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 ظرف نان

ظرف های مخصوص نان دارای انواع متفاوتی می باشند. امروزه می توان نمونه های 

فلزی، پالستیکی، حصیری و چوبی را در بازار مشاهده نمود. این ظرف ها کمک می 

 .نمایند تا نان ها کمتر کپک بزنند و خشک شوند

 .می گیرندنمونه های پالستیکی به دلیل ایجاد گازهای سمی کمتر مورد استفاده قرار 

 ظرف نون

اگر قصد دارید تا یک ظرف نان ارزان خرید نمایید که قادر باشید در هر آب و هوایی از 

آن بهره ببرید، می توانید گزینه های پالستیکی را تهیه نمایید. این موارد ضد آب بوده و 

 .کارایی باالیی دارند

د که طرفداران زیادی را به البته امروزه نمونه های پارچه ای نیز در بازار وجود دارن

 .سمت خود جلب می نمایند. برای ساخت آنها اغلب از پارچه کتان استفاده می شود

از معدود ظروف آشپزخانه است که معموال برای حفظ بو و طعم نان تازه پخته  نان ظرف

 هشده مورد استفاده افراد قرار می گیرد. اگر قصد دارید که نان خود را نرم و خوشمزه نگ

 .دارید، خرید ظرف نان مرغوب و زیبا می تواند کمک کننده باشد

 ظرف جانونی

یک ظرف مخصوص نان می توان مزیت های زیادی را به همراه داشته باشد. به عنوان 

 .مثال به کمک آن شما می توانید برای مدت طوالنی تری، نان های خود را نگهداری نمایید

کپک می شوند. از همین رو طعم خوش و تازگی نان  ها مانع رشد از سوی دیگر این ظرف

 .در همه حالت حفظ می گردد
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 ظرف نگهداری نان

برای نگهداری از نان می توان از ظروف مخصوص استفاده نمود که در جنس های مختلف 

نیز به بازار ارائه می شوند. نمونه های پالستیکی بسیار سبک بوده و قیمت زیادی نیز 

که ظرف های فوق بازدهی خوبی داشته باشند، توصیه می شود تا از نمونه ندارند. برای این

هایی بهره ببرید که دارای چفت هستند. در این صورت هوا به درون ظرف ها نفوذ نمی 

 .کند

البته برای حفظ و نگهداری از نان نیز سایر روش های قدیمی نیز در برخی خانه ها به کار 

 .را مناسب نمی دانیمبرده می شود که ما آن روش ها 

به عنوان مثال؛ برخی افراد با نگهداری نان در کیسه های پالستیکی باعث می شوند که نان 

 .کپک بزند و آن را مانند یک سنگ خشک کند

 ظرف نان پالستیکی

یکی از انواع ظروف نگهداری نان که امروزه بسیار مورد استفاده قرار می گیرند، ظرف 

 .های پالستیکی هستند

البته در تهیه این موارد باید دقت داشته باشید که آنها حتما از پالستیک های با کیفیت تهیه 

شوند تا تاثیر منفی روی مزه و عطر نان نداشته باشند. خوشبختانه سطل های فوق در اندازه 

 .های مختلف داخل بازار وجود دارند

 سبد نان پالستیکی

منزل به خوبی نگهداری نمایید و مانع کپک زدگی  برای اینکه بتوانید از نان های خود در

 .آنها شوید، الزم است تا از ظروف مخصوصی بهره ببرید
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دقت نمایید که قبل از قرار دادن نان داخل ظرف های نان، حتما اجازه دهید تا به خوبی 

خنک شود. در غیر این صورت گرما باعث می شود تا نان مرطوب گردد و فضای 

 .ها فراهم می آورد برای رشد کپک مرطوب شرایط را

 ظرف نان استیل

ظرف نان شما می تواند از استیل ساخته شده باشد. این موارد مقاومت باالیی دارند اما برای 

 .محیط های مرطوب گزینه خوبی نمی باشند

ظرف های استیل به راحتی می توانند از خشک شدن نان جلوگیری نمایند. البته در نظر 

که اگر محیط شما رطوبت باالیی دارد، این موارد نمی توانند زیاد کاربردی  داشته باشید

 .باشند

 ظرف نان فلزی

برای اینکه خرده های نان در آشپزخانه پخش نشوند و نان ها همیشه خوش طعم باقی بمانند، 

 .الزم است تا از ظروف مخصوص نان استفاده نمایید

این ظرف ها دارای جنس های متفاوتی هستند که افراد بنا بر سلیقه و نیاز خود تهیه می 

نمایند. به طور مثال نمونه های فلزی در خانه هایی که دکوراسیون مینیمال دارند، بسیار 

 .طرفدار دارند

 ظرف نان بامبو

نسبتا  یکی از ظروف مخصوص نان که امروز بسیار مورد توجه قرار می گیرد و قیمت

 .باالیی نیز دارد، ظرف های بامبو می باشند

یکی از مزیت های این ظروف، ماندگاری و طول عمر زیاد آنها است. البته باید در نظر 

 .داشته باشید که زیبایی ظروف بامبو نیز بسیار زیاد است
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 قیمت جانونی پالستیکی

از پالستیک ساخته شده اند،  در بین انواع جای نان که داخل بازار وجود دارند، مواردی که

 .قیمت مقرون به صرفه تری دارند

البته باید این مورد را نیز در نظر داشته باشید که گزینه های پالستیکی دارای اندازه ها و 

مشخصات متفاوتی هستند که این مورد روی قیمت آنها نیز تاثیر دارد. به طور مثال برخی 

 .تنداز آنها دارای توری و پارچه نیز هس

 سطل نان خشک

بهترین روش برای نگهداری از نان های خشک، استفاده از سطل های مخصوص است که 

 .درب دار می باشند. این سطل ها می توانند به صورت حصیری یا پالستیکی باشند

با توجه به اینکه هوا به داخل سطل های مذکور نفوذ نمی نماید لذا نان ها نیز دچار کپک 

 .زدگی نمی شوند

 ظرف نگهداری نان خشک

یکی از مواردی که در اغلب خانه ها مشاهده می شود، ظروف نگهدارنده نان خشک می 

 .است

برای اینکه نان ها در برابر هوای آزاد خشک نشوند، نیاز است تا در محیط های سربسته 

که هوا کمتر رد و بدل می شود، نگهداری گردند. از همین رو می توان از ظروف فوق 

 .هره بردب

 .در این مقاله کاربردی قصد داریم به شما نکات مهم برای خرید ظرف نان ارائه دهیم
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 نان توستر بهترین خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 نکات مهم برای خرید ظرف نان کدامند؟

خرید اینترنتی یا حضوری ظرف نان شامل نکاتی است که در ادامه به بررسی آنها می 

 :پردازیم

 کدام جنس برای شما راحت تر است؟ .1

می شوند. بهتر به طور کلی ظروف نان از جنس چوب، فلز، پالستیک و سرامیک ساخته 

است ظرفی را انتخاب کنید که با تم و دیزاین آشپزخانه سازگاری داشته باشد و سیستمی 

 .مدرن را در برگیرد

معموال این ظروف آشپزخانه از هر جنسی که باشند برای شما مزیت هایی به همراه خواهند 

 .داشت

 دوست دارید که اندازه ظروف تا چه اندازه باشد؟ .2

انتخاب اندازه ظرف نان اشتباه باعث می شود که سود زیادی نبرید. پس در انتخاب آن دقت 

سانتی متر است و ظروف پالستیکی فضای  06کنید. معمولی ترین اندازه این ظروف 

 .بیشتری ارائه می دهند

البته برخی از آنها دارای دو سکو برای نگهداری دو نان یا شیرینی دیگر هستند و این 

 .تخاب برای افرادی که زیاد پخت و پز دارند، گزینه مناسبی خواهد بودان

سانتی  06الی  06اگر تنها زندگی می کنید یا خانواده کوچکی دارید می توانید از ظروف 

 .متر استفاده نمایید

 

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%aa%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%b1/


  

    

 

6 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  پرفروش و زیبا نان ظرف مدل ۵۲

 

 جنبه های دیگر را در نظر دارید؟ .3

رطوبت است. اگر  با کیفیت دارای دریچه های هوا برای جلوگیری از تجمع نان ظرف یک

در منطقه ای گرم زندگی می کنید، مطمئن شوید که ظرف دارای تهویه است و از رطوبت 

 .جلوگیری می کند

 از نحوه باز شدن ظرف نان خبر دارید؟ .0

 :روش های باز شدن درب ظرف نان شامل موارد زیر است

 راحت، دسترسی و استفاده آسان و عدم نیاز به فضای زیاد: تاپس رول

درب از سمت جلو باز می شود، هنگام باز کردن به فضای بیشتری نیاز دارد : لوالیی درب

 .و مناسب برای فضای پیشخوان باز است

 .شما را ملزم می کند تا دسته را سمت خود بکشید: بازشو درب

البته این سه نوع درب، تنها نمونه ای از درب های این ظروف نگهداری نان هستند. شاید 

 .وشگاه ها با دیگر انواع آن روبرو شده باشیدشما در فر

 کدام سبک را می پسندید؟ .5

 ! فرقی نمی کند که دیزاین و دکوراسیون آشپزخانه شما رنگی باشد یا براق

وجود دارد که متناسب با سلیقه شما و تم آشپزخانه باشد. معموال  نان ظرف همیشه یک

سجام بیشتر سعی کنید ظروفی انتخاب ظروف استیل سبکی مدرن به همراه دارند و برای ان

 .کنید که مناسب آشپزخانه زیبای شما باشد

اگر اهل سبک پر زرق و برق هستید به سراغ ظروف سرامیکی بروید که در طرح های 

 .مختلف ارائه می شوند و معموال همه کاره اند

 .ظروف نان چوبی نیز از سبکی سنتی برخوردارند و معموال مطلوب واقع می شوند
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 ظرف پالستیکی نیز ظاهری معمولی و مینیمالیستی دارند و البته یک نان ظرف ظروف

 .دارای سطح صاف به شما کمک می کند تا سایر وسایل را روی آن نگهدارید نان

 انواع ظرف نان کدامند؟

 آیا به دنبال ظرف نان هستید که بتوانید نان خود را برای مدت طوالنی در آن نگهدارید؟

 با وجود طرح ها و سبک های مختلف در بازار، باز هم نمی توانید تصمیم قطعی بگیرید؟

ما اینجاییم تا انواع ظرف نان را معرفی کنیم و قدرت خرید شما را باال ببریم. با ما همراه 

 .باشید

 ظروف چوبی .1

چوب کاج، بامبو یا توس از مهمترین چوب های به کار رفته در ساخت این ظروف به 

ار می روند. چوب کاج فوق العاده زیبا است و به عنوان محبوب ترین ظرف نانی شم

 .شناخته می شوند

به دلیل رنگ بسیار کم، در هر فضای داخلی متناسب است و می توان آن را به دلخواه با 

 .آشپزخانه یا اتاق ناهار خوری ادغام کرد

 .رخوردار استچوب بامبو نیز تیره تر، گرم تر و از قیمت پایین تری ب

 .چوب توس نیز در رده های ارزان قرار می گیرد و وزن قابل توجهی ندارد

 .مزایا: ضد باکتری و هیچ شانسی برای رشد باکتری باقی نمی گذارد

معایب: رطوبت نان توسط چوب جذب می شود و در نهایت نان سریع در آنها خشک می 

 .شوند
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 ظروف سرامیکی .2

و طرح های مختلف به فروش می رسند و دارای ظاهری این ظروف در انواع رنگ ها 

شیک، اما شکننده هستند. در هنگام خرید این نوع ظروف باید توجه کنید که فضای داخلی 

 .آن لعاب داده باشد

تمیز کردن آنها راحت است، اما رطوبت اضافی جمع شده نمی تواند فرار کند. در چنین 

 .ازک یا خاک رس بدون لعاب استفاده شودظروفی باید از درب هایی از جنس چوب ن

 .در ظروفی که قسمت داخلی و بیرونی آن لعاب داده باشد، نان به سرعت کپک می زند

 ظروف پالستیکی .3

این نوع ظروف بسیار محکم بوده و از محبوبیت بیشتری در خانواده هایی که بچه کوچک 

دارند، برخوردار است. این مدل در انواع رنگ ها موجود می باشد و رطوبت درون آن به 

 .مدت زیاد دوام می آورد

ش اگر این ظروف سوراخ شوند، نان به مدت طوالنی تازه نخواهد ماند و البته عیب این رو

 .در این است که رطوبت زیاد سبب چسبناک شدن نان ها می شود

 ظروف فلزی .0

شما می توانید از بین انواع فلز یکی را انتخاب کنید، اما باید مطمئن شوید که آن ماده ضد 

 .زنگ باشد

بسیاری از ظروف نان فلزی از آلومینیوم ساخته شده اند و معموال ظروف استیل ظاهری 

شیک به آشپزخانه می دهند. در صورتی که این ظروف دارای تهویه مناسب نباشند، نان 

 .خراب می شود
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 نکات مهم در نگهداری از ظرف نان کدامند؟

 غییر نکند. این مکان نباید ظرف نان را در مکانی قرار دهید که دما به طور مداوم ت

درجه  11تا  12خیلی مرطوب و گرم باشد. مناسبترین دما برای نگهداری از آن 

 .سانتی گراد است

 از نگهداری آن در نزدیکی ماکروویو یا اجاق گاز جلوگیری شود 

 سعی کنید نان ها را برش دهید، سپس درون ظرف قرار دهید. 

م نکات مهم حول خرید ظرف نان به شما عزیزان ارائه امیدواریم در این مقاله کاربردی تما

 .داده باشم

 جمع بندی خرید اینترنتی ظرف نان

حاال احتماال انواع ظرف نان و همچنین نکات مهم برای خرید آنها را می شناسید و طبق 

 .ی خود به خوبی می دانید کدام یک را انتخاب کنیدسلیقه

و مقایسه امروز گرین لیست در دسته بندی لوازم آشپزخانه  آنالین خرید راهنمای امیدواریم

 .در زمان خرید به شما کمک کرده باشد و بتوانید خرید آنالین موفقی داشته باشید

شما مخاطبان عزیز می توانید نظرات ارزشمند خود را از طریق فرم ارسال دیدگاه برای 

 .ارسال کنید تا برای تکمیل مقاله از آنها استفاده گرددتیم پشتیبانی ما 

از اینکه برای مطالعه مقاالت وب سایت گرین لیست وقت گذاشتید سپاسگزاریم. در انتهای 

مقاله بهترین مدل های ظرف نان را بررسی و برای شما گردآوری کرده ایم تا خریدی 

 .مقرون به صرفه داشته باشید
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