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 ست جا ادویه

اگر مایل نباشید تا ست جا ادویه شما روی کابینت قرار گیرد، باید از گزینه های داخلی 

 .کشویی بهره ببرید

این موارد اغلب داخل کابینت به صورت افقی جا می شوند. برای تهیه این گزینه ها الزم 

 .است تا حتما به نوع درب آنها دقت نمایید تا ادویه ها از آنان به بیرون نریزند

، برخی از ست های جا ادویه ای دیواری هستند. این موارد برای آشپزخانه  ادویه جا ست

 .ی می باشندهای کوچک بسیار کاربرد

شما می توانید نمونه های زیبای آنها را در بازار مشاهده نمایید که با تهیه آنان استایل 

 .آشپزخانه نیز به صورت کامل تغییر می یابد

گزینه هایی که از چوب و شیشه استفاده نموده اند زیبایی زیادی دارند و برای هر آشپزخانه 

 .ای می توان از آنها استفاده کرد

 ادویه جات آشپزخانهست 

هدف از خرید جا ادویه این مورد است که بتوان به راحتی در زمان آشپزی به ادویه ها 

 .دست یافت

اما این بین در نظر گرفتن سبک آشپزخانه و فضای آن دارای اهمیت است. مواردی که در 

 .دکنار گاز قرار می گیرند، امکان دسترسی سریع تر و راحت تر را فراهم می آورن

 خرید جا ادویه

 .یکی از موارد مهمی که در زمان خرید جا ادویه باید به آن دقت نمایید، سایز است

 .عموما جا ادویه هایی که در بازار وجود دارند دارای سایزهای مختلفی هستند
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از لحاظ تعداد نیز این موارد با یکدیگر تفاوت دارند. لذا بر اساس نیاز خود می توانید از 

 .ناسب بهره ببریدگزینه م

 .اگر به دنبال نمونه های لوکس هستید، توصیه ما استفاده از موارد پایه دار است

 خرید جا ادویه ای ارزان

برخی از انواع جا ادویه ها داخل کابینت قرار می گیرند. این موارد می توانند از پالستیک 

 .یا هر نوع جنس دیگری تهیه شوند

می گیرند، دارای اندازه کوچکی هستند تا فضای زیادی را  معموال چون داخل کابینت جای

 .اشغال نکنند

نمونه های رومیزی از لحاظ طرح دارای تنوع بیشتری می باشند و امروزه نیز بسیار مورد 

 .توجه قرار می گیرند

 جا ادویه های جدید

خود زیبا می قطعا در بازار شما با انواع جا ادویه روبرو می شوید که هر کدام نیز در نوع 

 .باشند

به عنوان خریدار باید به دنبال جا ادویه ای باشید که متناسب با نیاز و استایل آشپزخانه شما 

 .باشد

در آشپزخانه هایی که از دکوراسیون مینیمال استفاده می نمایند، عموما توصیه می شود تا 

 .از نمونه هایی استفاده کنید که داخل کابینت قرار می گیرند

 جا ادویه سرامیکیمدل 

جا ادویه های سرامیکی امروزه طرفداران زیادی دارند زیرا به راحتی می توانید آنها را با 

 .سایر اقالم موجود در آشپزخانه ست کنید
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 .شما می توانید هم از مدل های عمودی و هم از مدل های افقی بهره ببرید

 .اگر فضای زیادی در اختیار ندارید، توصیه ما استفاده از گزینه های افقی می باشد

 جا ادویه سرامیکی شیک

اگر مایلید تا جا ادویه مناسبی برای خود تهیه کنید، توصیه می شود تا ست هایی را 

 .خریداری نمایید که به صورت تلفیقی هستند

 .ا می توان از آنان بهره برداین ست ها دارای زیبایی زیادی بوده و همه ج

 .به طور مثال نمونه هایی که از چوب و شیشه تهیه شده اند، بسیار زیبا می باشند

 جا ادویه ای شیک و ارزان

جا ادویه کنار گازی می تواند از متلایر مختلفی تهیه شود. همچنین این موارد دارای 

 .رنگبندی و طرح های متفاوتی هستند

 .شته باشید که هر مدل برای یک نوع کاربرد استفاده می شوداما باید در نظر دا

از همین رو توصیه می شود تا در زمان خرید حتما به نیاز و استایل آشپزخانه خود دقت 

 .داشته باشید

 جا ادویه زیبا

باید در نظر داشته باشید که جا ادویه خوب می تواند به شما کمک نماید تا هر آنچه که به 

 .ید را حین آشپزی به راحتی پیدا کنیددنبال آن هست

از همین رو نیاز است تا گزینه ای را خریداری کنید که تعداد شیشه های آن متناسب با نیاز 

 .شما باشد

 .تایی امروزه بیشترین کاربرد را دارند 4تایی و  7نمونه های 
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 جا ادویه پشت در کابینت

ند. به طور مثال برخی از آنها روی کابینت، جا ادویه ها می توانند انواع متفاوتی داشته باش

 .برخی داخل کابینت و گروهی دیگر نیز روی در کابینت نصب می شوند

از لحاظ کاربردی بودن، مواردی که روی درب کابینت نصب می شوند، بهتر هستند زیرا 

 .در فضا صرفه جویی می شود

 .می توان از آنان بهره برد این موارد عموما پایه ندارند و به راحتی در همه محیط ها

 جا ادویه ای داخل کابینت

اگر مایل نیستید تا هزینه زیادی برای جا ادویه پرداخت نمایید، می توانید از گزینه های 

 .پالستیکی بهره ببرید

این جا ادویه ها دارای مقاومت باالیی هستند. حتی نمونه های سفری آنها نیز در بازار 

 .مشاهده می شود

زمان خرید توصیه می شود، گزینه هایی را انتخاب نمایید که دارای بدنه شفاف  اما در

 .هستند

 جا ادویه کنار گاز

 .ادویه ها از جمله موارد مهمی هستند که در آشپزی مورد استفاده قرار می گیرند

از آنجا که حین آشپزی ممکن است چندین بار ادویه غذا را بررسی نمایید لذا نیاز می باشد 

 .آنها را در کنار گاز خود قرار دهید تا

به همین دلیل جا ادویه کنار گازی امروزه عالقه مندان بسیاری را به سمت خود جلب نموده 

 .است
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، برای تمامی بانوانی که به آشپزی عالقه زیادی دارند دسترسی راحت به  ادویه جای ست

مکان ادویه جات متعدد در فضای آشپزخانه، موضوع مهمی است که بانوان را درگیر خود 

 .کرده است

در حال حاضر تولید کنندگان سعی کردند که ست های جا ادویه ی را تولید و طراحی نمایند 

ما فراهم سازد تا در زمان طبخ و پخت غذا به آسانی به آن دسترسی تا این امکان را برای ش

 .داشته باشید

بیشتر افراد سعی می کنند که فرم و همچنین رنگ ست جا ادویه ی خود را برمبنای استایل 

و سبک آشپزخانه خود تعیین نمایند زیرا این امر سبب زیبایی بیشتر محیط داخلی آشپزخانه 

 .شما می شود

 .راه باشید تا در مورد خرید ست جا ادویه ای اطالعاتی را در اختیار شما قرار دهیمبا ما هم

 پیاز و زمینی سیب سبد خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 انواع جا ادویه ای

یکی از انواع جا ادویه ای که امروزه عالقه مندان زیادی را به سمت خود جلب نموده است 

 .و تقریبا با هر نوع سبکی نیز می توان از آن بهره برد، انواع سرامیکی است

عموما این گزینه ها از تلفیق سرامیک و چوب تهیه شده اند. برای اینکه مرتب تر به نظر 

 .ی نیز دارندبرسند غالبا یک پایه فلز

 انواع مختلف ست جا ادویه

امروزه تولیدکنندگان محصوالت آشپزخانه از انواع متعددی برای ساخت و تولید جا ادویه 

 .استفاده می نمایند و آن را در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهند

 

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%b3%d8%a8%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%b2/
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 خستبه منظور اینکه مناسب ترین انتخاب را برای جا ادویه ی خود داشته باشید در گام ن

باید به فضای موجود در آشپزخانه، استایل و سبک آن و همچنین ضرورت نیاز خود از این 

 .وسیله را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم

در این راستا ما سعی می کنیم که انواع جای ادویه ی مناسب و در عین حال کاربردی را 

 :برای شما مصرف کنندگان عزیز معرفی نمایم

 تست داخل کابین 

این سری از ست ها از نظر طول و عرض قابلیت تنظیم دارند برهمین اساس جزء 

 .های بازار معرفی می شوندکاربردی ترین جا ادویه

 ست داخل کشویی 

این ست ها مخصوص بخش درونی کشوهای آشپزخانه ای است که به صورت افقی در 

 .داخل آن قرار می گیرند

 ست دیواری 

یکی از پرکاربردی ترین جا ادویه های موجود در بازار که مشتریان از آن استقبال زیادی 

 .کردند ست دیواری است که عالوه بر زیبایی، فضای کمتری را هم نیز اشغال می نماید

 ست قفسه مانند 

بیشتر به صورت قفسه های افقی و یا عمودی در بازار موجود هستند. تولیدکنندگان برای 

این سری از ست از دو مدل استفاده کرده اند. در مدل اول پیمانه شیشه ها مختص به ساخت 

 .خود جا ادویه است و مدل دیگر آن که از شیشه های استاندارد تشکیل شده است

 ست رومیزی 

 .این مدل بیشتر مورد استفاده فضاهایی است که دارای متراژ کمی هستند
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 ای مناسبنکته مهم در مورد خرید ست جا ادویه 

یکی از موارد مهمی که در زمان خرید این محصول باید به آن توجه کرد این است که 

محصول عالوه بر زیبایی قابل استفاده نیز باشد. زیرا برخی از تولید کنندگان بیشترین 

تمرکز را بر روی زیبایی می گذارند و باعث می شود که فرد نتواند به صورت کاربردی 

 .نداز آن استفاده ک

 انواع مدل سرویس های جا ادویه ای از نظر جنس

سرویس های جا ادویه که در بازار و همچنین در کلیه فروشگاه های اینترنتی موجود است 

 :و در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد به ترتیب شامل

 سرامیکی ست سرویس 

 ای شیشه ست سرویس 

 استیل ست 

 چینی ست 

 پالستیکی ست 

ن با توجه به نیاز و فضای موجودی که در اختیار دارند آن را تهیه و مورد است که خریدارا

استفاده قرار می دهند. اما الزم است که در خصوص انواع مدل های ست وسیله فوق از 

 :نظر شیوه قرارگیری نیز به این موارد اشاره نمایم که

 نید آن را به همانگونه که نام محصول بیانگر مدل آن است، می توا: ایستاده مدل

صورت ایستاده کنار سماور، گاز و یا بر روی کابینت در آشپزخانه بگذارید. این 

 .مدل از محصول، آشپزی را برای بانوان آسانتر نموده است

 این ست به آسانی بر روی دیوار آشپزخانه در کنار گاز نصب می : دیواری مدل

 .گردد
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 نکات مهمی که در زمان خرید ست جا ادویه باید بدانید

یکی از مهمترین عواملی که در زمان خرید و تهیه جا ادویه بایستی به آن توجه داشته باشیم 

 .اندازه عرصه داخلی آشپزخانه است

زیرا هر یک از انواع این ست ها که در مطالب باال ارائه دادیم جهت یک مدل از فضای 

 .سب و کارایی داردآشپزخانه منا

در حال حاضر تولیدکنندگان اندازه الگوهای جدید ست این وسیله مورد نیاز آشپزخانه را به 

کرده اند که به طور معمول قابل تنظیم بوده است که این امر سبب گردیده  شکلی طراحی

 .برای تمامی فضای های موجود در آشپزخانه ها مورد استفاده قرار گیرد

حتماً بایستی به این نکته توجه داشته باشید که پیش از انتخاب و همچنین تهیه یک محصول 

مناسب، ابعاد و همچنین محیطی از آشپزخانه که به منظور قرارگیری وسیله فوق در نظر 

دارید را به صورت دقیق ارزیابی و اندازه های موجود در آن را یادداشت نمایید. عالوه 

 :ات دیگری همچونبراین باید به نک

    در زمان خرید بایستی به قیمت محصول نیز توجه داشته باشیم زیرا عوامل متعددی

 .مانند جنس، مدل و همچنین کیفیت در آن تاثیرگذار است

    ًدر زمان خرید این محصول باید از سالم بودن آن اطمینان داشته باشیم مخصوصا

 .خریداری می نمایندبانوانی که به صورت اینترنتی این کاال را 

    تعیین قسمت های ست جا ادویه بسته به اعضای خانواده و همچنین میزان ادویه که

 .در طول هفته از آن استفاده می نماید بستگی دارد

کلیه موارد بیان شده از نکاتی است که مصرف کنندگان در زمان خرید ست جا ادویه ای 

 .و مناسب ترین خرید را انجام دهندباید به آن توجه داشته باشند تا بهترین 
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 مزیت های خرید اینترنتی ست جا ادویه ای

در حال حاضر افراد به دلیل مشغله کاری و یا بهره مندی از مزیت های خرید اینترنتی 

سعی می کنند که بیشتر اقالم مورد نیاز خود را از طریق فروشگاههای اینترنتی خریداری 

 :ی خرید اینترنتی میتوان بهنمایند. بطور کلی از مزیت ها

 حق انتخاب باال 

 باال بردن توانایی خرید 

 دسترسی مضاعف به محصوالت و همچنین سایر خدمات 

 حذف هزینه های اضافی 

 صرفه جویی در زمان 

 پرداخت آسان و راحت و بهره مندی از تخفیفات محصول 

 بررسی بیشتر بر روی اقالم مورد نیاز 

ع و اقسام ست جا ادویه و مشخصات آنها را می شناسید و طبق حاال احتماال انوا: آخر سخن

 .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

ب به شما کمک کرده باشد. شما مخاطبان عزیز می برای خریدی رضایت بخش و مطلو

توانید از طریق فرم ارسال دیدگاه تجربیات خرید آنالین و هر نوع سوال و نظر خود را با 

 .ما در میان بگذارید

خوشحالیم که برای مطالعه این مقاله وقت گذاشتید، متشکریم. در ادامه برای کمک به شما 

فروش را گردآوری کنیم که بد نیست مقایسه آن ها را تالش کردیم چند مدل محبوب و پر

ببینید. محصوالتی که توانسته اند با کیفیت قابل توجهی رضایت خریدارن قبلی خود را جلب 

 .کنند

https://greenlist.ir/

