યાદશલતિ વધારવા શું ખાશો?
ડામટ ટટપ્વ - અંગના ળાશ
ઉંભય લધતા માદ યાખલાની ક્ષભતા ઓછી થતી જામ છે , જોકે લધતી જતી ઉંભયે ણ શે લ્ધી ખોયાક
રેલાભાં આલે તો થોડા ઘણા અંળે લધતી જતી ઉંભયે ણ માદળક્તતને જાલી ળકામ છે .
નટ્સ અને તેલીબિયાં
નટ્વભાં એલા પ્રકાયનું પ્રોટીન આલેરું છે જે માદળક્તત લધાયલાભાં ભદદરૂ થામ છે . તેભાં ક્લટાક્ભન ફી ,
ઈ અને ભેગ્નેક્ળમભ ભગજને ોણ આી માદળક્તત લધાયે છે . ખાવ કયીને અખયોટભાં એલા પ્રકાયની
'પે ટ' આલે છે જે માદળક્તત લધાયે છે . ટદલવભાં ૨થી ૪ ફદાભ રઈ ળકામ.
ફળો
સ્ટટર ોફેયી, વંતયાં, દ્રાક્ષ લગેયેભાં યશે રાં એક્ટટ ઓક્તવડટટથી માદળક્તત લધે છે . દાડભ ણ માદળક્તત
ભાટે અકવીય છે . જોકે લધુ ડતો પોના યવ લજનભાં લધાયો કયી ળકે છે .
ગ્રીન ટી
ગ્રીન ટી કે રેયી લગયનું એલું ીણું છે જે ભાનક્વક થાકથી દૂય યાખે છે અને તે રેલાથી એકાગ્રતાભાં લધાયો
થામ છે . તેભાંનું ફ્રેલેનોર ટડાભાઇન માદળક્તત લધાયે છે . લધુ રેલાથી લજન ણ લધતું નથી અને ેટ
બયે રું યશે છે .
ડાર્ક ચોર્લેટ
ઉંભય લધલાની વાથે ગળ્યું ખાલાનું ભન ણ લધુ થામ છે . આલા વભમે થોડાક પ્રભાણભાં ડાકક ચોકરેટ
રેલાથી 'એક કાંકયે ફે ક્ષી ભામાં ' જેલું થામ છે . ગળ્યો સ્ટલાદ તો ભે જ છે , વાથે ફ્રેલેનોર ભગજભાં
રોશીનું ટયભ્રભણ ણ લધાયે છે , યંતુ ટદલવની એકાદ નાના ટુ કડાથી લધુ ડાકક ચોકરેટ લજન લધાયી
ળકે છે .
લીલાં શાર્ભાજી
ખાવ તો બાજીઓભાં આમનકનું પ્રભાણ વારું શોમ છે . ળાકબાજીભાંથી જ ક્લટાક્ભન
'ફી' ભે છે .
ક્લટાક્ભન 'ફી' ભગજના કોોને વતકક યાખે છે . ટાભેટાં ણ માદળક્તત લધાયે છે , તેભાં યશે રું રામકોક્લન
ભગજના કોોને નુકવાન થતું અટકાલે છે અને ળાકબાજીભાં યશે રાં પાઇફવક ડામાક્ફટીવ
, શાઈ
બ્રડપ્રેળય જેલા યોગોભાં ભદદરૂ થામ છે . આભ શે લ્ધી ખોયાક રેલાથી માદળક્તતનો લધાયો કયી ળકામ
છે . (રેક્ખકા અભેટયકાભાં ડામટટશ્મન છે .)
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