظروف طلقی   که شیرینی های خود را در آن قرار دهند. به این افراد اغلب استفاده از 

 .پیشنهاد می شود

 .زیرا از یک سو بسیار سبک می باشند و از سوی دیگر هزینه زیادی ندارند

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%ac%db%8c%d9%84-%d8%ae%d9%88%d8%b1%db%8c/
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، برخی از کیک پزها برای اینکه هزینه زیادی برای ظروف کیک   طلقی کیک ظرف

 .خوری انجام ندهند از نمونه های طلقی بهره می برند

دی نیز نیاز نیست برایشان پرداخت نمایید  این موارد هر چند که کاربردی بوده و هزینه زیا

 .اما نمی توانند در برابر گرمای زیاد مقاومت نمایند

 ظرف کیک پایه دار

اگر به دنبال خرید ظروف کیک خوری هستید، حتما نمونه های بدون پایه و پایه دار نظر  

زیرا جلوه کیک  شما را جلب می کنند. عموم افراد از نمونه های پایه دار استفاده می نمایند 

 .شما درون آنها بهتر خواهد بود

از این مورد می توان هم برای کیک و هم برای انواع شیرینی ها اعم از خشک و تر بهره 

 .برد. الزم است تا شما نمونه ای را انتخاب نمایید که به دیزاین پذیرایی شما بیاید

ی میز های پذیرایی دید  ، معموال برای اینکه کیک ها بر رو  دار  پایه خوری کیک ظرف

 .بهتری داشته باشند، از ظروف پایه دار استفاده می شود

ظرف های کیک می توانند طراحی ها و ابعاد متفاوتی داشته باشند لذا بر اساس نیاز خود،  

حق انتخاب های زیادی نیز خواهید داشت. بسیاری از افراد برای محافظت از دسر های 

 .میوه ای خود نیز از این موارد بهره می برند

ر کیکی نیز می گویند.  ، بسیاری از افراد به ظروف کیک خوری، زی  دار پایه کیکی زیر

این موارد اغلب در جشن ها و مراسم ها استفاده می شوند تا کیک را بتوان بر روی آنها  

 .قرار داد

زیر کیک ها می توانند از جنس های مختلفی ساخته شوند. اما نمونه های شیشه ای و  

ر یا درون  بلوری دارای جلوه بیشتری می باشند. شما می توانید این نمونه ها را داخل ف

 .یخچال قرار دهید
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، پایه های کیک همانگونه که از نام آنها مشخص است، برای نگه   پالستیکی کیک  پایه

داشتن کیک مورد استفاده قرار می گیرند. هر اندازه ابعاد یک پایه بزرگتر باشد و ضخامت  

 .بیشتری داشته باشد، می تواند کیک های سنگین تری را نیز به راحتی نگه دارد

پایه ها دارای جنس های مختلفی می باشند اما نمونه های پالستیکی، فلزی و شیشه ای  

 .دارای کاربرد بیشتری می باشند

، قطعا با توجه به تنوع مدل و سایز بندی هایی که در بازار وجود   دار  پایه  کیکی جا قیمت

 .دارد، قیمت های متفاوتی را نیز برای جا کیکی ها مشاهده می کنید

یه می شود مواردی را خریداری نمایید که دارای ابعاد مناسب باشد و بتوان آنها را توص 

 .درون فر قرار داد. این موارد اغلب دارای هزینه بیشتری می باشند

 کیک خوری بامبو پایه دار 

یکی از نمونه های پرمصرف کیک خوری ها، گزینه هایی می باشند که از چوب بامبو تهیه  

 .ارد دارای طول عمر باالیی نیز می باشندشده اند. این مو 

شما می توانید از این گزینه ها هم برای مراسم های خودمانی و هم برای مجالس استفاده 

روز در داخل ظرف های فوق تازه باقی می   4تا   1کنید. عموما کیک های خشک بین 

 .مانند

 ظروف کیک خوری جدید

رای مدل های متفاوتی می باشند. برخی از  ظروف کیک خوری که در بازار وجود دارند دا

 .آنها فلزی بوده، گروهی دیگر شیشه ای و برخی نیز پالستیکی هستند

امروزه نمونه های تلفیقی عالقه مندان زیادی را به سمت خود جلب نموده است. به همین  

از شیشه  دلیل اغلب افراد از نمونه هایی استفاده می نمایند که پایه ها از چوب و درب آنها 

 .می باشد
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 ظرف شیرینی خوری درب دار

اگر مایلید تا ظرفی برای نگهداری از شیرینی های خود تهیه نمایید که کاربردی باشد،  

توصیه می شود تا از گزینه های درب دار بهره ببرید. درب این ظرف ها می تواند از  

 .شیشه یا طلق باشد

توان هم برای شیرینی و هم برای میوه ها بهره  البته باید خاطرنشان شد که از این موارد می 

 .برد

 کیک خوری درب دار

اگر مایلید تا یک ظرف کیک خوری کارآمد تهیه نمایید، توصیه می کنیم تا حتما از نمونه  

های درب دار استفاده نمایید زیرا این کیک خوری ها از فاسد و خراب شدن کیک ها 

نها را برای مدت زمان طوالنی نگهداری نمایید.  جلوگیری می نمایند و می توانید راحت آ

 .عموما درب این ظروف می توانند از شیشه یا طلق باشند

 در ظرف کیک خوری

کیک خوری هایی که امروزه در بازار وجود دارند دارای درب های متفاوتی می باشند.  

 .نمونه های طلقی و شیشه ای بیشترین خریداران را به سمت خود جلب می نمایند

اگر نمونه های شیشه ای را خرید می نمایید، بسیار مهم است که دقت داشته باشید، توانایی  

 .تحمل گرما را داشته باشند. زیرا ممکن است آنها را داخل فر قرار دهید

، برای اینکه یک ظرف کیک خوری خوب تهیه نمایید که   خوری کیک ای شیشه درب

کیک بهره ببرید، الزم است تا به ارتفاع درب آنها  بتوانید از آن هم برای دسر و هم برای

 .دقت داشته باشید

برخی از نمونه های موجود در بازار ارتفاع کمی دارند. لذا نمی توان از آنها برای کیک ها 

 .مخصوصا کیک های خانگی استفاده نمود
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 ظرف نگهداری کیک در یخچال 

ظروفی که شما برای نگهداری کیک خریداری می نمایید، می توانند از جنس های مختلفی  

باشند. بهتر است تا شما مواردی را خریداری کنید که بتوان آنها را هم در یخچال و هم در  

 .فر قرار داد

از همین رو توجه به جنس آنها بسیار مهم است. نمونه های فلزی برای قرار دادن داخل 

 .گزینه خوبی نیستند  یخچال

 قیمت جا کیکی 

برای اینکه یک جا کیکی خوب و کارآمد تهیه نمایید، قطعا موارد زیادی در بازار وجود  

دارند که می توانید خریداری کنید. هر کدام از این موارد با توجه به ویژگی هایی که ارائه 

 .می دهند، دارای قیمت متفاوتی نیز هستند

 قیمت کیک خوری پایه دار فلزی 

اضر نمونه های زیادی از کیک خوری در بازار وجود دارند،  با توجه به اینکه در حال ح 

 .لذا قیمت آنها نیز با یکدیگر بسیار متفاوت می باشد

به طور مثال برای کیک خوری هایی که دارای پایه های فلزی می باشند و به صورت  

  تلفیقی کار شده اند، قیمت بیشتری را مشاهده خواهید نمود. این موارد قابلیت تحمل وزن

 .های زیادی را دارند

 خرید ظرف کیک

در زمان خرید ظرف کیک موارد زیادی وجود دارند که باید به آنها دقت داشته باشید. به  

طور مثال اگر قصد دارید تا از ظرف خود برای نگهداری کیک خشک استفاده نمایید، الزم  

صورت شیرینی شما    است تا نمونه هایی را انتخاب نمایید که درب دار هستند زیرا در این

 .در برابر هوای آزاد خشک نمی شود
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 خرید کیک خوری

خرید کیک خوری یکی از موارد الزامی برای خانه ها می باشد زیرا اغلب افراد در منزل  

خود از مهمانان با شیرینی و کیک پذیرایی می نمایند. تهیه یک کیک خوری زیبا می تواند  

 .نمایدمیز پذیرایی شما را بسیار جذاب تر  

از آنجا که امروزه انواع ظروف با جنس ها و رنگ های متفاوت در بازار وجود دارند لذا  

 .شما بر اساس نیاز خود می توانید از نمونه مناسب بهره ببرید

 چیدن کیک خانگی در ظرف

برای اینکه شما بتوانید نمای بهتری از کیک ها و شیرینی های خود به نمایش بگذارید، نیاز  

 .ف مناسبی دارید. از همین رو می توانید از جا کیکی های شیشه ای استفاده نماییدبه ظر

این موارد با توجه به ویژگی هایشان همچون اندازه، ابعاد، چند طبقه بودن و .. دارای قیمت  

 .های متفاوتی می باشند

 موارد استفاده از ظرف کاپ کیک 

تی ساخته می شوند. یکی از نمونه  ظروف مخصوص به کیک در اندازه ها و ابعاد متفاو

 .های کاربردی ظروف مخصوص کاپ کیک می باشند

این ظروف از آنجایی که باید دمای زیادی را تحمل نمایند لذا به صورت سرامیکی اغلب 

دیده می شوند. البته می توان نمونه های شیشه ای را نیز در بازار مشاهده نمود که برای  

 .پذیرایی خوب هستند

کته مهمی که باید توجه داشت نوع نگهداری از کیک می باشد. کیک ها به دلیل وجود  اما ن 

مواد از قبیل خامه و البته تخم مرغ نیازمند به نگهداری می باشند چرا که عدم توجه به  

 .نگهداری کیک ها موجب فاسد شدن آنها می شود

هداری از کیک باشد بر همین اساس این ظروف می تواند بهترین انتخاب برای سرو و نگ 

 که هم زیبا و شیک است و هم مناسب. هرچند که این ظروف در انواع با درب و بدون  
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  ظرف درب در بازار موجود می باشد اما پیشنهاد ما برای اینکه کیک تازه بماند استفاده از

 .مدل درب بسته است خوری کیک

د که هر بار به قصد  به طور کلی باید کیک را در این ظروف در فضای خنک قرار دا

در استفاده ای دیگر می توان این ظروف   مصرف خواستید بتوانید به راحتی استفاده نمایید. 

 .را به عنوان هدیه نیز برای عزیزانتون تهیه بفرمایید

 آشنایی و دیزاین ظرف کیک خوری

جهت  زمانی که مهمان دارید از جمله ظروف پرکاربردی که می تواند بسیار برای شما در 

محافظت و البته تزیین و یا روی میز قرار دادن کیک های تر و یا خشک و یا حتی سوهان  

 .یا گز و انواع شیرینی های دیگر بکار شما آید، ظرف کیک خوری است

معموال مشخصات ظرف کیک خوری دارای پایه و یا بدون پایه می باشند. یا درب دارند و  

ای باشد و یا نباشد از طرفی نیز این محصول در   یا ندارند که درب ها می تواند شیشه

ارتفاع های مختلفی ساخته می شوند که می تواند این ارتفاع از آسیب و له شدن کیک  

 .محافظت نماید که همه این شرایط بسته به نوع استفاده و سلیقه شما است

از طرفی می توان به نوع ظرف کیک خوری طبقه ای اشاره داشت که می توان برای هر  

 .طبقه کیک و یا شیرینی های متفاوتی را در نظر گرفت

ظرف کیک خوری از نظر جنس می توانند دارای قابلیت حضور در دستگاه مایکروویو و  

شستشو از ماشین ظرف  یا توستر باشد. حتی می توان نمونه ای را انتخاب نمود که برای 

شویی نیز بتوان استفاده نمود و مشکلی نداشته باشد که این نوع از قابلیت ظرف کیک  

خوری می تواند یک مزیت رقابتی برای این نوع از ظرف کیک خوری در بین انواع دیگر  

 .باشد

در انواع می توان به موارد زیر اشاره داشت که هر کدام می تواند در نوع خود دارای  

 .قابلیت ها و نوع استفاده مخصوص برای انواع کیک در شرایط متفاوت باشد
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 .پایه بدون یا  و دار پایه خوری کیک •

 .درب بدون یا و دار درب خوری کیک •

 .ای شیشه درب و دستگیره با همراه ای طبقه خوری کیک •

 .دستگیره دارای ای، شیشه پایه و ظرف و فلزی درب خوری کیک •

 .دستگیره دارای شفاف طلقی درب دارای ای شیشه ظرف  فلزی پایه خوری کیک •

 .فلزی تمام خوری کیک •

 .ای شیشه ظرف  چوبی پایه خوری کیک •

 .فلزی  و ای شیشه ظرف سرامیکی پایه خوری کیک •

 .دستگیره دارای چوبی درب خوری کیک •

 

 خوری  شیرینی خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 

 نکات مهم هنگام خرید ظرف کیک خوری

های چینی ، چوبی ، استیل و فلزی در بازار موجود می   این ظروف در مدل •

مهمی که باید در هنگام خرید این ظروف به آن توجه داشته باشند. نکته بسیار  

 .باشید، توجه به سایر لوازم پذیرایی است

رعایت این توجه موجب می شود که در انتخاب ظرف کیک خوری، مدلی به   •

فراخور آنها را انتخاب نمایید تا دیزاین پذیرایی شما جلوه ای با شکوه تری داشته 

میز پذیرایی خود از دامنه تغییراتی بیشتر و از فاکتور   باشد و یا بتوانید در چینش

 .های سلیقه ای متنوع تری بهره مند شوید 

در این میان معموال ظروف شیشه ای از استقبال خاصی برخوردار می باشد. این   •

نواز و   به دلیل آن است که ظروف کریستال و شیشه ای جلوه و زیبای و چشم

انواع این ظروف دارند و این انتخاب برای آنهایی   فردی نسبت به دیگر منحصر به

 کیک ظرف است که به این شرایط توجه دارند. اما در بین مدل های مختلف

 .می توان به مدل جنس مسی اشاره داشت خوری

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%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b1%db%8c/
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این ظروف هم جنس مناسبی دارند و هم از ظاهر زیبا و شیکی برخوردار می   •

 .باشند. اگر برای شما شیک بودن مهم است این نوع جنس می تواند مناسب باشد

اگر کیک شما از نوع خشک است و می خواهید در پذیرایی از آن نگهداری کنید،   •

زیرا می تواند مانع از   پیشنهاد ما به شما استفاده از ظروف درب دار می باشد.

خشک شدن آن شود. البته که اگر روی کیک خود را با نایلون بپوشانید و بعد اقدام 

 .به قرار دادن درب نمایید، عالی تر نیز می باشد

توجه بفرمایید به هیچ وجه ممکن ظرف حاوی کیک خشک را در مجاورت باد  •

  ظرف فارشات کاالهایقرار ندهید، زیرا باعث خشک شدن کیک می شود. کلیه س

در انواع مختلف به صورت آنالین و از طریق وب سایت توزیع کننده  خوری کیک

انجام می گیرد. می توانید به راهنمای خرید اینترنتی وب سایت مورد نظر مراجعه  

 .کنید

 راهنمای نگهداری کیک 

طورکلی  شاید دوست داشته باشید روش محافظت از کیک های مختلف را یاد بگیرید. به 

 :نگهداری از کیک به دسته های زیر تقسم بندی می شود 

 روش محافظت از کیک های خامه ای تزیین شده  •

می توانید قبل از برش خوردن، در یخچال نگهداری نمایید. ولی پس از برش خوردن اگر  

در یخچال قرار گیرد کیک آنها خشک می شود. به همین دلیل است که باید در یخچال کل  

 .در ظرف کیک قرار داد کیک را

 روش محافظت از کیک با روکش فوندانت  •

خطری که این نوع از کیک را تهدید می کند، خشک شدن پوشش فوندانت این کیک ها  

 .است. پس کل کیک را کاور نمایید

 روش محافظت از کیک میوه ای •

ن چند  کیک هایی که مملو از تکه های میوه می باشند، برای نگهداری در یخچال کنارشا

 تکه از سیب قرار دهید 
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 روش محافظت از کیک زبرا •

روز در دمای مختلف دوام بیاورد. ولی برای اطمینان آن را  4این نوع از کیک می تواند تا 

 .نیز در ظرف دربسته قرار دهید

خوشحالیم که با مطالعه راهنمای خرید ظرف کیک خوری با نکات مهم هنگام   :آخر کالم

و مقایسه امروز گرین   اینترنتی خرید راهنمای خرید این محصول آشنا شدید و امیدواریم

برای خریدی راحت و اقتصادی به شما کمک کرده   پذیرایی  و  سرو  لیست در دسته بندی

 .باشد

توانید از طریق فرم ارسال دیدگاه نظرات ارزشمند خود را با ما در  شما مخاطبان عزیز می 

میان بگذارید. از اینکه برای مطالعه این مقاله وقت گذاشتید، متشکریم. در ادامه برای کمک  

به شما چند مدل محبوب را گردآوری کرده ایم که بد نیست مقایسه آن ها را ببینید.  

 .قابل توجهی رضایت کاربران را جلب کنندمحصوالتی که توانسته اند با کیفیت 
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