
NẤU ĂN TRONG KHÔNG GIAN NHỎ
GỌN

Có rất nhiều cách thông minh để tận dụng tối đa một căn bếp nhỏ. Một
căn bếp rộng 4 mét vuông có thể là một kỳ quan không gian lưu trữ thực
sự, chứa đầy đủ mọi thứ bạn cần để sinh hoạt và nấu nướng.

Không gian rộng rãi nhờ
các giải pháp lưu trữ
thông minh

Khi lập bản vẽ cho một căn bếp, điều quan trọng
không chỉ là phải tính đến các hoạt động thường
xuyên và quy trình làm việc. Các giải pháp tủ thông
minh và các khái niệm lưu trữ tối ưu sẽ tối đa hóa
hiệu quả và mang lại cho nhà bếp của bạn một diện
mạo sạch sẽ. Người dẫn chương trình Eric Schroth
trải nghiệm mọi thứ có thể dễ dàng như thế nào
(ngay cả trong nhà bếp ở phim trường).

5 phút
Feldkirch, Áo

Nấu ăn trong không gian nhỏ gọn

https://www.blum-inspirations.com/vi/


Đây không chỉ là một buổi quay phim
Không có cảnh quay nào đang diễn ra trong căn hộ rộng 22 mét vuông của Blum nhưng Eric có rất nhiều kế
hoạch trong ngày: anh ấy sẽ nấu một bữa ăn ngon cho người mẹ thân yêu của mình trong căn bếp 4 mét
vuông.

Lưu trữ trong tầm mắt bạn
Chàng trai trẻ dễ mến đến từ Cologne đã xem xét kỹ lưỡng căn hộ siêu nhỏ và đã phát hiện ra rất nhiều giải
pháp lưu trữ khéo léo. “Tôi thấy rằng Blum đã tối đa hóa không gian lưu trữ. Họ đã không lãng phí dù chỉ
một xen-ti-mét với những chiếc ngăn kéo hẹp này”. Mọi thứ đều nằm trong tầm với trong một căn hộ nhỏ
như vậy nên Eric chỉ mất vài giây để dọn dẹp đống lộn xộn.

Eric có mọi thứ trong tầm mắt nhờ ngăn
kéo rất rộng và hệ thống ngăn chia bên
trong.

Tủ SPACE TOWER và kệ giày đảm bảo anh
có thể lấy giày dễ dàng.

Eric có thể lấy những chiếc áo sơ mi của
mình ngay lập tức nhờ vào ray ngăn kéo
chứa quần áo.



Kiểm nghiệm thực tế cho căn bếp mini

Eric muốn mở rộng căn bếp và quyết định nấu mì ống tôm với bơ và salsa feta.



Quy trình làm việc suôn sẻ là điều khả thi trong mọi nhà
bếp - bất kể quy mô lớn hay nhỏ
Dù nhà bếp nhỏ đến đâu, điều cần thiết là phải phân khu theo hoạt động. Ngay từ khi bắt đầu thiết kế nhà
bếp, điều quan trọng là bạn phải nghĩ về nơi bạn muốn lưu giữ thức ăn, nơi bạn muốn chuẩn bị bữa ăn và
đảm bảo rằng dụng cụ nhà bếp nằm trong tầm tay để bạn có thể lấy dễ dàng. Lập bản vẽ kỹ lưỡng giúp nhà
bếp của bạn dễ sử dụng hơn, cho phép bạn tiếp cận tức thì đến mọi thứ bạn cần và cải thiện quy trình làm
việc.

Trong khi đang nấu mì ống, Eric gọt vỏ và cắt nhỏ quả bơ và tép tỏi rồi cắt phô mai feta thành từng miếng.
Hệ thống hỗ trợ mở bằng điện SERVO-DRIVE giúp dễ dàng quét chất thải thực phẩm vào thùng rác ngay
dưới chậu rửa. Và ở đây, một lần nữa, tất cả những gì anh phải làm là chạm hông vào một bộ phận dưới
chậu rửa và ngăn kéo sẽ mở ra một cách thần kỳ.

Việc chế biến hoàn hảo thường tốn nhiều thời gian
Anh xay nhuyễn các nguyên liệu bằng máy xay cầm tay cho đến khi mịn và sau đó nêm salsa với nước cốt
chanh, muối và tiêu. Anh ấy để nó trong tủ lạnh, thế là xong. Tủ lạnh nằm ngay đối diện với nơi chế biến
nên chỉ mất vài giây để làm lạnh.

Khi mẹ đến, tất cả những gì Eric phải làm là chiên tôm trong dầu ô liu, thêm mì ống, bơ và feta salsa, kết
hợp tất cả lại và trang trí bằng nghệ sợi nhỏ - Đã xong!

“Tất cả đều chạy như đồng hồ nếu mọi thứ nằm trong tầm tay
để bạn có thể lấy dễ dàng - bất kể nhà bếp lớn hay nhỏ”.



Tủ chức năng dễ lấy
Eric rất nhanh nhẹn nên giờ anh ấy có nhiều thời gian để sắp xếp một bàn tiệc thịnh soạn. Kho lưu trữ bí
mật được tích hợp trên bàn là nơi lý tưởng để đặt thảm. Anh ấy lấy dao thìa dĩa ra khỏi ngăn kéo (rất gọn
gàng và ngăn nắp nhờ hệ thống phân chia bên trong ngăn kéo). Và giải pháp bục thang ngăn kéo SPACE
STEP của Blum giúp người đàn ông 30 tuổi này dễ dàng với tới những ly rượu trong tủ trên cao.

Dao thìa dĩa và dụng cụ nấu nướng được
sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp

Giải pháp bục thang ngăn kéo làm cho
Eric cao hơn 15 cm

Những ly rượu vang ngay lập tức đến tay
nhờ hệ thống tay nâng AVENTOS HK top. 

Eric thân yêu

Không lâu sau, mẹ của Eric - bà Elisabeth cũng tham
gia cùng anh trong căn hộ rộng 22 mét vuông. “Tôi
không thể về nhà trong Ngày của Mẹ. Đó là lý do tại
sao tôi mời mẹ đến đây và nấu cho bà một bữa ăn
ngon. Đó là một truyền thống gia đình. Năm nay,
chúng tôi chỉ đơn giản là di chuyển bữa tối đến
Vorarlberg”, người dẫn chương trình nói.

Giải pháp tủ đáng kinh ngạc
“Khi Eric mời tôi đến Áo, tôi nghĩ thằng bé sẽ đưa tôi đến một nhà hàng ngon. Tôi chưa từng nghĩ đến một
bữa ăn trên phim trường”, Elisabeth Schroth cho biết và nói thêm: “Bạn sẽ không nhận thấy nó nhỏ như
thế nào, nó trông lớn hơn rất nhiều. Tôi thích cách bạn có thể mở mọi thứ chỉ với một cú đẩy nhẹ. Họ đã
thực sự tận dụng từng xen-ti-mét không gian có sẵn, thật hoàn hảo”.



Một số ý tưởng thực sự xuất sắc đã được tích hợp vào căn hộ
này. Tôi chưa bao giờ thấy nhiều giải pháp thông minh trong

một không gian nhỏ như vậy.

Tóm lại

Eric cũng nhiệt tình không kém: “Tôi đã từng làm vài
điều ngốc nghếch trong đời mình, nhưng nấu ăn
trong một nhà bếp rộng 4 mét vuông trên phim
trường là một việc khác. Mọi thứ diễn ra thực sự
suôn sẻ nhờ cách bố trí thông minh và giải pháp
thông minh”, người nghệ sĩ kết luận. Nhân tiện, mẹ
của Eric yêu thích món mì tôm với bơ và món feta
salsa trang trí bằng sợi hoa nghệ tây. Nếu muốn tự
mình làm thử công thức, tải ngay tại đây. Thưởng
thức!

Tải xuống công thức.

https://www.blum-inspirations.com/corporate/media/downloads/kochen-4m%C2%B2/rezept_garnelen_blum-inspiration_de-8.pdf


Nội dung này có thể sẽ khiến bạn quan tâm

Blum Vietnam

Số 3 Võ Văn Tần Phường Võ

Thị Sáu, Quận 3 THÀNH PHỐ

HỒ CHÍ MINH VIETNAM

Điện thoại +43 5578 705 - 0

Email

Giới thiệu về Blum

Blum là nhà sản xuất các phụ kiện nội thất tiên phong đến từ Áo.

Tìm hiểu thêm

SPACE STEP

Giải pháp bục thang ngăn
kéo SPACE STEP - một phụ
kiện ẩn

KHÔNG GIAN LƯU TRỮ

Mẹo và thủ thuật của
Amanda để tận dụng
không gian dưới chậu rửa 

PHÒNG KHÁCH

Tủ chứa đĩa của Pär

CÔNG THÁI HỌC

10 mẹo cho căn bếp mơ
ước của bạn
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