
خارجي تولیداتو کې 
د سرپ فلز شتون

سرپ یو دروند فلز دی چې که د انسان بدن ته ننوځي 
نو جدي روغتیايي ستونزې پیدا کولې شي. د دیوالونو 

چاودلي یا راپرې شوي رنګ کورونو کې د سرپو ټولو 
کې زیاته عامه سرچېنه ده خو سرپ په نورو څیزونو 

کې هم موندل کېږي شي.

ځنه کلتوري مسالې او داروګان ښايي سرپ فلز ولري

اکثر څیزونه چې سرپ ورکې موندل کیږي په رنګ سپین، تېز ژړ، یا سره 
وي. کوم څیزونه چې په وزن خرڅیزي، لکه د مسالې غټ مقدار، او له 

امریکا بهر اخستل کیږي ډېری وخت د سرپو ډېرې ذرې لري.  دې څیزونه 
کې دا راتلې شي

دارچیني   •
روغ مرچ  •

دلۍ شوي مرچ  •
د ترکارۍ دلۍ شوې   •

مساله
کورکمن  •

دڼیا  •
وچ ملخي  •

ځیرا  •
اووه مسالو امېزه  •

لونګ  •
د رازیانې دانې  •

ازرکان  •
د غوږونو والۍ   • 
یا د پوزې نتکۍ

کانډو  •
پیلووا  •
ګرېټا  •

ځنه دودیزو سرامیکو او خټینو لوښو کې ښايي سرپ فلز وي

ښايي سرپ د خوراک د ساتنې او 
پخلي ځنه لوښو کې داسې څیزونو دا 

الندې کې وموندل شي:

•  کوم څیز چې په الس جوړ وي له 
امریکا بهر سینګار شوی وي

•  کوڅو کې له الس ګاډو اخستل 
شوی مواد یا

سیکنډ هینډ مارکیټ کې  •
•  چې زوړ، بوړ یعني له څنګ مات 

شوی، یا چاود وي
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ځنه سینګار یا رسمي پوډرو کې ښايي سرپ وي

د سینګار یا رسمي استعمال پوډرو لکه 
رانجه چې له ګالن یعني د معدني سرپو 

کاڼي څخه جوړ وي. نور څیزونه دا کېدې 
شي:

کاجل  •
م

ُ
مک

ُ
ک  •

سندور  •
رانجه  •
تاناکا  •

مندر کې د پوچا پوډر  •
رنګولي او ویبوتي  •

 
ځنه خواږه سرپ لرلې شي

ټوله نړۍ کې د ماشومانو خوږو یعني کېنډي کې د سرپ باقیات موندل شوي. اکثره کېنډي چې له میکسیکو یا آسیا راغلي کې سرپ موندل شوي

ځنه خاص تعویذونو او ګاڼو کې ښايي سرپ وي

 خاص تعویذونه او ګاڼه چې دا 
 الندې لپاره کارول کیږي سرپ 

لري:

ښه بخت  •
ځان ساتنه  •

مذهب  •
فېشن  •

دا ګامونو په برکت 
خپل ټبر له سرپ فلز 

وساتئ:

1.  څیزونه آنالین یا خارج پر ځای ځايي دکانونو کې اخستل
2.  د سینګار یا رسمي مواقعو لپاره پوډر له ماشومانو لرې 

ساتل
3.  خپل ډاکټر څخه غوښتل چې ماشومان مو فلز لپاره 

معاینه کړي


