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એસિડિટી 

દ્રાક્ષ અને ફા હયડે સયખે બાગે રઇ, એટરી જ સાકય 

ભેલી, તેની રૂપમા બાય જલેડી ગોીઓ ફનાલી અને તે 

રેલાથી એપસડડટી ભટે છે. 

 સપેદ કાંદાને ીસી તેભાં સાકય અને દહં ભેલીને 
ખાલાથી એપસડડટી ભટે છે. 

 કોાના યસભાં સાકય નાખીને ીલાથી એપસડડટી 
ભટે છે. 

 તુરસીના ાનને દહં કે છાળ સાથે રેલાથી એપસડડટી ભટે છે. 

 આભાનંુ ચૂર્ણ યોજ સલાયે અને યાત્રે એક-એક ચભચી રેલાથી એપસડડટી ભટે છે. 

 રીભડાના ાન અને આભાનો ઉકાો ફનાલી ીલાથી એપસડડટી ભટે છે. 

 ધાર્ાજીયાનંુ ચૂર્ણ ખાંડ સાથે રેલાથી એપસડડટી ભટે છે. જમ્મા છી છાતીભાં ફતયા થતી 
હોમ તો તે ર્ ભટે છે. 

 ગાજયનો યસ ીલાથી એપસડડટી ભટે છે. 

 સપેદ કાંદાના યસભાં સાકય નાખીને ીલાથી એપસડડટી ભટે છે. 

 અનાનસના ટુકડા ય સાકય અને ભાયી બબયાલીને ખાલાથી એપસડડટી ભટે છે. 

 ૧૦૦ થી ૨૦૦ ગ્રાભ દુધભાં થોડી સાકય તથા ઘીભાં સાંતેરા ૪-૫ નંગ કા ભયીનંુ ચૂર્ણ 
નાખી સાંજ ેીલાથી એપસડડટી ભટે છે. 

 એક થી ફે ગ્રાભ જટેરો ખાલાનો સોડા ધાર્ાજીરંુ ચૂર્ણભાં અથલા સુદળણન ચૂર્ણ ભાં ભેલી 
રેલાથી એપસડડટી ભટે છે. 

 આભાનો યસ એક ચભચી, કાી દ્રાક્ષ એક તોરો અને ભધ અડધી ચભચી બેગું કયી 
ખાલાથી એપસડડટી ભટે છે. 

 એરચી, સાકય અને કોકભ ની ચટર્ી ફનાલી ખાલાથી એપસડડટી ભટે છે. 

 ધાર્ા અને સુંઠનંુ ચૂર્ણ ાર્ી સાથે રેલાથી એપસડડટી ભટે છે. 

 કુભા ભૂા અને સાકય ભેલીને ખાલાથી એપસડડટી ભટે છે. 

 સતાલયીનંુ ચૂર્ણ ભધ સાથે રેલાથી એપસડડટી ભટે છે. 

 સંતયાના યસભાં થોડંુ ળેકેરંુ જીરંુ અને પસંધારુર્ નાખીને ીલાથી એપસડડટી ભટે છે. 
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 ગંઠોડા અને સાકયનંુ ચૂર્ણ રેલાથી એપસડડટી ભટે છે. 

 સુંઠ, ખડીસાકય અને આભાનંુ ચૂર્ણ રેલાથી એપસડડટી ભટે છે. 

 અડધા રીટય ાર્ીભાં એક રંફુનો યસ નાખી, અડધી ચભચી સાકય નાખી, ફોયના 
જભલાના અડધા કરાક હેરા રેલાથી એપસડડટી ભટે છે. 

 બોજનભાંથી ખયા, ખાટા, તીખા, લાસી, બાયે દાથો દુય કયલા, ફને તો ફે જ 
ટાઇભ ફોયે-યાત્રે ભાત્ર દૂધ સાથે જભી રેલું. 

 અપલપત્તીકય ચૂર્ણ બોજન હેરા આઠભાસા ઠંડા ાર્ી સાથે રેલાથી એપસડડટી ભટે છે. 

 નાયીમેર, ખંડાકનંુ સેલન કયલાથી એપસડડટી ભટે છે. 

 આભાના યસ સાથે બોજન એપસડડટી થતી અટકાલી દે છે. 
 


