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روزنامهنگار

مولتی کوکرها
جایگزین
قابلمه های بی
شمار آشپزخانه
هستندکه
فرایند پخت و
پز را به صورت
خودکار انجام
می دهند .جا
دارد این
دستگاه های
چندمنظوره
و پیشرفته به
دلیل همه کاره
بودن و سهولت
استفاده جایگاه
شایستهخود
را در زندگی
روزمره انسان
ها پیدا کند

نبض بازار

« مولتیکوکر»یکدستیارچندمنظورهعالی
پخت و پز و تغذیه خانــواده یک روزمرگی زمان بر برای هر
خانم خانه دار است و هر کسی دوســت دارد بدون صرف
زمان زیاد برای پخت و پز بتواند غذای ســالم برای خود و
اعضای خانواده تهیه کند .یکی از وسایل برقی آشپزخانه
که به نسبت وســایل دیگری نظیر آن کمتر شناخته شده
است مولتی کوکرها هستند ،به عبارت ساده مولتی کوکرها
جایگزین قابلمه های بی شمار آشپزخانه هستند که فرایند
پخت و پز را به صورت خودکار انجام می دهند .جا دارد این

روزنامهنگار

فناوری جدید
Biorytmic
به کار رفته در
تشک های
خوشخواب با
انرژی که از خود
متصاعدمی
کند به کاهش
استرس در
هنگام خواب و
متعادل کردن
چرخهزیستی
طبیعیبدن
کمک و با بهبود
کانال های
ارتباطی داخلی
بدن،محیطی
آرامش بخش را
برای خواب شما
فراهم می کند

های سرخ شده  ،نان و شیرینی  ،فرنی  ،کباب سبزیجات،
غالت برای کودکان ،برنج برای سوشــی ،آبگوشت و  ...را
بپزید .به طور کلی اگــر بگوییم یک مولتی کوکر می تواند
کار یک پلوپز  ،آرام پز ،زودپز ،کیک پز ،بخارپز  ،سرخ کن،
ماست ساز ،مربا ساز و ماکروویو را یک جا انجام دهد چیزی
به گزاف نگفتهایم .حال که با ویژگی های یک مولتی کوکر
آشنا شدیم به بررسی سه مدل پرفروش این محصول می
پردازیم .با ما همراه باشید.

دستگاه های چند منظوره و پیشرفته به دلیل همه کاره بودن
و سهولت استفاده جایگاه شایسته خود را در زندگی روزمره
انســان ها پیدا کند .برای تهیه غذا در مولتی کوکر کافی
است تمام مواد را برش دهید ،داخل چندکاره قرار دهید و
برنامه مد نظر را شروع کنید و منتظر پایان پخت بمانید .در
زمان پخت نیازی به مواد چند مرحله ای  ،پیگیری زمان یا
کم و زیاد کردن حرارت نیست .با استفاده از این دستگاه
شما می توانید سوپ ها  ،سیب زمینی سرخ کرده  ،کباب

مولیتکوکرهانسمدلMultiFunction

مولیتکوکربوشMUC22B42

مولیتکوکردایموندجرنالمدلDGMC-504

مولتی کوکر حرفه ای هانس مــدل MultiFunction
دارای 1700وات توان  ،نمایشگر LCDو سیستم کنترل
لمسی است و سیستم حرارتی آن طوری طراحی شده
است که از تمامی جهات حرارت را به مواد غذایی انتقال
دهد .این دستگاه دارای دو دیگ از جنس تفلون است که
دیگ بزرگ آن 10نفره دارای ضخامت 2.5میلی متر به همراه
دستگیره نسوز از جنس باکالیت است.این دیگ مختص سرخ کردن و پخت انواع برنج
 ،خورشت  ،سوپ و مرباست .قابلمه کوچک تر با ضخامت کمتر مخصوص تهیه انواع
خمیر پاستا یا نان است که خمیر به وسیله اهرم فلزی که در انتهای دیگ متصل می
شــود تهیه و برای پخت آماده می شود .این محصول دارای سبد سرخ کن و بخارپز
است که جنس آن ها از استیل است .تهیه برنج به سه مدل بدون ته دیگ و سه مدل با
ته دیگ برشته  ,طالیی و نرم مطابق با ذائقه ایرانی ،تهیه انواع کیک ،پای،ماست و پنیر
از دیگر ویژگی های آن است .این دستگاه همچنین دارای سیستم گرم نگه دارنده
خودکار و سیستم تاخیر در شروع کار ،سبد آرام پز و بخارپز حرفه ای و قابلیت سرخ
کردن با روغن کم نیز است که آن را به یکی از جامع ترین دستگاه ها تبدیل کرده است.

مولتــی کوکــر بــوش مدل
 MUC22B42دارای 16
برنامــه ذخیره شــده پخت
انواع خورشت و پلو و خوراک
اســت .عالوه برآن ،سیستم
 SmartAutoCookدستگاه
به شما اجازه ثبت تنظیمات برای پخت غذاهای دلخواه
تان به صورت اتوماتیک را خواهد داد .کافی است یک
بار دستگاه را تنظیم و تنظیمات دلخواه را ثبت کنید.
دفعه بعد مولتی کوکر و پلوپز بوش با فشار یک دکمه
بقیه کارها را بــه عهده خواهد گرفــت .ویژگی های
برجسته این پلوپز عبارت اند از داشتن صفحه کنترل و
تایمر دیجیتال ،ظرفیت  5لیتری مناسب خانواده های
پرجمعیت ،حرارت سه بعدی و یکنواخت درون مخزن
و کاسه ای از جنس سرامیک نسوز.

مولتــی کوکــر دایمونــد جنــرال مدل
 DGMC-504یکــی از بهتریــن
مولتیکوکرهاست که توان آن  ۸۶۰وات
بوده که بسیار کم مصرف محسوب می
شود  ،سیستم حرارتی آن از تمامی جهات
حرارت را به مواد غذایی انتقال می دهد .دارای
یک دیگ با روکش نچســب باکیفیت است که این دیگ مختص
سرخکردن و پخت انواع برنج ،خورشت ،سوپ ،مربا و بسیاری دیگر
است .همچنین شما میتوانید در این وسیله مواد غذایی خود را سرخ
کنید یا مرغی را درسته بریان کنید.این مولتی کوکر همچنین از
قابلیت سرخ کردن با روغن کم به شکل تابهای هم برخوردار است .از
دیگر ویژگی های این دستگاه می توان به کنترل پنل لمسی ،صفحه
نمایش  ،LCDقابلیت تنظیم دما،تایمر با تنظیمات  24ساعته و
مقاومت در برابر حرارت بیش از حد اشاره کرد که آن را به یک همراه
و دستیار حرفهای آشپرخانه تبدیل کرده است.

مقایسهچندمدلپرفروشمولیتکوکر
جنس بدنه

جنس ظرف

ظرفیت
لیتر ( نفر)

تــوان مصرفی وزن
(کیلوگرم)
(وات)

مولتی کوکر دایموند جنرال
مدل DGMC-504

860

3/8

پالستیک و استیل

نچسب

 8( 5تــا 10
نفر)

دارد

مولتی کوکر هانس
مدل MultiFunction

1700

6/8

پالستیک

تفلون نچسب

 10( 6نفر)

دارد

بله

پلوپز و مولتی کوکر بوش
مدل MUC22B42

900

3/8

پالســتیک مقاوم به
حرارت

کاسه سرامیکی  10(5نفر)

دارد

بله

برند و مدل
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اقالم همراه دستگاه

قیمــت
(تومان)

تایمــر و صفحــه دیــگ جدا
شونده
نمایشگر

بله

پیمانه و کفگیر پالستیکی

2.500.000

ظروف مخصوص بخارپز پلوپز ،نان پز،
سرخ کن،توری مخصوص پنیر

5.490.000

ظروف مخصوص بخارپز ،ســرخ کن
،پیمانه ،کتابچه راهنما ،مالقه و کفگیر

5.300.000

تولید ملی

خوابی خوش با

خـوشخـواب

خواب از جمله نیازهای ضروری بشــر و زمانی معادل یک
سوم عمر اوست ،خواب راحت است که شروع پر انرژی فردا
را تضمین می کند .اگر ما خواب ناراحتی داشته باشیم قطعا
صبح با خســتگی بیش از پیش روز را شروع خواهیم کرد و
این بر کیفیت تمام روز و حتی زندگی ما تاثیر گذار خواهد
بود .در این زمینه برندهــای وطنی از تنوع و کیفیت خوبی
برخوردارند .یکی از موفق ترین برندهای ایرانی در این صنعت
برند خوشخواب است که به رضایت قریب به اتفاق مشتریان
خود مفتخر است .با ما باشید تا با این برند بیشتر آشنا شویم.

هرتشیک،خوشخوابنیست

کارخانه تشک خوشــخواب در ســال  1338تاسیس شد .در
قدمت ایــن برند همین بس که خیلی ها تشــک های صنعتی
را کال بــه نام خوشــخواب می شناســند و همه تشــکهای
صنعتی را خوشــخواب خطاب مــی کنند ،غافــل از این که
این یک برند اســت و تشــک هــای صنعتی بســیاری نیز با
برندها و کیفیــت های متفاوت در کشــور تولید می شــود.
هدف خوشخواب از همان ابتدا دست یافتن به بهترین کیفیت
تشک موجود در کشور بود که در راه نیل به این هدف از فناوری و
ماشین آالت روز دنیا و متخصص توانمند بهره گرفت .این شرکت
در سال  1346با گسترش سیستم تولید تشک و میزان تقاضای
مشتریان ،در جهت توسعه فعالیت های خود اهتمام ورزید به
طوری که هم اکنون این مجموعه عظیم ،دارای واحدهای پنبه
زنی ،اسکلت زنی ،نوار بافی ،رویه دوزی ،نجاری ،فنر زنی ،طناب
بافی ،لحاف دوزی ،تولید سرویس های ملحفه ،پد ،آزمایشگاه و

… مجهز به سیستم های مکانیزه و مدرن است.

محصوالتخوشخواب

محصوالت خوشخواب عبارت اند از انواع تشک و تختخواب که
تشک های خوشــخواب در مدل های آلینا ،آناهیتا ،کامفورت،
سوپر کالس سافت و هارد ،سوپر اســتار ،طبی پاکتی و فنری،
فرســت کالس و های کالس مموری بــا خصوصیات متفاوت
و ویژه دارای تنــوع ارتفاع بین  20تا  37ســانتی متراســت.
عــرض انواع تشــک هــای خوشــخواب نیــز عبــارت اند از
 90،100،120،140،160،180،200سانتی متر که قطعا می
تواند جواب گوی هر نوع سلیقه و نیازی باشد.
برای خرید انــواع محصوالت خوشــخواب مــی توانید عالوه
بــر مراجعه بــه بیــش از  110نمایندگی در ســطح کشــور
 ،از طریــق فروشــگاه آنالین شــرکت خوشــخواب به آدرس
 http://khoshkhab.com/shopو ســایر فروشــگاه های
آنالین معتبر مراجعه کنید.

