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ઊટી 

 રંફુ કાી, તેના ય વૂંઠ , સવંધલ - ભીઠંુ નાખી , ગયભ કયી 

ચૂવલાથી અજીર્ણની ઊરટી ભટે છે અને ખાટા ઓડકાય ભટે 

છે. 

 એક એક તોરો દ્રાક્ષ અને ધાર્ા લાટી ાર્ીભાં એકયવ કયી 
ીલાથી સત્તની ઊરટી ભટે છે. 

 આભરીને ાર્ીભાં રાી તેનંુ ાર્ી ગાીને ીલાથી સત્તની ઊરટી ભટે છે. 

 ચોખાના ધોલાર્ભાં જામપ ઘવીને ીલાથી ઊરટી - ઊફકા ભટે છે. 

 કાંદાનો યવ થોડા ાર્ીભાં એક કરાક છી ીલાથી અચાને રીધે થતી ઊરટી ભટે 
છે. 

 તુરવી અને આદંુનો યવ ભધ વાથે રેલાથી ઉરટી ભટે છે. 

 એરચીનાં દાર્ા લાટીને પાકી ભાયલાથી અથલા ભધભાં ઉરટી ભટે છે. 

 એરચી અને તુરવીના ાન ખાલાથી ઉરટી ભટે છે. 

 પુદીનાનો યવ ીલાથી ઉરટી ભાટે છે. 

 યાઈને ઝીર્ી લાટી, ાર્ીભાં રાી, ેટ ય રે કયલાથી ઉરટી ભાટે છે. 

 ભયી અને ભીઠંુ લાટીને પાકલાથી ઉરટી ભટે છે. 

 તજનો ઉકાો ીલાથી ઉરટી ભટે છે. 

 રંફુ કાી તેના ઉય ખાંડ બબયાલીને ચૂવલાથી અન્નસલકાયથી થતી ઉરટી ભટે છે. 

 ળેયડીનો યવ ીલાથી સત્તની ઉરટી ભટે છે. 

 ગોને ભધભાં ભેલીને રેલાથી ઉરટી ભટે છે. 

 આદંુનો યવ ને કાંદાનો યવ ભેલીને ીલાથી ઉરટી ભટે છે. 

 વુંઠ અને ગંઠોડાનંુ ચૂર્ણ ભધભાં ચાટલાથી ઉરટી ભટે છે. 

 ભીઠા રીભડાનાં ાનનો ઉકાો ીલાથી ઉરટી ભટે છે. 

 ભભયાનો ઉકાો ફનાલી તેભાં 2 - 4 એરચી, 2 - 3 રસલંગ, તથા 
વાકય નાખી 5 -7 ઊબયા આલલા દઈ , ઉતાયીને ઠંડુ ાડી રો , તે ાર્ી 
ગાીને 1 - 2 ચભચી રંફુ નીચોલીને અથલા ફયપનો ટુકડો નાખીને ીલાથી 
ઊરટી ભટે છે. 

 અધો ક ગયભ ાર્ીભાં 1 ગ્રાભ ખાલાના વોડા નાખી ીલાથી ઊરટી ભટે છે. 
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 ભુવાપયીભાં ચકકય આલે અથલા ઊરટી થલા ભાંડે ત્માયે ભંભાં રસલંગ અથલા તજ 
યાખી ચૂવલાથી ચક્કય અને ઊરટી ફંધ થામ છે. 

 જાંફુડો, આંફો, લાના કુર્ા ાનનો ઉકાો ીલાથી ઊરટી ભટે છે. 

 ભયી - વાકયનંુ ચૂર્ણ ભધ વાથે ીલાથી ઊરટી ભટે છે. 

 જઠેીભધ અને વપેદ વુખડ દૂધભાં લાટી ીલાથી ઊરટી ભટે છે. 

 જાલંત્રી, લાલડંગ, કભકાકડી, રોફાન, અસતસલ, કેવય, વાગનું ફી 
અને કુય લાટી ીલાથી ઊરટી ભટે છે. 

 રંફુના છોતયા વુકલી ક્રળ કયી જ વાથે ીલાથી ઊરટી ભટે છે. 


