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را می توان یکی از وسایل کاربردی آشپزخانه دانست که خرید آن به  بستنی اسکوپ
افرادی که در صدد تهیه این محصول هستند، توصیه می شود. پس در ادامه عناوین مهم این 

 .محصول همراه ما باشید

 اسکوپ بستنی
اسکوپ بستنی یکی از موارد کاربردی می باشد که اغلب شیرینی پز ها و بستنی فروش ها 

با آن سر و کار دارند. شما می توانید در منزل نیز از این وسیله کاربردی بهره ببرید تا 
 .بستنی ها را به صورت دایره ای جدا نمایید

وپ های مذکور برای در این صوت از لحاظ شکل نیز بسیار شیک تر خواهند بود.اسک
 .بریدن ژله نیز کاربرد دارند

، آنچه امروز ما به عنوان اسکوپ بستنی می شناسیم، دارای انواع متفاوتی  بستنی اسکپ
 .می باشد که مهمترین تفاوت آنها، نوع فنری می باشد

باید در نظر داشت که اسکوپ های کوچکتر برای برش میوه و اسکوپ های بزرگتر اغلب 
ا نمودن بستنی مورد استفاده قرار می گیرند. البته دقت نمایید که شما از این وسیله برای جد

 .کاربردی برای جدا نمودن برش های کیک نیز می توانید بهره ببرید

، اگر جزو آن دسته از افراد می باشید که به تزیین و میوه آرایی  بستنی اسکوپ دستگاه
 .دستگاه اسکوپ زنی برای خود خریداری نمایید عالقه مند هستید، الزم است تا حتما یک

صورت تمیز و دایره ای برش دهد. بهتر   این دستگاه قادر است تا بستنی های شما را به
 .است تا پس از هر بار جدا نمودن بستنی، دستگاه را در آب قرار داد

ستگاه د، دستگاه اسکوپ بستنی دستگاه پیچیده ای نمی باشد. این  بستنی اسکوپ دستگاه
 .قادر است تا بستنی یا میوه هایی همچون هندوانه را به صورت دایره ای برش دهد

از این مورد برای تزئین بستنی و میوه آرایی بسیار استفاده می شود. شما می توانید انواع 
مدل ها و نمونه های آن را در بازار مشاهده نمایید. قیمت این ابزار نیز بسیار مقرون به 

 .صرفه است

 خوری بستنی ظرف خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 اسکوپ بستنی چیست

اسکوپ بستنی همانگونه که از نام آن نیز می توان متوجه شد برای بریدن و جدا نمودن 
بستنی ها مورد استفاده قرار می گیرد. البته می توان در منزل برای میوه آرایی نیز از آنها 

 .استفاده نمود

، از را جدا نمود… امروزه برای اینکه بتوان بستنی و میوه هایی همچون هندوانه، طالبی و 
 .اسکوپ ها استفاده می گردد

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%b8%d8%b1%d9%81-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b1%db%8c/
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 قاشق اسکوپ بستنی

برخی از انواع اسکوپ های بستنی که در بازار وجود دارند به صورت قاشقی هستند. این 
 .اسکوپ ها را به راحتی می توان شست و در مجالس نیز استفاده نمود

ستنی به قاشق های جیوه ای یکی از موارد پرمصرف می باشند زیرا به خاطر جنسشان، ب
 .راحتی از آنها جدا می شود

، بسیاری از افراد اسکوپ های بستنی را به شکل قاشقی خریداری  بستنی اسکوپ قاشق
 .می نمایند. این موارد هر چند که می توانند بستنی ها را به راحتی جدا نمایند

وما نمونه اما باید در نظر داشت که قادر نیستند آنها را به صورت دایره ای جدا کنند. عم
 .های استیل اسکوپ ها کاربردی تر است. زیبایی این موارد نیز بیشتر می باشد

 انواع اسکوپ بستنی

امروزه انواع متفاوت اسکوپ بستنی در بازار وجود دارند که در سایز ها و اندازه های 
 .مختلفی یافت می شوند. برخی از جنس پالستیک و برخی دیگر نیز فلزی هستند

فلزی عموما برای جدا نمودن بستنی ها مورد بهتری می باشند زیرا به راحتی  گزینه های
 .بستنی از سطح قاشق جدا می شود. البته باید در نظر داشت که سایز آنها نیز متفاوت است

 اسکوپ بستنی پالستیکی

یکی از انواع اسکوپ بستنی مقرون به صرفه، گزینه پالستیکی می باشد. این اسکوپ ها از 
لحاظ کیفیت گزینه بهتری می باشند.به نسبت اسکوپ های فلزی و جیوه ای، گزینه های 

 .پالستیکی کاربرد کمتری دارند

در منازل  از همین رو در آشپزی حرفه ای عموما از گزینه های فلزی استفاده می شود. اما
 .می توان به راحتی از نمونه های پالستیکی بهره برد

، یکی از سبک ترین اسکوپ های بستنی که در بازار وجود دارد،  پالستیکی اسکوپ
گزینه های پالستیکی می باشد. شما می توانید از آنها برای جدا نمودن میوه یا بستنی استفاده 

 .نمایید
البته باید در نظر داشته باشید که هر زمان آنها تغییر شکل دادند یا پس از مدتی بوی آنها 

تغییر یافت، اسکوپ خود را تغییر دهید. در غیر این صورت ممکن است به سالمتی افراد 
 .آسیب وارد نمایند

 اسکوپ بستنی استیل

می آن دقت داشته باشید. در زمان خرید اسکوپ بستنی استیل الزم است تا حتما به ارگونو
 .اسکوپ شما باید به گونه ای باشد که با اعمال کمترین فشار، به راحتی بستنی را جدا نماید
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برخی از نمونه هایی که در بازار وجود دارند به دست فشار زیادی وارد می نمایند و 
 .مناسب نمی باشند

 بستنی اسکوپی

ست که امروزه در اغلب بستنی فروشی ها بستنی های اسکوپی یکی از موارد پرطرفداری ا
طلب می شود. شما می توانید با سفارش یک بستنی اسکوپی به راحتی بستنی های مختلف با 

 .طعم های گوناگون سفارش دهید

برای برش هر بستنی عموما از دستگاهی به نام اسکوپ استفاده می شود که قادر است 
 .بستنی ها را به صورت دایره ای برش دهد

 چنگال قاشق سرویس خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 قیمت اسکوپ بستنی استیل

نی با جنس های مختلفی به بازار ارائه می شوند. این بین گزینه های استیل اسکوپ های بست
 .یکی از پرکاربردترین گزینه ها می باشند

 …شما می توانید این اسکوپ ها را به راحتی بشویید و برای جدا نمودن راحت بستنی و 
 .باشد تر میاستفاده نمایید. به همین دلیل قیمت اسکوپ های فوق به نسبت سایر موارد بیش

 خرید اسکوپ بستنی

در زمان خرید یک اسکوپ بستنی خوب موارد متفاوتی همچون طول دسته، جنس و اندازه 
 .قاشق را باید در نظر بگیرید. این بین اسکوپ های استیلی یک گزینه کارآمد می باشند

ه از گزینه ستفاداما اگر مایلید تا اسکوپی تهیه کنید که هزینه زیادی نداشته باشد، توصیه ما ا
 .های پالستیکی می باشد. البته مقاومت این موارد کمتر می باشند

 آشنایی و طرز استفاده از اسکوپ بستنی

برای استفاده از اسکوپ بستنی الزم است تا ابتدا آن را به خوبی بشویید. همچنین قبل از جدا 
تا به راحتی بتواند نمودن بستنی توصیه می شود تا اسکوپ را در داخل آب قرار دهید 

 .بستنی را به صورت دایره ای جدا نماید

در نظر داشته باشید که برای جدا کردن بستنی اغلب از قاشق های سایز بزرگ تر استفاده 
 .می شود

 

 

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-%d9%82%d8%a7%d8%b4%d9%82-%da%86%d9%86%da%af%d8%a7%d9%84/
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بسیاری از افراد از این محصول کاربردی در مهمانی ها جهت برش بستنی به شکل های 
ویژگی های این وسیله این است که می توانید  یکسان استفاده می کنند. یکی از مهمترین

 .انواع مختلف بستنی را به شکل توپی یا دایره ای برش دهید

این اسکوپ ها عالوه بر برش بستنی جهت جداسازی مواد غذایی دیگر مانند: کیک و میوه 
 .های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند

به عبارتی، طراحی خاص این وسیله به گونه ای است که می توانید از آن در برش و تزیین 
 .استفاده نمایید… میوه های متنوعی مثل: هندوانه، طالبی، خربزه و

جز ضروری ترین وسایلی است که باید در لیست خرید بسیاری از  بستنی اسکوپ
 .خریداران قرار گیرد

زار به گونه ای زیاد است که شما می توانید با توجه تنوع طراحی این محصول در با
آن جنسی را تهیه نمایید که از تمامی ویژگی های الزم برخوردار  اینترنتی خرید راهنمای به

 .باشد
فروش این وسیله کاربردی در فروشگاه های آنالین سراسر کشور، امکان پذیر است و شما 

می توانید به راحتی محصول مورد نظر خود را در میان لیست  اینترنتی خرید ز طریقا
محصوالت پیشنهادی دیگر، تهیه نمایید. در ذیل به نمونه هایی از موارد کاربرد این وسیله 

 :می پردازیم
 تزیین و برش انواع مختلف میوه ها .1

 تهیه کاپ کیک .2

 …برش و تزیین انواع مختلف بستنی و .3

 آشنایی با مزایای استفاده از انواع اسکوپ بستنی

همانطور که در جمالت باال به آن اشاره کردیم از این محصول به عنوان ابزاری جهت 
 .برش مواد غذایی مختلف به اسالیدهای مشخص شده و یکسان استفاده می شود

ن کالری بستنی اما از مهمترین مزایای اسکوپ این است که به وسیله آن اندازه گیری میزا
 .برای شما راحت تر و آسان تر خواهد شد

زیرا طراحی این محصول به گونه ای است که شما می توانید با توجه به پیمانه مشخص 
قاشق آن، میزان دریافتی کالری بستنی را اندازه گیری نمایید و به همان اندازه بستنی میل 

 .نمایید

آن دسته از افرادی که رژیم دارند و تمایل دارند به همین خاطر، این وسیله کاربردی برای 
 .به طور مداوم میزان دریافتی کالری مواد غذایی خود را بسنجند، توصیه می شود

https://greenlist.ir/
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اگر جهت خرید این محصول کاربردی مصمم هستید و تمایل به استفاده از آن را دارید، در 
 .دل مناسب مناسب آشنا کنیمادامه مقاله ما را همراهی کنید تا شما را با ویژگی های یک م

 خوری شیرینی بهترین خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 ات مهمی که در قیمت اسکوپ بستنی تاثیر گذار هستندنک

قبل از خرید این وسیله کاربردی، یک سری فاکتورهای مهم وجود دارند که توجه به آنها 
برای شما خریداران گرامی ضروری و واجب است. جهت آشنایی بیشتر به مواردی از این 

 :قبیل اشاره می کنیم

 نوع کاربری اسکوپ بستنی .1

که این محصول با توجه به کاربردهای آن در طرح های متنوعی تولید می شود، از آنجایی 
 .قبل از خرید باید در نظر داشته باشید که از آن چه استفاده ای می خواهید بکنید

آیا برای استفاده خانگی قصد تهیه آن را دارید یا می خواهید از این وسیله در کافی شاپ ها، 
 یید؟استفاده نما… رستوران ها و

مشخص کردن نوع کاربری محصول به شما اجازه می دهد تا محصولی را خریداری نمایید 
 .که متناسب با فعالیت شما باشد و از کیفیت مناسبی هم برخوردار باشد

 (توجه به ارگونومی محصول )اسکوپ بستنی .2

یکی از مهمترین مواردی که می تواند در فرآیند خرید این وسیله تاثیر گذار باشد، توجه به 
 .نوع طراحی آن یا ارگونومی محصول است

متاسفانه طراحی بسیاری از اسکوپ های بستنی به گونه ای است که مناسب استفاده به 
 .برش داد وسیله دست نیستند و نمی توان به راحتی بستنی را به قطعات یکسان

شما باید محصولی را خریداری نمایید که با کمترین فشار دست این عمل را انجام دهد. قبل 
از خرید به این مورد توجه نمایید مدلی که مجهز به فنر روی دسته می باشد، می تواند 

 .بهترین گزینه جهت خرید باشد

 کیفیت جنس بدنه محصول .3

این محصول باید در نظر داشت، توجه به کیفیت یکی از مهمترین مواردی که هنگام خرید 
 .جنس بدنه آن است

جنس های مختلفی از این محصول اعم از استیل، پالستیک، جیوه و فلز در بازار موجود 
 .هستند که تشخیص معایب و مزایای هر کدام از آنها قبل از تهیه به عهده خریدار است

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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ه از کیفیت بسیار مناسب و دوام باالیی مسلما تهیه محصولی به خریدار توصیه می شود ک
 .برخوردار باشد

با توجه به تجربه های افراد در زمینه خرید این محصول می توان گفت که جنس جیوه ای 
 .در مقایسه با جنس های دیگر از کیفیت بهتر و مناسب تری برخوردار است

بازار می باشد که از  از رایج ترین و مقاوم ترین مدل های موجود در استیل بستنی اسکوپ
 .نظر کارایی و بهداشتی برای خرید توصیه می گردد
اشد. متفاوت می ب بستنی اسکوپ قیمت البته در نظر داشته باشید با توجه به جنس محصول

از سایر جنس ها پایین تر می  پالستیکی بستنی اسکوپ قیمت و در بین مدل های مختلف
 .باشد

 (وسط، کوچکاندازه اسکوپ بستنی )بزرگ، مت .4

سایزهای متنوعی از این محصول را می توانید در بازار تهیه نمایید. اما قبل از هر چیزی 
توجه داشته باشید که با توجه به نحوه استفاده خود از این وسیله کاربردی، جهت خرید اقدام 

 .نمایید

 ی معموال از سایزهای بزرگ این محصول در آشپزخانه ها، کافی شاپ ها استفاده م
کاربرد … کنند و در تهیه انواع مختلف مواد غذایی از جمله: کاپ کیک، بستنی و

 .دارد

  بسیاری از افراد از سایز کوچک این محصول به بهانه های مختلف در آشپزی
 .استفاده می کنند

  ،معموال از سایز کوچک این وسیله کاربردی جهت برش میوه هایی مانند: هندوانه
 .شوداستفاده می … خربزه و

 قیمت اسکوپ بستنی .5

عوامل تاثیر گذار بر روی قیمت این محصول کاربردی آشپزخانه از مهمترین موارد مورد 
توجه هر خریداری است. عوامل مختلفی مانند: جنس و مشخصات بدنه، سایز، شکل 

 .تاثیر گذار هستند بستنی اسکوپ قیمت بر روی… ظاهری و
شما باید با توجه به فاکتورهای مهمی از قبیل: کیفیت و نوع کاربری محصول، بودجه مورد 

 .نظرتان را جهت خرید آن اختصاص دهید

 راهنمای نگهداری از انواع اسکوپ بستنی

یکی از مهمترین مواردی که هر خریداری باید به آن توجه نماید، در مورد نحوه چگونگی 
نی است. جنس محصولی خریداری شده، می تواند تاثیر فوق استفاده از اسکوپ های بست

 .العاده ای بر دوام و ماندگاری آن داشته باشد
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در این رابطه به شما خریداران گرامی توصیه می شود حتی االمکان سعی کنید آن جنس از 
محصولی را خریداری نمایید که بتوانید به راحتی بستنی را از قالب قاشق آن جداسازی 

 .یدنمای

قابلیت شستشوی آسان هم از مواردی است که باید مورد توجه خریداران قرار گیرد. به 
جیوه ای محصولی است که به خاطر جنس آن، بستنی به راحتی  بستنی اسکوپ عنوان مثال

 .از قاشق جدا می شود و می توان آن را به راحتی تمیز کرد

 

 

 


