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 آبکش

آبکش از جمله مهمترین و پرکاربردترین وسایل آشپزخانه به شمار می رود. این محصول  

کاربردهای فراوانی داشته و از آن می توان جهت شستشوی سبزی، میوه و…. استفاده  

 .نمود

آبکش های آشپزخانه عموما شامل دو دسته آبکش های پالستیک و استیل بوده که هر کدام  

 .ایای مخصوص به خود برخوردار هستنداز آنها از معایب و مز

 بهترین مارک آبکش استیل 

آبکش استیل از مقاوم ترین و بهترین آبکش های پرطرفدار در بازار به شمار می رود. این  

محصول برندهای تولیدی متفاوتی داشته و به همین دلیل بهتر است که قبل از خرید در  

 .ام شودمورد انتخاب بهترین مدل بررسی های الزم انج

از بهترین مارک های این محصول می توان به رومانیتک هوم، وی ام اف سری گورمت و  

 .ابتکار اشاره کرد

 انواع آبکش 

آبکش آشپزخانه، یکی از پرطرفدارترین محصوالت موجود در بازار بوده که کارایی بسیار  

لف نظیر:  زیادی دارد. از آبکش های آشپزخانه می توان جهت انجام فعالیت های مخت 

 .شستشوی انواع میوه، سبزی یا آبکشی برنج استفاده نمود

آبکش های آشپزخانه دارای جنس های مختلفی بوده که از رایج ترین آنها می توان به آبکش  

 .های پالستیکی یا استیل اشاره نمود

ای جهت استفاده برای ترین وسایلی است که در هر خانهاز ضروری آشپزخانه آبکش

 .شودمختلف )صاف کردن برنج، شستن میوه، سبزی و…( از آن استفاده میکارهای 
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ها در ظاهری یکسان اما در سایزهای بسیار متنوع به صورت تکی و ست چندتایی  آبکش

 .روندداری به شمار میتولید و مورد استفاده روزانه هر خانم خانه

ترین محصول در بازار  وششمار آن در رده پرفرآبکش آشپزخانه به دلیل کاربردهای بی

 .محسوب شده که تقاضا برای آن بسیار زیاد است

های ایرانی رواج داشته و جز  استفاده از آبکش از قدیم تا به االن در میان خانواده

 .ترین وسیله هنگام فعالیت آشپزی به شمار رفته استکاربردی

پزی انجام نخواهد شد و به  های مربوط به آشمسلما بدون این وسیله، بخش مهمی از فعالیت

ترین محصولی باشید که کار شما را در  همین دلیل، نیاز است که به دنبال بهترین و با کیفیت

 .ترین زمان ممکن انجام دهدسریع

های توانید با انواع و اقسام مدلتنها با یک جستجوی ساده در دنیای اینترنت می

های معتبر در سراسر آشنا شده و جهت خرید اینترنتی از سایت آشپزخانه آبکش گوناگون

 .کشور، محصول مورد نظر خود را تهیه نمایید

 آبکش روحی پایه دار

نوعی دارد. طراحی جذاب این  آبکش روحی از لحاظ نحوه ساخت، طراحی ظاهری مت

محصول باعث شده تا تمایل به خرید آن افزایش یابد. از این محصول پر کاربرد آشپزخانه  

 .توان جهت انجام فعالیت های مختلف استفاده نمودمی 

کند. آبکش روحی پایه دار دارای پایه دار بودن محصول فرایند آبکشی را بسیار آسان تر می 

 .توان تهیه نمودکه از بازار می  سه سایز مختلف بوده

 آبکش روحی دیجی کاال

جنس تولیدی آبکش روحی از فلز بوده و دارای کیفیت تولیدی بسیار مناسبی است. آبکش  

 .روحی در سایزهای متنوعی تولید شده و طول عمر نسبتا باالیی دارد
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یش رو داشته باشد.  همین امر باعث شده تا خریدار گزینه های بیشتری را به هنگام انتخاب پ 

 .شما می توانید این محصول را با مناسب ترین قیمت از سایت دیجی کاال تهیه نمایید

 قیمت آبکش پالستیکی بزرگ 

آبکش های پالستیکی بزرگ از جمله آبکش های پر طرفداری بوده که در خانه هر ایرانی  

دی و طرح های می توان آنها را به راحتی یافت. آبکش های پالستیکی بزرگ رنگ بن 

 .بسیار متنوعی دارد

شما می توانید این محصول کاربردی آشپزخانه را با مناسب ترین قیمت از آنالین شاپ ها یا 

 .ها تهیه نماییدبه صورت حضوری از فروشگاه

 قیمت آبکش استیل تکی 

آبکش استیل تکی از جمله محصوالتی بوده که در بازار تقاضای زیادی برای آن وجود  

آبکش های استیل به دلیل جنس، استحکام و کیفیت بسیار باالیی که دارند از قیمت   دارد.

 .بیشتری هم برخوردار هستند

نوع برند تولیدی و مدل آبکش استیل باعث شده تا شاهد قیمت های متفاوت این محصول  

 .کاربردی و پر طرفدار در بازار باشیم

 قیمت آبکش استیل بدون دسته 

سته از محبوب ترین آبکش های پرطرفدار در بازار بوده که تقاضا آبکش استیل بدون د

 .جهت خرید آن زیاد است

آبکش های استیل به دلیل کیفیت تولیدی مناسبی که داشته در مقایسه با جنس های دیگر،  

استحکام و طول عمر زیادی دارند. آبکش های استیل بدون دسته در رده بندی قیمتی  

 .هستند متفاوتی در بازار موجود
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 انواع آبکش آشپزخانه از لحاظ کارکرد

های مختلف از آن  ای ضروری و کاربردی است که جهت فعالیتآبکش آشپزخانه، وسیله

های مختلفی داشته که شما با توجه به  شود. این محصول از لحاظ کارکرد، مدلاستفاده می

 .توانید آنها را تهیه نماییدنیاز و نوع استفاده خود می

 :توان به موارد زیر اشاره کردهای آبکش که بسیار پرطرفدار بوده میترین مدلایجاز ر

 دارآبکش لگن •

پایه اصلی این محصول، لگنی است که آبکش در زیر آن قرار گرفته است. به عبارتی، این  

های مربوط به  توان به وسیله آن فعالیتمدل از دو ظرف متصل به هم تشکیل شده که می

های قدیمی بوده که در  کشی وسایل را انجام داد. این محصول، مدل جدید آبکششستن و آب

مند به آشپزی از محبوبیت بسیار زیادی برخوردار شده است. البته این  های عالقهمیان خانم

 .توان از آن استفاده نمودهای مختلف میدو ظرف، کامال قابل جداسازی بوده و برای فعالیت

 دارلگن آبکش •

دیزاین و طراحی این محصول با مدل قبلی کامال متفاوت است به نحوی که آبکش در زیر  

توانید  لگن قرار گرفته است. با کج کردن لگن و تخلیه آب اضافی از درون آن می

تر و در  جات به وسیله این محصول را راحتهای مربوط به شستن میوه و سبزیفعالیت

ام دهید. البته خرید انواع مختلف آبکش بستگی به این دارد که کار کردن  زمان بسیار کم انج 

 .تر باشدبا کدام مدل برای شما راحت

 های مختلف آبکش آشپزخانه جنس

شاید پیش خود فکر کنید که خرید این وسیله کاربردی کار بسیار آسانی است اما با توجه به  

 توان گفت که کیفیت  ازار عرضه شده، میهای مختلفی که از این محصول تولید و به ب جنس
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های مختلف، انتخاب  عملکرد شما بستگی به این دارد که چه جنسی از آبکش را برای فعالیت

های آبکش آشپزخانه که در بازار موجود هستند،  نمایید. در ادامه به مهمترین ویژگی جنس

 :پردازیممی

 آبکش استیل  •

  قیمت موارد زیر دقت نمایید. در این مدل معموال  به استیل آبکش مارک بهترین برای تهیه

از بدون پایه گرانتر می باشد ولی برای استفاده مزایای بیشتری دارد   دار پایه استیل آبکش

 .بنابراین در زمان خرید این مورد را در نظر بگیرید

شد از نوع کوچک تر آن گرانتر می با بزرگ استیل آبکش قیمت همچنین به یاد داشته باشید

 .ولی کارایی بیشتری در آشپزخانه شما دارد

های دیگر از کیفیت و ماندگاری بسیار باالیی  آبکش استیل در مقایسه با جنس .1

 .برخوردار است

هایی است که باید به آن  ضد لک و ضد زنگ بودن این جنس از مهمترین ویژگی .2

 .اشاره کرد

 آبکش پالستیکی  •

 .قایسه با مدل دیگر داردآبکش پالستیکی قیمت بسیار مناسبی در م .1

طوالنی مدت به هیچ عنوان توصیه   کیفیت این محصول پایین بوده و جهت استفاده .2

 .شودنمی

جنس پالستیک در برابر حرارت، به راحتی آب شده و کیفیت عملکردی خود را  .3

 .دهداز دست می

 روحی  قابلمه خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

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%a8%d9%84%d9%85%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%ad%db%8c/
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 معرفی نکات مهم هنگام خرید آبکش آشپزخانه 

 انتخاب نعوع محصول  •

های مختلف از دار به دو صورت در بازار موجود بوده که بر اساس استفاده ظروف آبکش

رسند. جهت انتخاب درست خود از این محصول، نیاز خود را در  آن در بازار به فروش می

 .نظر گرفته و سپس جهت خرید بهترین مدل آن، اقدام نمایید

 نوع جنس •

های بسیار خوبی برخوردار باشد، باید به جنساگر به دنبال محصولی هستید که از کیفیت  

تولیدی موجود در بازار توجه نمایید. به عنوان مثال، کیفیت و دوام بسیار باالی آبکش استیل  

 .در مقایسه با جنس پالستیک این محصول بر همگان آشکار است

د، استفاده تری برخوردار باشای هستید که از قیمت ارزاناما اگر به دنبال آبکش آشپزخانه

 .شوداز آبکش پالستیکی به شما توصیه می

 طراحی محصول  •

های آشپزخانه را از لحاظ پایه دار بودن آنها بررسی کرده و در نظر  طراحی ظاهری آبکش

 .تر استبگیرید که کدام مدل از آنها هنگام استفاده برای شما راحت

توانید به راحتی ظرف  ه و میپایه دار بودن آبکش باعث تخلیه کامل آب از درون ظرف شد

 .را روی سینک یا سطوح دیگر قرار دهید
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 دسته دار یا بدون دسته  •

های دسته دار بودن یا بدون دسته آبکش آشپزخانه تصمیم  با توجه به نیاز خود در مورد مدل

بگیرید. زیرا دسته دار بودن آبکش باعث شده تا شما بتوانید حجم باالیی از وسایل را شسته  

 .گیردتر صورت میو آبکشی نمایید. حمل و نقل ظرف هم بدین وسیله بسیار آسان 

 سایز محصول  •

شود. اگر جز  های گوناگون تولید میی متنوعی از آبکش آشپزخانه جهت استفاده سایزها

کنید  آندسته از افرادی هستید که حجم باالیی از وسایل را به وسیله این محصول، آبکشی می

 .تر استهای سایز بزرگ جهت استفاده برای شما مناسبپس انتخاب آبکش

 .محصول بستگی به نیاز فرد خریدار داردالبته انتخاب سایزهای کوچک و متوسط این 

 استاندارد محصول •

های موجود بر روی آبکش از مهمترین فاکتورهایی است که کمتر  استاندارد بودن سوراخ

های روی آبکش به یک اندازه  گیرد. اگر ظاهر سوراخمورد توجه فرد خریدار قرار می

 .شدنباشد، موقع آبکشی مواد غذایی با مشکل مواجه خواهید 

های موجود در بازار دارای یک سوراخ بوده و در مواقعی که نیاز است آب بعضی آبکش

 .برنج کشیده شود، استفاده از آن بسیار سخت خواهد بود

 قیمت محصول  •

قیمت آبکش آشپزخانه بستگی به این دارد که شما بخواهید چه جنسی از محصول را و با چه  

توان از مهمترین  کل ظاهری، سایز محصول را میامکاناتی، خریداری نمایید. کیفیت، ش

 .آشپزخانه، دانست فاکتورهای تاثیرگذار بر قیمت تمام شده آبکش
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 راهنمای نگهداری از آبکش آشپزخانه 

های آن گیر کند  های مواد غذایی داخل سوراخگاهی ممکن است هنگام استفاده از آبکش، تکه

شوید. این موضوع مخصوصا در مورد  و هنگام تمیز کردن محصول با مشکل مواجه  

 .های پالستیکی زیاد مشاهده شده استآبکش

توانید از  های آبکش میهای غذایی درون سوراخجهت جلوگیری از گیر کردن هرگونه تکه

 .مسواک یا یک فرچه کوچک استفاده نمایید

وسیله  به این ترتیب که در ابتدا اجازه دهید آبکش درون آب کمی خیس شود و سپس به 

های گیر کرده از مواد مسواک آنقدر روی سوراخ صافی یا آبکش بکشید تا تمامی خرده

 .غذایی مختلف از داخل آن جدا شود

کننده بشویید   در نهایت، جهت تمیز کردن کامل آبکش، آن را به وسیله آب و مواد ضدعفونی

 .ها از سطوح و بدنه آن پاک شودتا تمامی آلودگی

 سخن آخر

های مختلف آبکش آشپزخانه را حاال احتماال انواع آبکش آشپزخانه از لحاظ کارکرد و جنس

 .می شناسید و نکات مهم هنگام خرید این محصول را با هم بررسی کردیم

ی خود به خوبی می دانید کدام نوع و  با مطالعه مطالب امروز به راحتی و با توجه به سلیقه

و مقایسه امروز گرین لیست در   اینترنتی خرید راهنمای یممدل را انتخاب کنید. امیدوار

 .برای خریدی رضایت بخش و آگاهانه به شما کمک کند آشپزخانه لوازم یدسته بند 

شما همراهان عزیز گرین لیست می توانید از طریق فرم ارسال دیدگاه هر نوع سوال و نظر  

خود را با ما در میان بگذارید. در ادامه برای کمک به شما لیستی از برترین محصوالت  

 .بازار را آماده کرده ایم، تمامی این محصوالت از کیفیت و قیمت مناسبی برخوردار هستند
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