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 چیزی که باید در مورد دستگاه فرنچ پرس بدانیدهر آن

ترین ابزارهای کاربردی جهت تهیه قهوه است. با این دستگاه یکی از اصلی پرس فرنچ

 .طعم را تجربه نمودی فرانسوی خوشتوان لذت یک قهوهمی

وه را هآوری مخصوص قفردی ایتالیایی به نام آتیلیو کالیماتی، این دستگاه دم 9191در سال 

اختراع کرد. بعد از جنگ جهانی دوم، استفاده از این دستگاه جهت تهیه قهوه در فرانسه و 

 .سپس کشورهای دیگر رواج یافت

بسیار آسان بوده و به دستورالعمل خاصی جهت تهیه قهوه  پرس فرنچ دستگاه از استفاده

شیر چای، چای سبز و فوم ها،توان انواع مختلف دمنوشنیازی نیست. البته با این دستگاه می

 .کاپوچینو را درست کرد

ی فرانسه را تجربه خواهید کرد. در ادامه با ما نظیر قهوهپرس، طعم بیبا استفاده از فرنچ

ی پرس جهت تهیه یک قهوههمراه باشید تا شما را با راهنمای جامع استفاده از فرنچ

 .کیفیت آشنا نماییمفرانسوی با

 ستگاه فرنچ پرس جهت تهیه قهوهآشنایی با اجزای د

های مختلف قیمتی خریداری نمود. توان در ردهرا می پرس فرنچ دانیمهمانطور که می

هیه طعم را تی فرانسه خوشکیفیت که به وسیله آن یک قهوهپرس بامسلما، تهیه یک فرنچ

 .ای برخوردار استنمایید از اهمیت ویژه

سری در بازار موجود بوده که با توجه به یک ساز قهوه دستگاه های متفاوتی از اینمارک

های موجود در بازار پرستوانید جهت تهیه آن اقدام نمایید. به طور کلی فرنچنکات مهم می

 :انداز اجزای زیر تشکیل شده

 شودگفته می پرس فرنچ ی دستگاهاستند که به آن پایه. 

 ای و سرامیکی در های مختلف فلزی، پالستیکی، شیشهمخزن دستگاه که در جنس

تگاه ترین دسکیفیتبازار موجود است. البته ناگفته نماند که اگر به دنبال تهیه با

 .پرس هستید، مدل فلزی آن را انتخاب نماییدفرنچ
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 کندایفا میهای ریز قهوه، نقش مهمی فیلتر دستگاه که در جداسازی مایع از دانه. 

 درپوش و اهرم دستگاه 

لیتری و میلی 066های مختلف یک لیتری، های موجود در بازار دارای ظرفیتپرسفرنچ

 .توانید بهترین مدل را انتخاب نماییدسی بوده که با توجه به نیاز خود میسی 056

 0های کوچک جهت سرو پرسالبته جهت اطالع بیشتر شما عزیزان باید بگوییم که فرنچ

 .فنجان مناسب هستند 8الی  4های بزرگ جهت سرو پرسفنجان و فرنچ 4الی 

 پرس فرنچ بهترین خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 های قهوه فرانسه بیشتر آشنا شویمبا ویژگی

آن  یتهیه ی فرانسه چیست و طرزی فرانسه آشنا هستیم. اما اینکه قهوههمگی ما با اسم قهوه

در مورد آنها  پرس فرنچ قبل از کار با دستگاهچگونه است از نکات مهمی است که باید 

 .اطالعات کاملی کسب کنید

های دیگر تفاوت چندانی ندارد. قهوه کنند قهوه فرانسه با قهوهبسیاری از افراد تصور می

های بزرگ یا حتی لیوان جهت سرو های دیگر، رقیق بوده و از فنجانفرانسه بر خالف قهوه

 .شودآن استفاده می

ر تهیه نمایید باید د پرس فرنچ طعم فرانسه با دستگاهی خوشخواهید یک فنجان قهوهاگر می

ی فرانسه در مقایسه با سایر مورد اصول سرو آن اطالعات کاملی داشته باشید. کافئین قهوه

 .ها کمتر استقهوه

د در واما اگر شما از یک لیوان بزرگ جهت سرو این قهوه استفاده کنید، مسلما کافئین موج

های دیگر بیشتر خواهد شد. البته ذکر این نکته ضروری است آن نسبت به اسپرسو یا قهوه

 .گیردهای آن مورد بررسی قرار میکه کافئین موجود در قهوه با توجه به دانه

 

 

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%81%d8%b1%d9%86%da%86-%d9%be%d8%b1%d8%b3/
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 نکات مهمی که قبل از تهیه قهوه با دستگاه فرنچ پرس باید بدانید

 .شودباعث تلخ شدن آن می باقی ماندن طوالنی قهوه در مخزن دستگاه .9

توانید قهوه های موجود در بازار دارای پیمانه بوده که با توجه به آن میپرس فرنچ .9

 .را تهیه نمایید

 .ای استکننده به قهوه، کامال سلیقهاستفاده از شیر یا اضافه کردن مواد شیرین .0

 .هد داشت، نقش مهمی در طعم آن خواشده جهت تهیه قهوهاستفاده از آب تسویه .4

 96الی  5پرس، ی فرانسه با دستگاه فرنچسازی جهت تهیه قهوهبهترین زمان آماده .5

ایم سازی قهوه بیشتر از این تدقیقه در نظر گرفته شده است. البته توجه نمایید که آماده

 .به ذائقه فرد بستگی خواهد داشت

 تهیه قهوه با فرنچ پرس و مراحلی که باید طی نمایید

ی بسیار آسان است. تنها کافیست با طی کردن مراحل زیر یک قهوه پرس فرنچ با تهیه قهوه

 .طعم و گوارا تهیه نماییدفرانسه بسیار خوش

 قهوه مخصوص فرنچ پرس را آسیاب کنید 

ی فرانسه را تهیه کرده و آن را با دستگاه مخصوص سازی بهتر است که قهوهقبل از آماده

ی بسیار متفاوتی از قهوه را تجربه خواهید آسیاب کنید. مسلما با آسیاب کردن، طعم و مزه

 .کرد

توانید از پودر قهوه خریداری شده هم استفاده نمایید. در صورت نداشتن دستگاه البته شما می

نظر قرار دهید. البته خوری پودر قهوه جهت تهیه این نوشیدنی مدقاشق غذا 8سیاب، مقدار آ

 .این مورد به سلیقه و ذائقه فرد بستگی خواهد داشت
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 قبل از تهیه قهوه با فرنچ پرس به میزان آب مورد نیاز توجه کنید 

خواهید جهت سرو این نوشیدنی البته این مورد به شما بستگی دارد که از چند فنجان قهوه می

ی فرانسوی برای هر فنجان، در ادامه به میزان آب مورد نیاز جهت تهیه قهوه .استفاده کنید

 :اشاره شده است

 ی فرانسوی، یک فنجان آب و دو قاشق غذاخوری دانهجهت سرو یک فنجان قهوه .9

 .نظر قرار دهیدرا مد قهوه

قهوه را  چهارم فنجان دانهی فرانسوی، دو فنجان آب و یکجهت سرو دو فنجان قهوه .9

 .نظر قرار دهیدمد

قهوه  ی فرانسوی، چهار فنجان آب و نصف فنجان دانهجهت سرو چهار فنجان قهوه .0

 .نظر قرار دهیدرا مد

 و یک فنجان کامل دانهی فرانسوی، هشت فنجان آب جهت سرو هشت فنجان قهوه .4

 .نظر قرار دهیدقهوه را مد

 آب را قبل از ریختن در مخزن فرنچ پرس بجوشانید 

ی فرانسوی استفاده کنید. در جمالت قبلی به میزان آب مورد از آب جوشانده جهت تهیه قهوه

ایم. بعد از گذشت یک دقیقه، آب را داخل نیاز با توجه به هر فنجان قهوه، اشاره کرده

بر روی پودر قهوه بریزید. سپس از پایین به باال، مایع را به خوبی هم  پرس فرنچ مخزن

 .بزنید

 اجازه دهید که در مدت مشخص شده قهوه داخل فرنچ پرس دم بکشد 

دقیقه  4را گذاشته و به مدت  پرس فرنچ بعد از مخلوط کردن آب و پودر قهوه، درپوش

آوری از ته توجه داشته باشید که هر چقدر زمان دماجازه دهید قهوه به خوبی دم بکشد. الب

 .تر شود قهوه طعم بسیار تلخی پیدا خواهد کردشده، طوالنیحد مشخص
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 جان نماییدتوانید قهوه آماده شده را نوشدر مرحله آخر می 

ی فیلتر، پودرهای قهوه را از مایع جدا کنید. سپس در مرحله آخر باید با فشار دادن دسته

جان طعم را نوشداخل یک لیوان یا فنجان بزرگ ریخته و این نوشیدنی بسیار خوش قهوه را

 .نمایید

 


