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તાવ 

 જીરંુ લાટીને ચાયગણા ાણીભાં યાત્રે રાીને સલાયે નયણે કોઠે ીલાથી ટાઢઢમો 
તાલ ભટે છે. 

 પુદીનાનો તાજો યસ ભધ સાથે ભેલીને દય ફે કરાકે 
ીલાથી ન્મુભોનનમાનો તાલ ભટે છે. 

 તુરસી, કાા ભયી અને ગોનો ઉકાો કયી તેભાં 
રંફુનો યસ નાખીને ગયભાગયભ ીલાથી ભરેઢયમા 
તાલ ભટે છે. 

 તુરસીનો યસ - 10 ગ્રાભ, આદુનો યસ - 5 
ગ્રાભ, ભેલીને ીલાથી ભરેઢયમા તાલ ભટે છે. 

 ઠંડી રાગીને આલતા તાલભાં અઢી ગ્રાભ જટેરો અજભો ગી જલાથી ઠંડીનંુ જોય 
નયભ ડે છે. અને યસેલો લી તાલ ઉતયે છે. 

 ભરેઢયમાના તાલભાં લાયંલાય ઉરટીઓ થામ ત્માયે અધકચયા ખાંડેરા ધાણા અને 
દ્રાક્ષ ાણીભાં રાી, ભસી, ગાી, થોડી થોડી લાયે ીલાથી ઊરટી ભટે 
છે. 

 પુદીનાનો અને તુરસીનો ઉકાો ીલાથી યોજ આલતો તાલ ભટે છે. 
 ભઠ કે ભઠની દાનો સૂ ફનાલી ીલાથી યોજ આલતો તાલ ભટે છે. 
 એરચી નંગ - 3, તથા ભયી નંગ - 4 યાતે ાણીભાં બંજલી યાખી સલાયે તે 

ફયાફય ચોીને ાણી ગાીને ઢદલસભાં ચાય લાય ીલાથી જીણણ તાલ ભટે છે. 
 તુરસીનો યસ - 10 ગ્રાભ, ભયીનુ ચૂણણ - 5 ગ્રાભ રઇ તેનું નભશ્રણ કયી અધી 

ચભચી ભધભાં ભેલીને રેલાથી ટાઈપોઈડનો તાલ ભટે છે. 
 લયીમાી અને ધાણાનો ઉકાો કયી સાકય નાખી ીલાથી નત્તનો તાલ ભટે છે. 
 ળયદીને રીધે આલતા તાલભાં તુરસીના ાનનો યસ ભધ સાથે રેલાથી તાલ ભટે છે. 
 સંનનાતના તાલભાં ળયીય ઠંડુ ડી જામ ત્માયે ગયભી રાલલા ભાટે યાઈના તેરની 

ભાનરસ કયલાથી આયાભ થામ છે. 
 ઢિંગ અને કૂયની સયખે બાગે ગોી ફનાલી ( કૂય - ઢિંગલટીની ગોી જ ે

દલાલાાને ત્માં ણ ભે છે.) , એકથી ફે ગોી રઇ આદુના યસભાં ીલાથી 
સનેાત ( રલયી ) નો તાલ ભટે છે. અને દદી બાનભાં આલે છે. 

 ફ્રૂના તાલભાં 3 તોરા ાણી સાથે 1 રંફુનો યસ ઢદલસભાં ચાય - ાંચ લાય 
ીલાથી ફ્રૂનો તાલ ઊતયે છે. 
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 આદુ, રંફુ, અને તુરસીના યસ સાથે ભધ ઉભેયીને ઉમોગ કયલાથી ઉધયસ - 
ળયદી કે તાલ તેભજ સભગ્ર ળયીયભાં થતંુ કતય ભટે છે. 

 કોઈણ જાતનો તાલ આવ્મો િોમ તો ફે આનીબાય ભીઠંુ ગયભ ાણીભાં ઢદલસભાં 
ત્રણલાય રેલાથી તાલ ઊતયી જામ છે. અને તાલ ઉતમાણ છી સલાય - સાંજ દોઢ 
આનીબાય ભીઠંુ ફે ઢદલસ રેલાથી તાલ ાછો આલતો નથી. 

 કોઈણ જાતનો તાલ આવ્મો િોમ તો પુદીનાનો અને આદુનો ઉકાો ીલાથી તાલ 
ઊતયી જામ છે. 

 સખત તાલભાં ભાથા ય ઠંડા ાણીના ોતા ભુકલાથી તાલ ઊતયે છે અને તાલની 
ગયભી ભગજભાં ચડતી નથી. 

 કોપી ફનાલતી લખતે તેભાં તુરસી અને પુદીનાના ાન નાખી ઉકાી, નીચે 
ઉતાયી, 10 નભનનટ ઢાંકી યાખી છી ભધ નાખીને ીલાથી કોઈણ જાતનો તાલ 
ભટે છે. 

 રસણની કી ાંચથી દસ ગ્રાભ કાીને તરના તેર કે ઘીભાં સાંતીને નસંધલ 
બબયાલી ખાલાથી દયેક પ્રકાયના તાલ ભટે છે. 

 તુરસી અને સૂયજભુખીના ાન લાટીને તેનો યસ ીલાથી ફધી જાતના તાલ ભટે છે. 
 ફ્રૂના તાલભાં કાંદાનો યસ લાયંલાય ીલાથી તાલ ઊતયી જામ છે. 
 તુરસીના ાન, અજભો, સૂંઠનું ચૂણણ સયખે બાગે રઇ તેભાં ભધ નાખી રેલાથી 

ફ્રૂનો તાલ ભટે છે. 
 ાંચ ગ્રાભ તજ, ચાય ગ્રાભ સૂંઠ, એક ગ્રાભ રનલંગનું ચૂણણ ફનાલી તેભાંથી ફે ગ્રાભ 

જટેરંુ ચૂણણ, એક ક ઉકતા ાણીભાં નાખી 15 - 20 નભનનટ છી તેભાં 
ભધ ઉભેયી ીલાથી ફ્રૂનો તાલ - ફેચેની ભટે છે. 

 10 ગ્રાભ ધાણા અને 3  ગ્રાભ સૂંઠ રઇ તેનો ઉકાો ફનાલી તેભાં ભધ નાખી 
ીલાથી ફ્રૂનો તાલ ભટે છે. 

 એક ચભચી ગંઠોડાનંુ ચૂણણ ભધભાં ચાટી ઉય ગયભ દૂધ ીલાથી ટાઢઢમો તાલ ભટે છે. 
 પુદીનાનો અને આદુનો યસ કે ઉકાો ીલાથી યોજ આલતો તાલ ભટે છે. 
 ગયભ કયેરા દૂધભાં િદય અને ભયી ભેલીને ીલાથી ટાઢઢમો તાલ ભટે છે. 
 ભયીનંુ ચૂણણ તુરસીના યસ અને ભધભાં ીલાથી ટાઢઢમો તાલ ભટે છે. 
 સુદળણન ચૂણણ ઠંડા ાણી સાથે રેલાથી તાલ ભટે છે. 
 તાલથી સંૂણણ ભુક્ત થલા છેલ્લે દ્રાક્ષનો યસ ગયભ ાણી સાથે રેલો. 
 કડુનો કલાથ રંડી - ીયનું ચૂણણ નાખી આલાથી ઉધયસ, દભ સઢિત તાલનો 

નાળ થામ છે. 


