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Patient’s  Diet Chart 
(દદી થ્મ- અથ્મ આહાય ત્રિકા) 

 Taste/સ્લાદ:- 

Sweetish/ગળ્ય ુSour/ખાટુ Saltish/ખારુ Bitter/કડવુું Acrid-Pungent/તીખુું Astringent/તરુુ 

Food/આહાય :- 

Spicy/તીખો Fried/તેરો Rosted/ળેકેરોBoiled/ફાપેરો Fermented/આથેરો Sprouted/પણગાલેરો 
Grain/અનાજ :- 

Wheat/ઘઉ Rice/ચોખા Barley/જલ Pearl Millet/ફાજયી Millet/સભો, કોદયી, ભોયૈમો,યાજગયો, યાગી, નાગરી 
Maize-Corn/ભકાઇ Great Millet/જુલાય  Oat/ઓટ 

Beans/કઠો :- 

Gram/ચણા Field Pea/લટાણા PigeanPea/તલેુય Kidney Bean/ભગ Black Gram/અડદ Horse Gram/કથી 
Lentil/ભસયૂ  Soya been/સોમાફીન 

Vegetables/ ળાકબાજી:- 

Root/ કુંદમૂ:- 

Potato/ફટાકાOnion/ડુુંગી BalbousRoot-Elephant Foot/સયુણ Radish/મૂા Carrot/ગાજય Sweet 

Potato/ળક્કયીમા Yam/યતાળું Sugar Beet/ફીટ Green Garlic/રીલુું રસણ 

Leafs/ ાુંદડા લાા ળાકબાજી:- 

Spinage/બાજી- ારખ, તાુંદજો, ભેથી, મુા, લણૂી, સયગલો, ડોડી Cabbage/કોફીજ Cauliflower/ફુરાલય 
Lettuce/ગ્રીન સરાડ 

Other Vegetabales/ અન્મ ળાકબાજી:- 

Pointed Gourd/યલ CocciniaIndica/ટીંડોા Gourd/દૂધી SmootLuffa-Sponge Gourd/ગરકા Luffa-

Ghosby/તયૂીમા Tomato/ટાભેટા Brinjal/યીંગણ BitterGourd/કાયેરા Drum Sticks/સયગલો Pumpkin/કોળુ 
Lady’s Finger/બીંડા Vetches/ગલુાય Bean Pods/તલેુય Whole Green Peas/ાડી-લટાણા Cucurbit Gourd/કાકડી 

Fruits/ પ:- 

Apple/સપયજન Banana/કેા Mango/કેયી Papaya/ૈમા Graps/દ્રાક્ષ Pineapple/અનાનસ Gauva/જાભપ 
Custer Apple/સીતાપ Sapodilla/ચીકુ Orange/નાયુંગી Mosambi/ભોસુંફી Plum/ફોય Water Melon/તડબચુ 
Sweet Melon/ળક્કય ટેટી Black Berry/જાુંબુું Pomegranate/દાડભ SingharaNut- Water Chestnut/ળીંગોડા 
Pear/નાસત્રત Lychee/રીચી Cherry/ચેયી Strawberry/સ્ટોફેયી Rasberry/યાસફયી  Malberries/ળેતયુ 
Dates/ખાયેક Ber/ફોય Phalasa/પારસા Rayana/યામણ kiwi/કકલી 

Green Spices/ રીરા ભસારા :-  
Chilli/ભયચા Ginger/આદુ Green Turmeric/હદય-આંફા હદય Sweet Neem/ભીઠો રીભડો Mint/ફુદીનો 
Coriander Plant & Leaves/કોથભીય Lime-Lemon/રીંબ ુBasil/તરુસી  Garlic/રસણ 

Dry Spices/ સકુા ભસારા:- 
Dry Ginger/સ ૂુંઠ Black Pepper/ભયી Clove/રત્રલિંગ Dry Turmeric/હદય Nutmeg/જામપ Cinnamom/તજ 
Coriander Seed/ધાણા CinnamomBark/તભાર િ Cumin Seed/જીરૂ Asafortida/કહિંગ Tamarind/આંફરી Red 

Pepper/ભયચુું Curawa/અજભો Indian Mustard/યાઇ Fenugreek/ભેથી Mangosteen/કોકભ Cardamom/એરચી 
Popy seeds/ખસખસ Long pepper/રીંડીીય Piparimula/ગુંઠોડા Oregano/ઓયેગાનો Chilli Flacks/ચીરી પેક્સ  

Milk & Milk Products/ દૂધ તથા દૂધની ફનાલટ :- 
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Caw’s Milk/ગામનુું દૂધ Buffalo’s Milk/બેસનુું દૂધ Goat’s Milk/ફકયીનુું દૂધ Curd/દહી Buttermilk/છાળ 
Butter/ સપેદ ભાખણ Salted Butter/ ભીઠા લાળુું ભાખણ Ghee/ઘી Cheese-ચીઝ Cottage cheese – નીય 
Milk Shake/ભીલ્ક ળેક Fruit Salad/ફ્રુટ સરાડ 

Oil/ તેર:-

Ground Nut Oil/ભગપીનુું તેર Seasamum Oil/તરનુું તેર Sunflower Oil/સયૂજમખુીનુું તેર Cotten Seed 

Oil/કાસીમા તેર Coconut Oil/કોયેર Caster Oil/કદલેર Olive Oil/ઓરીલ નુું તેર Rape seed Oil/સયત્રસમા નુું 

તેર Corn Oil/ભકાઇ નુું તેર Rice bran Oil/ચોખાની કુસ્કી નુું તેર Canola/કેનોરા તેર 

Dry Fruits/સકુો ભેલો:- 

Cashew Nut/કાજુ Almond/ફદાભ Fig/અંજીય Date/ખજૂય Current/કાી દ્રાક્ષ Wal Nut-Chest Nut/અખયોટ 
Pistachio Nut/ત્રસ્તા Saffron/કેસય Ground Nut/ભગપી Plum/આલ ુDry coconet/કોરુું 

Lite Diet/હલો ખોયાક :- 

Puffed Rice/ભભયા RostedChapati-Khakhara/ખાખયા Flavoured-Khakhara/ ત્રલત્રલધ ભસારા ખાખયા Pop 

Corn/ધાણી Parched Rice/ૌઆ Cripp Cake/ળેકેરો ાડ Fruit Juice/પોનો યસ Vegetable Soup/ળાકબાજીનો 
સુ Kidney Bean Soup/ભગનો સુ Puffed Rice Water/બાતનુું ઓસાભણ 

Water/ાણી:- 
Boiled Water/ઉકાેલુું Boiled Tepid Water/ઉકાેલ ુ નલળેકુું Cold Water/ઠુંડુું(ફ્રીઝનુું) Preserved In Earthen 

Pot/ભાટરાનુું Preserved In Copper Vessel/તાુંફના લાસણભાું યાખેલુું Mineral Water/ત્રભનયર લોટય Barley 

Water/જલનુું ાણી Green Coconut Water/નાકયમે ાણી Dry ginger water/સ ૂુંઠનુું ઉકાેલ ુાણી 
Other Food :- 

Non Vegetarian Food/ભાુંસાહાયFermented Food/આથેરો આહાયSouth Indian Food/દક્ષક્ષણ બાયતીમ આહાયPanjabi 

Food/ુંજાફી આહાયChines Food/ચાઇનીસ આહાયBakery Food/ફેકયીની ફનાલટ Freezed Food/રાુંફા સભમ સધુી 
ફ્રીઝયભાું યાખેરો આહાય Preserved Food/પ્રીઝલવડ આહાય Junk Food/જ ુંક ફુડ(ીઝા ાસ્તા ત્રલગેયે) Ready to cook 
Food/યેડી ટુ કુક  

Other/અન્મ:- 

FineFlour/ભેંદો Sago/સબદુાણા Soyabean/સોમાફીન Seasamum/તર Sugarcane/ળેયડી Sugar/ખાુંડ 

Molasses-Treacle/ગો Sweetmeat/ભીઠાઇ Ice Cream/આઇસ ક્રીભ Chocolate/ચોકરેટ Soft Drinks/ઠુંડા ીણા 

Salt/ભીઠુું Bitallanban/સુંચ Rock Salt/ત્રસિંધલ Mayonanaise/ભેમોનાઇસ kurkure/કુયકુયે Chips/લેપય 

Green Tea/રીરી ચા Lin seed/અસી 

Addiction/વ્મસન:- 

Cigarette/સીગાયેટ,ફીડીTobacco/તભાકુBetel Nut/ાનTea/ચાCoffee/કોપીWine/દારુ 

 

Other Instruction/અન્મ સચુનાઓ:- 

૧)       ૬) 
૨)       ૭) 
૩)       ૮) 
૪)       ૯) 
૫)             ૧૦) 


