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 راهنمای خرید آنالین اسپرسو ساز

  هنگامی که اولین دستگاه اسپرسو ساز خود را خریداری می کنید، با یک مشکل

بزرگ روبرو می شوید: انتخاب. انتخاب های زیادی وجود دارد که حتی اگر دومین 

 .دستگاه اسپرسوساز شما باشد، می تواند کار دشواری باشد

 زیادی در  انواع مختلفی از دستگاه های اسپرسوساز وجود دارد، و امروزه رقابت

بازار وجود دارد، به طوری که گاهی اوقات انتخاب کردن واقعاً دشوار است، زمانی 

 .که شما همه اطالعات را ندارید

 دهد که چه زودی خرید کنید، این صفحه به شما نشان میخواهید بهحتی اگر نمی

ریستا های اسپرسوساز وجود دارد و چه اهمیتی برای باهایی بین همه دستگاهتفاوت

 .دارد

 واقعی، شاید همان دستگاه دلخواهی باشد که شما می خواهید تا  ساز اسپرسو

 .اسپرسو، کاپوچینو و قهوه مورد عالقه خود را در خانه درست کنید

  اگر عالقه مند به قهوه خوب هستید، خرید اسپرسو ساز ایده عالی برای شما خواهد

د اسپرسو ساز ملزم نیاز، بودجه فردی، بود. در اولین قدم، الزم است بدانید که خری

 .حوصله و کیفیت است

  با کمی دقت در راهنمای جامع خرید اینترنتی اسپرسوساز می توانید از کافه ها جلو

 .بزنید و به دلخواه ترین روش برای درست کردن قهوه برسید

 افه در واقع یک اسپرسوساز خانگی می تواند هزینه های پرداخت انواع قهوه ها در ک

نوع دستگاه اسپرسوساز و نکات  5را برای شما ذخیره کند. در این مقاله به بررسی 

 .جامع درباره آنها می پردازیم
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 تگاه اسپرسوساز چیست؟دس

  ًدستگاه اسپرسوساز یک وسیله آشپزخانه است که قهوه را با فشار دادن آب تقریبا

دم می  ساز اسپرسو قهوه بسکت جوشیده از طریق یک کپسول قهوه آسیاب شده یا

 .کند. نتیجه یک قهوه غلیظ است که تحت نام اسپرسو قرار می گیرد

 ز یک دستگاه به ماشین دیگر متفاوت است، یک اسپرسوساز چندین بخش دارد که ا

اما برخی از قطعات هستند که همیشه ثابت می مانند: پمپ، دیگ بخار، گروه هد و 

 .فیلتر

 نکات مهم هنگام خرید اسپرسو ساز

 پورتافیلتر 

مدل های نیمه اتوماتیک نیز از سبک های مختلف پورتافیلتر استفاده می کنند. رده پایین 

 .تقریباً همیشه از سبدهای فیلتر تحت فشار در پورتافیلترهای خود استفاده می کنند

سبدهای تحت فشار کرم مصنوعی ایجاد می کنند و به باریستای خانگی این تصور نادرست 

عالی زده اند. سبدهای بدون فشار به شما این امکان را می دهند  را می دهند که ضربه ای

 .که تکنیک خود را کامل کنید و شات عالی قهوه بدرست کنید

سبدهای تحت فشار برای مبتدیانی است که فقط یک فنجان قهوه قوی می خواهند و طعم آن 

 .به اندازه راحتی آن مهم نیست

طر سبد است. قطر سبدهای مختلفی وجود دارد، اما دسته بندی دیگر پورتافیلتر بر اساس ق

میلی متری  58در تجربه من، برای کسانی که به دنبال عظمت اسپرسو هستند، پورتافیلتر 

 .بهترین است
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 بویلر در دستگاه اسپرسوساز 

بویلر نیز چیزی است که شما می خواهید به دنبال آن باشید. بهترین بویلرها از برنج ساخته 

های تر باشد، آب گرم بیشتری خواهید داشت، بنابراین تعداد شاتشوند و هرچه بزرگمی

 .شودپشت سر هم بیشتر می

ت ها را بکشید یک دستگاه بویلر دوتایی مانند سیلویا پرو به شما امکان می دهد همزمان شا

و شیر فرم دهید، که این کار را نمی توانید با یک بویلر انجام دهید. اما یک دستگاه بویلر 

 .دوگانه بسیار گرانتر از یک بویلر است

ظرفیت بویلر نیز چیزی است که باید در مورد آن فکر کنید، اگر نیاز دارید که شات های 

گرم. این ظرفیت برای یک ماشین  280قهوه را پشت سر هم بکشید. هر چیزی بیش از 

 .خانگی اندازه مناسبی است

برخی از ماشین ها به جای بویلر مجهز به ترموبالک اسپرسو ساز هستند. در حالی که 

ترموبالک راه حل بدی نیست، با توجه به اینکه ما یک سیستم کنترل دما خوب در هر دو 

ت نیاز دارید تا به اندازه دستگاه بویلر راه حل داریم، به یک دستگاه ترموبالک گران قیم

 .دقیق باشد

هنگام انتخاب دستگاه، بویلر یکی از اجزای کلیدی است، به خصوص اگر نوشیدنی های 

هایی که دارای یک بویلر هستند برای شیری مانند کاپوچینو و موکا درست می کنید. ماشین

نوشیدنی بر پایه شیر در یک کشیدن اسپرسو عالی هستند، اما هنگام تهیه بیش از یک 

 .کنندزمان، مشکالتی ایجاد می

مشکل این است که دم کردن اسپرسو و فوم گرفتن شیر به دمای متفاوتی نیاز دارند، 

بنابراین باید بین شات اسپرسو و کف کردن شیر صبر کنید تا بویلر به دمای مناسب برای 

 .بخارپز برسد
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 کنترل دما 

سیار دقیق است و دمای استخراج از اهمیت باالیی برخوردار اسپرسو یک روش دم کردن ب

است. ماشین های ارزان قیمت دارای یک ترموستات داخلی خواهند بود که وقتی آب در 

 .بویلربه دمای مطلوب رسید عنصر گرمایش را متوقف می کند

ی مشکل این راه حل این است که اجزای دستگاه دارای اینرسی حرارتی هستند. آنها حت

 .زمانی که ترموستات المنت گرمایشی را خاموش می کند، گرما را منتقل می کنند

اگر در مورد طعم شات های خود جدی هستید، این یکی از ویژگی هایی است که در دستگاه 

 .اسپرسوساز خود می خواهید

 فشار سنج 

ام ریختن گیج فشار یکی از موارد خوب است، زیرا به شما امکان می دهد فشار را در هنگ

شات ها بخوانید. این یک نیاز مطلق نیست، زیرا حجم ریختن فشار را به خوبی تقریب 

 .کندمی

 نازل بخار اسپرسوساز 

در  ناز بخار یک لوله فلزی کوچک است، مانند بازویی که از دستگاه بیرون زده و معموالً 

 .قرار دارد اسپرسوساز گروپ دسته نزدیکی سر

را وارد شیر می کند و به آرامی آن را تحت فشار گرم می کند. بازوی متصل شده، بخار 

 .همچنین هوا را به شیر اضافه می کند که باعث کف می شود

لوله های فلزی تحرک خاصی دارند که از ماشینی به ماشین دیگر متفاوت است و لوله هایی 

عاقالنه انتخاب که متحرک نیستند برای کل عمر دستگاه شما را ناراحت می کند، بنابراین 

 .کنید، که متحرک باشند
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با توجه به تجربه، بهتر است نازل بخار به اصطالح سوزنی شکل باشد، تا بخار با فشار 

 .بیشتری خارج شود و کف شیر مناسبی داشته باشید

 آسیاب قهوه 

ماشین های اتوماتیک و فوق اتوماتیک دارای آسیاب داخلی هستند. کیفیت این آسیاب شات 

 .اسپرسوی شما را می سازد یا می شکند

به طور معمول، فرزهای سرامیکی بی صداتر از آنهایی هستند که مجهز به فرزهای 

 .مخروطی فوالدی هستند

وانایی تنظیم دقیق اندازه آسیاب خود اگر به دنبال کمال مطلق در شات های اسپرسو هستید، ت

 .می تواند چیزی باشد که باید به دنبال آن باشید

 پمپ 

چیز زیادی نمی توانید در مورد پمپ موجود در دستگاه اسپرسوساز خود کنترل کنید. 

بار فشار است که نرمال شده است. این بدان معناست که  9استاندارد امروز در اسپرسو 

بار فراتر رود باز  9ی یک شیر فشار بیش از حد هستند که اگر فشار از اکثر ماشین ها دارا

 .می شود

بار هستند.  15ماشین های تبلیغاتی تولید کنندگان زیادی را می بینید که مجهز به پمپ های 

بار  9بار با فشار  15عالوه بر قابلیت اطمینان، مزیت چندانی ندارد. کارکردن یک پمپ 

 .پمپ وارد کند. اما اگر کیفیت پمپ بد باشد، این مهم نخواهد بودشاید فشار کمتری به 

 .در اسپرسو خانگی دو دسته الکتروپمپ وجود دارد: پمپ ارتعاشی و پمپ پره ای چرخشی

پمپ های ارتعاشی ارزان هستند، به راحتی قابل تعویض و کوچک هستند. آنها بلندتر از 

های چرخشی کمی ول عمر کمتری دارند. پمپپمپ های دوار هستند و در مقایسه با آنها ط

 صدا عمل تری دارند و بیهای دیگر، عمر طوالنیتر هستند، اما در مقایسه با پمپگران
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کنند. آنها بزرگتر هستند، بنابراین به طور خودکار به فضای بیشتری در داخل دستگاه می

 .اسپرسوساز نیاز دارند

 مخزن آب 

اه اسپرسوساز نیست، اما مخزن آب می تواند زندگی اگرچه مهم ترین قطعه یک دستگ

 .باریستای شما را بد کند

اگر روند انتخاب شما به تفاوت بین مخازن آب بستگی دارد، در اینجا چند نکته وجود دارد 

که باید در نظر بگیرید. اندازه مخزن به خصوص اگر نوشیدنی های زیادی دم کنید مهم 

و یا سه روز یک بار مخزن را پر کنید. دستگاه من دارای است. تصور کنید که باید هر د

 .یک مخزن با ظرفیت زیاد است و من هنوز از اینکه باید دوباره آن را پر کنم شکایت دارم

دسترسی به مخزن مهم است. اگر باید از باال به مخزن دسترسی داشته باشید و قصد دارید 

بانید، هر بار که نیاز به پر کردن مجدد دستگاه اسپرسوساز خود را زیر کابینت خود بچس

 .دارید، باید دستگاه را بیرون بکشید

 .بیشتر ماشین های تجاری مخزن آب ندارند، باید آنها را به لوله آب شهری وصل کنید

 اندازه ماشین 

در زمینه مخزن، به طور خالصه منظور من این است که حتما سه بار اندازه بگیرید و یک 

 .بار خرید کنید

 سینی چکه 

سینی چکه قابل جابجایی اغلب نادیده گرفته می شود، زیرا برای تنظیم باریستای خانگی 

 .اهمیت کمتری دارد
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ای کوچک کشید، یک سینی قطرهکنید که چندین شات قهوه را در یک زمان میاگر فکر می

به دفعات بیشتری نیاز به تخلیه دارد. این موضوع پایان دنیا نیست، اما هنوز چیزی قابل 

 .تامل است

 سایر نکات قابل تامل 

 .سهولت کار: مراحل دم کردن، آسیاب قهوه، نگهداری و تمیز کردن .1

 انتخاب: شما سادگی را می پسندید یا عملکرد خودکار ؟اولویت  .2

مقدار فضای مورد نیاز: به مقدار فضایی که می خواهید به دستگاه اختصاص دهید،  .3

 .فکر کنید و طبق آن اقدام به خرید نمایید

 .قیمت اسپرسو ساز: میزان بودجه شما برای خرید این دستگاه قهوه ساز مهم است .4

چه انتظاراتی دارید؟ اگر عمدتا قهوه را با شیر می نوشید، عملکرد: از اسپرسوساز  .5

 .در هنگام مشاهده مدل ها دقت کنید

کاربرد: قرار است چند بار از دستگاه خود استفاده کنید؟ هفته ای یکبار، روزی  .6

 یکبار یا ساعتی یکبار؟

اگر قصد استفاده به طور مداوم دارید، بهتر است به گزینه های کارآمدتر توجه  .7

مایید. همچنین به این نکته نیز توجه کنید که آیا می خواهید دستگاه را برای مدت ن

 ! طوالنی روشن بگذارید یا خیر

به طور کلی توجه به نوع عملکرد و کاربرد شخصی می تواند کمک زیادی به  .8

 .کند اسپرسوساز هانتخاب بهترین و مناسب ترین دستگا

نوشیدنی های گرم مانند اسپرسو نیازی به الزم است بدانید که برای لذت بردن از  .9

صرف هزینه های زیاد ندارید و کیفیت دانه های قهوه و آسیاب کردن آنها از اهمیت 
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بیشتری برخوردار است. در ادامه به معرفی اصلی ترین دستگاه های اسپرسو ساز 

 .می پردازیم

 اینترنتی خرید + پرفروش و ارزان برقی ساز قهوه مدل 55 مطالعه: پیشنهاد

 چند مدل دستگاه اسپرسو ساز وجود دارد؟

 اسپرسوساز نیمه اتوماتیک 

هستند که دارای پمپ برقی اند. این پمپ توسط کاربر  اسپرسوساز متداول ترین نوع دستگاه

 .و به صورت خودکار روشن و خاموش می شود

 .کار با این دستگاه نسبتا آسان بوده و نیاز به بیشترین مداخله به صورت دستی دارد

 :از است عبارت دستگاه این در اسپرسو تولید مراحل

صل کنید و منتظر شوید تا از وجود آب در مخزن مطمئن شوید. آن را به برق و .1

 .دستگاه گرم شود

 .دستگاه پورتافیلتر را بردارید .2

 .مقداری اسپرسو درون سبد صافی بریزید و با قاشق فشار دهید .3

پورتافیلتر را در جای خود قرار دهید و فنجان را در زیر پورت فیلتر قرار دهید و  .4

 .در نهایت کلید را فشار دهید

 .کلید را خاموش کنید پس از رسیدن به حجم دلخواه، .5

 .در صورت تمایل این کار را ادامه دهید .6

 اسپرسوساز سوپر اتوماتیک 

پیچیده است که با لمس یک دکمه می  اسپرسوساز این نوع دستگاه از انواع دستگاه های

 .توان قهوه را درست کرد

ا آسیاب آنها دارای مکانیسم پیچیده و داخلی هستند که به طور خودکار دانه های اسپرسو ر

 می کنند، سبد صافی را پر می کنند،

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%d9%87%d9%88%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/%22%22
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مقدار اصلی اسپرسو را دم می کنند و در نهایت مقدار مورد استفاده را درون ظرفی می 

 .ریزند

 .دقیقه است 2، اسپرسوساز هکل فرایند قهوه سازی در این دستگا

 :از است عبارت دستگاه این در اسپرسو تولید مراحل

و دانه های قهوه در چرخ وجود دارند. آن را به برق مطمئن شوید که آب در مخزن  .1

 .متصل کنید و منتظر شوید که دستگاه گرم شود

 .یک فنجام زیر پورت فیلتر قرار دهید .2

دکمه را فشار دهید، سپس قهوه آسیاب می شود و در نهایت قهوه مورد نیاز شما آماده  .3

 .می شود

 .در صورت تمایل می توانید فرایند را تکرار کنید .4

 اسپرسو ساز اهرمی دستی

 .این نوع دستگاه، سبکی سنتی و قدمی با قابلیتی عالی به شما ارائه می دهد

نیاز به مهارت دارید و با وقت گذاشتن برای  اسپرسوساز برای تسلط به این دستگاه

 .یادگیری می توان به راحتی بر آن مسلط شد

 :از است عبارت دستگاه این در اسپرسو تولید مراحل

وجود آب در مخزن مطمئن شوید. آن را به برق وصل کنید و منتظر شوید تا  از .1

دستگاه گرم شود. از آنجایی که این دستگاه ها برای ایجاد فشار نیاز به گرم کردن 

 .کامل آب داخل مخزن دارد، ممکن است که این فرایند کمی طول بکشد

 .دسته پورتافیلتر را بردارید .2

 .افی بریزید و با قاشق فشار دهیدمقداری اسپرسو درون سبد ص .3

 .پورتافیلتر را در جای خود قرار دهید و فنجان را در زیر پورت فیلتر قرار دهید .4
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اهرم را باال ببرید و آن را به آرامی فشار دهید تا آب داغ از طریق قهوه آسیاب شده  .5

 .رد شود

ست، قهوه برای بارگیری مجدد می توانید تا زمانی که آب در مخزن باقی ماند ا .6

آسیاب شده تازه قرار دهید. اما اگر آب تمام شد، باید دستگاه خاموش شود و منتظر 

 .بمانید تا خنک شود و برای فرایند قهوه سازی بعدی آماده شود

روند باال تقریبا مستقیم است، اما برای دستیابی به یک قهوه عالی باید تمرین زیادی  .7

 .داشته باشید

 اسپرسو ساز کپسولی 

دستگاه، نهایت راحتی در استفاده را دارند. ایده آل ترین کاربرد آنها در دفاتر، رستوران  این

 .ها و سایر خدمات غذایی و همچنین خانه ها است

کافی است یک کپسول را وارد دستگاه کنید. با فشار دادن یک دکمه، قهوه عالی درست 

 .کنید

 .ردن کاپوچینو و الته عالی هستنداکثر دستگاه های اسپرسو ساز کپسولی برای درست ک

 :از است عبارت دستگاه این در اسپرسو تولید مراحل

از وجود آب در مخزن مطمئن شوید. آن را به برق وصل کنید و منتظر شوید تا  .1

 .دستگاه گرم شود

 .یک فنجام زیر پورت فیلتر قرار دهید .2

یک کپسول وارد کنید و دکمه را فشار دهید. اکثر مدل ها به طور خودکار متوقف  .3

 .می شوند

 .در صورت تمایل می توانید فرایند قهوه سازی را تکرار کنید .4

 



  

    

 

11 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  پرفروش و باکیفیت ساز اسپرسو مدل 50

 

 نکات مهم در نگهداری دستگاه اسپرسو ساز کدامند؟

 ا بخار می همیشه نازل بخار )لوله ای که دستگاه به وسیله آن شیر و دیگر مایعات ر

 .دهند( را باید تمیز کنید تا شیر مسدود شده پاک شود

 قبل از هر دور استفاده، قسمت های اصلی را تمیز کنید. 

 پارچه های تمیز کننده را بعد از دو سه بار استفاده جایگزین کنید. 

 لوله تخلیه را تمیز کنید تا از تجمع قهوه جلوگیری شود. 

 کاربردی به شما عزیزان اطالعات کافی را ارائه داده  امیدواریم در این مقاله جامع و

 .باشیم

 جمع بندی خرید و قیمت اسپرسو ساز

  داشتن یک دستگاه قهوه ساز می تواند به معنای واقعی کلمه یک موضوع مرگ و

 .زندگی باشد، یا حداقل یک موضوع سالمت عقل

 رممکن برای یک متخصص معتاد قهوه، شروع روز بدون حداقل یک فنجان غی

 .است. این یک واقعیت ثابت شده است که قهوه مردم را خوشحال می کند

  دقیقاً به همین دلیل است که باید در انتخاب اسپرسوساز خود دقت کنید. شما باید تا حد

 .امکان نظرات خریداران دستگاه اسپرسوساز را بخوانید و نظرات خود نظر بنویسید

 لوازم اسپرسوساز و مقایسه امروز در دسته بندی اینترنتی خرید راهنمای امیدواریم 

 .برای شما مفید باشد برقی خانگی

 خوشحالیم  ید از طریق فرم ارسال دیدگاه با ما در ارتباط باشید.شما عزیزان می توان

 که برای مطالعه این مقاله وقت گذاشتید، متشکریم
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