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હતેઓુ   ૧.  િવ ાથીર્ઓમા ંઆહારના જુદા જુદા બધંારણો અને ઘટકો િવશે સમજ કેળવવી. 
  ૨.  રાધંણિક્રયા દરિમયાન આહારમા ંથતા ંફેરફારો િવશે િવ ાથીર્ઓને માિહતગાર કરવા. 
૩. િવ ાથીર્ઓને આહારની બનાવટ અને તેના માટેની િવિવધ િક્રયાઓના સૈ ાિંતક જ્ઞાનનો 

ઉપયોગ કરવા સ જ કરવા.   

િવષયવ /ુપાઠ મ – સૈ ાિંતક અને ાયો ગક 

એકમ 1 ૂધ અને ૂધની બનાવટો  
 બધંારણ 

 દૂધના ભૌિતક અને કાયાર્ મક ગણુધમ  

 ગણુનાશન (ડીનેચરેશન) 

 પ્રિક્રયાઓ તથા સગં્રહ દરિમયાન દૂધમા ંથતા ફેરફારો 
 ડેરીની બનાવટો 
 દૂધની અવેજીઓ   

એકમ 2 કૂા ંમેવા, તેલી બયા ંતથા ચરબી અને તેલ 

 કૂા મેવા અને તેલી બયા ં 
 પોષણ મ ૂ ય 

 ગણુધમ  

 બધંારણ,પસદંગી (િવિશ ટ સકૂા ંમેવા અને તેલીિબયા)ં 
 પ્રોટીનનુ ંપ્રમાણ અને ઝેરી યોની અસર 

 
 



 ચરબી અને તેલ 

 ોતો અને બધંારણ 

 ચરબી પર બધંારણની અસર 
 વગીર્કરણ 

 ભૌિતક અને રાસાિણક ગણુધમ  

 રે સીડીટી (બગાડ) થવાની શક્યતાઓ તથા એ ટી- ઓિક્સડ ટ 
એકમ 3 ફળો અને શાકભા   

 વગીર્કરણ 

 બધંારણીય લાક્ષિણતાઓ 

 ફળો અને શાકભાજીમા ંઉ સેચકો તથા બ્રાઉનીંગ પ્રિક્રયા 
 રંગદ્ર યો: ઘટકો 
 રંગદ્ર યો પર રાધંણિક્રયા, એિસડ અને બેઈઝની અસર     
 પાકવાની પ્રિક્રયા દરિમયાન ફળો તથા શાકભાજીનુ ંટેક્ષચર  

એકમ 4 મર  મસાલા ંતથા ઔષિધઓ અને આહારની ણુવ ા ુ ં ૂ યાકંન     
 મર  મસાલા ંતથા ઔષિધઓ 

૧. િવિશ ટ મરી મસાલા ં
૨. ઔષિધઓ 

  આહારની ગણુવ ાનુ ંમ ૂ યાકંન     
૧. આહારના સે સરી ગણુધમ  

૨. આહારનુ ંસે સરી મ ૂ યાકંન 

૩. પરીક્ષણોના પ્રકારો 
૪. અના મલક્ષી મ ૂ યાકંન 

  આહારમા ંભેળસેળ 

૧. આહારમા ંભેળસેળના પ્રકારો 
૨. ભારતમા ંઆહારની સલામતી અંગેના ધોરણો અને િનયમનો 
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