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तरकारीयुक्त सुक्या खीर ममश्रणा पासून खीर तयार करणे

A
भारत जगातील सर्ाात ऄमधक दुध ईत्पादन

दुधी खीर, साबुदाणा खीर, काशीफळ खीर आत्यादद

ईपलब्ध होइल. सदर सुके ममश्रण ५ ते ६ ममहने चांगले

ईपलब्ध करून ददले अहेत.

राहते

करणारा देश ऄसुन जगातील एकु ण दुग्धोत्पादानापैकी

अयुर्ेदानुसार दुधी र् काशीफळ मानर्ी

सुमारे १७ % दुध ईत्पादन भारतात होते. सद्यमथथतीत

अरोग्यासाठी ईपयुक्त अहे. जसे की मूत्रमागाात होणारे

भारताचे दुग्ध ईत्पादन सुमारे १५७.२ दशलक्ष टन अहे

अजारासाठी

(२०१५ – १६). एकू ण दुध ईत्पादनापैकी सुमारे ५० %

कामशफळाचा गर हा मधुमेह अमण लठ्ठ व्यक्तींसाठी

दुध पारं पाररक दुग्धजन्य पदाथाात रूपांतररत के ले जाते.
अहे. देशभरात दुधापासून मर्मर्ध थर्ाददष्ट

ममठाइ

तयार के ली जाते. खीर या पदाथाास मानाचे थथान
ऄसून

मर्मर्ध

प्रकारचे

तृण,

दाळर्गीय

दुधी

ईपयुक्त

अहे.

र्यांच्या मुलांसाठी, गभार्ती ममहलांसाठी

ईपयुक्त अहेत.
खीर हा ईष्णतेणे अटर्ून तयार के लेला

साबुदाणा, तरकारी आत्यादीचे ईपयोगाने ग्रामीण,

तृणधान्ययुक्त, थर्ाददष्ट ऄसा लोकमप्रय भारतीय दुग्ध

मनमशहरी भागात मर्शेषतः सन र्ार, धार्ममक,

पदाथा ऄसून काशीफळापासून खीर हा ग्रामीण भागात

सामामजक काये आत्यादी प्रसंगी खीर तयार के ली जाते.

पररमचत ऄसा सुक्या ममश्रणापासून तरकारी युक्त खीर
शहरी र् मनमशहरी भागाकररता सद्यमथथतीत खीर या

पदाथाात

तरकारीचे

ईपयोगाने

अहारामध्ये खाद्यतंतू मोठ्या प्रमाणात तसेच मानर्ी
शरीरास अर्श्यक त्या पोषण मुलयांचा पुरर्ठा होतो.
अपलया देशात मर्मर्ध ऊतुत, मर्मर्ध प्रसंगी र्ेगर्ेगळे
पदाथा मनर्ममती होते ज्यामध्ये बरे चदा तरकारी चा
ईपयोग के लया जातो. जन सामान्याची अर्ड मनकड

सुके

ममश्रणापासून

खीर

बनमर्ण्याकररता फ़क़्त ६ ते ७ मममनटाचा र्ेळ लागेल.

सुके खीर ममश्रण बनमर्ण्याची पद्धत
तरकारीयुक्त सुके खीर ममश्रण तयार करण्यासाठी पुढील
प्रमाणे सामहत्य घ्यार्े.
०१) काशीफळ भुकटी

- १ %)

काशीफळ भुकटी तयार करण्याची पध्दत: मपकलेले
काशीफळाची साल र् मबया र्ेगळ्या करून गराचे

धान्य,

दुग्धजन्य

ऄश्या

मशजर्लेलया

ईत्तम प्रतीचा अहार अहे. तसेच फळाच्या मबया ह्या
र्ाढत्या

र्

पदाथााचे ईत्पादन ग्रामीण र् घरगुती थतरार्र, ऄलप
साठर्ण क्षमतेमुळे मयााददत थर्रुपात होते. यार्र ईपाय
म्हणून सुक्या ममश्रणापासून तरकारी युक्त खीर तयार
करण्याची पध्दती मर्कमसत करण्यात अली. यामुळे
साठर्णूक क्षमता तर र्ाढेलच र् ऄमधक पोषण मुलय
ऄसणारी तंतुमय खीर शहरी, मनमशहरी भागात

लक्षात घेईन दुग्ध ईद्योगाने सुद्धा व्यर्सामयक थतरार्र
nqX/k ra=Kku egkfo|ky;] o#M (iqln)

लहान तुकडे करार्े र् त्यास ईकळू न घ्यार्े. ईकळलेलया
गराचे तुकडे ५५ ते ६० ऄंश तापमानार्र चांगले
सुकर्ून त्यास कांडण यंत्राच्या ईपयोगाने कांडप करून
काशीफळ भुकटीची मनर्ममती करता येइल.
०२) मिग्ध मर्रहीत दुध भुकटी

- ४३ %

०३) भाजनी तांदळ
ू भुकटी

- १० %

०४) शका रा भुकटी

- ३६ %

०५) ईद्जज्नीत मिग्ध (डालडा)

-७%

०६) सुकामेर्ा भुकटी

- २.१ %

०७) मर्लायची भुकटी

- ०.७ %
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येइपयंत गरम करार्े र् त्याच तापमानार्र ५ ते ७
ममनटे ढर्ळत ठे र्ार्े. ऄशाप्रकारे तरकारीयुक्त ईत्तम
प्रतीची काशीफळ खीर तयार होइल.

तरकारीयुक्त सुक्या खीर ममश्रणा
पासून खीर तयार करणे
(माफसू ने मर्कमसत के लेले तंत्रज्ञान)

तरकारीयुक्त खीरचे घटक टक्केर्ारी:

०१) एकू ण घटक : ३९.७९ %
०२) मिग्धता : २.६० %
०३) एकू ण प्रमथने : ५.०६ %
सुके खीर ममश्रण तयार करण्याची पध्दत:
सुके खीर ममश्रण तयार करण्याकररता सर्ा

०४) अम्लता : ०.२९ %
०५) एकू ण साखर : २३.७९ %

प्रथम र्रील दशामर्लयाप्रमाणे सगळे सुके सामहत्य

रौप्य महोत्सर्ी र्षा

समामर्ष्ट करून त्या मध्ये मर्तळलेले ईद्जज्नीत मिग्ध
(डालडा) टाकू न ममश्रन एकजीर् करार्े. सदर एकजीर्
ममश्रण कोरड्या, थर्च्छ बंद डब्यात/मपशर्ी मधे
साठर्णूक करार्ी.
सुके खीर ममश्रणाचे पुणघ
ा टन:

-

श्री. शेख अददल

सुके खीर ममश्रणाचे र्जनाच्या २.५ पट

-

डॉ. एस. पी. चांगाडे

मपण्याच्या कोमट पाण्यात सुके ममश्रण चांगले ढर्ळू न

-

डॉ. पी. डी. सार्ळे

-

डॉ. एस. एस. देर्सरकर

nqX/k ra=Kku egkfo|ky;] o#M
(iqln)
egkjk”Vª Ik’kq o eRL;foKku fo|kihB] ukxiwj&ƒ

एकजीर् करून थर्च्छ थटीलच्या भांड्यात घेउन ईकळी
nqX/k ra=Kku egkfo|ky;] o#M (iqln)

