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 قابلمه روحی

  قابلمه روحی یکی از بهترین ظروف موجود در بازار بوده که تقاضای زیادی جهت

 .خرید آن وجود دارد

  مدل ها و سایزهای متنوع این مدل قابلمه در بازار باعث شده تا انتخاب برای

 .خریداران بسیار آسان تر شود

  به هنگام خرید قابلمه روحی باید یک سری نکات مهم را مورد توجه قرار دهید تا

 .بتوانید انتخاب بسیار مناسبی در این زمینه داشته باشید

 خرید قابلمه روحی

 زو آن دسته از ظروفی بوده که امروزه طرفداران زیادی داردقابلمه روحی ج. 

  استفاده از قابلمه های روحی به دلیل مزایای بسیار آن برای سالمتی به شدت پیشنهاد

 .می شود

  انواع مختلف قابلمه های روحی موجود در بازار انتخاب را برای خریداران بسیار

 .آسان تر کرده است

  مهم می توانید بهترین مدل قابلمه روحی را خریداری با توجه به یک سری نکات

 .نمایید

 خرید قابلمه روحی اصل

 خرید قابلمه روحی اصل به یکی از مهمترین دغدغه های کاربران تبدیل شده است. 

  جهت خرید قابلمه روحی اصل باید دنبال مغازه هایی باشید که قابلمه مسی و رویی

 .دست ساز می فروشند

  قابلمه روحی باید یک سری فاکتورهای مهم را مد نظر قرار دهیدبه هنگام خرید. 

 زیرا برخی ظروف روحی موجود در بازار، فیک و تقلبی هستند. 
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 مدل قابلمه روحی

 خرید قابلمه به یکی از دشوارترین دغدغه های خریداران تبدیل شده است. 

  اینکه کدام مدل قابلمه جهت پخت و پز مناسب است به نیاز و نوع استفاده شما بستگی

 .دارد

  در این میان، قابلمه روحی به دلیل مزایایی که داشته، مورد توجه اکثر خریداران

 .قرار گرفته است

  ،شما می توانید انواع مختلف قابلمه روحی را به صورت حضوری یا اینترنتی

 .خریداری نمایید

 انواع قابلمه روحی

  قابلمه روحی جزو آن دسته از ظروف پرطرفداری بوده که امروزه در آشپزخانه هر

 .ایرانی می توان آن را یافت

 از قابلمه روحی می توان جهت پخت و پز برنج و انواع خورشت ها استفاده نمود. 

  سرویس های قابلمه روحی دارای مدل های مختلفی بوده که از جمله آنها می توان به

 .پارچه کاسیو با درب فلزی و شیشه ای اشاره نمود 7پارچه،  8پارچه،  01

 قابلمه روحی ضخیم

  قابلمه روحی، یکی از بهترین قابلمه های موجود در بازار بوده که طرفداران زیادی

 .دارد

 قابلمه های روحی دارای سایزها و ضخامت های متنوعی هستند. 

  جهت خرید مد نظر دارید به نیاز و نوع پخت و پز شما اینکه کدام مدل قابلمه را

 .بستگی دارد
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  شما می توانید قابلمه روحی ضخیم را به صورت اینترنتی از سایت های فروشگاهی

 .معتبر خریداری نمایید

 تان سوال شده که ظروف و قابلمه روحی از چه جنسی ساخته حتما شما هم برای

 اند؟ آیا از جنس روی هستند؟شده

 تان چه تاثیری دارد؟های روحی بر سالمتیا اینکه پختن غذا در قابلمه و 

  حال آنکه اگر پختن غذا در این ظروف دارای فوایدی باشد، هنگام خرید قابلمه و

 دیگر ظروف روحی به چه نکاتی باید توجه کرد؟

 با ما همراه باشید تا پاسخ سواالت خود را بیابید. 

 فروش اینترنتی ظروف روحی

 وف روحی را می توان جزو بهترین ظروف موجود در بازار دانست که تقاضای ظر

 .زیادی جهت خرید آن وجود دارد

  قابلمه روحی به دلیل فواید زیاد آن برای سالمتی، بهترین گزینه جهت پخت و پز به

 .شمار می رود

  این محصول را می توانید با مطالعه راهنمای خرید آن به صورت اینترنتی از

 .فروشگاه های معتبر خریداری نمایید

 قیمت قابلمه روحی

  قابلمه روحی از جمله پرطرفدارترین قابلمه های موجود در بازار بوده که می توان

 .آن را در سایزهای متنوعی در بازار یافت

 اثیر فاکتورهای مختلفی نظیر: جنس، ابعاد و برند تولیدی قیمت قابلمه روحی تحت ت

 .قرار دارد
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  شما می توانید با مطالعه راهنمای خرید قابلمه روحی، بهترین مدل آن را به صورت

 .اینترنتی یا حضوری از فروشگاه های معتبر تهیه نمایید

 معرفی قابلمه روحی

 انواع برنج، خورش و  روحی نوعی از انواع ظروف است که برای پخت قابلمه

 .شودها استفاده میدیگر غذا

 یا تفلون هستند دارای خاصیت نچسب  چدنی هایلمهقاب ی دیگرها به اندازهاین قابلمه

توان این نبوده اما دارای خواصی هستند که به ندرت در دیگر ظروف می

 .هارا پیدا کردخاصیت

 های روحی از فلز روی ممکن است به ذهن شما نیز رسیده باشد که ظروف یا قابلمه

 .تشکیل شده باشند

 ت که نام دیگر ظروف روحی، رویی این تفکر کامال درست است و به این صور

 .است

  همچنین با توجه به اینکه عنصر روی برای بدن بسیار الزم و مفید است استفاده

 .شودها هنگام پخت و پز بسیار توصیه میکردن از این نوع قابلمه

 های روحِی اصل جزء ظروف قدیمی ساخت محسوب البته با توجه به اینکه قابلمه

ظروف روحِی اصل که کامال از جنس روی باشند کاری بسیار شوند پیدا کردن می

 .دشوار است

 توانید های روحی از جنس آلومینیوم بوده و به ندرت میدر حال حاضر اکثر قابلمه

 .ای که واقعاً از جنس روی ساخته شده باشد پیدا کنیدی روحیقابلمه

 باشند، اما بهتر میهایی که از جنس روی هستند پر فایده بوده و اگرچه قابلمه

 .های آلومینیومی نیز بدون فایده نبوده و دارای بعضی مزایا نیز هستندقابلمه

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-%da%86%d8%af%d9%86/


  

    

 

5 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  باکیفیت و شیک روحی قابلمه مدل 05

 

 تشخیص روی از آلومینیوم

 متاسفانه برخی سودجویان در تولید قابلمه های رویی از آلومینیوم استفاده می کنند. 

 جهت تشخیص روی از آلومینیوم، روش های مختلفی وجود دارد. 

 رتعاش صدا و وزن قابلمه های رویی از جمله بهترین روش ها جهت توجه به ا

 .تشخیص فیک یا اصل بودن آنهاست

  قابلمه های روحی معموال، وزن سنگین تری در مقایسه با قابلمه های آلومینیومی

 .داشته و هیچ ارتعاشی به هنگام ضربه زدن به آنها، تولید نخواهد شد

 سیاه شدن قابلمه روحی

  سیاه شدن قابلمه روحی یکی از مهمترین مشکالت استفاده از این محصول عنوان

 .شده است

 ظروف روحی از مزایای و معایب مخصوص به خود برخوردار هستند. 

  از جمله مهمترین معایب این ظروف می توان به سیاه شدن آن بعد از گذشت مدت

 .زمان کوتاه اشاره نمود

 ه با استفاده از آنها می توانید این مشکل را حل روش های مختلفی وجود داشته ک

 .نمایید

 قابلمه روحی جدید

  قابلمه روحی از جمله بهترین قابلمه های موجود در بازار جهت پخت و پز به شمار

 .می رود

  قابلمه روحی دارای مدل ها و سایزهای بسیار متنوعی بوده که انتخاب را برای

 .کاربران آسان تر کرده است
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 توانید پس از مطالعه راهنمای خرید قابلمه های روحی، جهت تهیه آنها به  شما می

 .صورت حضوری یا اینترنتی از فروشگاه های معتبر اقدام نمایید

 قابلمه روحی قدیمی

 در گذشته از ظروف روحی جهت پخت و پز انواع غذاها استفاده می شد. 

 ،استفاده از آنها در میان  امروزه به دلیل مزایای قابلمه های روحی برای سالمتی

 .خریداران بسیار رواج دارد

 شما می توانید مدل های مختلف قابلمه روحی را از بازار تهیه نمایید. 

  اگر به دنبال تهیه قابلمه های روحی قدیمی هستید باید دنبال مغازه هایی باشید که

 .محصوالت قدیمی می فروشند

 های قابلمه روحیویژگی

  ی رویی را از ای مطرح که به ما قابلیت تشخیص قابلمههاز جمله ویژگی

 .ها استدهند، وزن آنآلومینیومی می

 تر از آلومینیومی ای که از جنس روی باشد نسبتا سنگینبدین صورت که قابلمه

 .خواهد بود

 ی آلومینیومی استکه البته خود این سبکی جزء مزایای قابلمه. 

 صورت یکنواخت در تمام سطح مام شعله را بهتوانند تهمچنین این نوع ظروف می

 .قابلمه پخش نموده و باعث پخت بهتر غذا بشوند

 های رویی توان به اینکه قابلمهی رویی و آلومینیومی میهای قابلمهاز دیگر تفاوت

 .شوندنسبتا دیرتر از آلومینیومی داغ می
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 های آلومینیومی باعث سیاه شدن آب اینکه در اکثر موارد جوشاندن آب در قابلمه

ها های خوِب آنشود و اینکه ظروف رویی به علت طول عمر باال و دیگر ویژگیمی

 .های آلومینیومی دارند، اشاره کردقیمت بیشتری نیز نسبت به قابلمه

 های آلومینیومی هستندهای رویی بسیار ضخیم تر از قابلمههمچنین قابلمه. 

 روحی که از جنس روی باشند دارای فواید بسیار زیادی هستند عالوه، قابلمهبه. 

 پز باعث افزایش سطح یون روی در بدن ماواستفاده از ظروف رویی برای پخت 

 .شودمی

 شودپز مقداری روی وارد غذا شده و جذب بدن میوزیرا در حین پخت. 

 صورت طبیعی قادر به ید بسیار زیادی است که بدن انسان بهعنصر روی دارای فوا

 .تولید این عنصر نیست

 از این رو استفاده از ظروف رویی بسیار موثر است. 

  برای مثال وجود یون این عنصر در بدن باعث خنثی سازی عناصر سمی که در اثر

 .شودآیند میوجود میهای آلوده در بدن انسان بهتنفس در شهر

 سوخته قابلمه کردن تمیز جهت موثر و آسان ترفندهای : مفید بمطال

ی رویی، این نوع ظروف های خوب قابلمه بر ویژگیالبته توجه داشته باشید که عالوه

 .دارای برخی معایب نیز هستند

ی غذا از این ماندهبرای مثال ماندن غذا برای مدت طوالنی در این ظروف و تراشیدن ته

ظروف باعث جذب مقدار زیاد روی در بدن و در نتیجه باعث ایجاد مسمومیت، حالت تهوع 

 .شودو سردرد در بدن می

 

https://greenlist.ir/%d8%aa%d9%85%db%8c%d8%b2-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa%d9%87/
https://greenlist.ir/%d8%aa%d9%85%db%8c%d8%b2-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa%d9%87/
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 اهنمای خرید قابلمه روحیر

 توجه کند این  ی بسیار مهمی که هنگام خرید ظروف روحی اصل باید به آننکته

است که بخش اعظم آن تشکیل شده از فلز روی باشد و از جنس آلومینیوم سخته نشده 

 .باشد

 تر اشاره کردیم برای تشخیص ظروف رویی از آلومینیومی باید همانطور که پیش

ی روحی نسبتا سنگین تر و ضخیم تر از آلومینیومی باشید که قابلمهتوجه داشته 

 .است

  همچنین اگر قادر به تست کردن ظروف بودید، توجه کنید که با جوشاندن آب در

 .شودی آلومینیومی رنگ سیاه رنگی در آن ایجاد میقابلمه

 ی مختلف ها را در چند سایز و اندازهروحی بهتر است آن در هنگام خرید قابلمه

 .های مختلف باشیدانتخاب کنید تا قادر به پختن غذا در اندازه

 یا  ۱0های بزرگتر مانند تا سایز 08های بسیار کوچک از سایز ها در سایزاین قابلمه

 .شوندارائه می ۱۴

 یا  پارچه 8 قابلمه سرویس های چند پارچه مثلها در سرویسپس خریدن این قابلمه

 .شودپارچه بسیار پیشنهاد می ۱بسته به سلیقه سرویس 

 خواهید تنها برای یک نفر غذا تهیه های مختلف، مانند هنگامی که میتا در موقعیت

خواهید برای تعداد نفرات زیادی غذا آماده کنید به مشکل بر کنید یا هنگامی که می

 .نخورید

 

 

 

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%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%87/
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 قیمت قابلمه روحی

 تر از ها از جنس روی بیشهمانطور که کمی قبل تر اشاره کردیم قیمت قابلمه

 .ا از جنس آلومینیوم هستندهقابلمه

 سالمت  های روحی برکنیم باتوجه به فواید بسیار زیادی که قابلمهبنابراین پیشنهاد می

ی این ظروف به خرید آن انسان دارد، در این یک مورد بدون توجه به هزینه

 .بپردازید

 پارچه  8پارچه،  ۱دانید این ظروف در سرویس های مختلِف تکی، همانطور که می

 .شودو انواع دیگر آن ارائه می

 ها نیزها بیشتر باشد، قیمت آنها هرچه تعداد قابلمهبدیهی است که در این سرویس 

 .بیشتر خواهد شد

 


