
 

 وسايل سفره آرايي
 

 سفره آرايي چيست؟در شود؟ كاربرد هر وسيله ه آرايي از چه وسايلي استفاده ميدر سفر
توانيم با استفاده از ميوه، سفره آرايي كنيم؟ميچگونه   

يي كه به زيبا ها و هر چيز ديگريتزئين انواع غذاها، دسرها، ميوه سفره آرايي شامل ديزاين و
زيبايي را توانيد ميزهاي پذيرايي د، مي شود. به كمك سفره آرايي ميكنبيشتر سفره كمك مي

ه در ادامه ب نياز داريم كه يها داشته باشيد. براي سفره آرايي به وسايلدر مجالس و مهماني
پردازيم.معرفي اين وسايل مي  

موارد زير اشاره كرد:توان به سايل مورد نياز در سفره آرايي مياز و  



 

 

 قاشق توپي
 

اشق ها و سبزيجات استفاده كرد. در واقع قتوان براي خالي كردن داخل ميوهاز قاشق توپي مي
هاي زيبا تزئين كنيد.كه ميوه ها و سبزيجات را به شكل دهدتوپي اين امكان را به شما مي  



 

 ورقه كن فنري
 

ين وسيله اين سبزيجات را به صورت فنري برش زد. اتوان با استفاده از ورقه كن فنري مي
ها دهد كه سبزيجات را به صورت فنري تزئين و در سفره آرايي از آنامكان را به شما مي

 استفاده كند.

 كاتر دو طرفه 
 

اي دو طرفه بر ترباشد. از كايل مورد نياز براي سفره آرايي ميكاتر دو طرفه يكي ديگر از وسا
كنند.خيار و حتي سيب زميني استفاده ميهايي همچون هويج، فنري كردن ميوه  

هامجموعه اسكنه  
  

و  U ،Vها به صورت ها براي حكاكي ميوهباشند كه از آنمختلفي ميها داراي انواع اسكنه
  توان با استفاده از اسكنه تزئين كرد.هايي همچون سيب را ميكنند. ميوهزيگراگي استفاده مي



  هامجموعه قالب
  

ه ها براي تزئين ميوه و سبزيجات در سفره آرايي استفادكه از آن انواع مختلفي دارندها قالب
  كنند.مي

  

  مجموعه چاقوهاي مناسب ميوه و سبزيجات
  

چاقوهاي شماره از براي حكاكي شيارهاي مختلف ميوه،  3تا  1مطابق تصوير، از چاقوهاي شماره 
ايجاد شيارهاي براي كنده كاري و  7چاقوي شماره  از ات وبراي خارج كردن داخل سبزيج 6تا  4

  شود.مستقيم استفاده مي



  

گوشت و مرغمجموعه چاقوهاي مناسب براي   
 

 2هاي بلند يا گوشت، از چاقوي شماره براي ورقه كردن ميوه 1قوي شماره مطابق تصوير، از چا
ه كردن و بريدن و از چاقوي شماربراي خرد  5تا  3براي بريدن و ورقه كردن، از چاقوي شماره 

كنند.راي بريدن و خرد كردن استفاده ميبه عنوان ساطور ب 6  

 



 مجموعه رنده ها
 

ير، هاي بلند نازك سيب زميني، كدو و پنبراي ايجاد رشته 3تا  1مطابق تصوير، از رنده شماره 
هايي دادن به ميوهبراي فرم  5ه شماره براي بريدن و ورقه كردن، از رند 4از رنده شماره 

ه براي پوست كندن به عنوان پوست كن دو طرف 6رنده شماره  از همچون خيار و هويج و
كنند.ها و سبزيجات استفاده ميميوه  

 

 سفره آرايي با گل رز
 

 وسايل مورد نياز براي تزئين پياز به صورت گل رز:

، چاقو حكاكي و رنگ خوراكي، چاقوپياز  

با استفاده از پياز:نحوه درست كردن گل رز   

 در ابتدا پوست پياز را از پياز جدا كنيد. )1

 .برش بزنيديك سوم سر پياز را  )2

 گلبرگ ايجاد كنيد. 5بر روي اولين اليه قسمت بيروني پياز از  )3



 هاي ايجاد شده در مرحله قبل را فرم دهيد.گبرگل )4

 هاي بعدي پياز را نيز همانند اليه اول گلبرگ بزنيد.اليه )5

 زدن را تا آخرين اليه پياز ادامه دهيد.گلبرگ  )6

 نگ خوراكي بريزيد.ردر يك كاسه آب مقداري  )7

 هاي رز ايجاد شده را در آب رنگي قرار دهيد.گل )8

  سفره آرايي با گل مينا
  

  گل مينا:ن وسايل مورد نياز براي درست كرد

  و نخ چاقو كنگره اي ،ترب، هويج، پوست كن و يا چاقو

  ا با استفاده از ترب و هويج:نحوه درست كردن گل مين

 پوست ترب را جدا كنيد. )1

 اي با چاقو كنگره اي برش بزنيد.رب را به صورت ورقهت )2

 م ببنديد.كهاي ترب را دور هويج بپيچد و سپس آن را با نخ محرقه )3

 توانيد از آن در سفره آرايي استفاده كنيد.و ميگل مينا شما آماده است  )4

  سفره آرايي با گل بنفشه
  

  وسايل مورد نياز براي درست كردن گل بنفشه:

  كلم قرمز و چاقو حكاكي

  ه از كلم قرمز:فاد نحوه درست كردن گل بنفشه با است

 هاي كلم قرمز را با استفاده از چاقو به صورت گلبرگ برش بزنيد.لبه برگ )1

 هاي داخلي كلم قرمز را همانند مرحله اول به صورت گلبرگ برش بزنيد.برگ )2

 قسمت سفيد داخل كلم مشخص شود. كهبرش بزنيد اي به گونهها را گلبه گلبر )3

 آماده شده را در آب سرد قرار دهيد تا باز شود. هايگل )4



  سفره آرايي با سبد گل
  

  وسايل مورد نياز براي درست كردن سبد گل:

  اسكنه و چاقو  قاق توپي، گوجه فرنگي،

  فرنگي:نحوه درست كردن سبد گل با استفاده از گوجه 

در ابتدا براي درست كردن دسته سبد، گوجه فرنگي را صورت طولي در دو خط از مركز به  )1
 ديگر برش بزنيد.كفاصله نيم سانتي متر از ي

 با استفاده از اسكنه، لبه سبد را فرم دهيد. )2

 پوسته لبه سبد را با استفاده از نوك چاقو از گوجه فرنگي جدا كنيد. )3

 استفاده از قاشق توپي خالي كنيد.داخل گوجه فرنگي را با  )4

 اي ريزي را در سبد قرار دهيد.هتوانيد گلشما آماده است و در اين مرحله ميسبد  )5

  

ايم. اميدواريم با ارائه اين مقاله توانسته بررسي وسايل سفره آرايي پرداخته در اين مقاله به
نحوه استفاده و كاربرد آنها در  باشيم اطالعات مفيدي در رابطه با وسايل سفره آرايي و همچنين

  اختيار شما عزيزان قرار دهيم.



توانيد براي مشاهده محتواهاي آموزشي بيشتر، در زمينه كسب و كار، پوست و زيبايي، شما مي
 فايل مراجعه كنيد.   118زبان و مهاجرت، خانه و خانواده، ورزش، سرگرمي و... به وبسايت 


