
 

 

Cooking-Home Tips-Gujarati 

ઘય અને યવઇ ભાટેની ટીપ્વ 

-જ તભને લધ ુવીનાની વભસૌમા વતાલતી શમ, ત  

-ચા-કપીના ફદરે ાણીભાાં ગરુાફનાાં ાાંદડાાંઉકાી ઠાંડા કયી તેને ીલાનુાં ળફૃ કય.  

•ડાઈનનિંગ ટેફર ય ભાખીઓ આલતી અટકાલલા બીના કડા ય ભીઠુાં છાાંટી તેનાથી ડાઈનનિંગ ટેફર વાપ કય.  

•સૌરાઈડડિંગ ડય, લેન્ટટરેટય લગેયેની વપાઈ ભાટે લેક્યભુ ક્રીનય અને ેઈનૌટ બ્રળન લયાળ કય.  

•ટથૂબ્રળ ય આખા ય ક્યાયેમ ેસૌટ ન રગાલ. પક્ત ા ઈંચ ટથૂેસૌટની જ આલશૌમકતા શમ છે.  

•પેબ્રબ્રક વફ્ટનયના સૌથાને લસૌત્ર ધલા ભાટે નલનેગયન લયાળ કય. લી તે વાબનુા આલૌકરીનીલસૌત્ર ય થતી 

અવય દૂય કયળે.  

•કરેનટઝિંગ ક્રીભના સૌથાને ફેફી ઑઈર લાય, તભારુાં કાભ અડધા ખચચભાાં રુૂાં થઈ જળે. 

•જ ગયભ ચા-કપી ીલાથી જીબ દાઝી જામ ત તે સૌથાને વાકયના દાણા મકૂી દ, તેથી ફૃઝ આલી જળે.  

•શાથના નખ વપેદ કયલા શાથને રીંબનુા જ્યવુભાાં ફી યાખ.  

•દયલાજાના નભજાગયા ય તેર નાખલા કયતાાં ેન્ટવર ઘવ, તેથી દયલાજાના નભજાગયા અલાજ નશીં કયે, કાટ ણ 

નશીં રાગે.  

•તભાયા ફાકનાાં લસૌત્રભાાં અંદયની તયપ એક નાનુાં બ્રખસૌસ ુાં યાખી તેભાાં પન-કર કયલા ભાટે ૈવા એક કાગ ય 

ફધા નાંફય રખી યાખ.  

•યજજિંદી કૉપીભાાં કાંઈક નલી ટ્રાઈ કયલી શમ ત ગયભાગયભ કૉપીન ભગ ીયવતાાં શરેાાં તેભાાં થડ કક ાઉડય 

ઉભેયી દ.  

•તભાયાાં સુૌતકને જીલાતથી ફચાલલાભાાં તેના ાનાાંની લચૌચે કેટરાાંક રીભડાનાાં ાન મકૂી દ. રીભડાના ાનની 

લાવથી જીલાત તેભાાં પ્રલેળી નશીં ળકે 

.ગરુસૌતાભાાં ફૂર ગઠલતાાં કઈ તટેૂરી દાાંડીલાફૄાં ફૂર શાથભાાં આલે ત પેંકી ન દેતાાં તેને એક સૌટ્રભાાં બેયલી 

ગરુસૌતાભાાં ગઠલ. એભ કયતી લેા ગરુસૌતાભાાં ફૂરની કુદયતી દાાંડી સધુી શોંચે તેટલુાં ાણી શમ તેનુાં ધૌમાન 

યાખવુાં.  

•ળાક ફાપયુાં શમ તે ાણીને પેંકી દેલા કયતાાં તેને તભાયા ઘયના છડભાાં યેડ. છડને એ ાણીભાાંથી જફૃયી ક 

તતૌલ ભી યશળેે.  

•લગય આભાંત્ણે ગભે તૌમાયે ઘયભાાં ઘવૂી આલતી વાંખૌમાફાંધ કીડીઓથી છુટકાય ભેલલા દય ભડશને ઘયનાાં 

ફાયીફાયણાાં આગ ચૉકની રીટીઓ દય. કીડી ભાટે ચૉકની રીટી રૌભણયેખાનુાં કાભ કયળે.  



 

 

•ફ્રાલય વભાયતી લેા તેભાાં બયામેરી ઈમ ઘણી લાય નાકે દભ આણી દેતી શમ છે. તેથી ફ્રાલય વભાયતાાં શરેાાં 

ભીઠાના ગયભ ાણીભાાં થડીલાય ડૂફાડી યાખ. ભીઠાનુાં ાણી તેભાાં છુામેરી ઈમને ફશાય આલલા ભજબયૂ કયી 

દેળે.  

•કડાાં ધતી લેા ળટચવના કૉરય વાપ કયલા વોથી મશુૌકેર કાભ શમ છે. પયી જ્માયે તભે કૉરય કઈ જીદ્દી ડાઘ દૂય 

કયલા ભથાભણ કયી યહ્યા શ તૌમાયે વાબનુી જગૌમાએ ળૅમૌનુ પ્રમગ કયી જજ.  

 

•કાચા ળાક કે પને જરદી ખાલારામક ફનાલલા તેભને ખાખી કાગની થેરીભાાં મકૂી અંધારુાં શમ એલી જગૌમાએ 

યશલેા દ. ડયણાભ કરાકભાાં જલા ભળે. 

*ૌરાન્ટટકનાાં લાવણ ઉય ભીઠાનુાં ાણી ઘવલાથી ચભક આલળે.  

*તાાંફાનાાં લાવણ ગયભ ાણીથી વાપ કયી, છી યાખ ઘવલાથી ચભક આલળે.  

*તાાંફા- નતનાાં લાવણ ઉય આભી કે ફીજી ખટાળ ઘવતાાં તે ચભકદાય થળે.  

*ફાપેર ફટાટાના ાણીભાાં ચાાંદી,સૌટીર કે નતનાાં લાવણ વાપ કયલાથી તે ચભકદાય થળે.  

*કાચનાાં લાવણ ચાના ઉકાેર કચૂાના ાણીથી વાપ કયળ, તે ચભકદાય થળે.  

*એલૌયનુભનનમભનાાં લાવણ ભાટે ભીઠુાં-રીંબનુા યવન ઉમગ કય. 

*કકૂયભાાં તબ્રમે રીંબનુ કટક નાખલાથી અંદયન બાગ કા થળે નડશ.  

*દાઝેર લાવણભાાં ભીઠાના ાણીલા કટક ઘવલાથી વાપ થળે.  

*રીંબનુ યવ કાઢી રીધા છીનાાં છડાાં કકૂભાાં નાખલાથી તે ચકચડકત ફને છે.  

*ફી ગમેરા લાવણને યાતે વડાના ાણીભાાં ફી યાખલાથી ફેર ડાઘ દૂય થળે.  

*ડિજભાાંથી તીવ્ર લાવ આલતી શમ ત થડા કરવાના કટકા મકૂલાથી તે દૂય થળે. 

*કાાંદાન યવ ચડલાથી છયી-ચૌનુ કાટ દૂય થળે.  

*છયીભાાંથી કાાંદા કે રવણની લાવ આલતી શમ ત છયીને થડીલાય ભાટીભાાં ખવી દેલી.  

*નભૌચયના ફાઉરભાાં કાાંદા કે રવણની લાવ દૂય કયલા ફટાટ ઘવી ધઈ નાખ.  

*ઘણા ડદલવ ડી યશરે ઘીભાાં નાગયલેરનુાં ાન નાખી, ગયભ કયલાથી લાવ દૂય થળે.  

*તેરભાાં ૧ તભારત્ર અને થડી ખાાંડ નાખી, ગયભ કયી, ગાી રેલાથી લાવ દૂય થળે.  

*ગેવના ચરૂાને કયેરલાફૄાં  કડુાં પેયલલાથી ચરૂ ચભકત થળે.  

*લળફેળીન ઉય ડાઘ ડી ગમા શમ ત એનવડનુાં ત ુાં ઘવ. 

*અડદ કે ભગની દાભાાં ફજાયભાાં ભતી ભાટીની થેરી યાખ જેથી રાાંફા વભમ સધુી તેભાાં જીલાત નશી ડે. 

*ગાંદા દેખાતાાં ભેટ અને કાેટને ટેંટાઇન નભક્વ કયેરા ગયભ ાણીભાાં ઘવીને વાપ કયલાથી ઊજાાં થઇ જળે. 



 

 

*ચણાન રટ જ રાાંફા વભમ સધુી યશી ગમ શમ ત તેને પેંકી ન દેતા, તેને ડડટર્જ િંટની જેભ લાવણ વાપ કયલા લાયી 
ળકામ. 
*કીડી થતી શમ તે જગ્મા ય નનભકલાફૄાં  ાણી છાાંટલાથી કીડીથી છુટકાય ભળે. 

*રીંબ ુઅને વાંતયાનાાં ફીને સકૂલીને ડડટર્જ િંટભાાં નભક્વ કયલાથી કડાાં ઊજાાં ફનળે. 

*પ્રાન્ટટક ફટરન મેર કરય થઈ ગમ શમ ત ાણીભાાં રીંબનુા યવનાાં થડાાં ટીાાં નાખી ફટરભાાં યાખલાથી ભેર 

નીકી જળે. 

*નલડડમભાાં ફૂગ ન થામ તે ભાટે યજ એક લાય ટેને ડયલાઈંડ કય. 
*રીંબનુા યવનાાં 2-4 ટીાાં જ જઈતા શમ ત આખુાં રીંબ ુકાલાને ફદરે તેભા ટથૂીક નાખી રીંબનેુ નનચલી ર. એનાથી 
રીંબ ુસકુાળે નશી. 
*દશીં ખફૂ ખાટુાં થઈ ગયુાં શમ ત તેભાાં ચાય ક ાણી નાાંખી અડધા કરાક ફાદ ાણી નનતાયી ર આભ કયલાથી ખટાળ 

ઓછી થઈ જળે. 

*કડાાં ય તભાકુલાા થ ૂાંકન ડાધ ડય શમ ત, ડાધની ફાંને ફાજુએ કી ચનૂાન રે કયી કડાને થડ વભમ 

સકૂવૌમા છી ચનૂ વાપ કયતા ડાધ નીકી જળે.  

*પરાલય ટભાાં યાખેરા ફૂરને લધાયે ડદલવ ખીરેરા યાખલા ભાટે પરાલય ટનાાં ાણીભાાં ન લયાતી દલાની ટેફરેટ 

નાાંખલાની ફૂર લધાયે ડદલવ તાજા યશળેે.  

*ફુદીનાના ાનને તેરભાાં તીને ફટરભાાં બયી યાખલાથી તેન ગભે તૌમાયે ઉમગ કયી ળકામ છે.  

*બજીમાનાાં ખાયાભાાં ખાલાન વડાને ફદરે દૂધ અથલા રીંબનુા ફુર નાખલાભાાં આલે ત બજીમા ફૂરે છે અને ોન્ટટ ત્તતૌલ 
વચલાઈ યશળેે.  

*ઘાંઉના રટભાાં થડ ચખાન રટ ભેલી ફાાંધલાની યટરી ખફૂ જ મરુામભ અને વપેદ થળે.  

ભેથીની, ારકની કે કઈણ રીરી બાજીને વભાયી તેને ભીઠાઈના ખારી ફકવભાાં બયી ડિઝભાાં મકૂી યાખલાથી ઘણાાં 
ડદલવ સધુી તાજી યશ.ે  

ખીર ય મૂાના ાનન યવ રગાડલાથી અઠલાડડમાભાાં ખીર ભટે છે.  

*ભીઠા રીભડાાં કે ફુદીનાના ાનને તેરભાાં તીને ફટરભાાં બયી યાખલાથી તેન ગભે તૌમાયે ઉમગ કયી ળકામ છે.  

*ગયભ ાણી લડે રટ ફાાંધલાથી યટરી ચી ફને છે.  

*હુાંપાા ાણીભાાં નખને ાાંચ નભનનટ ફી યાખલાથી તે મરુામભ ફનળે.  

*કઈણ લસૌત ુયાાંધતી લખતે એની ઉય ઢાાંકણ ઢાાંકી યાખલાથી તેભાાં ોન્ટટક ત્તતૌલ નાળ ાભળે નડશ.  

*લીજીની વગડી કે ગેવના સૌટલ ય ડાઘ ડી ગમા શમ ત એક ચખૌખુાં કયૂ એયાંડાના તેરભાાં રાી ડાઘ દૂય થામ 

છે. 

*ઢવા અને ઈડરીના ચખા ીવતી અખતે એભાાં ભેથીનાાં થડા દાણા નાખલાથી ઢોંવા અને ઈડરી સૌલાડદષૌટ ફનળે.  

 

*નેર બ્રરળને છેલૌરા ટીા સધુી ફશાય રાલલા ભાટે િીજભાાં મકૂ.  
*ચાભડીની લસૌત ુય ભીઠા તેરભાાં વયક ભેલી રગાડલાથી તેની ય રીવટા ડળે નડશ.  

 

*રીરા કાચા કેાને રીથીન ફેગભાાં મકૂી યાખલાથી કેા તયત ાકી જળે.  

*ઝાાંખા ડી ગમેર વનાના દાગીના ઉય ટુથેસૌટ ઘવી ાણીથી ધઈ નાાંખ.દાગીના ચભકી ઉઠળે.  

 



 

 

*ચખાના ઓવાભણથી સતુયાઉ વાડીને આય કયલાથી તે એકદભ કડક ફને છે.  

*લાનગી તતી લખતે તેભાાં એક ચભચી ચખૌખુાં ઘી નાખલાથી તે લાનગી રાાંફ વભમ સધુી વાયી યશ ેછે.  

*આદુને તાજુ યાખલા ભાટે બીની ભાટીભાાં દાટી યાખલાથી સકુાળે નડશ.  

*તલેુયદા ઝડથી ચડતી ન શમ ત તેભાાં કાચી વાયીન એક ટુકડ નાાંખી દેલ. જેથી દા ઝડથી અને એકયવ થઈ 

જળે.  

*ચાભાાં ગરુાફની ાાંદડીઓ નાખલાથી ચાભાાં ગરુાફની સગુાંધથી ચા સૌલાડદષૌટ ફનળે.  

*બાત ફનાલતી લખતે તેભાાં થડુાં ભીઠુાં- ચખૌખુાં ઘી અને થડુાં રીંબ ુનીચલલાથી બાતની વડભ વયવ થળે અને બાત છૂટ 
થળે.  

*ઢકાભાાં વડાને ફદરે ઈન ફ્રુટ વલૌટ નાખલાથી ઢકા ખફૂ ચા ફને છે.  

છાળભાાં ગયભ કયેરા તેરભાાં જીફૃ-યાઈ-ડશિંગન લધાય કયલાથી છાળ લધાયે સૌલાડદષૌટ રાગે છે.  

યુી ફનાલતી લખતે તેભાાં અડધી ચભચી ખાાંડનુાં ાણી નાખલાથી યુી ફૂરેરી જ યશળેે.  

 

*કાચનાાં લાવણ ધતી લખતે લળફેનવનની નીચે જૂના જાડા ટુલારન ટુકડ ાથયી દ. તેનાથી કાચનાાં લાવણ તટૂલાન 
બમ ઓછ યશ ેછે.  

*અણીદાય ચૌ,ુ કાાંટા લગેયેને યવડાના અંદયના ખાનાભાાં કમાયેમ ન યાખ, ણ કઈ ઊંચા સૌટેનૌડ ય યાખ.  
ગેવની વગડી શાંભેળા ગેવ નવબ્રરનૌડયના ઉયના બાગભાાં યાખ.  
*ગેવ નવબ્રરનૌડય ફદરતી લખતે ફાયી-ફાયણાાં ખલુૌરાાં યાખ. ગેવ રીક થલાની જયા ણ ળાંકા જામ, ત દીલાવી અથલા 
રાઈટય રગાલળ નશી, વાથવાથ લીજીનુાં કઈણ વાધન ચાલ-ુ ફાંધ ન કયળ.  
*યવઈ ફનાલલાની ળફૃઆત કયતાાં શરેાાં ફધી જ લૂચ તૈમાયીઓ કયી રેલી જઈએ, જેલી કે, ળાકબાજી વભાયેરાાં શમ, 

ભવારા તૈમાય શમ, રટ ફાધૌમ શમ લગેયે. જેથી ઉતાલે કાંઈ કયવુાં ન ડે અને યઘલાટ ન થામ.  

*યવડાભાાં ાણીની મગૌમ વૌમલસૌથા શલી જઈએ. યવઈ કયતાાં દાઝી જલામ ત દાઝેર બાગ ાણીભાાં ફી દેલ 
અથલા તેના ઉય ઠાંડુાં ાણી યેડવુાં. દાઝેરા બાગને લધાયે વભમ સધુી ાણીભાાં યાખલાથી ફતયા ઓછી થઈ જામ છે, 

છી ડકટયને ફતાલ.  
*વના-ચાાંદીના દાગીનાને ચભકદાય ફનાલલા તેને દવ નભનનટ અયીઠાના ાણીભાાં ઉકા. ત્માય ફાદ તેને ઠાંડા ાણીથી 
ધઈ વાપ નયભ કડાાંથી લછૂી રેલાથી પયક તયત જ ઊડીને આંખે લગળે. 

*નેઈરૉબ્રરળની ફાટરીનુાં ઢાાંકણ જાભ થઈ ગયુાં શમ ત તેને ૩૦ થી ૪૫ વેકટડ શયેડ્રામયની વાભે મકૂી યાખલાથી 
વયતાથી ખરૂી જળે. 

*ચખા બયેરા ડબ્ફાભાાં રવણની કેટરીક કીઓ મકૂી યાખલાથી તેભાાં ક્યાયેમ જીલાત નશીં થામ. 

*ભયચાાં વભામાચ ફાદ થતી ફતયા ઓછી કયલા શાથ ય થડુાં દશીં અથલા શદય ઘવલી. 
*યૂીને લધ ુટલાડદષૌટ ફનાલલા રટ ફાાંધતી લખતે તેભાાં ચાયથી ાાંચ ટરાઈઝ રાેરા બે્રડની ણ નાખલી. 
*ફચેરા નાશલાના વાબનુા નાના નાના ટુકડાને બેગા કયી ગયભ ાણીભાાં છૂાંદી નાખ. શલે તેભાાં થડુાં નગ્રવયીન નાખ. શાથ 

ધલાન વય અને વોંઘ બ્રરન્ક્લડ વ તૈમાય થઈ જળે. 

*તટેૂરા કાચના ટુકડાને ઉાડલા બે્રડન ઉમગ કયલાથી શાથભાાં ઈજા થલાની વાંબાલના નડશલતૌ થઈ જામ છે. 

*ૌરાન્ટટકની ચીજ ગાંદી થઈ જામ ત એને કેયવીનથી વાપ કયલાથી એ નલા જેલી જ થઈ જળે.  



 

 

*ારકનુાં ળાક ફનાલતી અખતે એભાાં ચટી ખાાંડ બેલ. ારકન યાંગ જલાઈ યશળેે.  

*ભીઠાઈ ઠાંડી થામ એ છી જ એરચી કે અનૌમ કઈણ સગુાંધીદાય દાથચ એભાાં બેલ.  
*શયેશયેબ્રળને ગયભ ાણી કે પટાકડીના ાણીભાાં વાપ કયલાથી એ નલા જેવુાં જ દેખાળે.  

*કનચ ફનાલતી લખતે તેરભાાં થડુાં ભીઠુાં અને ગયભ ભવાર નાખલાથી એ સૌલાડદષૌટ ફનળે.  

નલનેગયની એરજી શમ ત એને ફદરે રીંબનુ યવ લાયી ળકામ.  

*ભાાંકડ તથા લાંદાના ઉદ્રલથી છુટકાય ભેલલા એ જગૌમાએ કયૂનુાં તેર રજ્ઞગાલવુાં. 
*કડાાં ય તેર-ઘીના ડાઘ ડી ગમા શમ ત એના ય બૌરડટિંગ ેય યાખીને છી ાતફૄાં  કડુાં મકૂીને ઈસૌત્રી 
પેયલલાથી ડાઘ દૂય થઈ જળે.  

*લાાંદા, કીડ, ભાખી જેલી જીલાત દૂય કયલા ભાટે ાણીભાાં પટકડી ઓગાીને એભાાં કેયવીનનાાં ફે – ત્રણ ટીાાં નાાંખીને ત ુાં 
કયવુાં.  
*જયીલાી વાડી ય નૌયઝુ ેય મકૂીને ઈસૌત્રી કયલાથી જયી કાી નથી ડતી.  
*નીયને રાાંફા વભમ સધુી તાજુ યાખલા ભાટે તેભાાં નલનેગયના થડાાં ટીાાં ભેલીને યાખ. 
*રીંબનુ યવ કાઢયા છીની છારને નખ ય ઘવલાથી નખ ભજબતૂ અને સુાંદય ફને છે. 

*રીંબનુા યવભાાં ભીઠુાં નાાંખીને કગા કયલાથી ભની દુગંધ દૂય થામ છે. 

*ફટાકાલડાના યુણભાાં અડદની દાન લઘાય કયલાથી લડા ટલાડદષૌટ ફનળે. 

*દૂધાક ફનાલતી લખતે તેરીભાાં ઉંધી યકાફી મકૂલાથી દૂધ તબ્રમે ચોંટળે નશીં. 
*શઠ ય રીંબ ુ– ભીઠુાં ઘવલાથી કાા ડી ગમેરા શઠ ચભકદાય ફનળે. 

*શઠને ચભકીરા અને બયાલદાય યાખલા ભાટે ભધ રગાલલાથી ઘણ જ પામદ થળે. 

*ફયપની ટે્રભાાંથી ફયપ કાઢતી લખતે એકાદ ફે ગાાંગડા યશલેા દઈ ફાકીનાભાાં ાણી બયી મકૂતાાં, ફયપ જરદી ફનળે. 

*કડાાં ય ડેર ાનના ડાઘા કાઢલા ભાટે ચનૂ ઘવી, છી બ્રીચીંગ ાલડય ઘવ, ડાઘ દૂય થળે. 

*તકીમાભાાં ફૃ બયતા શરેાાં, તેભાાં ફે ત્રણ કયૂની ગીઓ મકૂલાથી ભાાંકડ થળે નશીં, ઠાંડક યશળેે. 

*વયવલનુાં તેર ભાથે ઘવલાથી આંખની જ્મનત લધે છે અને અકાે લા વપેદ થતા નથી. 
*ીલાના ાણીભાાં પટકડીની ાાંચ – છ ચક્કય પેયલલાથી ાણીન ડ નીચે ફેવી જળે ને ાણી શદુ્ધ થઈ જળે. 

*વાાંકડા ભોં લાી ફાટરીને વાપ કયલા ભાટે તેભાાં ચખાના દાણા, ડડટચજટટ ાલડય અને ાણી નાાંખી વ્મલન્ટથત 

શરાલલાથી બ્રળ લગય જ ફાટરી વાપ થઈ જળે. 

*ભેઈક અની ૩૦ નભનનટ શરેાાં, મરુતાની ભાટી, ચાંદન ાલડય, ગરુાફજ, રીંબનુ યવ નભક્વ કયી રગાડ, સકૂાલા દ, 
છી ધઈ નાાંખ, કાાંનત આલળે. 

*નીયને રાાંફા વભમ સધુી તાજુ યાખલા ભાટે તેભાાં નલનેગયના થડાાં ટીાાં ભેલીને યાખ. 
*ફે પટાઓની લચ્ચે ટેરકભ ાલડય છાાંટલાથી ફાંને પટા એકફીજા વાથે ચોંટળે નશીં. 
*લીજીના ફલ્ફ – રાઈટ ય અત્તયનુાં ભૂડુાં પેયલી દ, આખા ફૃભભાાં સગુાંધ – સગુાંધ થઈ જળે. 

*ગરુાફજાાંબ ુફનાલતી લેા, તેના ભાલાભાાં થડુાં નીય નાાંખલાભાાં આલે ત એ લધ ુચાાં અને ટલાડદષૌટ ફને છે. 

*વાંતયાની છારને સકૂલીને, તેન ાઉડય ફનાલીને કેક કે બ્રફટકીટભાાં નાાંખલાભાાં આલે ત તે ટલાડદષૌટ ફનળે. 

*દૂધીનુાં ળાક ટલાડદટટ ફનાલલા તેભાાં થડ ચણાન રટ તેરભાાં કે ઘીભાાં ળેકી ળાકભાાં નાખ. 

• રીંબનુ ુાં ળયફત ટલાડદટટ ફનાલલા તેભાાં આદુન યવ અથલા ળેકીને લાટેલુાં જીફૃાં નાખ. 



 

 

• ચાવણીન ભેર કાઢલા ભાટે ચાવણી ફનાલતી લખતે તેભાાં થડુાં દૂધ ઉભેય. ભેર ઉય આલી જળે. 

• કચયી ફનાલતી લખતે ભેંદાભાાં એક ચભચી યલ અથલા વજી નાખલાથી કચયી ટલાડદટટ ફનળે. 

• નભક્વ ળાક ફનાલતી લખતે એભાાં થડા ભગપીનાાં દાણા કે તર નાખલાથી ળાક લધ ુટલાડદટટ ફનળે. 

• ળાકની ગે્રલી ઘટ્ટ કયલા ભાટે ભવારાની વાથે થડુાં કયાનુાં છીણ નાખ અથલા ફાપેરા ફટાટાન છૂાંદ નાખ. 

• ઘયભાાં આઈવક્રીભ ફનાલતી લખતે આઈવક્રીભની વાભગ્રીભાાં એક કે ફે ીવ બે્રડના બેલી તેને પેંટી ર. 

• ઘઉંના પાડાની ખીચડી ફનાલતી લખતે એભાાં નભક્વ લેજીટેફરનાાં ઝીણાાં ટુકડા તેભાાં ઉભેય વાથે રીરા લટાણા અને રીરી 
તલેુયનાાં દાણા, ડુાંગી અને નાનુાં ટાભેટુાં ઉભેય. પાડાની ખીચડી ટલાડદટટ ફનળે. 

• ળાકબાજી ફાપતી લખતે તેભાાં યશરેાાં નલટાનભન ાણીભાાં બી જતાાં શમ છે ભાટે તે ાણી પેંકી દેતા તેને ઉમગભાાં રઈ 

ળકામ. 

• કઈણ કઠને પણગાલલાથી તેભાાં નલટાનભન ‘વી’નુાં પ્રભાણ લધી જામ છે તેથી તેન ખાલાભાાં છૂટથી ઉમગ કય. 

• ફટાટાની ક્રીટી ફનાલલા ચીપ્વ કાીને એક કરાક ઠાંડા ાણીભાાં યાખ. ત્માયફાદ તેને ાણીભાાંથી કાઢી કડાભાાં સકૂી 
કયી છી ત. 

• નલા ફટાટા ફાપતી લખતે તેભાાં થડાાંક ફૂદીનાના ાન ઉભેયલાથી કાદલની ગાંધ જતી યશળેે અને ળાકભાાં ફૂદીનાની સગુાંધ 

બળે. 

• રીરા ભયચાને લાટી તેભાાં થડીક શદય બેલી એયટાઈટ ડબ્ફાભાાં મકૂલાથી ભયચાાં રાાંફ વભમ તાજા યશળેે. 

• છરેરા ફટાટાને વાચલલા ાણીભાાં 1 કે 2 ટીાાં વયકાના બેલી ડિજભાાં મકૂલાથી ફટાટા ફગડળે નશીં. 

 

*ભાખણભાાંથી ધી ફનાલીએ તે છી ઘી કાઢી રીધા છી લધેરા ડકટાભાાં એક ગ્રાવ ાણી યેડી તેને ગયભ કયવુાં તે ઠાંડુ ડે 

છી િીજભાાં મકૂી દેવુાં ઉય ઘીનુાં ડ ફાઝી જળે. 

*ડુાંગય લચત ઉય ચડતી લખતે ક્રવભાાં ચડતા થાક રાગત નથી. જરદી ચડામ છે. 

*યટરીન રટ લશરે ફાાંધીને પીટ ડબ્ફાભાાં મકૂી યાખલ છી રટ કાઢીને યટરી ફનાલતા તે વયવ લણામ છે અને ચી 
થામ છે. 

*લધેરા જાડા અટાભણના રટથી અથલા જુલાય કે ચખાન રટ પ્રેટપભચ ઉય અથલા જે જગાએ તેર ઢાયુાં શમ ત્માાં 
નાખીને ઘવી કાઢલાથી ચીકાળ જલ્દીથી નીકી જામ છે અને ચખખુાં થામ છે. 

*ફયણી તથા ડબ્ફાભાાંથી ગ કાઢતી લખતે શાથ બીન કયીને કાઢલાથી શાથ ય ગ રાગત નથી. 
*થાીભાાં રટ ફાાંધતી લખતે તેની નીચે નેકીન અથલા જાડ કટક મકૂલાથી રટ ફાાંધલાભાાં વયતા યશ ેછે. 

*અથાણાના ભવારાભાાં 500 ગ્રાભ ભેથીના ભવારાભાાં એક લાડકી રગબગ 200 ગ્રાભ ખાાંડ નાખલાથી કેયી ઝાાંખી નથી 
ડતી અને કડક યશ ેછે. 

*ઢકાનુાં કે આથાલાફૄાં ખીરુાં  લધેલુાં શમ તેને પ્રાટટીકના ડબ્ફાભાાં બયીને િીજભાાં મકૂલાથી ખટાળ ડતી નથી. 
*ચાાંદીની લટત ુવાપ કયલા ભાટે કટટીક વડાન ઉમગ કયલાથી વયવ થામ છે. 



 

 

*નાશલાના વાબનુી લધેરી નાની ચતયીને ભજાની અંદય મકૂી તેને ળયીય ય ઘવલાથી ભેર વાયા પ્રભાણભાાં દૂય થામ છે 

અને ચાભડી ચખખી થામ છે. ખાવ કયીને ગની ાની તથા આંગીઓને તેનાથી વાપ કયલી જઈએ. 

*બાયે ભોંઘી વાડી જેલી કે પ્મય વીલ્કની અથલા ચાલ ુવીલ્કની વાડીને જ ઘેય ધલાની શમ ત કડાાં ધલાને ફદરે 

નાશલાના વાબથૂી ધલાથી વામનીંગ ઝાાંખી થતી નથી અને વયવ યશ ેછે. 

•કાાંદા વભાયતી લખતે આંખભાાંથી ાણી ન નીકે એ ભાટે તેને ાણી બયેરા ફાઉરભાાં ડૂફાડી યાખલા.  
•પરાલયલાઝભાાં વજાલેરાાં ફૂરને ભધભાખી કે અનૌમ જીલતાથી ફચાલલા તેના ય કાાંદા ડૂફાડલા લયામેલુાં ાણી 
છાાંટવુાં.  
•પરાલય વભાયતી લેા તેભાાં બયામેરી ઈમ ઘણી લાય નાકે દભ આણી દેતી શમ છે. તેથી પરાલય વભાયતાાં શરેાાં 
ભીઠાના ગયભ ાણીભાાં થડી લાય ડૂફાડી યાખ. ભીઠાનુાં ાણી તેભાાં છુામેરી ઈમને ફશાય આલલા ભજબયૂ કયી દેળે.  

*રુાલ કે બ્રફયમાની ફનાલતા બાતન એકેક દાણ છૂટ યશ ેતે ભાટે બાત ફનાલતી લખતે તેભાાં થડુાં રીંબ ુનીચલી દેવુાં.  
•દીલાર ય રાગેરા ળાશીના ડાઘ દૂય કયલા તેના ય કરગેટ ટથૂેસૌટ રગાડી બ્રળથી ઘવવુાં.  
•વભાયેરી ભેથીની બાજીભાાં થડુાં તેર નાખી એય ટાઇટ કનૌટેનયભાાં ડિઝયભાાં મકૂી દેલાથી તે રાાંફ વભમ તાજી યશ ેછે.  

•ડબૌફાભાાં મકૂી યાખેરા ઈરાન્ટટક યફય ફેનૌડ ગયભીથી ઓગીને એકફીજા વાથે ચોંટી ન જામ એ ભાટે ડબૌફાભાાં થડ 
ટેલૌકભ ાઉડય છાાંટલ.  
•કઈ ણ લસૌત ુય રાગેરા કાટના ડાઘ દૂય કયલા તેને કકા કરાભાાં ડૂફાડેરા ખયફચડા સૌનૌચથી ઘવલી. કકા 
કરાભાાં યશલે ુાં પસૌપડયક એનવડ કાટને વયતાથી દૂય કયી દે છે.  

*અથાણાની ફયણીને ાણીભાાં રાેરી ભાટીન થય અંદય અને ફશાય રગાડલ અને તડકાભાાં ફે-ત્રણ ડદલવ ફયણી 
યાખલી. છી વાબથુી ધલાથી જૂના અથાણાની લાવ જતી યશળેે. 

*ડુાંગી કાેરી છયીની લાવ દૂય કયલા કાચા ફટાકાનુાં અડનધયુાં પેયલવુાં. આથી લાવ જતી યશળેે. 

*તલ, ેણી જેલા રખાંડના લાવણને બાતના ઓવાભણભાાં ચાય-ાાંચ કરાક રાી યાખલાાં અને છી ઘવલાથી કાટ 

નીકી જળે અને ટલચ્છ થળે. 

*ત્રણથી ચાય ચભચી યાઈનુાં તેર ાણી બયેરા ફાઉરભાાં નાાંખી એ ફાઉર ફૃભભાાં યાખલાથી ભચ્છયન ઉદ્રલ નડશ થામ. 

*ેય બીનુાં કયીને તેભાાં બાજી લીંટાી યાખલાથી બાજી 1-2 ડદલવ સધુી વાયી યશ ેછે. 

*વભાયેરા યીંગણાાં ભીઠાના ાણીભાાં યાખલાથી કાાાં નડશ ડે. 

*વપયજનના કટકા ઉય રીંબનુ યવ નાાંખલાથી યાંગ ફદરાત નથી અથલા થડુાં દૂધ બેલેરા ાણીભાાં યાખલાથી બ્રાઉન 

થતાાં નથી.  
*ટાભેટાાં, મૂા, ફીટ, ગાજયને ભીઠાના ાણીભાાં યાખલાથી તાજા યશળેે. 

*બાત ઢીર શમ ત ઉય બે્રડની ટરાઈવ મકૂલી, ાણી ચવૂાઈ જળે.  

*ચખા જૂના શમ અને ભીઠાળ જતી યશી શમ ત ચખા ફપામ છી 1 ચભચી ખાાંડ અને 1 ચભચી ઘી નાાંખી વીજલા મકૂલા. 
આથી ભીઠાળ આલી જળે. 

*વીંગદાણા ળેકતા શરેાાં ાણીન શાથ રગાડી છી ળેકલાથી કડક ળેકાળે. 

*યટરીના ફૂરકા ફનાલતી લખતે 1 ક ઘઉંના રટભાાં 1 ચભચી ચખાન રટ બેલલાથી ફૂરકા ચા થળે. 

 

 


