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 راهنمای خرید آنالین پلوپز

د،  برنج غذای اصلی بسیاری از کشورهای آسیایی است. اگر به دنبال پلوپز هستی  •

 .خوب است در مورد اینکه کدام یک را خریداری خواهید کرد، تحقیق کنید

پلوپزها برندهای مختلفی دارند و هر برند مدل های دیگری نیز در بازار دارد.  •

برای خرید یک پلوپز ارزان که کامالً برای نیازهای شما کار می کند، به تحقیق  

 .زیادی نیاز است

ا آنها می توانند کارهایی بیشتر از پختن برنج انجام  آیا پلوپز ارزشش را دارد؟ آی  •

دهند؟ آیا برای تهیه برنج کامل به یکی از آنها نیاز دارید؟ چطورکار می کنند؟ با  

 !ما همراه باشید

با توجه به توسعه روز افزون دنیاي جدید و حضور هر چه بیشتر زنان شاغل در  •

 .آنان تبدیل شده استجامعه، فرصت کم پخت غذا به دغدغه بزرگي براي 

همچنین برنج ماده غذایي است که بخش جدایي ناپذیر سفره هر ایراني را تشکیل   •

 .میدهد

همین موضوع لزوم حضور یک پلوپز با کیفیت را در هر آشپزخانه ضروري مي   •

 .سازد

و کارایی آن  پلوپز خرید ما قصد داریم تا در این مطلب به نکات مهم در هنگام •

 .بپردازیم

ي که ممکن است در هنگام خرید پلوپز با آن مواجه شوید این است که، چگونه  سوال •

کیفیت آن تشخیص دهیم؟ با توجه به این سوال،   یک پلوپز با کیفیت را از نمونه بي

 .به ذکر نکاتي در این رابطه میپردازیم 

 ارزان  و  باکیفیت های مدل معرفی با غذاساز بهترین 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-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b2/
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 نکات مهم هنگام خرید پلوپز

 ظرفیت •

 .هر فرد با توجه به تعداد افراد خانواده و میزان پخت خود باید اقدام به خرید نماید

نفره به هیچ عنوان گزینه مناسبي براي یک خانواده کوچک،   12به طور قطع یک پلوپز  

 .نفره نیست و این خانواده باید اقدام به خرید پلوپزي هم خوان با نیاز خود نماید   3مثال 

 .از جمله دالیل این کار افزایش مصرف انرژي پلوپز و کاهش بازدهي آن است

 ها قابلیت  •

مهم در رابطه با پلوپز این است که، باید قابلیت نگهداري مواد غذایي  یکي از نکات بسیار  

 .را به صورت طوالني مدت داشته باشد

بدون اینکه در کیفیت مواد غذایي خللي وارد شود. در حال حاضر پلوپزها چند کاره هستند  

دارک  و در کنار پخت برنج مي توان با آنها کیک، فرني، سوپ و انواع دیگر خوردنیها را ت 

 .دید
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این چند کاره بودن عالوه بر صرفه جویي در مصرف انرژي، زمان زیادي را در طول  

روز براي شما ذخیره مي کند. بنابراین، انتخاب یک پلوپز چندکاره به مراتب بهتر از یک  

 .نوع ساده است

 ته دیگ  •

 .ها حضور ته دیگ در سفره غذایي بسیار مهم است در بسیاري از خانواده

وپزهاي تولید داخل شما به راحتي مي توانید یک ته دیگ خوشمزه را بر سر سفره در پل

 .غذایي خود داشته باشید

 .اما در یک محصول تولید خارج، بخش ته به صورت برنج معمولي است

پس اگر ته دیگ براي شما اهمیت دارد این نکته را در هنگام خرید پلوپز حتما در نظر  

 .بگیرید 

 ز جنس قابلمه پلوپ •

ها تفلون و روحی است که افراد با در نظر گرفتن نوع نیاز   به طور معمول، جنس قابلمه

 .خود اقدام به خرید آن مي نمایند

 براي مثال، ممکن است پخت کیک در پلوپز براي فردي مهم باشد، به همین دلیل بهتر است

 .از نوع تفلني آن، که قابلیت جدا شدن راحتي دارد استفاده نماید

 صفحه نمایش  •

اگر جز افرادي هستید که دغدغه کاري زیادي دارید و زمان کمي براي سرکشي به غذا،  

 .بهتر است از پلوپزهایي استفاده کنید که داراي صفحه نمایش هستند
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این نوع، قابلیت تنظیم زمان و درجه حرارت را دارند و تایمر آن زمان دقیق پخت را ارائه  

 .نید به کارهایتان بپردازیدمیدهد. پس شما با خیالي آسوده مي توا

 نوع پلوپز  •

تنوع پلوپزها در بازار به حدي باال است که گاها دیده میشود که افراد در هنگام خرید پلوپز  

 .دچار سردرگمي مي شوند

از این بابت به هیچ عنوان نگران نباشید. زیرا که ما در کنار شما هستیم تا این مشکل را  

 .رفع کنیم

هاي اینترنتي و   ز از نوع ساده آن تا انواع بسیار پیچیده آن در فروشگاهانواع گوناگون پلوپ 

 .بازار موجود است

اما قبل از خرید هر یک از این پلوپزها از خود بپرسید که، آیا یک پلوپز ساده براي کاربرد  

 .شما کافي است یا نه

را دارید یک  و آیا شما قصد پخت انواع غذا را دارید. اگر قصد پخت بسیاري از غذاها

 .نیاز مي کند هاي متعدد پخت شما را بيپلوپز چندکاره از خرید دستگاه

 قابل شستشو بودن  •

در هنگام خرید پلوپز هم به طرف داخلي و هم بدنه خارجي آن دقت کنید. ظرف داخلي باید  

ه  امکان جدا شدن را به منظور شستشو داشته باشد و بدنه دستگاه نیز باید از جنسي باشد ک

 .بتوان بعد از هر بار پخت آن را به راحتي تمیز نمود
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 استفاده راحت از دستگاه •

ها ما مجبوریم که، براي هر بار  گاهي شاهد هستیم که در هنگام استفاده از برخي دستگاه

استفاده، مدام دفترچه راهنما را چک کنیم و همین موضوع خود به خود باعث عدم استفاده 

 از دستگاه مي شود 

براین در هنگام خرید پلوپز به خصوص خرید اینترنتي سعي کنید تحقیقات الزم را انجام  بنا

 .دهید و دستگاهي خریداري نمایید که استفاده از آن راحت و آسان باشد

 گرمکن •

 .گرمکن مناسب زماني است که غذا آماده شده اما به عللي شما قادر به میل آن نیستید

در واقع سیستم گرمکن غذا را گرم نگه میدارد بدون اینکه در پخت و کیفیت غذا خللي وارد  

 .شود و یا بسوزد و طعم آن تغییر کند

 جنس بدنه پلوپز  •

ثر انتقال حرارتي، حرارت به بدنه  اگر جنس بدنه مناسب نباشد، در حین پخت غذا، در ا

پلوپز انتقال پیدا کرده و مشکالتي اعم از سوختگي رخ میدهد. بنابراین در هنگام خرید  

 . پلوپز آن را تست کرده و از انتقال حرارتي بدنه آن مطمئن شوید

 تنظیم زمان پخت  •

مي باشند که فرد پلوپزهایي که داراي تنظیم زمان پخت هستند به راحتي این قابلیت را دارا 

صبح و یا حتي شب قبل از پرداختن به امور روزانه و یا ترک منزل زمان مشخصي را  

براي پخت غذا تنظیم کند. بدین طریق در هنگام بازگشت از محل کار و یا انجام امور  

روزمره شما یک غذاي آماده با کیفیت را دارید. که حتي ممکن است عطر و طعم آن به  

 .ي که بر روي اجاق و در قابلمه پخت مي شود بهتر باشد مراتب از غذای
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 آرام پز  •

آرام پز یک دستگاه جداگانه براي پخت محسوب میشود. اما تعداد بسیار زیادي از تولیدات  

 .جدید پلوپز داراي آرام پز هستند

هاي شما در آشپزي دستگاه آرام پز است مي توانید با خرید پلوپزي که این   اگر جز مالک

لیت را دارا است هم در هزینه مصرفي صرفه جویي کنید و هم از اشغال فضایي در  قاب 

 .محیط آشپزخانه جلوگیري کنید

 رنگ بدنه  •

هایي است که به صورت مدام در طول هفته مورد استفاده قرار مي  پلوپز جزو دستگاه

 .گیرد

اگر این دستگاه رنگ روشني داشته باشد به مرور زمان در اثر استفاده رنگ آن تغییر مي  

ماند. بنابراین انتخاب یک پلوپز با رنگ تیره مي   ها بر روي آن باقي ميکند و اثر لکه  

 .تواند هوشمندانه تر باشد 

 قیمت پلوپز •

ثر افراد مفید است، اما اگر  بودجه و نیازهای خود را در نظر بگیرید. یک مدل پایه برای اک

خواهید بیش از یک نوع برنج بپزید یا از آن برای مقاصد دیگر )مانند بخارپز کردن  می

هایی مانند تاخیر در پخت و نگهداری  تری با ویژگیسبزیجات( استفاده کنید، مدل پیشرفته

 .باشدخواهید. همچنین عملکردهای گرم نگه داشتن غذا می توانید مفید  خودکار می

در نهایت هر چه ویژگی های دستگاه بیشتر باشد باید هزینه بیشتری پرداخت کنید ولی  

 .پیشنهاد می شود، به دنبال ویژگی هایی باشید که زندگی شما را آسان تر می کند
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 سخن آخز

پلوپز و مقایسه امروز وب سایت گرین لیست در دسته   آنالین خرید راهنمای امیدواریم

 .برای خریدی رضایت بخش و مقرون به صرفه به شما کمک کرده باشد آشپزخانه بندی

ی این راهنمای خرید احتماال انواع مدل های برتر و مشخصات آنها را می شناسید  با مطالعه

 .ی خود به خوبی می دانید کدام یک را انتخاب کنیدو طبق سلیقه

توانید از طریق فرم ارسال دیدگاه هر نوع سوال و نظر خود را با  شما مخاطبان عزیز می 

 .ما در میان بگذارید

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

 .بهترین مدل های موجد در بازار را گردآوری کرده ایم که بد نیست مقایسه آن ها را ببینید
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