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 راهنمای خرید آنالین قوری

قوری یک وسیله ضروری برای چای است. چه بخواهید به تنهایی چای بنوشید و چه با 

 .دوستانتان لذت ببرید، برای تجربه طعم واقعی چای به قوری مناسب نیاز دارید

انتخاب یک قوری به عوامل مختلفی بستگی دارد: چگونه از آن قوری استفاده می شود؟ چند 

چه نوع چای سرو می شود؟ چیزهای زیادی برای در نظر نفر از آن استفاده خواهند کرد؟ 

 .شود به راحتی غرق شویدهای موجود باعث میگرفتن وجود دارد و طیف وسیعی از قوری

نیز مانند سایر لوازم دارای برخی راهنمایی ها می باشد که در این محتوا به  قوری خرید

ید اقدام به خرید اینترنتی این محصول بررسی آن ها پرداخته ایم. که با مطالعه ی آن می توان

 .نیز نمایید

 چه ماده ای بهترین قوری را می سازد؟

ین دلیل است که شود که قوری کامالً عالی باشد و به همهیچ ماده خاصی باعث نمی

 .های متعددی برای انتخاب یک قوری چای وجود داردگزینه

چه از جنس استیل، چه سرامیک، ظروف چینی یا شیشه باشد، هر ماده دارای مزایای 

 !منحصر به فرد خود است. به همین دلیل است که می تواند انتخاب سخت باشد

. اینها باید با انتظارات شما متعادل همچنین مزایا و معایبی برای هر نوع قوری وجود دارد

 باشند تا مناسب بودن را پیدا کنید. در ادامه همراه ما باشید

 انواع قوری

 قوری پیرکس 

های پیرکس در حال حاضر جزء پرطرفدارترین این محصول هستند که از محبوبیت  قوری

 .خاصی در بین افراد شیک پسند برخوردارند
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با استفاده از وارمر های گرم نگهدارنده این مدل از محصول امروزه جایگاه ویژه ای بر 

 .روی میزهای پذیرایی دارد

همین طور به دلیل جنس پیرکس این محصول می توان به صورت مستقیم بر روی حرارت 

 .شعله ی گاز قرار داد

 قوری شیشه ای 

می شود به دلیل مدل شیشه ای که دارند  این نوع از ظروف که برای دم کردن چایی استفاده

از جذابیت خاصی برخوردار هستند به دلیل این که به خاطر جنسی که دارند به راحتی می 

 .توان انجام فرایند دم کشیدن چای و یا دم نوش خود را در آن به وضوح مشاهده کرد

 قوری چینی 

ود می باشد این جنس از یکی از مدل های قدیمی که از دیرباز در تمامی خانه ها موج

 .محصول می باشد

های چینی وجود نداشت  قوری در گذشته شاید دارای تنوع خاصی در طرح ها و مدل های

ولی امروزه این نوع ظروف دارای مدل های زیبا در رنگ های جذاب و طرح های شیک 

 .در بازار فروش موجود می باشد

ذکر این موضوع خارج از قاعده نمی باشد که لذت نوشیدن چای دمی در جنس چینی این 

 .محصول قابل توصیف نمی باشد

 قوری استیل 

یکی دیگر از جنس ها و انواع این محصول در جنس استیل آن است که به دلیل خاصیت 

 حمل ضربه نشکن بودنش بیشتر در محیط های بیرون از خانه مناسب می باشد و می تواند ت
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را داشته و برخالف سایر جنس های چینی و شیشه ای با کوچکترین فشاری صدمه ای به 

 .آن وارد نمی شود

 آشنایی و دیزاین محصول

به دلیل این که نوشیدن چای به عنوان یکی از عادت های روزمره ی هر ایرانی به حساب 

می آید و چای جزء محبوب ترین نوشیدنی های گرم هر فرد ایرانی می باشد دم کردن آن 

 .مستلزم برخی لوازم و وسایل می باشد

ای وجود برای دم کردن چ قوری ی تمامی خانه های ایرانی یکبدون شک در آشپزخانه

دارد. حاال مهم نیست که آب جوش را به وسیله ی کتری به جوش بیاورند یا سماور و یا 

 .چای سازهای برقی

برخی از افراد عالقه به دم کردن چای های کیسه ای دارند غافل از این که طعم و مزه ی 

 .را بهترین برند های چای کیسه ای نیز ندارند قوری چای دم شده در

وع در همین راستا خارج از قاعده نمی باشد که میزان قدرت انتقال دما تاثیر ذکر این موض

 .زیادی در زود و با دیر دم کشیدن چای و یا دمنوش دارد

 ارزان و زیبا های مدل معرفی با قوری و کتری ست خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 نکات مهم هنگام خرید قوری

 قیمت قوری 

از اصلی ترین موارد و نکات ضروری در هنگام خرید این محصول در میزان هزینه و 

 .بودجه ای که شما برای تهیه ی آن در نظر گرفته اید

 

 

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%aa-%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%82%d9%88%d8%b1%db%8c/
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یر شایان به ذکری را در کیفیت و جنس و نوع آن داشته چون همین بودجه می تواند تاث

 .باشد

 جنس قوری 

از دیگر مواردی که باید به هنگام خرید این محصول به آن دقت کافی را داشته باشید جنس 

 .آن می باشد

همان گونه که قبال نیز به این موضوع پرداخته شد این محصول از جنس های گوناگونی 

 .برخوردار است

شما با در نظر گرفتن جنس کتری و سماور خود می توانید جنس متناسب با آن را انتخاب 

 .نمایید

 اندازه کاال 

یکی دیگر از مواردی که باید به هنگام خرید این محصول به آن توجه کرد ابعاد و اندازه ی 

به خرید  آن است، شما می توانید با توجه به اندازه ی دهانه ی سماور و یا کتری خود اقدام

 .سایز مناسب آن را انجام دهید

و همین طور در صورتی که خانواده ی پر جمعیتی هستید سعی کنید سایز بزرگ آن تهیه 

نمایید ولی در صورت این که تعداد افراد خانواده ی شما کم باشد بایستی اندازه ی کوچک 

 .آن را خرید کنید

 وزن محصول 

 .ت که بایستی قبل از خرید آن در نظر بگیریدوزن محصول یکی دیگر از نکات مهمی اس

 .همیشه سعی در خرید محصوالتی که به خودی خود از وزن کمتری برخوردار هستند کنید
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همان گونه که می دانید وزن خالی این محصول یه چیز است و زمانی که پر می شود یک 

 .چیز دیگر می باشد

 .ر جا به جایی آن نیز می گردددر صورت وزن مناسب بودن این ظروف موجب سهولت د

 ظرفیت داخلی آن 

از دیگر موارد دیگر که در تعیین گنجایش کامل این محصول تاثیر گذار می تواند باشد 

 .تعداد نفراتی است که در طول روز برای آن ها قرار است چای دم نمایید

ر های انتخاب و یا این که در طول روز شما چند فنجان چای سرو می کنید نیز یکی از معیا

 .می باشد قوری ابعاد و ظرفیت

 رنگ قوری 

این معیار قبل از خرید کامال سلیقه ای است و می توانید در این مورد خودتان تصمیم 

 .بگیرید

 .مدل های سرامیکی و چینی دارای طرح های متفاوت و قشنگی است

 جنس دسته 

فاکتور دیگر که باید قبل از خرید این محصول در نظر بگیرید جنس دسته ی محصول می 

 .باشد سعی کنید جنس دسته ی آن به گونه ای باشد که دست شما را نسوزاند

برخی از دسته ها که پالستیکی می باشد دارای برخی مشکالتی است به گونه ای که به 

 .اند عایق خوبی برای عدم انتقال دما نباشدمرور زمان در صورت نسوز نبودن آن می تو

 برخورداری از صافی 

 .به هیچ عنوان از تفاله گیر و صافی در این محصول غافل نشوید
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موجب می شود که تفاله های چای و دمنوش شما در فنجان و یا  قوری چرا که وجود آن در

 .لیوان مورد نظرتان نریزد

 راهنمای نگهداری از محصول

اری برای افزایش طول عمر آن این محصول نیز همانند سایر لوازم مستلزم راهنمای نگهد

 .است

شست و شوی این محصول نیز باید به گونه ای باشد که خیلی راحت انجام شود به این 

 .موجب سهولت در شست و شوی آن می شود قوری صورت که بازتر بودن دهانه ی

به خصوص در صورتی که جنس آن پیرکس و شیشه ای باشد باید شست و شوی آن حساس 

 .ه وجود کوچکترین لک بر روی بدنه ی آن به وضوح قابل مشاهده می باشدباشید چرا ک

 جمع بندی

قوری و مقایسه امروز در وب سایت گرین لیست در دسته  اینترنتی خرید راهنمای امیدواریم

 .در امر خرید به شما کمک کرده باشد پذیرایی و سرو بندی

ی خود به خوبی می حاال انواع و اقسام قوری و نکات مهم آنها را می شناسید و طبق سلیقه

 .را انتخاب کنید دانید کدام مدل برتر

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

 . .ما ارسال کنید

خوشحالیم که برای مطالعه این مقاله وقت گذاشتید، متشکریم. در انتها چند مدل پرفروش و 

مدل را برای خود انتخاب  برتر را گردآوری کرده ایم که می توانید با مقایسه آنها بهترین

 .کنید
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