
جنس مختلف ظروف پخت و پز١٠مقایسه 

گويند جنس ظرف و روکش آن در پخش گرما و ايد؟ کارشناسان ميپزيد توجه کردهتا به حال به جنس ظرفي که در آن غذا مي

...کنندجويي ميشوند و در مصرف انرژي صرفهتر غذا ميبرخي از ظروف باعث پخت سريع. سرعت پخت غذا تاثیر دارد

ظروف تفلوني. ١

توان با آنھا بدون روغن يا با کمترين میزان روغن و وپز ھستند زيرا ميھاي پختنچسب، از پرطرفدارترين ظرفھايي با روکشظرف

اين روکش . رودمشکل ظروف تفلوني اين است که روکش آنھا به سرعت از بین مي. روي حرارت کم يا متوسط آشپزي کرد

اگر تفلون آسیب ببیند، مواد . تواند به آن آسیب برساندھاي قاشق يا چاقو ميحساس است و ضربهنسبت به ضربه ھم بسیار 

از سوي ديگر، اليه زيرين تفلون . شود، مضر خواھد بودکند و غذايي که در آن پخت ميکننده آزاد ميسمي و ذرات مسموم

ديده و آلومینیوم زيرين نمايان ظرفي که تفلون آن آسیباي سمي است بنابراين با پخت غذا درآلومینیوم است که خود ماده

ھاي معتبر را تھیه و درصورتي که شده در کارخانهھاي ساختهبھترين کار اين است تفلون. شونداست، مواد سمي وارد غذا مي

.نظر کنیدآسیب ديد، از پخت غذا در آن صرف

ظروف لعابي.٢

توان نگھداري اين ظروف راحت است و مي. شوندجنس سرامیک يا چدن کشیده ميھاي لعابي معموال روي ظروفي از روکش

متاسفانه لعاب ھم ھمانند تفلون اگر در شرايط استاندارد . غذاھايي که به حرارت باال نیاز دارند، از آنھا استفاده کردبراي پخت

طول عمر . ھاي رنگي شیمیايي باشدیک و پیگمنت، آرسنھاي سمي از جمله سرب، کادمیومتواند حاوي ترکیبتھیه نشود، مي

ھا نبايد از سیم ھنگام شستشوي اين ظرف. رودروکش لعابي محدود است و در اثر ضربه و تغییر حرارت ناگھاني از بین مي

.استفاده کرد و اگر ترک بردارند، بايد کنارشان گذاشت حتي براي نگھداري غذا ھم از آنھا استفاده نکرد

سرامیکيظروف . ٣

اين روکش نچسب، دقیقا مثل . شودبه ظروف سرامیکي ظروف اکولوژيک يا سبز گفته مي. سرامیک در واقع نوعي ورني است

ھاي سرامیکي در مقابل فرسايش و خوردگي، روکش. تفلون است با اين تفاوت که حاوي ترکیب مضر موجود در تفلون نیست

اما وقتي آسیب ديدند، چون جنس زيرين آنھا آلومینیوم است، احتمال آلوده و خراشیدگي و سايیدگي تا حدي مقاوم ھستند 

قیمت ظروف سرامیکي باالتر از ساير ظروف . شدن موادغذايي پخته شده درون آنھا باالست و بايد کنار گذاشته شوندمسموم

ته طول عمر روکش سرامیکي به نحوه الب. پخت است به ھمین دلیل بايد در نگھداري آنھا دقت فراوان داشت تا آسیب نبینند

.استفاده از ظرف، میزان استفاده و نحوه شستشوي آن ھم بستگي دارد

ظروف چدني. ۴

با دماي متوسط ھستند و اگر اين ظروف مناسب پخت طوالني. ، عمر بااليي دارند)که ترکیبي از آھن و کربن ھستند(ھا چدن

ھاي مندرج در آن شوند، پس قبل از خريد حتما به برچسب و ترکیبسب محسوب ميوپز منافاقد آلومینیوم باشند، براي پخت

اول اينکه قبل از استفاده . ھايي را رعايت کنید تا چدن ديرتر از بین برودالزم است حین استفاده از ظروف چدني، نکته. دقت کنید



اي آب توانید قطرهشدن کافي ظرف مطمئن شويد، ميه از گرمبراي آنک. اي آنھا را روي حرارت بگذاريد تا گرم شوندبايد چند دقیقه

درصورتي که ظروف چدني اول گرم شوند، موادغذايي به . يعني ظرف گرم شده استداخل آن بريزيد و اگر به سرعت تبخیر شد، 

شود زنگ اند زيرا باعث مياي که ھنوز استفاده نشده، نبايد آب به مدت طوالني بمدوم اينکه در ظرف چدني. آنھا نخواھد چسبید

شود و چھارم اينکه سوم، براي شستشوي چدن از ابر استفاده کنید زيرا سیم ظرفشويي باعث خراشیدگي و آسیب آن مي. بزند

در ضمن در ظروف چدني فاقد روکش نبايد مواد . غذايي را از درون ظروف چدني خارج کنید تا اکسید نشودبعد از اتمام پخت، ماده

.فرنگي ريختمثل آبلیمو يا سس گوجهاسیدي 

ظروف آلومینیومي. ۵

ھا و ظروف يکبار مصرف از ورق. وپز داردآلومینیوم کاربردھاي وسیعي در پخت. شونداين ظروف با قیمت پايین در بازار عرضه مي

آن و پخش کردن سريع و يکنواخت حرارت دلیل پرطرفدار بودن آلومینیوم، سبک بودن ... پخت آلومینیومي گرفته تا قابلمه و کتري و

ھاي سمي آلومینیوم وارد غذا يا آب شود، بسیار باالست پس اگر براي متاسفانه طي روند پخت، احتمال آنکه ترکیب. است

تواند عوارض آلومینیوم مي. ھاي حاوي آلومینیوم تھیه نکنیدسالمت خود ارزش قائل ھستید، ظروف آلومینیومي يا چدن

.دھنداند و به سرعت تغییر شکل ميدر ضمن اين ظروف در برابر ضربه حساس. ھا داشته باشدي براي مغز و ماھیچهوحشتناک

ظروف اينوکس يا فوالد ضدزنگ.۶

ھاي اينوکس کف ضخیمي دارند و اين موضوع باعث پخش يکنواخت حرارت قابلمه. اينوکس از آھن، کروم و نیکل تھیه شده است

ظروف اينوکس نچسب ھم ھستند . جويي خواھدشدپزد و در مصرف انرژي صرفهنتیجه غذا در آنھا به سرعت ميشود و در مي

٧٢معروفند، به اين معني که از ١٠/١٨برخي از ظروف اينوکس به . ھاي کلردار يا اسیدي داخل آنھا نريزداما بايد مراقب بود ترکیب

شوند و طول عمر اين ظروف از جمله بھترين ظروف پخت محسوب مي. انده شدهدرصد نیکل تھی١٠درصد کروم و ١٨درصد آھن، 

.شود، اطمینان داشتتوان به سالمت غذايي که داخل آنھا پخته ميبااليي دارند و مي

اي يا پیرکسظروف شیشه.٧

توان رنگ نشده باشند، ميکنند و در صورتي که اين ظروف اي يا اصطالحا پیرکس، حرارت باال را تحمل ميظروف پخت شیشه

ھاي محکم وارد نشود و دچار شوک دمايي نشوند، اگر به اين ظروف ضربه. ترين نوع ظروف براي پخت غذا ھستندگفت سالم

.تنھا نکته اين است که بايد مراقب باشید غذا داخل آنھا ته نگیرد و نچسبد! شوندتر بازيافت ميمقاوم ھستند و از ھمه مھم

فاليظروف س. ٨



اين ظروف روکش لعاب يا ورني ندارند و درنتیجه بسیار سالم و . گیرندھزاران سال است که از اين ظروف براي پخت کمک مي

.شودمتاسفانه امروزه از اين نوع ظروف بسیار کم استفاده مي. طبیعي ھستند

ظروف مسي. ٩

معموال از ظروف مسي براي . ند ظرف پخت مناسبي باشدتواکنید، ميھادي خوب حرارت است و اگر روي گاز آشپزي ميمس

مسي که به . گرايدشود و به سبز خاکستري ميمس قرمز به مرور زمان در مجاورت ھوا اکسید مي. کنندتھیه مربا استفاده مي

فلزي ديگر مس زياد براي سالمت مضر است به ھمین دلیل معموال داخل مس را با. اين رنگ درآمده، براي سالمت مضر است

مشکل ظروف مسي اين است که روکش داخلي آنھا به مرور زمان به دنبال استفاده يا ريختن مواد اسیدي از بین . پوشانندمي

برخي از ظروف . تر استتر و استفاده آن سالماش سادهشوند که نگھداريتازگي ظروف مسي با اينوکس روکش ميبه. رودمي

.شونداما تعداد آنھا بسیار کم است و به سختي پیدا مينیز ترکیب مس و زينک ھستند

ظروف سیلیکوني. ١٠

از ظروف سیلیکوني بیشتر در . سیلیکون چیزي شبیه به کائوچو است و از ترکیب طبیعي سیلیسیوم و اکسیژن تھیه شده است

. شوداست و حتي بدون روغن ماده غذايي از آنھا جدا ميزمان پخت در اين ظروف، سريع. شودھا استفاده ميپخت شیريني

ھا را روي حرارت مستقیم البته نبايد اين ظرف. آنھا را از فريزر به فر منتقل کردراحتي توان بهشستشوي آنھا ساده است و مي

توان از آنھا در ترين انواع ھستند و ميھاي پالتیني از گرانسیلیکون. کیفیت ظروف سیلیکوني و بھاي آنھا متفاوت است. گذاشت

۴ين نوع سیلیکون است و برخالف نوع پالتیني تحمل ترسیلیکون پراکسید ضعیف. ھاي بسیار باال استفاده کرددرجه حرارت

کند و ممکن است سیلیکوني که کیفیت پايیني دارد، ھنگام استفاده بوي نامطبوعي تولید مي.درجه را ندارد٢٠٠ساعت حرارت 

اي که اي موادغذاييتان از نوع مرغوب نیست فقط از آن برھاي سمي را وارد غذاي شما کند، بنابراين اگر ظرف سیلیکونيمولکول

.شوند، مثل ژله، استفاده کنیددر سرما تھیه مي
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