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 ست کارد صبحانه خوری

در ست کارد های صبحانه خوری شما می توانید کاردهایی را مشاهده نمایید که از لحاظ  

 .اندازه کوچک تر از کاردهای معمولی هستند

از این مورد اغلب برای بریدن کره، مربا و مواردی از این قبیل استفاده می شود. در واقع  

 .بگیریدبرای غذاهایی که بافت نرم دارند باید از این کارد ها کمک  

 کارد صبحانه خوری

یکی از مواردی که در اغلب سرویس های غذاخوری مشاهده می شود، کارد صبحانه  

خوری می باشد. این مورد برخالف اسم خود در مهمانی ها یا پذیرایی های عصرانه نیز  

 .مورد استفاده قرار می گیرد

اغلب سایز بزرگی نیز   برای صبحانه یا عصرانه شما نمی توانید از کادرهای معمولی که

 .دارند، استفاده نمایید. از همین رو نیاز است تا یک کارد مخصوص داشته باشید

 ست کارد و چنگال صبحانه خوری

ست کارد و چنگال صبحانه خوری نسبت به ست های معمولی دارای اندازه کوچکتری می  

 .های عادی است باشند. البته تیغه چاقوی های آنان نیز به نسبت کند تر از نمونه 

از آنجا که ست های فوق در رنگ ها و مدل های متنوع ارائه می شوند از همین رو عالقه  

 .مندان زیادی را نیز به سمت خود جلب می نمایند

 کارد و چنگال صبحانه خوری

بسیاری از افراد تصور می نمایند که ست کارد و چنگال صبحانه خوری از یک سری کارد 

 .تشکیل شده است اما در واقع به این شکل نیستهای شبیه به هم  
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در این ست ها عموما یک کارد بزرگ و تیز، یک کارد کوچک و کند، چنگال و کفگیر  

مخصوص برای برش و برداشتن کیک قرار دارد. افراد بنا بر نیاز خود می توانند از این  

 .موارد استفاده نمایند

 سرویس کارد صبحانه خوری

یس صبحانه خوری دارید، الزم است تا در گام اول حتما به جنس کارد  اگر قصد خرید سرو 

 .ها توجه نمایید. نمونه های استیل دارای ماندگاری و دوام بیشتری هستند

البته باید این مورد را در نظر بگیرید که هزینه آنها نسبت به موارد معمولی بیشتر است.  

 .و چنگال یا کارد و قاشق باشندسرویس های صبحانه خوری می توانند دارای کارد 

 چاقو صبحانه خوری

یکی از مواردی که در اغلب ست های صبحانه خوری مشاهده می شود، چاقوهای  

 .مخصوص صبحانه است. این چاقو ها دارای سایز کوچکتری نسبت به موارد عادی هستند

ند. شما می توانید  همچنین باید دقت داشته باشید که به اندازه چاقوهای معمولی تیز نمی باش

مواد غذایی نرم را با آنها برش دهید. توصیه می شود مواردی را خریداری نمایید که در  

 .دست به خوبی جای گیرند

 خوری   چای  سرویس خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 ست چاقو صبحانه خوری

در تمام خانه ها داشتن یک ست چاقوی صبحانه نیاز است. به کمک این چاقوها شما می  

یر را از داخل ظرف  توانید مواد غذایی خود را خرد نمایید یا مواردی چون کیک و پن 

 .بردارید
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هر اندازه جنس چاقوها بهتر باشد، ماندگاری آنها نیز زیاد تر خواهد بود. لذا می توانید از  

 .آنان برای مدت زمان بیشتری بهره ببرید

 .لوازم آشپزخانه به ویژه لوازم غذاخوری، زیبایی و رنگ تازه ای به هر خانه می بخشند

در واقع ست های تزئینی و کاربردی غذاخوری از جمله کارد صبحانه عالوه بر زیبایی  

 .های ظاهری که دارد به علت کارایی و آسان نمودن اعضای خانه خیلی محبوب است

با گذشت زمان و به وجود آمدن کمپانی های معتبر در صنعت لوازم آشپزخانه، محصوالت  

 .از مشتریان را فراهم کنندبسیار زیادی تولید شده اند که نی 

در این مقاله سعی داریم تا راجب ست کارد صبحانه از جمله مدل ها و کاربرد آن ها  

 .صحبت کنیم

 کاربرد ابزار صبحانه خوری

بسیاری از افراد نصور می نمایند که ست های صبحانه خوری مزیت زیادی ندارند و نیاز  

ه ذکر است که استفاده از چاقوهای بزرگ در زمان  نیست حتما از آنها استفاده نمایند. الزم ب 

 .سرو صبحانه یا عصرانه کاربردی نیست

زیرا این موارد دارای دندانه های تیزی می باشند که ساختار مواد غذایی نرم را خراب می  

 .کنند. در واقع باعث له شدن آنها می شوند

 چرا باید این محصول را تهیه کنیم؟ 

که خرید ست کارد صبحانه ولخرجی است و در این شرایط    برخی از افراد معتقدند

 .اقتصادی خیلی جالب نیست
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ابزار های آشپزی در گذشته چندین کار مختلف را انجام می دادند. برای مثال یک قاشق به  

عنوان کفگیر هم استفاده می شد یا گاهی اوقات با آبمیوه گیر عمل آسیاب نمودن هم انجام  

 .می دادند

 .اوضاع کامال فرق کرده و برای هر مصرف ابزار جداگانه ای طراحی شده استاما االن 

مخصوص از میهمانان خود پذیرایی کنید نشان دهنده ای خوش   میوه کارد همچنین این که با

 .سلیقه بودن و ارزش قائل شدن شما در بهتر انجام شدن پذیرایی می باشد

اگر قرار باشد همه ی کار ها را با یک ابزار غذاخوری انجام دهید استهالک آن وسیله 

 .افزایش می یابد و به مرور فرسوده می شود

 ست کارد صبحانه شامل چیست؟ 

و دلنشین است. محتوای این  این ست یک سرویس کوچک چهار پارچه با طراحی جذاب 

سرویس شامل یک عدد چاقوی پخش کننده، یک عدد چاقوی اره ای، یک عدد چاقوی پنیر  

 .سخت )سفت( و چنگال می باشد

در واقع هرچیزی که برای خوردن یک صبحانه لذیذ در یک صبح قشنگ نیاز دارید در این  

ر بلکه می توانید کره هم مصرف  ست عرضه می شود. با استفاده از این کارد ها نه تنها پنی 

 .نمایید

و صرفا وظیفه پخش کردن پنیر روی نان را به عهده   چاقوی پخش کننده آن چنان تیز نیست

دارد. چاقوی پنیر سخت همانطور که از نامش پیداست، برای برش پنیر های سفت به کار  

 .می رود

یز است. البته بعضی از سرویس  چاقوی اره ای هم تیغه ای دندانه دار به شکل اره دارد که ت 

کارد پخش کننده هستند. این سرویس برای کسانی که گاهی اوقات در خانه   6ها فقط دارای 

 .خود مهمان دارند مناسب می باشد
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 انواع کارد صبحانه خوری

 سرآشپز  یا میزبان کارد .1

 نان کارد .2

 ای نیزه نوک کارد .3

 خوری پنیر کارد .4

 کارد سر آشپز  •

این چاقو پتانسیل همه کاره بودن را دارا است. یعنی می تواند مواد نرم مانند مرغ را ببرد و  

 .یا هویج را تکه تکه کند 

همچنین حجم بزرگ تری نسبت به بقیه چاقو ها دارد و این باعث شده تا فشار کمتری از  

 .دست انسان روی آن سوار شود و به نوعی ارگونومی سالمی دارد

 کارد نان •

استفاده می شود. این کاال   آشپزخانه چاقو رای بریدن و تقسیم کردن نان به چند تکه از اینب 

سانتی متر دارد و می تواند هر نانی را اعم از سنگک، لواش، تافتون   30تا   18ابعادی بین 

 .و … را برش بزند

 کارد نوک نیزه ای •

لبه های این چاقو خیلی تیز نیستند اما نوک خیلی تیزی مانند نیزه دارد که به همین دلیل به  

 .دآن چاقوی نوک نیزه ای می گوین 

 کارد پنیر خوری •

میهمانان با این ابزار پنیر را روی سطوح نان پخش می کنند. ست کارد صبحانه شامل یک  

 .چاقوی تیز تر برای بریدن پنیر های محلی که معموال سفت تر هستند نیز می باشد
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 نکات خرید کارد صبحانه خوری

دسته ی کارد ها با توجه به مارک های مختلف ، جنس متفاوتی نیز دارند. اما معموال از  

جنس استیل، چوب، سنگ و یا پالستیک ساخته می شوند. دسته های پالستیکی دارای رنگ  

 .های مختلف هستند

دسته های استیلی بهترین و لوکس ترین گزینه می باشند. زیرا طول عمر باال و ظاهر  

 .نسبت به سایر دسته ها دارند زیباتری

 مزایای ست کارد صبحانه

 قابل شستشو در ماشین ظرفشویی  •

 ظاهر زیبا و خوش دست •

 ارگونومیک و کاربردی  •

 عمر طوالنی و با دوام نسبت به کارد های پالستیکی  •

 ضد زنگ  •

 قیمت ست کارد صبحانه 

ی توان قیمت  بسیاری از ست های غذاخوری وارداتی هستند و به دلیل نوسانات ارز نم 

یکسانی برای آن ها تعریف کرد. همچنین دارای مارک های مختلف هستند و قیمت هر کدام 

 .ممکن است متفاوت باشد

 


