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ઉત્તભ ખોયાક અને ઔધરૂ કેા: 
સ્લાદદષ્ટ, ૌષ્ષ્ટક ગણુોથી બયયુ અને ફાક-વધૃ્ધ વૌ કોઈ વશરેાઇ થી ખાઈ ળકે 

તેવુું પ એટરે ‘કેા’. આજે આણે પ ની વાથે-વાથે કેા નાું ઔધીમ ઉમોગો 

વલળે ણ જાણીશુું. 

- જેભાું, જે દદીઓ નાું શાડકા ોચા શોમ, લાયુંલાય ભચકોડ આલી જતી શોમ, કે 

ગ ઉતયી જતો શોમ તેભણે વનમવભત કેા વેલન કયવુું, જેથી શાડકાું ભજબતુ 

ફને છે. વધૃ્ધાલસ્થાભાું શાડકાની પદયમાદો ન થામ તે ભાટે ણ કેા નો 

ઉમોગ નાનણ થી કયલો. 

- ફશનેો કે જેભને લાયુંલાય ભાવવક આલતુું શોમ, કભયભાું દુખાલો યશતેો શોમ, 

વપેદ ાણી ડત ુું શોમ, ળયીય કૃળ થઇ ગયુું શોમ, ળયીયભાું દપકાળ, સસુ્તી અને 

નફાઇ આલી ગઈ શોમ તો તેલા ફશનેો એ ફે-ફે કેાું ઘી-વાકય, એરામચી 

વાથે વલાય-વાુંજ ખાલાું. દયયોજ ત્રણ-ચાય ભાવ કેાનુું વેલન કયલાથી 

ફધીજ પદયમાદો ચારી જળે. 

- કેાભાું ટાભેટાનો યવ અને વાકય ભેલી ખલડાલલા થી નાનાું ફાકો ની ભખૂ 

ખરુે છે અને ફાકોનુું લજન ણ લધે છે. 

- ાકાું કેા ભધ વાથે આલાથી કભાના યોગ ભાું ખફુ પામદો થામ છે. 

- ભોઢા ઉય ખીરનો પ્રશ્ન જુલાની ની ઉંભયે  છોકયા-છોકયીઓ ને ખફુ વતાલે 

છે, ત્માયે તેને દુય કયલા અથલા ખીર ન થલા દેલા ભાટે યોજ દૂધ અને 

એરચીલાા કેાનુું વેલન કયવુું. ખીર થઇ ગમા શોમ તો વેલન ઉયાુંત છાર 

નુું રેન ણ કયવુું. જેભાું છારને લાટીને ેસ્ટ ફનાલી યાત્રે સતુી લખતે 
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ખીરલાા બાગ ઉય રગાલવુું. આખી યાત રે યાખલો. ખોયાક વાત્ત્લક 

રેલો, જેથી ખીર જરદી ભટે અને પયી ન થામ. 

- ટીે-ટીે ેળાફ થતો શોમ, ેળાફભાું ફતયા થતી શોમ, અલાય-નલાય 

ેળાફ ફુંધ થઇ જતો શોમ, તો તેલા દદીઓએ ાકા ફે-ફે કેા દૂધભાું વાકય 

ભેલી વલાયે નયણે કોઠે ખાલાું. આ તભાભ પ્રકાયની પદયમાદો ભાટે આ ખફુ 

વય ઉચાય છે.  

- ખફુ કફત્જમાત યશતેી શોમ તેલા દદીઓએ દશીં અનેં કેાનુું યામત ુું ફનાલી 

તેભાું યાઈની દા, રીરા ભયચા, થોડુું આદુ, કોથભીય આ ફધુું નાખી 

ફનાલેરાું યામતાનુું ફે થી ત્રણ ભાવ વેલન કયવુું, જેનાથી ઉયકુ્ત તભાભ 

પદયમાદો દુય થામ છે.  

- કેનાું ાનને ફાીને તેની બસ્ભ ફનાલલી. ફે ચટી બસ્ભ ભધ વાથે 

આલાથી ઉટાટીયુું ફે-ત્રણ દદલવભાું જ ભટી જામ છે.  

લાુંચકવભત્રોનેં ખાવ જણાવુું કે, ડામાબફટીવ, ળયદી, શ્વાવ, ઉધયવ કે કેાની 

એરજીલાા એ કેા નો કોઈ પ્રમોગ કયલો નશી. 


