
انواع ظزوف غذاخوری 
و پخت و پز



  ضَد ًوی هحذٍد غزایی هَاد چگًَگی ٍ کیفیت تِ تٌْا سالن تغزیِ
  ٍ ٍسایل ٍاقغ دس ٍ.داسد دسآى تسضایی تاثیش ًیض طثخ چگًَگی تلکِ

  هی پختِ آى دس غزا کِ ظشٍفی ٍ ّا قاتلوِ ٍیژُ تِ ّن آضپضخاًِ لَاصم
  تْتش ظشٍف ایي اًتخاب تٌاتشایي .است تشخَسداس صیادی اّویت اص ضَد
  اهجام آًْا دس خَاّین هی کِ پضی ٍ پخت ٍ غزا ًَع تِ ًسثت است
.گیشد صَست ، دّین



انواع ظروف
تفلون ظروف
استیل ظروف
چدن ظروف
مسی ظروف
( روحی ) آلومینیومی ظروف
پیرکس ظروف

سرامیک و سفالی ظروف
چینی ظروف
آرکوپال ظروف
مالمین ظروف
مصرف یکبار ظروف
سیلیکونی ظروف
چوبی ظروف



ظروف تفلون نچسب
معایب مزایا

ٍسٍد ٍ تفلَى الیِ خشاش اهکاى  
 آى اص تفلَى ظشٍف تْیِ دس کِ) کادهیَم
*غزایی هادُ تِ ( ضَد هی استفادُ

حشاست اثش دس سوی تخاسات ضذى آصاد 
 دسجِ 350 اص تاالتش دهای ) صیاد

**( ساًتیگشاد

ًچسثی ضشیة تاالتشیي

 تشاتش دس خَب ضیویایی هقاٍهت 
تاصّا ٍ اسیذّا

دس سٍغي هیضاى کوتشیي تِ ًیاص 
غزا پض ٍ پخت ٍ تْیِ

 ٍ است تیطتز ضذُ تاسساسی تفلَى ظزٍف ٍ ساخت پزٍاًِ فاقذ ٍ استاًذارد غیز ظزٍف در کادهیَم هیشاى *
.ضَد خًَی کن ٍ پَستی ضایعات قذ، کَتاّی سزطاى، تِ اتتال احتوال افشایص ًظیز عَارضی تزٍس هَجة

  .ضَد هی ... ٍ سیٌِ پاًکزاس، کثذ،  سزطاًْای تزٍس تاعث هَش در ضذُ آساد سوی تخارات **



معایب مزایا

ضذُ اًذٍد قلغ الیِ خشاش اهکاى ٍ 
 ٍ غزایی هَاد تا هس فلض هستقین تواس

 آى هتؼاقة ٍ غزا تِ هس یَى ٍسٍد
هس فلض اص ًاضی هسوَهیت

پض ٍ پخت ٍ ًگْذاسی  قاتلیت ػذم 
 گَضت هاًٌذ تاصی یا اسیذی غزایی هَاد

 جَضاًیذى ٍ ،چغٌذس آلَ ، فشًگی گَجِ ،
  ًاسًج آب ٍ آتغَسُ ، سشکِ

ًُوَدى سفیذ جْت سشب اص استفاد 
 هَجة سشب جضئی هقادیش) ظشٍف ایي

 ٍ فؼالی تیص ، یادگیشی دس اختالل
(.ضَد هی َّضی تْشُ کاّص

سَْلت ٍ گشها ّذایت قاتلیت 
  حشاست کاهل اًتقال

 پخت دهای کٌتشل اهکاى  

ظروف مسی



ظروف آلومینیومی
معایب مزایا

غزایی هَاد تَسط آلَهیٌیَم جزب 
 تشگی سثضیجات فشًگی، گَجِ ًظیش

 خطش افضایص ٍ هشکثات ٍ سیَاس ضکل،
آلَهیٌیَم تا هسوَهیت

ًگْذاسی ٍ پختي قاتلیت ػذم 
 ٍ  تاصی یا اسیذی هاّیت کِ غزاّایی

الَهیٌیَهی ظشٍف دس داًذ ًوکی

اص هختلف غزاّای پختي اص تؼذ 
 ضذُ آهادُ ٍ پختِ غزایی هَاد ًگْذاسی

 خَدداسی آلَهیٌیَهی ظشٍف داخل دس
ضَد

اسصاًی

تَدى سثک  

 آساى دّی ضکل قاتلیت

 دها ساحت اًتقال  

گستشدُ تٌَع

  تغییز ، دّاى خطکی ًظیز عَارضی تزٍس هَجة رٍس در آلَهیٌیَم گزم هیلی 50 اس تیص دریافت تا هسوَهیت *
  ، هعذُ سخن ، آلشایوز تزٍس ساسی سهیٌِ تا گزفتِ ای رٍدُ خفیف ّای کَلیت ٍ گَارضی اختالالت ، ستاى رًگ

 3.5 رٍساًِ ضَد استفادُ غذا پش ٍ پخت در الَهیٌیَهی ظزٍف اس هستوز صَرت تِ اگز) ضَد رفتي راُ اختالل یثَست
(.ضَد گزفتِ ًادیذُ هَارد تاقی اس دریافتی آلَهیٌیَم هیشاى ًثایذ الثتِ هیطَد تذى ٍارد طزیق ایي اس آلَهیٌیَم گزم هیلی



ظروف استیل
معایب مزایا

صَست تِ حشاست اًتقال ػذم 
غزا هشتة صدى ّن تِ ًیاص ٍ یکٌَاخت

تِ تِ غزایی هادُ سشیغ چسثیذى 
ظشٍف ایي

هذت طَالًی ًگْذاسی قاتلیت ػذم 
 ًوکی یا اسیذی هاّیت کِ غزاّایی

استیل ظشٍف دس داسًذ

غزایی هادُ تِ فلض ضذى آصاد ػذم

ُآب جَضاًذى تشای آل ایذ

خشاضیذگی تشاتش دس هقاٍم ٍ دٍام تا ٍ 
 استفادُ دلیل تِ) صدگی صًگ ٍ سایص

 تِ کِ تیتاًیَم ٍ هَلیثذى ًیکل، کشٍم، اص
( هیذّذ سختی حالت ظشف



ظروف چدن
معایب مزایا

ضؼیف حشاستی سساًای

تَدى سٌگیي

دس غزایی هَاد تِ چذى خَاص اًتقال  
 دس آى تا غزایی هادُ تواس ٌّگام
پض ٍ پخت ٌّگام

حشاست یکٌَاخت پخص

صهاى دس خَتی تِ حشاست ًگْذاضتي 
 پخت

تْتز است قثل اس استفادُ اس ظزٍف چذى آًْا را گزم ًوَد



ظروف پیرکس
معایب مزایا

غیش صَست تِ حشاست اًتقال 
 یکٌَاخت

احتوال کِ دها ًاگْاًی تغییشات 
 صیاد هستقین حشاست سٍی آًْا ضکستي

  .تاضذ هی

حشاست خَب اًتقال  

غزایی هَاد اًَاع تا ٍاکٌص ػذم 
ًوکی تاصی، اسیذی،

هایکشٍفش ٍ فش دس ظشٍف تْتشیي



ظروف سفالی

معایب مزایا

آسام ٍ کٌذ ضذى گشم

ًفَر هَجة کِ صیاد فشج ٍ خلل داسای 
ضَد هی آًْا دس غزا هاًذى تاقی ٍ

حشاست سٍی تش استفادُ اهکاى ػذم 
هستقین

سًگی اًَاع دس سٌگیي فلضات ٍجَد 
آًْا

غزا تِ حشاست یکٌَاخت اًتقال

غزایی هَاد پض ٍ پخت تشای هٌاسة 
آش اًَاع ٍ حثَتات هاًٌذ



ظروف سرامیک

معایب مزایا

آسام ٍ کٌذ ضذى گشم

لؼاب دس سٌگیي فلضات ٍجَد اهکاى 
آًْا

غزا تِ حشاست یکٌَاخت اًتقال

غزایی هَاد پض ٍ پخت تشای هٌاسة 
آش اًَاع ٍ حثَتات هاًٌذ

.  تِ ظزٍف سفالی کِ لعاب خَردُ ٍ هجذدا پختِ هی ضًَذ سزاهیک گفتِ هی ضَد
.هادُ اصلی سزاهیک خاک کائَلي هی تاضذ



ظروف مالمین

معایب مزایا

ظشٍف دس هیکشٍتی آلَدگی اهکاى 
  خشاضیذُ ٍ پشیذُ لة خَسدُ، تشک

سٍی هحافظ الیِ دیذى آسیة اهکاى 
 ٍ ضَ ٍ ضست اثش دس هالهیٌی ظشٍف

 ٍ تشًذُ ٍ تیض ًَک اجسام اص استفادُ
کلیِ تیواسیْای احتوال افضایص

هَاد تاثیش تحت هحافظ الیِ تخشیة 
  دها هیضاى ٍ تاصی یا اسیذی غزایی

سثک

اسصاى

سًگ ٍ طشح تٌَع



ظروف چینی

معایب مزایا

هستقین ضؼلِ دس استفادُ ػذم

کادهیَم ٍ سشب فلضات ٍجَد اهکاى 
*چیٌی ظشٍف سٍی تضئیٌات دس

غزایی هادُ تا ٍاکٌص ػذم  

حشاستی ضَک تشاتش دس هقاٍم

  .ایي فاکتَر در ظزٍف چیٌی دارای پزٍاًِ ساخت تَسط ٍسارت تْذاضت کٌتزل هی ضَد* 



ظروف آرکوپال

معایب مزایا

هستقین ضؼلِ دس استفادُ ػذم

کادهیَم ٍ سشب فلضات ٍجَد اهکاى 
ظشٍف ایي سٍی تضئیٌات دس

غزایی هادُ تا ٍاکٌص ػذم  

ظروفی که دارای موج کمتری باشود خریداری هماییم 
از شوک حرارتی یعوی گرم و سرد شدن هاگهاهی این ظروف خودداری هماییم 



ظروف یکبار مصرف
معایب مزایا

سال 300 –500بز بالغ سماوی ) تاسیافت 
 اس استفادٌ ي باسیافت مقًلٍ بز کىتزل عدم ي

 مصزف بار یک ظزيف تًلید در باسیافتی مًاد
( مجاس غیز تًلیدی ياحدَای در

ُشدن آساد ) سالهتی اًذاختي هخاطز 
 ظزيف ایه اس آساد رادیکالُای ي َا مىًمز

 ياسطٍ بٍ آوُا با تماس در غذایی مادٌ بٍ
 افشایش ي شیمیایی ي فیشیکی َای ياکىش
( سزطان اوًاع بٍ ابتال احتمال

راحتی

 َعذم ًیاس تِ ضستط

 در دستزس تَدى

 تْذاضتی تَدى

قیوت ًسثتاً پاییي

 ضکل پذیزی تاال ٍ طزح پذیز تَدى

  ٍ صزف اًزصی کوتز در پزٍسِ تَلیذ

ضکل دّی ًسثت تِ قَطی ّای فلشی 

ٍ تطزی ضیطِ ای



معایب مزایا

هستقین حزارت در استفادُ اهکاى عذم

تاال پذیزی اًعطاف

 ّای ظشف ًثَدى هشغَب صَست دس
 غزایی هادُ ٍاسد صا سشطاى هَاد سیلیکًَی

.ضَد هی

تاال ایوٌی

 تٌَع رًگ ٍ ضکل

 ضذ خص ٍ خزاش ٍ لک

 ًچسة تَدى

سٍد سزد ضذى

 در تزاتز حزارت هقاٍهت ًسثی

 درجِ  -25 - 220قاتل استفادُ در دهای

ساًتیگزاد

اس جولِ تْتزیي ظزٍف در فز ٍ هاکزٍ فز * 

ظروف سیلیکونی



ظروف چوبی
معایب مزایا

کاهل ضذعفًَی ٍ ضستطَ اهکاى عذم 

ریش ضیارّای ٍجَد دلیل تِ

چَب ّای تزاضِ ٍرٍد ٍ ضکستي اهکاى 

غذا داخل تِ

هستقین حزارت اثز تز سَختگی اهکاى

سثک تَدى

قاتلیت ضکل پذیزی تاال

اًتقال حزارت پاییي ٍ هٌاسة  ضزیة

تزای قاضق ٍ کفگیز پخت ٍ پش



:تهیه و تنظیم 
مزیم نصیزی-

:تایید کننده 
مدیز نظارت بز مواد غذایی ، : هدایت آسادروش -

آرایشی و بهداشتی

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین 


