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ઘય અન ેયસોઇ ભાટનેી ટીપ્સ-2 

રાફજાંફુની ચાસણી ઠાંડી થમા છી તભેાાં ૬-૭ ટીાાં કલેડાનુાં એસન્સ બેલો. ત ેછી તભેાાં ગરુાફજાંફ ુનાખો. 

બીંડા લધાય ેસભમ તાજાં યહ ેએ ભાટ ેતનેા ય સયસસમુાં રગાલી દો. 

બોજનન ેલાયાંલાય ગયભ કયલાથી તેભાાં યહેરા ૌસિક તત્ત્લો નાળ ાભ ેછે.  

ભાખણ રાાંફા સભમ સધુી ડી યહ ેતો તેભાાંથી લાસ ન આલ ેત ેભાટ ેતેભાાં ચટી ખાલાનો સોડા બેલી થોડી લાય 

ાણીભાાં યાખી ભૂકો. 

ટાભટેાન ેતાજ યાખલા ભાટ ેતેના ટોકા ય સહજે ભીણ રગાલી દલેાથી તે ોચા નહીં ડી જમ. 

રીરાાં ભયચાાંના ડીંટટમા તોડી તેન ેડબ્ફાભાાં બયી ટિજભાાં ભકૂી યાખલાથી લધ ુસભમ તાજાં યહળે.ે 

 કેસયની સગુાંધ અન ેયાંગ લધાય ેસાયા આલ ેએ ભાટ ેતેન ેગયભ ાણી ક ેદધૂભાાં દસ સભસનટ રાી યાખો. 

કેકના સભશ્રણભાાં રીંફનુો યસ નાખલાથી કેક લધાય ેસ્ોન્ી અન ેસ્લાટદિ ફનળ.ે 

આદુાં રાાંફા સભમ સુધી તાજુાં યહ ેએ ભાટ ેતેન ેાણી બયરેી ફયણીભાાં યાખી િીજભાાં ભૂકો. 

રીરાાં ટાભેટાાંન ેબ્રાઉન ેય કે છાાાંભાાં રેટીન ેયાખલાથી ત ેઝડથી ાકી જળ.ે  

દધૂ ફી ગમુાં હોમ તો તેભાાં ચટી ભીઠુાં નાખી દલેાથી ફી જલાની લાસ નહીં આલ.ે 

ચણાના રોટના રાડ ુફનાલતી લખત ેતેભાાં ઝીણો યલો ણ ળેકીન ેબેલી દલેાથી રાડ ુલધાય ેસ્લાટદિ રાગળ.ે 

ભસારાન ેટ્રાન્સયન્ટ કાચની ફયણીભાાં બયલાથી તે દ"ેખાલભાાં સાયા રાગ ેછે ઉયાાંત તે હાથલગા યહ ેતલેી યીત ેયાખો. 

ખીય ફનાલતી લખત ેચોખા ફપાઇ જમ ત્માય ેતેભાાં સહજે ભીઠુાં નાખલાથી ખાાંડ ઓછી નાખલા છતાાં ત ેસ્લાટદિ રાગળ.ે 

ગસે ય યસોઇ ફનાલતી લખત ેફીજુાં ફનનય ચાર ુકયલા ભાટ ેહાંભેળાાં રાઇટયનો ઉમોગ કયો. 



 

 

ખભણ ફનાલતી લખત ેતેભાાં સાઇટટય્ક એસટડ અન ેખાલાનો સોડા બેલલાથી ત ેએકદભ ોચા અન ેજીલાા ફનળ.ે 

સાફદુાણાની ખીચડી ય પયાી ભસારો બબયાલલાથી તે લધાય ેસ્લાટદિ રાગ ેછે. 

કોફીજનુાં ળાક થઇ જમ ત્માય ફાદ તેભાાં ળેકરેા સીંગદાણા બેલલાથી ળાકનો લધાય ેસાયો સ્લાદ આલળ.ે 

ગરુાફજાંફનુી ચાસણી ઠાંડી થમા છી તેભાાં ૩-૪ ટીાાં કલેડાનુાં એસન્સ બેલી છી તેભાાં ગરુાફજાંફ ુનાખો. 

યૂીનો રોટ ફાાંધતી લખત ેતેભાાં ભોણની સાથ ેફે ફાપરેા ફટાકાાંનો છૂાંદો બેલલાથી ત ેભુરામભ ફનલાની સાથ ેતેર ણ 

ઓછુાં લયાળ.ે  

ાડ, ખાખયા લગયેેન ેકાચ ક ેપ્રાસસ્ટકના એયટાઇટ કન્ટનેયભાાં યાખલાથી બજે નહીં રાગ.ે  

ભરાઇભાાંથી ઘી ફનાલતાાં હરેાાં તરેીન ેસહજે તરે રગાલી અન ેછી ભરાઇ ગયભ કયલાથી ત ેતરેીભાાં ચોંટળ ેનહીં. 

દા કે ળાક ફી જલાન ેકાયણ ેઆલતી લાસન ેદયૂ કયલા તેભાાં ટાભટેુાં સભાયીન ેનાખલુાં. 

ળાક અન ેપન ેએક જ થરેી કે લાસણભાાં યાખલા નહીં કેભ ક ેતથેી ત ેઝડથી સડી જમ છે. 

રીરાાં ળાકબાી લાસી થઇ ગમા હોમ તો ઠાંડા ાણીભાાં એક-ફ ેરીંફનુો યસ નાખી તેભાાં રાી યાખલાથી તાજ થઇ 

જળ.ે 

યોટરીના રોટન ેફ-ેત્રણ ટદલસ િીજભાાં યાખલા ભાટ ેતેભાાં ભીઠુાં ન નાખલુાં અન ેરોટ ફાંધાઇ ગમા છી તરેલાો હાથ 

રગાલી ફટય ેયભાાં લીંટાીન ેયાખો. 

રીંફ ુસૂકાઇ ન જમ એ ભાટ ેતનેા ય ભીણફત્તી સગાલી ભીણનુાં ાતુાં ડ ચડાલી દલેાથી રીંફ ુઘણા ટદલસો સધુી તાજ 

યહળે.ે 

કોપીની ફોટર િીજભાાં યાખલાથી કોપીભાાં ગઠ્ઠા ફાઝી નહીં જમ અન ેરાાંફા સભમ સધુી સાયી યહેળ.ે 

ફટાકાાંન ેફેક કયતાાં હરેા લીસ સભસનટ અગાઉ ભીઠાલાા ાણીભાાં ફોી યાખી છી ઓલનભાાં ભકૂો. ઝડથી ફેક થઇ 

જળ.ે 

રીભડાન ેસસલ્લય પોઇરભાાં રટેીન ેયાખલાથી તે એક ભસહના સુધી તાજો યહળે.ે 

ફયપની ટ્ર ેિીજયભાાં ચોંટી જતી હોમ તો તેની નીચ ેભીસણમુાં યાખલાથી ચોંટળ ેનહીં. 



 

 

કાચના ગ્રાસ ટપટ થઇ ગમાાં હોમ તો તને ેએક ટદલસ િીજભાાં યાખી ભૂકો. ફીજ ટદલસ ેતે સહરેાઇથી છૂટાાં ડી જળ.ે 

 

કાકડીન ેઅરગ અરગ છાાાંના ટુકડાભાાં લીંટાીન ેિીજભાાં યાખલાથી ત ેઆઠ-દસ ટદલસ સધુી તાી યહળે.ે 

લધરેી કોપીન ેઘયના પ્રાન્્સભાાં યેડો. ત ેઉત્તભ ખાતયનુાં કાભ કયળ ે

ળાકની ગ્રલેી, કયી, ખીયન ેઝડથી ઘ્ટ ફનાલલા ભાટ ેતભેાાં કાજુનો ાઉડય બેલો. 

સભોસા, બસજમાાં લગયે ેતતી લખત ેતેરભાાં એક ચભચો સલનગેય નાખલાથી તેર ઓછુાં લયામ છે. 

ભાખણભાાંથી ઘી ફનાવ્મા છી એ ઘી રાાંફો સભમ તાજુાં યાખલા તેભાાં એક ચભચી ભેથીના દાણા નાખી યાખો. 

ભધની ફોટરભાાં ત્રણ-ચાય ભયી નાખી યાખલાથી તેભાાં કીડીઓ ચડળ ેનહીં.  

સભાયેરા પન ેખાાંડલાા ાણીભાાં યાખલાથી ત ેકાાાં નહીં ડ.ે 

રીંફનુ ેભીઠા સાથ ેયાખલાથી ત ેરાાંફા સભમ સુધી તાજુાં યહ ેછે. 

ભાખણભાાંથી લાસ આલતી હોમ તો તેન ેથોડી લાય ખાલાનો સોડા નાખરેા ાણીભાાં યાખી ભૂકો. 

ાડ, ખાખયા લગયેેન ેકાચ ક ેપ્રાસસ્ટકના એયટાઇટ કન્ટનેયભાાં યાખલાથી બજે નહીં રાગ.ે  

ચોભાસાભાાં ાડ હલાઇ ન જમ એ ભાટ ેતેન ેઓલનભાાં ફકે કયી, ોરીસથરીનભાાં કે કયી દા કે ળાકની તરેી ય ભૂકી 

યાખો. 

સભોસા તલાન ેફદર ેફેક કયલાથી તરે ઓછુાં લયાલાની સાથ ેત ેએકદભ ટિસ્ી ફનળ ે

ઠાંડકલાા લાતાલયણભાાં દહીં ઝડથી જભ ેએ ભાટ ેતેન ેગયભી રાગ ેએલી જગ્માએ ભૂકો 

ભગની દા લધી હોમ તો તેન ેપેંકી ન દતેાાં તેભાાં થોડો રોટ ઉભયેી ખાખયા ફનાલી રો. 

કાજુ, ફદાભ, અખયોટ લગયે ેસકૂા ભલેાન ેસભાયતાાં હેરા અડધો કરાક િીજભાાં યાખી છી ગયભ છયીથી સભાયો. 

કોપી લધી હોમ તો તને ેફયપની ટ્રેભાાં બયી િીજભાાં ભકૂી દો. કોપીના આ કમૂફ પયી જમાય ેકોપી ફનાલો ત્માય ેઉમોગભાાં 

રઇ ળકામ. 



 

 

દધૂ ગયભ કયતી લખત ેતેભાાં સહજે સોટડમભ ફામકાફોનટે નાખલાથી તને ેછી િીજભાાં નહીં ભકૂો તો ણ ફગડળ ેનહીં. 

દહીં રાાંફા સભમ સધુી તાજુાં યહ ેએ ભાટ ેતેન ેાણી બયરેી તેરીભાાં યાખો અન ેયોજ તેનુાં ાણી ફદરતાાં યહો. 

ચાયોી લાસી થઇ ગઇ હોમ તો તેન ેઓલનભાાં ફ ેસભસનટ ફેક કયલાથી ત ેપયી તાી અન ેઉમોગભાાં રલેા રામક ફની 

જળ.ે 

કાયરેાાંનુાં ળાક ઓછુાં કડલુાં રાગ ેએ ભાટ ેકાયરેાાંભાાં ઊબો ચીયો ભૂકી ઘઉના રોટભાાં ભીઠુાં અન ેદહીંની સે્ટ ફનાલી તેનાાં ય 

રગાલો. અડધો કરાક યહલેા દઇ તનેુાં ળાક ફનાલો. 

યસોડાભાાં લાંદા ક ેકાંસાયી થતાાં હોમ તો ખૂણાભાાં અન ેથોડા થોડા અાંતય ેફોટયક ાઉડય છાાંટો. ઉદ્રલ ઓછો થળ.ે 

રીંફ ુક ેભોસાંફી કડક થઇ ગમાાં હોમ, તો તને ેાાંચ-દસ સભસનટ ગયભ ાણીભાાં યાખલાથી તેભાાંથી સહેરાઇથી અન ેલધાય ે

યસ નીકળ.ે 

દધૂ ગયભ કયતી લખત ેતરેીના તસમ ેચોંટ ેનહીં એ ભાટ ેહરેાાં સહજે ાણી યેડો. 

ચોભાસાભાાં ભયછયનો ઉદ્રલ ઓછો કયલા થાયી ાસ ેક ેરૂભભાાં કયૂની ગોટીન ેએક ક ાણીભાાં યાખી ભકૂલાથી ભયછય 

ઓછા થળ.ે 

ચપ્નુી ધાય ચીકણી થઇ ગઇ હોમ તો તેના ય રીંફુની છાર ઘસી લહતેા ાણીથી ધોઇ નાખો. ચીકાળ દયૂ થઇ જળ.ે 

કોઇ ણ સરાડભાાં એક ભુઠ્ઠી ભગની રારેી દા બેલલાથી ત ેલધાય ેસ્લાટદિ અન ેૌસિક ફનળ.ે 

ફદાભની છાર સયતાથી કાઢલા ભાટ ેતેન ેથોડીલાય સુધી ગયભ ાણીભાાં રાી યાખો. 

ખાાંડના ડબ્ફાભાાં કીડીઓ ન ચડ ેએટરા ભાટ ે૩-૪ રવલગ ભૂકી યાખો. 

દાઝ્મા ય કેુાં છુાંદીન ેરગાલો. કેાથી ઠાંડક ભ ેછે અન ેફતયા ઓછી થામ છે. 

યાાંઘતી લખત ેળાક કે કઢી ફીન ેચોંટી જમ ત્માય ેએ ચોંટરેુાં લાસણ સાપ કયલાભાાં ભશુ્કરેી ડ ેછે. તને ેસયતાથી સાપ 

કયલા ભાટ ેડુાંગી છીણીન ેચોંટી ગમરેી લસ્ત ુય ભૂકો. છી તેના ય ગયભ ાણી યેડો. ૫ સભસનટભાાં લાસણ સાપ થઈ 

જળ.ે 



 

 

ળાકબાી સભાયતી લખત ેરાકડાના ાટટમાનો ઉમોગ કયો. ઘણી ભસહરાઓ પ્રાસસ્ટકના ાટટમાનો ઉમોગ કય ેછે. 

આભ કયલાભાાં ઘણી લાય પ્રાસસ્ટકના સુક્ષ્ભ કણો સભાયરેા ળાકબાીભાાં જતા યહ ેછે. જમાય ેરાકડાાંના ાટટમાભાાં આલુાં 

થલાની ળકમતા યહેતી નથી. 

રસણ પોરતાાં હરેાાં રસણની કીઓન ેનલળકેા ાણીભાાં રાી યાખલાથી તેના પોતયાાં સહરેાઈથી નીકળ.ે 

રીરા ક ેરાર ભયચાન ેરાાંફા સભમ સધુી િેળ યાખલા ભાટ ેહરેાાં તનેા ડીંટટમા કાઢી નાખો. 

દધૂ ગયભ કયતી લખત ેતે ઉબયામ નહીં, તે ભાટ ેતરેીની ટકનાયી ય સહજે ઘી રગાલો. 

ભેંદો રાાંફા સભમ સુધી સાયો યહ ેએ ભાટ ેતેન ેજે ડબ્ફાભાાં બયો, તેના ઢાાંકણાભાાં ડુાંગી ઘસો. 

કેાની લપેય ફનાલતાાં હરેાાં કેાન ેછાળ બેલરેા ાણીભાાં ાાંચ સભસનટ યાખલાથી ત ેકાા નહીં ડ.ે 

રોટના ડબ્ફાભાાં તભારત્ર યાખલાથી તેભાાં બજે નહીં રાગ.ે 

બસજમાાં, કોડા તીન ેસલન કયતી લખત ેતેના ય ચાટભસારો બબયાલલાથી લધાય ેસ્લાટદિ રાગળ.ે 

પણગાલરેા કઠોન ેિીજભાાં ભકૂતાાં હરેાાં તેભાાં એક ચભચી રીંફુનો યસ બેલી દલેાથી તેભાાં લાસ નહીં આલ.ે 

ટાભટેાાંની છાર સહરેાઇથી કાઢલા ભાટ ેતેના ય તેર રગાલીન ેળકેો. 

ખીય ફનાલતી લખત ેચોખા ફપાઇ જમ એટર ેતેભાાં સહજે ભીઠુાં નાખલાથી ત ેલધાય ેટેસ્ટી રાગળ.ે 

યોઠાના રોટભાાં ફાપરેા ફટાકાાંનુાં છીણ અન ેએક ચભચી અજભો બેલો. 

બજેલાા લાતાલયણભાાં ભીઠાન ેબજે ન રાગ ેત ેભાટ ેતેભાાં સહજે કોનનપરોય નાખી દો. 

રસણ છોરતા હેરા તેન ેએક કરાક હેરા ઠાંડા ાણીભાાં રાી દો. સહરેાઇથી છોરી ળકાળ.ે 

સૂ કે ગ્રલેીભાાં નાખલા ભાટ ેિીભ કે ભરાઇ ન હોમ, તો ભાખણ અન ેદધૂ સભકસ કયીન ેનાખો. 

દધૂની ઘ્ટ ભરાઇ ભ ેએ ભાટ ેતેન ેગયભ કમાન છી તરેીન ેાતા કાડથી ઢાાંકીન ેઆખી યાત િીજભાાં યાખી ભકૂો. 

બ્રેડ એકદભ ોચી હોમ અન ેતેના ીસ કયલાનુાં પાલતુાં ન હોમ તો ચપ્નુ ેથોડી લાય ભાટ ેગસેની આાંચ ાસ ેયાખી છી 

તેનાથી બ્રડેના ટુકડા કયો. 



 

 

યૂી લધાય ેસ્લાટદિ ફન ેએ ભાટ ેતેના રોટભાાં થોડો યલો બેલો. 

યોટરી નયભ અન ેસયસ ેફૂર ેતે ભાટ ેરોટભાાં અડધી ચભચી ફેકકગ સોડા નાખો. 

સફસસ્કટના ડબ્ફાભાાં તસમ ેબ્રોકટગ ેય ાથયી છી સફસસ્કટ બયલાથી ત ેરાાંફા સભમ સુધી તાજ યહ ેછે. 

ભયચાાંના ડબ્ફાભાાં વહગના થોડા ટુકડા યાખલાથી ભયચાાંનો યાંગ નહીં ફદરામ. 

લરેણ સાથ ેયોટરી ચોંટી જતી હોમ તો લરેણન ેથોડી લાય િીજભાાં યાખી ભૂકો. 

નીયન ેથોડા ટદલસ સધુી તાજુાં યાખલા ભાટ ેતને ેબ્રોકટગ ેયભાાં લીંટાી િીજભાાં યાખો. 

કોથભીય ક ેફૂદીનાના ાનન ેગ્રાઇન્ડ કયી તેનો ાઉડય ળાક ક ેદાભાાં ઉમોગ કયો. 

નાસમયેની કાચરી ઝડથી નીકી જમ તે ભાટ ેતને ેઅડધો કરાક ાણીભાાં રાી યાખો. 

ળાકની ગ્રલેી ક ેકયીભાાં ભીઠુાં લધાય ેડી ગમુાં હોમ તો તેભાાં થોડો ચોખાનો રોટ સભકસ કયો. ખાયાળ ઓછી રાગળ.ે 

જો દહીં ખાટુાં થઇ ગમુાં હોમ તો તેભાાં ચાય ક ાણી યેડી અડધા કરાક ફાદ ઉય તયી આલરેુાં ફધુાં ાણી સનતાયી રેલાથી 

દહીં ખાટુાં નહીં રાગ.ે 

અનાજ, કઠો બયતી લખત ેતભેાાં રીભડાના થોડા ાન, હદયના ટકુડા ક ેરસણની કીઓ યાખલાથી અનાજભાાં ીલાત 

નહીં થામ. 

ઢોસા ટિસ્ી ફન ેએ ભાટ ેચોખા રાતી લખત ેતેભાાં તલુયેની થોડી દા અન ેભેથીના દાણા બેલો. 

ફટાકાાં ફાપતાાં હરેાાં ાણીભાાં થોડો સલનગેય બેલલાથી ત ેલધાય ેઝડથી ફપાઇ જળ.ે 

દા ખાલાન ેરીધ ેગસેની તકરીપ થતી હોમ તો દા ફાપતી લખત ેતભેાાં થોડુાં તરે અથલા રસણ નાખી દો. 

 

ભાલાના ગરુાફજાંફ ુફનાલતી લખત ેતભેાાં સહજે ફરુૂ ખાાંડ સભક્સ કયલાથી ગરુાફજાંફ ુોચાાં ફનળ.ે   

નયભ ડી ગમરેા ટાભેટાાંન ેએક્દભ ઠાંડા ાણીભાાં યાખી ભકુલાથી ત ેકઠણ અન ેતાજાં ફની જળ.ે   

સુ્તકની અાંદય ચાંદનના ટકૂડા યાખી ભુકલાથી ત ેસુ્તકભાાં ઊધઈ લગયે ેીલાત ડતી નથી.   



 

 

લધ ુડતી ભીઠાઈ ખાલાથી ળયદી થઈ ગઈ હોમ તો ગો, ઘી અન ેસૂાંઠની રાડુડી ફનાલીન ેતને ેસલાય-સાાંજ ખાલાથી 

યાહત થામ છે.   

છાળભાાં હદય અન ેજુનો ગો ભેલીન ેસનમસભત ીલાથી થયી ઓગી જમ છે.   

ભાખણ, ભધ અન ેખડીસાકય ભેલીન ેખાલાથી ભયડો થમો હોમ તો ત ેભટી જમ છે.   

રકલાના યોગીન ેગોદાંતી બસ્ભ અન ેચોચીની ચણૂન 10 ગ્રાભ રઈ તભેાાં ઝેયકચોરાનુાં ચણૂન 2 ગ્રાભ ભેલી સાયી યીત ેઘૂાંટી 

સભશ્ર કયી સલાય સાાંજ 3 ગ્રાભ ભધ ક ેાણી સાથ ેઆલાથી ઘણો જ પામદો થામ છે.   

કોઈ ણ ગભૂડુાં ાકીન ેફુટી ગમુાં હોમ તો તનેા ઉય રીભડાના ાન લાટીન ેતનેી રગૂદી ફનાલીન ેચોડલાથી ઘા ઝડથી 

રુઝાઈ જમ છે.    

યાત્ર ેસતુી લખત ેતરુસીના ાન ભાથા નીચ ેતકીમાની ઉય ભકૂી યાખીન ેસલૂાભાાં આલ ેતો ભાથાભાાંની જૂ નાળ ાભ ેછે.   

ખટભીઠાાં દાડભના 100 ગ્રાભ યસભાાં 20 ગ્રાભ સાકય ભેલીન ેયોજ ફોય ે(ઉનાાભાાં ખાસ) ીલાથી નસકોયી ફુટતી ફાંધ 

થઈ જમ છે.   

દહીંની છાળ ફનાલતી લખત ેતભેાાં સાંુણન ાણી નાખલાન ેફદર ેથોડુાં ાણી અન ેથોડુાં દધૂ નાાંખલાથી છાળ લધ ુસ્લાદીિ 

અન ેિીભી ફન ેછે.   

ગામના ઘી ભાાં જમપ અન ેસૂાંઠ ઘસી ચટાડલાથી ળયદીના કાયણ ેથતી તકરીપભાાં યાહત થામ છે.   

કારેુાં ફીટ રાાંફો સભમ સુધી તાજુાં યાખલા ભાટ ેતભેાાં થોડુાં ભીઠુાં અન ેફ ેટીાાં રીંફુનો યસ નાખી યાખો. ફીટનો યાંગ ણ 

સચલાઈ યહળે.ે    

ગસેન ેરીધ ેસોજ ચઢમાાં હોમ તો તરુસીનો યસ, ઘી અન ેકાા ભયીનો બકૂો કયી ટદલસભાાં ફ ેલખત ી જલાથી અચકૂ 

પામદો થામ છે.    

કેટરાક રોકો ન ેસલનગેયની એરર્જી હોમ છે. આલા રોકો સલનગેયના સ્થાન ેરીંફુના યસનો ઉમોગ કયી ળક ેછે.   

લયસાદભાાં રીન ેઆવ્મા છી તરુસીનો ક ેઆદનુો ઉકાો ીલાથી ળયદી રાગળ ેનવહ.   

થોયના દધૂનો ટે ઉય રે કયલાથી ટેનો દખુાલો ચોક્કસ ભટી જમ છે.   

 


