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અશલતિ – નબલાઈ 

 દૂધભાં ફદાભ, ીસ્તા, એરચી, કેસય અને 
ખાંડ નાખી ઉકાીને ીલાથી ખૂફ ળક્તત આલે છે. 

 ચણાના રોટનો ભગજ, ભોહનથા, અથલા 
ભેસૂય ફનાલી યોજ ખાલાથી તભાભ પ્રકાયની 
નફાઈ દૂય થામ છે અને ળક્તત આલે છે. 

 પણગાલેરા ચણા યોજ સલાયે ખૂફ ચાલીને ખાલાથી 
ળયીય ફલાન અને ુષ્ટ ફને છે. કકંભતી દલાઓ 
કયતા આ ઉામ સસ્તો અને સચોટ છે. ણ ચણા 
ચે તેટરા ભાપકસય જ ખાલા. 

 ઘીભાં ળેકેરા કાંદા સાથે ળીયો ખાલાથી ભાંદગીભાંથી ઊઠ્યા છી આલેરી અળક્તત 
દૂય થઇ જલ્દી ળક્તત આલે છે. 

 ભેથીના કુભા ાનનું ળાક ફનાલીને ખાલાથી રોહીનો સુધાયો થઇ ળક્તત આલે છે. 

 સુકી ખાયેકનંુ 200 ગ્રાભ ચૂણણ ફનાલી, તેભાં 25 ગ્રાભ સૂંઠનું ચૂણણ નાખી 
ફાટરી બયી દેલી, તેભાંથી 5 થી 10 ગ્રાભ ચૂણણ 200 ગ્રાભ દૂધભાં ઉકાી, 
તેભાં જરૂય જટેરી ખાંડ નાખી, સલાયે ીલાથી ળક્તત આલે છે. 

 ખજુય ખાઈ, ઉયથી ઘી ભેલેરું ગયભ દૂધ ીલાથી, ઘા લાગ્માથી કે ઘાભાંથી 
ુષ્ક રોહી લહી જલાથી આલેરી નફાઈ - અળક્તત દુય થામ છે. 

 યોજ સલાયે અને યાત્રે સુતી લખતે સાકય અને સોનાભુખી સયખે બાગે રઇ ચૂણણ 
પાકલાથી અળક્તત ભટે છે. 

 ાંચ ેસી ખજુય ઘીભાં સાંતીને બાત સાથે ખાલાથી અને અધો કરાક ઊંઘ રેલાથી 
નફાઈ દુય થઇ ળક્તત અને લજન લધે છે. 

 એક સુકંુ અંજીય અને ાંચ દસ ફદાભ અને સાકય દુધભાં ઉકાી ીલાથી રોહીની 
ળુક્િ થઇ, ગયભી ભટી, ળયીયભાં ળક્તત લધે છે. 

 ગાજયનો યસ ીલાથી ળયીયભાં સાયી ળક્તત આલે છે, જનેે અળક્તત યહેતી હોમ 
તેને ગાજયનો યસ ખુફ પામદાકાયક થામ છે. 

 જમ્મા છી ૩ થી ૪ ાકાં કેા ખાલાથી અળક્તત દુય થામ છે. 

 સપેદ કાંદો ચોખ્હા ઘીભાં ળેકીને ખાલાથી ળાયીકયક નફાઈ, પેપસાની નફાઈ, 
ધાતુ ની નફાઈ દુય થામ છે. 

 ભોસંફીનો યસ ીલાથી ળયીય ની નફાઈ દુય થામ છે. 
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 એક ક દૂધભાં એક ચભચી ભધ નાખી ીલાથી અળક્તત દુય થામ છે. 

 અંજીયને દુધભાં ઉકાીને અંજીય ખાલાથી અને તે દૂધ ીલાથી ળક્તત આલે છે, 
રોહી લધે છે. 

 એખયાના ફીભાં દૂધ - સાકય નાખી ીલાથી અળક્તત દૂય થામ છે. 

 ભોચયસ તો.1, ઇસફગુર, એખયો, રાજલંતી, જઠેીભધ, ળંખજીરંુ, 
ીાની રાખ તો. 10 - 10, કાકચના ફી તો. 2 નું ચૂણણ દૂધ સાથે રેલાથી 
ળક્તત આલે છે. 

 

 


