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 راهنمای خرید اینترنتی سبد سیب زمینی و پیاز

نگهداری صحیح سیب زمینی می تواند به آنها کمک کند تا ماه ها بدون نگرانی دوام 

 .بیاورند

ترین وسایلی است که در لیست خرید هر خانم یکی از ضروری پیاز و زمینی سیب سبد

 .داری باید گنجانده شودخانه

از آنجایی که سیب زمینی و پیاز جز مهمترین مواد اولیه در تهیه غذاهای مختلف به شمار 

نظم  تواند هم از جهتی باعثرفته، استفاده از سبد مخصوص برای سیب زمینی و پیاز می

بیشتر وسایل در جای مخصوص به خود شده و هم از جهتی فرایند آشپزی را از جهت پیدا 

 .تر وسایل مربوط به تهیه غذاها، تسریع بخشدکردن راحت

شوند های متنوعی به بازار عرضه میها و طرحاین محصول با توجه به مزایای آن در مدل

 .ربردی، بسیار زیاد شده استو به همین دلیل تقاضا جهت خرید این وسیله کا

 خرید های جذاب و شیک از طریقهای مختلف این وسیله کاربردی در طرحخرید مدل

 .کندتر آنها را برای بسیاری از خریداران فراهم میامکان پذیر بوده و تهیه راحت اینترنتی

 کاربردی و شیک های مدل معرفی با کابینت دهنده نظم خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 :به موارد زیر اشاره کردتوان ترین سبد سیب زمینی پیاز جدید میاز رایج

 سبد سیب زمینی پیاز استیل 

ترین جنس سبدهای موجود در بازار جهت نگهداری از سیب زمینی و پیاز، استیل از مقاوم

 .است

استیل به دلیل مواد به کار رفته در تولید آن در برابر هرگونه رطوبت، بسیار بادوام بوده و 

 .شودخواهند جنس با کیفیتی را تهیه نمایند، توصیه میاستفاده از آنها به افرادی که می
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 سبد سیب زمینی پیاز چوبی 

به مرور باد چوب در مقابل رطوبت بسیار آسیب پذیر است به نحوی که شکل ظاهری آن 

 .کرده و تغییر خواهد کرد

اگر چه این مدل از شکل ظاهری بسیار خوبی برخوردار بوده اما استفاده از آن با توجه به 

 .ایراد گفته شده به انتخاب فرد خریدار بستگی دارد

 سبد سیب زمینی و پیاز از جنس پالستیک 

و پیاز، بسیار کم است و از  زمینیهای سبد سیبمقاومت این مدل در مقایسه با سایر جنس

توان به ناتوانی محصول در برابر نگهداری از وزن زیاد وسایل مهمترین معایب آن می

 .درون آن، اشاره کرد

ناگفته نماند که نگهداری سیب زمینی و پیاز درون سبدهای پالستیکی باعث فاسد شدن آنها 

 .شودمی

 سبد سیب زمینی و پیاز حصیری 

و پیاز از جنس حصیر، ظاهر بسیار جذابی داشته و انتخاب آنها  سبدهای سیب زمینی

 .تواند به عنوان مهمترین فاکتور زیبایی بر دیزاین آشپزخانه شما تاثیر بگذاردمی

از جمله مهمترین … مقاومت پایین این جنس در برابر وزن زیاد یا عواملی مانند: ضربه و

 .معایبی است که باید به آن اشاره نمود

ای بوده و عالقه فرد خریدار در تهیه آن، بسیار کامال سلیقه ه انتخاب جنس حصیریاگرچ

 .مهم است
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 کاربردهای استفاده از سبد سیب زمینی پیاز

 توانید مهمترین مواد اولیه جهت تهیه غذاهای مختلف از شما با تهیه این محصول می

ین جهت فرایند جمله: سیب زمینی و پیاز را درون یکجا گردآوری کرده و از ا

 .آشپزی را برای خود بسیار آسان نمایید

 نظمی در آشپزخانه جلوگیری کرده و وجود این محصول از هرگونه آشفتگی و بی

 .شودتر پیدا شدن وسایل هنگام پخت غذا میباعث راحت

 های موجود در بازار داشته که این وسیله کاربردی، تنوعات گوناگونی از لحاظ جنس

ید از آن در زیباتر نشان دادن دکوراسیون و نمای کلی آشپزخانه خود توانشما می

 .بهره ببرید

 با نکات مهم هنگام خرید جای سیب زمینی و پیاز ارزان و باکیفیت آشنا شویم

 ابعاد و اندازه محصول 

با توجه به فضای آشپزخانه خود و در نظر گرفتن ابعاد سبدهای سیب زمینی و پیاز جهت 

 .خرید آن اقدام نمایید

توانید با توجه به این وسیله کاربردی در ابعادهای بزرگ و کوچک قابل تهیه بوده و شما می

 .ترین آن را انتخاب نماییدحجم وسایل مورد نیاز، مناسب

 انتخاب جنس 

… های مختلفی نظیر: حصیر، استیل، پالستیک ویب زمینی و پیاز از جنسسبدهای س

تشکیل شده که انتخاب هر کدام از آنها باید بر اساس دوام و استحکام محصول صورت 

 .گیرد
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 تعداد طبقات 

تعداد طبقات از مهمترین فاکتورهایی است که باید مد نظر قرار داد. البته این مورد بستگی 

 .ه شما از سیب زمینی و پیاز داردبه میزان استفاد

هر چقدر تعداد طبقات سبد از لحاظ قرارگیری وسایل درون آن بیشتر باشد، نشان دهنده این 

 .توانید حجم بیشتری از سیب زمینی و پیاز را درون آن قرار دهیداست که شما می

 زیبایی محصول 

 .مد نظر قرار داد ای است که بایدانتخاب محصول از لحاظ زیبایی مهمترین نکته

 .زیرا این عامل بر دکوراسیون و زیبایی ظاهری آشپزخانه شما تاثیر خواهد گذاشت

به رنگ و تطابق آن با عناصر موجود در  پیاز و زمینی سیب سبد سعی کنید در تهیه

 .آشپزخانه، توجه نمایید

 انتخاب نوع محصول 

اکثر سبدهای سیب زمینی و پیاز موجود در بازار به صورت ایستاده طراحی شده است به 

 .نحوی که شما بهتر بتوانید هنگام آشپزی به وسایل مورد نیاز خود دسترسی داشته باشید

های دیواری از این محصول در بازار وجود داشته که انتخاب آنها به راحتی فرد البته مدل

 .شوداده، مربوط میخریدار هنگام استف

 نوع طراحی 

های مختلف از نوع پایه دار و بدون سبدهای سیب زمینی و پیاز از لحاظ طراحی، به مدل

 .شوندپایه یا چرخ دار و بدون چرخ تقسیم بندی می

توانید های چرخ دار، حمل و نقل سبد را برای شما بسیار آسان کرده و میاستفاده از مدل

 .های مختلف قرار دهیدپزخانه، آن را در قسمتهنگام تعویض دکور آش
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 وزن محصول 

به وزن محصول توجه نموده و سعی کنید آن مدلی را جهت استفاده انتخاب کنید که حمل و 

 .نقل آن آسان باشد تا هیچ گونه خللی هنگام استفاده از آن برای شما پیش نیاید

 داشتن کشو 

 .زار از لحاظ طراحی دارای کشو هستندبعضی سبدهای سیب زمینی و پیاز موجود در با

البته برخورداری از این مورد باعث کارایی بیشتر شما هنگام استفاده از سبد شده اما در هر 

 .شودها به نیاز و عالقه خریداران مربوط میصورت انتخاب این مدل

 اینترنتی خرید + بادوام و شیک آشپزخانه آبچکان مدل ۲۵ مطالعه: پیشنهاد

 راهنمای نگهداری از سبد سیب زمینی و پیاز

های مختلفی برخوردار بوده و سبدهای سیب زمینی و پیاز از جنس همانطور که گفته شد

توانید عمر استفاده از شما با در نظر گرفتن نکات مهم در مورد نگهداری از هر جنس می

 .آنها را افزایش دهید

 و زمینی سیب سبد های مختلفهای نگهداری از جنسدر ادامه به مواردی از روش

 :پردازیممی پیاز

  مدل حصیری این محصول را در کنار اجاق گاز آشپزخانه یا مکانی که در معرض

مستقیم گرما است، قرار ندهید. زیرا این کار باعث خشک شدن زودرس الیاف سبد و 

 .شودشکننده شدن آن می

  از آنجایی که سبد مخصوص سیب زمینی و پیاز از جنس استیل، بسیار مقاوم بوده

یکبار آن را بشویید و سپس با استفاده از یک پارچه تمیز آن توانید هر چند وقت می

 .را به صورت کامل خشک نمایید
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  جهت تمیز کردن سبدهای سیب زمینی و پیاز از جنس چوب به هیچ عنوان از آب

استفاده نکنید. زیرا رطوبت و آب باعث تغییر شکل بافت چوب شده و ظاهر آنها به 

 .مرور زمان تغییر خواهد کرد

 آخر سخن

ترین سبد سیب زمینی پیاز جدید و کاربردهای استفاده از آنها آشنا شدید حاال احتماال با رایج

 .و طبق سلیقه و نیازتان به خوبی می دانید کدام یک را انتخاب کنید

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

 .برای خریدی رضایت بخش و آگاهانه به شما کمک کرده باشد آشپزخانه

توانید سواالت و نظرات خود را از طریق فرم شما همراهان همیشگی گرین لیست می 

 .ارسال دیدگاه برای تیم تحریریه ارسال نمایید

در ادامه برای کمک به شما چند مدل محبوب را گردآوری کرده ایم که بد نیست مقایسه آن 

ها را ببینید. محصوالتی که همگی مقرن به صرفه و شیک هستند و امتیاز قابل قبولی از 

 .ی کسب کرده اندخریداران قبل
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