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 راهنمای خرید آنالین ساندویچ ساز

 یک وسیله ضروری برای آشپزخانه مدرن و برای زندگی های  ساز ساندویچ

 .پرمشغله سریع است

  دستگاه ساندویچ ساز وسیله ای فوق العاده برای دوستداران ساندویچ است زیرا کار

برشته کردن را ده برابر ساده تر می کند و تضمین می کند که همیشه ساندویچ های 

 .دقیق کبابی داشته باشید

 م پر به راحتی درست می شوند و گزینه های صبحانه در حال ساندویچ های شک

 .حرکت را برای صبح های شلوغ پر می کنند

 های شما لوازم خانگی هوشمند به کباب کردن، برشته کردن و گرم کردن ساندویچ

 .کنندبدون دخالت دست کمک می

 د و پنیر مورد تنها کاری که باید انجام دهید این است که ساندویچ را با سبزیجات، موا

 .عالقه خود آماده کنید و در دسنگاه ساندویچ ساز قرار دهید

 ایده آل ترین انتخاب برای پخت ساندویچ گرم است که می تواند در  ساز ساندویچ

 .صبحانه، ناهار و شام نیز مورد استفاده قرار گیرد

 ده از خالقیت، با خرید این دستگاه فوق العاده می توانید وعده های غذایی را با استفا

 .به غذاهای خوشمزه و لذیذی تبدیل کنید

 توصیه می شود که قبل از خرید آن، فکر کنید و  برای داشتن بهترین تجربه از خرید

برای کمک به صرفه جویی در هزینه، مطمئن شوید که دستگاه خیلی خوبی 

 .خریداری کرده اید
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 انواع ساندویچ ساز کدامند؟

 دستگاه پرس پانینی 

 یچ ساز الکتریکیساندو 

 ساندویچ ساز اجاقی 

 نکات مهم هنگام خرید دستگاه ساندویچ ساز

همه ما سعی می کنیم که زمان آشپزی کردن و غذا خوردن را به حداقل برسانیم و این 

  !بسیار عالی ساز ساندویچ خواسته با چیزی برآورده نمی شود جزء یک دستگاه

برای افزایش راحتی پخت و پز ساندویچ، دستگاهی طراحی شده است که در ادامه به 

 .بررسی نکات خرید آن می پردازیم

 قدرت دستگاه 

 .دما، عنصر گرمایشی و میزان گرمایش آن به قدرت توستر ساندویچ بستگی دارد

وارد وات ادامه می یابد. در بیشتر م 1400شروع می شود و تا  640محدوده توان از 

 .وات( خریداری نمایید 750توصیه می شود که لوازم خانگی با توان متوسط )حدود 

 شکل صفحات 

خوب، باید تعیین کنید که از چه فرم نانی خوشتان می آید و  ساز ساندویچ قبل از خرید یک

 .قصد استفاده از آن را دارید

دستگاه نان هایی به  اساسا صفحات به گونه ای طراحی شده اند که شما می توانید درون

 .شکل مربع و مثلث قرار دهید

در برخی از مدل ها، سازندگان به گونه ای دستگاه را طراحی کرده اند که سطح گرمایش 

به طور معمول به محفظه تقسیم نمی شود که امکان پخت ساندویچ به هر شکل دلخواه را 

 .ممکن می سازد
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 تعداد برش 

ه هایی تولید می کنند که انواع برش را ارائه می دهند که به طور کلی تولید کنندگان دستگا

و تعداد جایگاه ها برای قرار گیری انواع برش نان ها  ساز ساندویچ این مقدار به اندازه

 .بستگی دارد

به عنوان مثال؛ یک دستگاه با دو جایگاه مربعی شکل را در نظر بگیرید. در این دستگاه 

عی یا چهار ساندویچ مثلثی شکل درست کنید و نوش جان شما می توانید دو ساندویچ مرب

 .کنید

 .مثلث می دهند 8برش مربع یا  4البته برخی دستگاه ها به شما امکان درست کردن 

 خصوصیات پوششی 

خصوصیات پوششی عالوه بر کیفیت پخت، به راحت تمیز کردن دستگاه نیز بستگی دارد. 

 ایشی وجود دارد،فرایند گرم ساز ساندویچ از آنجایی که در

 ساندویچ سطوح مورد استفاده صفحات باید دارای پوشش نچسب مخصوص باشند. اگر

 .فاقد پوشش نچسب باشد، اصال به این مدل فکر نکنید ساز

 وجود عایق حرارتی 

عایق حرارتی ساندویچ ساز به شما کمک می کند تا در مراحل درست کردن ساندویچ 

 .خوشمزه از سوختگی جلوگیری کنید

این خیلی خوب است که اگر، دسته ها و کل دستگاه عایق بندی شده باشد. در اغلب موارد 

 .عایق حرارتی را فراموش نمی کنند ساز ساندویچ تولید کنندگان

 نوع دستگیره 

باید از نکات ایمنی که برای وسایل الکتریکی تعبیه می شوند، استفاده نمایید. برخی شما 

ها دارای دسته پالستیکی هستند و برخی دیگر از جنس فوالد های ضد  ساز ساندویچ از

 .زنگ درست می شوند
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بسته به نوع استفاده، دستگاهی را انتخاب کنید که با فرسودگی کمتری روبرو شود. انتخاب 

سترهایی با دسته ارگونومیک نیز به راحت حمل کردن شما کمک می کند. البته این دسته تو

 .ها از احتمال سوختن نیز کم می کند

 تنظیمات گرما 

تنها چند مدل از این دستگاه ها دارای قابلیت تنظیمات گرما را دارند. زندگی پیشرفته امروز 

 .واع رنگ و کارکرد خریداری نماییدهایی با ان ساز ساندویچ شما را قادر می سازد تا

معموال ساندویچ سازهای هوشمند همراه با چراغ های سبز و قرمز ارائه می شوند که 

 .نشانگر زمان نیاز به خاموش کردن دستگاه است

 .نیز نشان دهنده آماده بودن ساندویچ است ساز ساندویچ چراغ سبز موجود در

 طول سیم 

سب برای آشپزخانه خود، آزمایش طول سیم نیز ضروری هنگام انتخاب ساندویچ ساز منا

 .است

 .مدل های ساندویچ ساز با طول سیم کوتاه برای مصرف کنندگان مشکل ساز هستند

متر است، بنابراین نیازی به قرار دادن  1.5طول سیم مطلوب ساندویچ ساز نزدیک به 

 .دستگاه در محلی نزدیک به پریز برق نیست

به اندازه کافی باشد، می توان آن را در گوشه ای از آشپزخانه شما  اگر طول سیم دستگاه

 .قرار داد

 قیمت ساندویچ ساز 

هنگام خرید ساندویچ ساز مورد عالقه خود، قیمت عامل مهمی است که باید در مورد آن -

 .فکر کنید. می توانید بودجه ای برنامه ریزی کنید و با توجه به آن خرید انجام دهید
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مدل های مختلف ساندویچ ساز با قیمت های متفاوت در بازار موجود است. بنابراین، اگر به 

توانید انتخاب مناسبی را بیابید که تمام نیازهای شما را کنید، مطمئناً میدرستی جستجو می

 .کند و در عین حال در حد بودجه شماستبرآورده می

ه را بررسی کنید. این مطمئناً به شما کمک قبل از خرید ساندویچ ساز، فاکتورهای ذکر شد

می کند تا با توجه به نیاز خود گزینه مناسب را انتخاب کنید. همچنین به یاد داشته باشید که 

 .در شرایط مالی خود بمانید

 ویژگی های اضافی 

 :نیز باید مورد توجه قرار گیرند که عبارتند از ساز ساندویچ پارامتر های اصلی

مسدود کننده پنل که یک قفل با گیره مخصوص است. این قفل از باز شدن تصادفی  .1

 .دستگاه و عواقب ناخوشایند در حین کار جلوگیری می کند

شاخص آمادگی برای حرارت دهی ! چنین شاخصی می توان روشن یا خاموش بودن  .2

 .دستگاه، رسیدن به دمای مورد نظر و آمادگی ساندویچ ها را نشان دهد

 .نیز به تعیین دقیق زمان فرایند پخت و پز کمک می کند ساز ساندویچ تایمر یک .3

کنترل کننده دما ! اگر نمی خواهید آشپزی کنید و تنها برش های نان را گرم کنید،  .4

 .استفاده از این دستگاه پیشنهاد می شود

 اینترنتی خرید + پرفروش و باکیفیت ساز اسپرسو مدل 50 مقاله: pdf نسخه مشاهده
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 نکات مهم در حفظ و نگهداری ساندویچ ساز کدامند؟

 هرگز سیم را دور دستگاه نپیچید. 

  برای تمیز کردن سطوح خارجی، بهتر است از یک دستمال خشک و نرم استفاده

 .یدنمای

  ،اندازه نان ها باید طبق دستورالعمل دستگاه باشد. اگر بین تکه های نان را پر کردید

 .مطمئن شوید که ضخامت آن بیش از حد مجاز نباشد

  برای باقی نماندن مواد روی دستگاه، بهتر است مواد غذایی را به روغن آغشته کنید

و اجازه دهید تا به آرامی بپزد. اگر باز هم مواد روی سطوح باقی ماند، می توانید از 

 .دستمال مرطوب استفاده نمایید

 ا ، استفاده از دستمال مرطوب یساز ساندویچ بهترین روش برای تمیز کردن دستگاه

دستمال کاغذی است. از پدهای تمیز کننده ای که ممکن است هرگونه ساییدگی روی 

 .دستگاه ایجاد کند، جدا خودداری نمایید

  برای ذخیره انرژی نیز بهتر است بعد از هر بار استفاده، آن را از برق جدا کنید و

 .اجازه دهید تا خنک شود

 جمع بندی خرید ساندویچ ساز

  دستگاه ساندویچ ساز مناسب ترین وسیله آشپزخانه است که برای سبک زندگی

 .پرمشغله قرن جدید ایجاد شده است

  ندارند، اما بهتر است ساندویچ ساز مناسبی را انتخاب کنید اگرچه آنها هزینه زیادی

 .که ماندگاری بیشتری داشته باشد

  برای انجام این کار، باید نکات ذکر شده در باال را در نظر بگیرید، فراموش نکنید

 .که برند سازنده آن را در نظر بگیرید
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 وشت، پیاز، سیب برای پر کردن نان می توانید از گوجه فرنگی، برش های پنیر، گ

 .زمینی و سبزیجات سرخ شده استفاده کنید

 مناسب نباشد، اما می توانید از آن به عنوان  ساز ساندویچ ممکن است که کاهو برای

ساالد استفاده نمایید. دو قسمت ساندویچ را درون دستگاه قرار دهید و آن را قفل کنید 

 .ورید و میل کنیددقیقه بپزد. سپس آن را بیرون آ 3الی  2تا به مدت 

 نه تنها غذای شما را خوشمزه می کند، بلکه آن را سالم تحویل می  ساز ساندویچ

ان ساز ساندویچ دهد. بیشتر افراد ساندویچ را دوست دارند و بازار ها مملو از این

 .شگفت انگیز است

 ساندویچ ساز و مقایسه امروز گرین  نترنتیای خرید راهنمای یامیدواریم با مطالعه

با نکات مهم هنگام خرید آشنا شده باشید و برای  آشپزخانه لوازم لیست در دسته بندی

 .خریدی رضایت بخش به شما کمک کرده باشد

  شما مخاطبان عزیط می توانید از طریق فرم ارسال دیدگاه هر نوع سوال و نظر خود

 .را با ما در میان بگذارید
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