
طرز تهیه 
در  را  روغن  باید  ابتدا  سوپ،  این  کردن  آماده  برای   .1
قابلمه ای با اندازه مناسب کمی گرم کنید. سپس پیازهای 
 5 کنید.  مالیم  را  حرارت  و  بیفزایید  آن  به  را  خردشده 
دورشان  و  سبک  کامال  تا  دهید  حرارت  را  پیازها  دقیقه 
با نمک  را  تمام اطراف گوشت  کمی طالیی شود. سپس 

و فلفلی که در اختیارتان است، طعم دار کنید. 
پیازها  به  5 دقیقه، هویج های خردشده را هم  از  2. پس 
بیفزایید و 5 دقیقه دیگر به تفت دادن ادامه دهید تا تکه های 

هویج هم کمی نرم و سبک شود. 
له شده  یا  رنده شده  سیر  می توانید  مدت  این  از  پس   .3
را هم به قابلمه بیفزایید و یک دقیقه دیگر به تفت دادن 

ادامه دهید.
4. حاال که سبزیجات خام به اندازه کافی تفت داده شده اند، 
می توانید آب سبزیجات را درون قابلمه بریزید و حرارت 

را کمی افزایش دهید تا آب سبزیجات جوش بیاید. 
5. پس از جوش آمدن آب سبزیجات، همه مواد باقی مانده 
را  قابلمه  1/5ساعت در  بریزید و حدود  قابلمه  را داخل 

ببندید تا سوپ جا بیفتد و طعم مواد یکدست شود. 
6. این سوپ باید بعد از جا افتادن به صورت کامال داغ 
سرو شود. می توانید با پیاز سرخ شده، تخمه کدو،  هالوپینوی 
خردشده یا پنیر کوتاژ روی کاسه های سوپ را تزئین کنید.

7.به خاطر داشته باشید اگر حین پخت 4 نوع لوبیا یا تهیه 
میزان  می توانید  نکرده اید،  استفاده  نمک  سبزیجات،  آب 

نمک این سوپ را کمی افزایش دهید.

می گویند،  هم  تنبل«  »کدو  آن  به  برخی ها  که  حلوایی  کدو 
بومی کشور آمریکاست اما این روزها در مناطق بسیاری از 
جهان کشت و مصرف می شود. کدو حلوایی از بخش های زیاد 
برگی، دانه ای و گوشتی تشکیل شده که قسمت گوشت دار 
است  بهتر  است.  نارنجی  تا  زرد  رنگ  به  و  میوه، خوراکی 
بدانید مغز یا همان تخمه کدو حلوایی که به رنگ سفید یا 
می دهد، حاوی روغن  نشان  را  زرد خودش  به  مایل  سفید 
گیاهی بسیار پرخاصیتی است. به همین دلیل معموال توصیه 
می شود  هنگام خوردن کدو تنبل، تخمه آن را هم به صورت 

خردشده یا آسیاب شده استفاده کنید. 
از قدیم و در طب سنتی، از کدو تنبل و دانه آن برای دفع کرم ها 
و انگل های روده ای استفاده می شده است. در طب سنتی آمده 
که مصرف مقدار کمی از دانه کدو به صورت روزانه مانع از 
ابتال به بیماری های عفونی کرمی می شود و می تواند به حفظ 
قابل توجهی  مقادیر  تنبل  کدو  کند.  پروستات کمک  سالمت 
از ویتامین A و ترکیبی به نام »پکتین« را در خود جا داده و 
استفاده از آن عالوه بر حفظ سالمت عمومی بدن، به تقویت 
قوای بینایی کمک می کند. معموال می توان با مصرف این سبزی، 
حجم قابل قبولی از مس، روی و منگنز را کنار مقدار محدودی 

از سلنیوم دریافت کرد. به دلیل وجود آنتی اکسیدان های فراوان 
مانند ویتامین A، E و C در کدو تنبل، مصرف این سبزی 

پرخاصیت به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می رساند. 

در گزارش های علمی آمده که فیبر فراوان و پتاسیم قابل قبول 
و  قند  نوسانات  از  پیشگیری  باعث  تنبل،  کدو  در  موجود 
فشارخون در بدن می شود. معموال به افرادی که دچار تورم 
پروستات هستند و از مشکالتی مانند تاخیر در ادرار یا باقی 
توصیه  می برند،  رنج  ادرار  مجرای  و  مثانه  در  ادرار  ماندن 
می شود حتما کدو حلوایی را به برنامه غذایی شان اضافه کنند 
زیرا این ماده غذایی به دلیل داشتن ترکیبی به نام »کوکوربیسین« 
باعث کاهش تورم پروستات و مشکالت ناشی از آن می شود. 
از  سمیتی  یا  عارضه  علمی،  منبع  هیچ  تاکنون  خوشبختانه، 
مصرف کدو تنبل گزارش نکرده است. این درحالی است که 
بسیاری از منابع علمی معتقدند مصرف منظم کدو حلوایی 
میزان  شود،  اعصاب  تقویت  باعث  می تواند  تنبل  کدو  یا 
در  آزاد  رادیکال های  علیه  بدن کاهش دهد،  در  را  التهاب 
جلوی  برساند،  کمک  خون  قند  کاهش  به  کند،  عمل  بدن 
تجمع پالکت ها را بگیرد و ملین خوبی هم باشد. خواص 
قابل توجه  به قدری  آقایان  برای  یا کدو حلوایی  تنبل  کدو 
داروهای  رده  در  مختلفی  دارویی  فراورده های  که  است 
اورولوژی و به منظور کاهش تورم پروستات از مغزدانه های 

کدو تهیه شده است.

کدو حلوایی را بیشتر بشناسید

نگاه متخصص فارماکوگنوزی

  دکتر محمدحسین صالحی سورمقی، استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

1. یکی از کارهایی که می تواند بافت و رنگ سوپ کدو حلوایی 
شما را بسیار منحصربه فرد کند، این است که کدو حلوایی 
را قبل از افزودن به سوپ، با پیاز داغ و نمک و فلفل کامال 
بپزید و بعد از پوره کردن این ترکیب، آن را به سوپ بیفزایید. 

2. اگر دوست دارید تکه های کدو در سوپ دیده شوند، 
نیمی از آن را مخلوط کنید و نیم دیگر را به صورت تکه ای 

در سوپ باقی بگذارید. 

3. اگر می خواهید طعم سوپتان بهتر شود و قرار نیست سوپ 
را برای افراد گیاهخوار سرو کنید، توصیه می کنیم حتما به جای 
آب سبزیجات، از آب گوشت کم نمک استفاده کنید تا طعم 

جذاب تری به  دست بیاورید. 

4. اگر سوپ کدو حلوایی را به صورت مخلوط شده سرو 
می کنید، بهتر است برای تزئین و طعم دهی بیشتر از مقداری 

خامه زده شده و جعفری استفاده کنید.

5.از آنجایی که حبوبات زیادی در این سوپ وجود دارد، 
می توانید برای کاهش نفخ غذا و ایجاد طعم مطلوب تر، مقداری 

زنجبیل تازه را هم در سوپ رنده کنید. 

6.حتما به خاطر داشته باشید باید قبل از افزودن کدو حلوایی 
به سوپ، پوست آن را جدا کنید، در غیر این صورت بافت 

سوپ مناسب نخواهد بود.

 سامان گلریز/ مدرس آشپزی

6 نکته برای 
پخت کدو حلوایی

غذایی گرم برای روزهای سرد پاییزی

سوپ کدو حلوایی 

پیشنهاد این غذا
این روزها آب سبزیجات آماده در بسته بندی های پاکتی در 
آب  می خواهید  اگر  اما  می شوند  عرضه  فروشگاه ها  بیشتر 
مقداری  باشید،  داشته  سبزیجات خانگی، سالم و کم سدیم 
و  پخته  هویج  جعفری،  کرفس،  پوست کنده،  گوجه فرنگی 
حتی مقداری چغندر بخارپز را با یکدیگر داخل مخلوط کن 
بریزید و به این ترکیب مقداری نمک و فلفل هم اضافه کنید. 
اگر این پوره غلیظ با مقدار کمی آب ترکیب شود، می تواند 
جایگزین خوبی برای آب سبزیجات آماده باشد. اگر دوست 
ندارید آب سبزیجات مثل پوره غلیظ باشد، مقدار بیشتری 
از  را  ترکیب  این  کنید و  پوره سبزیجات ترکیب  با  را  آب 
صافی بگذرانید. در این صورت، آب سبزیجات رقیقی برای 
تهیه انواع سوپ خواهید داشت. اگر می خواهید این سوپ 
به یک وعده غذایی کامل تبدیل شود و کالری آن هم کمی 
باالتر برود، مقداری سیب زمینی نگینی و فیله مرغ خردشده 

هم به آن اضافه کنید. 
به خاطر داشته باشید برای پیشگیری از نفخ شدید سوپ های 
حاوی حبوبات حتما باید حبوبات را قبل از افزودن به سوپ 
به خوبی خیس کنید و بپزید و درنهایت هم آب حبوبات پخته 
را دور بریزید. با این کار تا حد زیادی نفخ غذا را کاهش 
می دهید. اگر اعضای خانواده تان با ترشی سوپ مشکلی ندارند، 
مقداری تمر هندی، آبغوره یا قره قروت را هم به این سوپ 

اضافه کنید و از طعم بی نظیر آن لذت ببرید.

پیشنهاد سرآشپز

/45 آماده می شود

1 ساعت و/25 سرو می شود

شما هم می توانید با 

ارسال دستور پخت غذای سنتی 

شهرتان ما را در صفحه »دستور آشپزی« 

همراهی کنید. همچنین اگر روش پختی 

خاص برای یک غذای رایج بلدید و دل تان 

می خواهد دیگران را نیز با این روش آشنا کنید، 

کافی است از طریق صفحه »با خوانندگان« 

با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با 

سایر خوانندگان »سالمت« در میان 

بگذارید.

مواد الزم )برای 8 نفر(

40 هزار تومان
هزینه متوسط تهیه این غذا

کدو حلوایی جزو سبزیجات 
پاییزی و زمستانی طبقه بندی 
تهیه  این رو،  از  می شود. 
انواع سوپ، دسر و کیک 
روزهای  در  حلوایی  کدو  از  استفاده  با 
از  یکی  دارد.  زیادی  طرفداران  سال  سرد 
پرطرفدارترین انواع سوپ های حاوی کدو 
حلوایی، سوپ کدو حلوایی با حبوبات است 
که غذایی کامال گیاهی محسوب می شود و 
می تواند گزینه مطلوبی برای گیاهخواران هم 
باشد. این غذا به دلیل هضم راحتی که دارد، 
برای سالمندان هم مناسب است. عالوه بر 
این، آنتی اکسیدان ها و فیبر فراوانی که در 
این غذا وجود دارد، آن را به گزینه مناسبی 
برای افراد مبتال به دیابت و فشارخون باال 
تبدیل کرده است. آنتی اکسیدان های فراوان 
موجود در این سوپ باعث افزایش قدرت 
سیستم ایمنی بدن می شود و احتمال ابتال به 
بیماری های ویروسی و مسری فصلی مانند 
سرماخوردگی و آنفلوانزا را کاهش خواهد داد. 

همراهان این غذا 
اولین و بهترین همراه برای این سوپ پاییزی، 
یک برش لیموترش تازه یا نارنج تازه به عنوان 
چاشنی است. استفاده از آب لیموترش یا آب 
نارنج تازه با این سوپ هم باعث افزایش دریافت 
ویتامین C می شود و هم جذب آهن این غذا را 
باالتر می برد. از آنجایی که سوپ کدو حلوایی با 
حبوبات کالری نسبتا پایینی دارد، شما می توانید 
لیوان  یا نصف  نان تست سبوس دار  2 عدد 
این  از  کاسه  هر  با  را  نان مخصوص سوپ 
سوپ همراه کنید. به عنوان سبزی همراه این 
سوپ می توانید از طعم جعفری و ریحان کنار 
سوپ لذت ببرید. با اینکه ادویه های گرم برای 
پیشگیری از نفخ ناشی از مصرف حبوبات در 
این سوپ وجود دارد، در صورتی که با خوردن 
چنین سوپ هایی نفخ می کنید، به شما توصیه 
می کنیم حتما بعد از خوردن چنین سوپی، یک 
لیوان دمنوش زیره و نبات میل کنید و اگر اهل 
غذاهای تند و تیز هستید، می توانید فلفل های 
تند زمستانی و تازه را هم کنار ظرف سوپ تان 

داشته باشید. 

مقدارکالری 
مواد غذایی یادشده در مجموع 1335 کیلوکالری 
انرژی دارند که در صورت تقسیم کردن سوپ 
تهیه شده میان 8 نفر، به هر یک از آنها 231 
کیلوکالری انرژی خواهد رسید. البته در صورتی 
هر  ازای  به  میل شود،  نان  با  این سوپ  که 
برش 30 گرمی آن، باید 80 کیلوکالری به عدد 

یادشده افزود.

ارزش تغذیه ای
هر وعده از این غذا حاوی 3 گرم چربی )صفر 
گرم   49 فیبر،  گرم   17 اشباع(،  چربی  گرم 
کربوهیدرات، 14 گرم پروتئین، 31 میکروگرم 
فوالت، صفر میلی گرم کلسترول، 10 گرم قند، 
 ،A 11 هزار و 332 واحد بین المللی ویتامین
24 میلی گرم ویتامین C، 163 میلی گرم کلسیم، 
6 میلی گرم آهن، 509 میلی گرم سدیم و 1073 
میلی گرم پتاسیم است. ضمن اینکه می تواند 
 ،A 227 درصد از نیاز روزانه بدن به ویتامین
40 درصد به ویتامین C و 33 درصد به آهن 

را هم تامین کند.

 ترجمه: 
ندا احمدلو
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كيلوكالري90 قاشق غذا خوری1روغن زیتون فرابکر

كيلوكالري75 ليوان3پياز خردشده نگينی

كيلوكالري30ليوان1/5هویج خردشده نگينی

كيلوكالري5 حبه بزرگ3سير رنده شده

كيلوكالري100 ليوان4آب سبزیجات

كيلوكالري75ليوان3كدو حلوایی خردشده مکعبی

كيلوكالري200 گرم800 گوجه فرنگی خردشده بدون پوست

كيلوكالري320 گرم400لوبيا قرمز پخته

كيلوكالري320گرم400لوبيا سفيد پخته

كيلوكالري320گرم400لوبيا چشم بلبلی پخته

كيلوكالري320گرم400لوبيا چيتی پخته

كيلوكالري0قاشق غذا خوری3پودر فلفل قرمز

كيلوكالري0قاشق چای خوری2پودر زیره

كيلوكالري0قاشق چای خوری1پودر دارچين

كيلوكالري0قاشق چای خوری3/4نمک 

كيلوكالري0قاشق چای خوری1پودر فلفل سياه

1.کدو حلوایی کالری نسبتا پایینی دارد اما ویتامین ها 
و امالح فراوانی را در خود جا داده است، به طوری 
که اگر شما فقط یک لیوان کدو حلوایی پخته در 
طول روز مصرف کنید، تمام نیاز 3 روز بدن به 
ویتامین A را تامین کرده و حجم باالیی از ویتامین 
C را هم به بدنتان رسانده اید. عالوه بر این، کدو 
می تواند  و  دارد  آب  درصد   94 حدود  حلوایی 
جلوی کم آب شدن بدن را در روزهای سرد سال 
که تمایل کمتری به مصرف آب وجود دارد، بگیرد. 

2.به طور کلی در علم تغذیه، هرچقدر رنگ طبیعی 
آنتی اکسیدان های  باشد، میزان  بیشتر  مواد غذایی 
آن ماده غذایی هم بیشتر خواهد بود. از این رو، 
حلوایی های  کدو  در  زیادی  آنتی اکسیدان های 
از  می توانید  شما  و  دارد  وجود  پررنگ  نارنجی 
خطر  کاهش  باعث  خوراکی  این  مصرف  طریق 
ابتال به بیماری های مزمن شوید و احتمال ابتال به 
سرطان های دستگاه گوارشی را هم کاهش دهید. به 
این منظور، کدو حلوایی می تواند به شکل بخارپز 
یا پوره کنار بشقاب غذایی جا بگیرد یا به شکل 
رنده شده در انواع ساالدها و سوپ ها استفاده شود. 
از طرف دیگر، شما می توانید از این ماده غذایی 
نسبتا شیرین و خوش طعم در تهیه انواع دسرهای 

پاییزی و زمستانی هم کمک بگیرید. 

3.از آنجایی که هر لیوان کدو حلوایی کمتر از 
50 کیلوکالری انرژی و بیشتر از 90 درصد آب 
دارد، مصرف آن به افرادی که رژیم الغری دارند، 
توصیه می شود زیرا خوردن کدو حلوایی هم کالری 
کمی به بدن می رساند و هم جلوی ولع های غذایی 
میان روز را برای کسانی که رژیم الغری دارند، 
می گیرد. از طرف دیگر، فیبر بسیار باالی موجود 
در کدو حلوایی، احتمال ابتال به یبوست )مخصوصا 
یبوست مزمن( را در افرادی که رژیم الغری دارند، 

کاهش می دهد. 

3 دلیل برای افزایش مصرف کدوحلوایی 


