
 

 

તદુંયસ્તી ને રગતી લામકાઓ અને લાસ્તવલકતા બાગ-૨ 

 
નભસ્કાય વભત્રો  
 

તદુંયસ્તી ને રગતી લામકા અને લાસ્તવલકતા બાગ-1 ભા ંઅભે ફે મદુ્દા ની ચચાા કયેર જે અશી આગ 
લધાયીએ 

 

લામકા નફંય-3 

 

કેલ્શળમભ ની ગોી ખાલાથી શાડકા ભજબતુ ફને છે....... 
 

લાસ્તવલકતા  
 

આણા ળયીયના શાડકા નુ ં2/3 લજન કેલ્શળમભ,પોસ્પેટ અને કાફોનેટ જેલા ખનીજ તત્લોને આબાયી છે.ફાકી નુ ં
પ્રભાણ કોરાજન સ્લરૂના યેવાદાય પ્રોટીનનુ ંછે.શાડકાના ફધંાયણ ભા ંમખુ્મ યોર કેલ્શળમભનો છે. 
 

 
  

 
 

ઘણા લા શરેા એક તફીફી ળાસ્ત્રીએ જણાવ્ુ ંકે કેલ્શળમભ લડે પ્રૌઢ ભહશરા ના શાડકાનુ ંધોલાણ અંકુળભા ં
યશી ળકે છે.લાત વાચી ણ આ ફાફત અમકુ ભહશરાઓને જ રાગ ુડે છે દયેક ને નહશ.આ લાત ને ધ્માન ભા ં
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યાખી 1984 ભા ંનેળનર ઇન્સસ્ટીટયટુ ઓપ શશેથ વસં્થાએ અભેહયકનોને યોજનુ ં1 થી 1.5 ગ્રાભ કેલ્શળમભ રેલાની 
વરાશ આી. 
 

 
 

એક લરટય દુધભા ં1 ગ્રાભ કયતા વશજે લધાયે કેલ્શળમભ શોમ છે,ભાટે યોજનુ ંએટલુ ંદૂધ ીનાયને લધાયાની 
કેલ્શળમભ ની ગોીની જરૂય ના ડે.આભ છતા ંપાભાાસ્્ટુીકર કંની ને નલા ધધંા નો ભધડૂો દેખામો અને 
ભોટા ામે જાશયે ખફયો કયી તેઓ કેલ્શળમભની ગોીઓ લેચલા રાગી.આજે તો એ બાયત વહશતના અનેક 
દેળોભા ંલાવિક અફજો ડોરય નો વમલવામ કયે છે. 

 
 

 

કેલ્શળમભની ગોી ખાલાથી શાડકા ભજબતુ થામ એ લામકા વાભે થોડી લાસ્તવલકતા જોઈએ 

-ગોી ખાલાથી ળયીયભા ંકેલ્શળમભનુ ંપ્રભાણ લધ્માનો અથા એલો ના થામ કે તે શાડકાભા ંવભાલેળ ામ્ુ ં 
-વદૃ્ધ થલા ભાડંેરી વમક્તત ની ઉંભય જેભ લધતી જામ તેભ શાડકા ઉતયોતય ોતાનુ ંદ ગભુાવમા કયે છે અને   
 આ ઘવાયાને  ત્માયે કેલ્શળમભ ના ડોઝ વાથે રેલાદેલા યશતેી નથી  
-ભધ્મ અભેહયકી દેળ ગ્લાટેભારા ના રોકોએ ભકાઈને ોતાના મખુ્મ આશાય તયીકે અનાલેર છે અને યોજનુ ં  
1.5 ગ્રાભ કેલ્શળમભ તેભના ળયીયભા ંજામ છે.આભ છતા ંણ તેભના શાડકા ની ઘનતા મખુ્મત્લે ચોખા ખાનાયા 
અને દૈવનક ભાત્ર 0.5 ગ્રાભ કેલ્શળમભ ભેલતા નાભા દેળના રોકોની વયખાભણીએ લધાયે નથી. 
 

લામકા નફંય-4 

 

ફાકો ભાટેના "સ્ેશ્મર" ૌષ્ટટક ીણા ખાવ ફનાલટના શોમ છે........ 
 

લાસ્તવલકતા  
 

આ જાતનો દાલો કયતી જાશયે ખફય ટીલી ય આલે ત્માયે તેને ફોગવ અને ભ્રવભત ગણી ફમય જલા દેજો. 
એનજી ડ્રીંક કશલેાતા ીણાભા ંફાકોને અનરુક્ષીને કશુ ંજ સ્ેળીમર શોત ુ ંનથી. 
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ફાકો ની રુલચ ધ્માન ભા ંયાખી ીણા ભાત્ર ગળ્મા ફનાલામ છે.વલળે આકાણ તયીકે કૃવત્રભ ફ્રેલય નુ ંઅને 
કૃવત્રભ યંગોનુ ંપ્રભાણ લધ ુયાખલાભા ંઆલે છે.ખાડં,યંગ અને ફ્રેલય એ ત્રણેમ નો અવતયેક ખરંુ જોતા તો 
સ્લાસ્્મ ભાટે ખતયનાક ગણામ છે.ઉરટંુ ખુ્ત લમના રોકો ભાટેના વાભાન્સમ એનજી ડ્રીંક ફાકો ભાટે લધ ુ
હશતાલશ ગણામ,કેભ કે તેભા ંખાડં વહશતની આલી ચીજો નો લધ ુબેગ શોતો નથી.આ ઉયાતં ોક તત્લો એ 
ોક તત્લો છે.ફાકો ભાટે તે જુદા ફધંાયણ ના શોમ નહશ.એનજી ડ્રીંક લડે ફાકોની ઊંચાઈ લધતી શોલાના 
ઢંઢેયાછા દાલાભા ંણ કઈ જ ત્મ શોત ુ ંનથી. 
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