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प्रयोजन : 
 

शिंज्ञानयुगात आपली भौशतक प्रगती अक्षरिः दाही शदिानंा होत आहे. िंस्तुमात्रािंी शनरशनराळी 
रूपे दृग्गोिर होत आहेत. शनरशनराळ्या सकेंतािें निं ेअथथ ज्ञात होत आहेत. साहशिकि, या सिंथ घटनािें 
सामान्य माणसाच्या िीिंनािंर कळत नकळत पशरणाम होत आहेत. औद्योगीकरणामुळे आपली, ग्रामीण 
आशण नागरी अिी दोन व्यक्ततमत्त्िं े शनमाण झाली आहेत. शनसगथिततीिा लाभ घेता घेता आपण 
क्वशितप्रसंगी शनसगापासून दूर दूर िात आहोत. अनेक कारणामुंळे, ग्रामीण पशरसरािें िुद्धीकरण होत 
आहे. आशण यातूनि, नागशरकानंा सकस, शनभळे खाद्यिंस्तू प्राप्त करणे शदिंसेंशदिंस कठीण होत आहे. 
शनरसे दूध शपण्यािी कल्पना आिच्या तरुण शपढीला पटण्यासारखी नाही. सुमारे ४० िंर्षांपूिंी नागपूर, पुणे 
कोल्हापूर, सोलापूर िंगैरे सध्याच्या नागरी कें द्रामंध्ये दारोदारी म्हैस शपळून देणे हीि मान्य प्रथा होती. 
आि या भागातील लोकसंख्या वकिंा औद्योगीकरणामुळे झालेल्या सोयी लक्षात घेतल्या तर या िहरातून 
शिंक्रीसाठी दूध उत्पादन करणे अितय झाले आहे. 
 

शिंज्ञानाच्या·प्रसाराबरोबर,·आपल्याला·खाद्यपदाथांिे·तौलशनक·महत्त्िं·समिू·लागले·आहे.·िौरस
·आहाराच्या·कल्पना·अशधक·स्पष्ट·होत·आहेत.·िुन्या·रूढी·वकिंा·परंपरा·यािें·मागे·काही·िास्त्रीय·बैठक 
असािंी·असे·अनुभिंही·येतात.·पण·सिंथ·बाबतीत·ते·खरे·नाही.·तत्कालीन·पशरक्स्थतीनुसार·समािाच्या·स्िंा
स््यासाठी·काही·संकेत·रूढ·केले·असतील,·पण·आि·पशरक्स्थती·बदलल्यामुळे·ते·कालबाह्य·होत·आहेत. 
शिंज्ञानाने·हा·डोळसपणा·आपल्यात·शनमाण·केला·आहे.·आशण·त्यामुळेि·आपल्या·प्रयत्नानंा·नव्या·शदिा.·
प्राप्त·होत·आहेत.·िंाििंी·आहारात·दुधाला·फार·पूिंीपासून·महत्त्िं·शदलेले·आहे.·िाकाहारी·मंडळींना·त्यां
च्या·िरीरातील·झीि·भरून·काढण्यासाठी·प्राशणिन्य·प्रशथने·आिंश्यक·असतात.·िं·त्यािंा·पुरिंठा·दुधासा
रख्या·पदाथांतून·फार· सोयीस्करपणे·होऊ·िकतो.·कदाशित याि हेतूने िैंशदक घटनाकारानंी िाकाहारी 
िीिंनात दूध शनशर्षद्ध ठरिंले नसािं.े 
 

आहाराच्या शनशर्षद्धतेपेक्षा, त्याच्या अिुद्धतेकडे पाहण्यािा डोळस दृशष्टकोन शिंज्ञानाने शदला. शनरसे 
दूध शपणे एके काळी पौशष्टक मानले िात असे. पण सूक्ष्म िीिंिास्त्र अिंगत झाल्यािंर, शनरोगी गाई-
म्हिींच्या स्िंच्छ पशरसरात काढलेल्या दुधातही, अपायकारक िीिंाणू असू िकतात हे समिून आले िं 
तेव्हापासून दुधािंर प्रशक्रया केल्याशििंाय ते शपऊ नये, िंापरू नये असे संकेत प्रगत देिात रूढ झाले. 
आपल्याकडे दूध घरी आणल्याबरोबर उतू िाईपयंत तापशिंण्यािी पारंपाशरक प्रथा आहे. पण दूध-उत्पादन 
ते दूध-शिंक्री यामध्ये असखं्य माध्यमे गंुतलेली आहेत. त्यािें ससंगथदोर्ष लक्षात घेतले तर दुधािंर शिंक्रीपूिंथ 
प्रशक्रया असणे आिंश्यक आहे. ज्ञानािा गधं नसलेल्या घटकानंा हे सत्य कधी िाणिंले यािी कल्पनाि 
करता येत नाही. सुशिशक्षत समािािे याबाबतीत पुरेसे प्रबोधन झालेले नाही. दुधािंर प्रशक्रया, त्यािी 
िंाहतूक, त्यािी पकॅबंद शिंक्री िंगैरेसाठी लागणारे िंरखिथ िंाढत आहेत. िास्त्रीय ज्ञानािी िाणीिं झाली 
तरी िंाढणाऱ्या खिामुळे, ग्राहक आर्थथक कोंडीत सापडणे ितय आहे. पण या सिंथ प्रशक्रयािें महत्त्िं पटले 
की तो यातून मागथ काढू िकेल. 
 

दुधाच्या पदाथांबाबतही निं े दृशष्टकोन शनमाण होणे गरिेिे आहे. दूध उत्पादन ऋतुिैंशित्रयानंी 
भरलेले आहे. पण त्यािे सेिंन मात्र सिंथ ऋतंूत सारखे आहे. त्यामुळे उन्हाळ्यातील तूट शहिंाळ्यातील 
अशतशरतत दुधाने भागिंािंी लागते. साहशिकि यासाठी, पदाथथ-शनर्थमतीिे तंत्र बदलािं े लागते. ज्या 
घटकािें पुनघथटन केल्यास, संपूणथ दूध तयार करता येईल असे पदाथथ शनमाण करणे भाग आहे. भारतीय 
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परंपरेपेक्षा िंगेळी अिी ही घटना आहे. त्यामुळे याबाबत प्रबोधन होणे आिंश्यक आहे. ऋतुिैंशित्रय 
टाळण्यासाठी, दूध उत्पादनािे तंत्रही बदलायला हिं.े पण हे सिंथ प्रबोधनाशििंाय ितय नाही. 
रुशििैंशित्रयता हाही एक प्रबोधनािा शिंर्षय आहे. सिंथसाधारणपणे िंाढते िंय सपंल्यािंर, फार थोड्या 
लोकाचं्या आहारात दुधािा समािंिे असतो. िीझ, लोणी, आइस्क्रीम शकिंा दूध भकुटी शमसळून केलेले 
पदाथथ, पाश्चात्याचं्या शनत्याहारात समाशिंष्ट आहेत. आपल्याकडे दूध, दही, ताक याखेरीि फारसे 
शनत्योपयोगी अन्नघटक िंापरात नाहीत. लोण्या-तुपािा िंापर फार अल्पािंाने होतो. दुधातील अन्नघटक 
िंाििंण्या वकिंा शटकशिंण्याकरता केलेली पदाथथशनर्थमती िं शनत्याहारात अंतभूथततेसाठी रुशििैंशित्रयासाठी 
केलेली पदाथथशनर्थमती यातील भेद, सामान्य माणसाला– प्रामुख्याने गृशहणीला समिणे आिंश्यक आहे. 
 

दुधापासून आरोग्य शमळिंताना, दुधािेही आरोग्य शटकिंणे शकती अिंघड िं आिंश्यक आहे, हे 
प्रत्येकाने समिणे िरुरीिे आहे. या शिंर्षयािी समािाच्या कोठल्याही िंगाला सपंकथ हीनता ठेिंनू िालणार 
नाही. िालेय शिक्षणपद्धतीत आपण अनेक प्रयोग केले िं आििा तरुण पूिंीच्या म्हणिे २० िंर्षांपूिंीच्या 
तरुणापेक्षा अशधक ज्ञानी झाला आहे, हे सत्य नाकारता येत नाही िालेय िीिंनात शिंर्षयािंी रेलिेल 
शदसली, प्रसंगी ती खटकली; पण पशरणामी िागंली ठरली. 
 

सिंथि शिंर्षयािंा समािंिे िालेय शिक्षणात होऊ िकत नाही. काही शिंर्षयािें ज्ञान अिंातंर 
िंािनातूनि प्राप्त करािं ेलागेल. मूलभतू तत्त्िं ेअभ्यासक्रमात असतील पण त्यािंा व्यािंहाशरक िीिंनातला 
िंापर, हे बशहःिाल अभ्यासानेि आत्मसात करािं ेलागेल. या पसु्तकािे खरे हेि प्रयोिन आहे. पसु्तकाच्या 
नािंािंरून हे पाकशक्रयेिे पुस्तक आहे अिी िकंा िंािकानंा शनमाण होणे ितय आहे. दूध हा 
आहारिास्त्रातला फार महत्त्िंािा घटक आहे. याच्या सेिंनाबाबत वकिंा पदाथथशनर्थमतीबाबत काही ताशंत्रक, 
िास्त्रीय बठैका आहेत. अज्ञानामुळे आपण त्यािंी कुिेष्टा करणे ितय आहे. 
 

गेल्या काही िंर्षांत, नागरी शिंभागात दुधाबाबत बरेिसे समि-गैरसमि शनमाण झाले आहेत. 
सरकारी योिना, सहकारी योिना, खािगी के्षते्र यानंी बरीि आधुशनकता आणण्यािा आपापल्यापरीने 
प्रयत्न केला. िंाढती लोकसंख्या, लोकािंी कायथितती, पुरेिा दुधाच्या शनर्थमतीिा अभािं, िंगैरे बरेि 
कारणामुंळे दुधािी प्रतही घसरली. त्यातून शनमाण झालेला असंतोर्ष, तत्पर सेिंअेभािंी अशधकि भडकून 
उठतो. औद्योशगक कमथिारी भल्यापहाटे उठून प्रातर्थिंधी आटपून, सूयोदयालाि घर सोडतात. त्याचं्या 
िंळेेिंर, सहाला तािे दूध ज्या शदिंिी शमळणार नाही, त्या शदिंिी त्यािंा संताप अशधक तीव्र होणार. दूध 
व्यिंसायाला, ग्राहकािा सतंोर्ष ही एक निंीन शमती प्राप्त झाली आहे. दुधाच्या शपििंी बाटलीमागे वकिंा 
लोणी, तूप, िीि, आइस्क्रीमच्या पॅकेिमागे काही सुबद्ध, िास्त्रीय, तार्थकक प्रयत्न िं सहभाग आहेत, यािी 
िाणीिं सिंथसामान्य िंािकातं शनमाण करणे हा या पुस्तकािा प्रयत्न आहे. 
 

पाश्चात्त्य वकिंा अन्य प्रगत देिातं दुधािे उत्पादन शिंपलु प्रमाणािंर होते. त्यािंा अशतशरतत भाग, 
शिंकसनिील देिानंा शमळाला, तर शिंकासाला हातभार लागेल. या स्तुत्य उदे्दिाने िागशतक संघटनेने 
काही प्रयत्न नुकतेि केले. त्या देिातील बेबी-फूड वकिंा बालआहार ज्या पशरक्स्थतीत केला िातो, ती 
पशरक्स्थती आरोग्यकारक अिी आहे. शनमाण झालेल्या बालआहारात िीिंाणूंिे प्रमाण अत्यल्प असते. 
साहशिकि हा बालआहार ििेंटपयंत म्हणिे बालाचं्या मुखात पडेपयंत सािंधानतेने हाताळािंा लागतो. 
संसगथदोर्ष टाळणे अत्यतं आिंश्यक अन्यथा त्यािंा िरीरप्रकृतीिंर शिंपरीत पशरणाम होतो. आपल्या देिात 
संसगथदोर्षाबाबत अद्याप बरेि मोठे अज्ञान आहे. संसगथदोर्षािी ितयता शिंिारात घेण्यापूिंीि आपण त्या 
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बालआहाराच्या शनर्थमती-पद्धतीला िं आयात धोरणाला दोर्ष देऊन मोकळे झालो पशरणाम एिंढाि झाला, 
की पुरेिा आहाराअभािंी आईकडून दूध शमळाले नाही िं अज्ञानापायी आहाराअभािंी शमळालेली मदत 
िंापरता आली नाही. प्रबोधन, प्रशिक्षण याचं्या अभािंामुळे आमिी एक शपढी िागंल्या आहाराला िंशंित 
झाली. 
 

महाराष्ट्र राज्य साशहत्य ससं्कृती मंडळाने या शिंर्षयािी शनिंड करण्यात औशित्य दाखिंले आहे. 
या पसु्तकासाठी अनेकािें साहाय्य, मागथदिथन शमळाले आहे. प्रत्येकािा नामोल्लखे करणे अितय आहे. 
छायाशित्रासंाठी अनुमती देणे, हाही त्याचं्या सहकायािा भाग आहे. माझे िकै्षशणक के्षत्रातील सन्मनानीय 
गुरू िं व्यिंसायातील ज्येष्ठ मागथदिथक श्री. य. रा. कर्थणक यानंी बहुमोल मागथदिथन केले आहे या सिंांिे 
ऋण िबदाचं्या पलीकडील आहे. मंडळाने प्रकािन कामी पुढाकार घेऊन हा एक निंा शिंर्षय समािापुढे 
आणला आहे. 
 

अ. र. कवें 
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१. आहारातीिं स्र्ान : 
 

अन्न, िंस्त्र, शनिंारा िंगैरे मानिंी गरिा नैसर्थगक साधनातूंन पुरशिंल्या िातात. सहिसुलभ प्राप्त 
होणाऱ्या नैसर्थगक संपत्तीपासून या गरिा आपण भागिंतो. ऋतुकालानुसार या गरिािें स्िंरूप बदलत 
राहते. पािंसाळ्यात न गळणारे छप्पर आिंश्यक आहे. केिंळ सुती कपड्यात थंडीिे शनिंारण करणे कठीण 
िाते. उन्हाळ्यात तलम िंसे्त्र आिंश्यक िंाटतात. नैसर्थगक साधने आपल्या गरिेंनुसार आपण िंापरून 
त्यािंा उपभोग येतो. अन्नाच्या बाबतीतही तसेि आहे. शतन्ही ऋतंूमधला आहार शभन्न असून, आपण 
सोयीनुसार अन्नधान्यािी लागिंड करीत असतो. काही प्रसंगी िमीन पाण्यािी अनुकूलता लक्षात घेऊन 
शपकािी िोपासना करतो. अनुकूल पशरक्स्थती लक्षात घेऊन आपण शपकािंी शनिंड करतो. हिंामानािा 
िरीरािंरील पशरणाम लक्षात घेऊन त्यानुसार आपला आहार आपण ठरिं ू िकतो. आिारी माणसाचं्या 
िरीरातील पेिींिी झीि झालेली असते. ती झीि भरून काढण्यासाठी पौष्टीिंधथक आहार आपण 
अनुसरतो. दूध हा सिंथकालीन आहार आहे. निंिात अभथकापासून ते िंयोिृंद्ध, आसन्नमरण व्यक्ततपयंत 
दुधािी गरि आहे. 
 

दुधािी शनर्थमती सिंथ ऋतूत होत असून त्यािी गरिही सिंथकालीन आहे. एिंढेि नव्हे; तर 
िरीराच्या िंयोमानानुसार शभन्न अिंस्थेतही त्यािी आिंश्यकता आहे. 
 

पार्श्थभूमी : 
 

दुधािा उपयोग त्या दृष्टीने मानिंाने फार पूिंीपासून केला आहे. महाभारत, ऋग्िंदे िंगैरे गं्रथातून 
केिंळ दुधािा उपयोग प्रािीन काळी प्रिशलत होता. एिंढेि नव्हे, तर दूध-उत्पादनिास्त्र, 
पिुसंिंधथनिास्त्रही त्या काळात प्रगत होते, असा उल्लेख त्या गं्रथामंध्ये आढळून येतो. 
 

गािंो मे अग्रतः सन्तु । 
गािंो मे सन्तु पृष्ठतः ॥ 

 
िंगैरे उल्लेख तर आढळताति. अंगीरस ऋर्षीने याबाबतीत शिंिरे्ष पशरश्रम घेतले असेही उल्लखे 

आढळतात. शिंश्वाशमत्र ऋर्षींनी ब्रह्मऋशर्षपद शमळिंण्याच्या खटपटीत िी प्रशतसृष्टी शनमाण केली, त्यात 
गाईऐिंिी म्हैस शनमाण केली असाही प्रिार ऐशकिंात आहे. महाभारत काळात ‘गो’ धन हेि संपत्तीिे 
द्योतक होते. सिंथ रािेरििंाड्यांिी आर्थथक ताकद त्याचं्या ििंळच्या गोधनािंरि मोिली िात असे. 
अश्वत्थाम्यािी दुधािी तहान पाण्यात पीठ (की दुधािी भकुटी?) कालिंनू भागशिंली असाही उल्लखे 
आढळतो. पाडंिंामंधील सहदेिं हा तर गोसंिंधथनातील अशधकारी पुरुर्ष होता. काही शिंशिष्ट िातीच्या 
बैलाचं्या मूत्र- श्वसनामुळे स्त्रीिे िंधं्यत्िंही दूर होऊ िकते िं अिा बैलािी शनिंड सहदेिं करू िकतो, असे 
िंणथन खुद्द धमथरािानेि केलेले आहे. श्रीदत्ताते्रयानंी आपल्या शिष्ट्यगणानंा दूधशनर्थमतीसाठी कोठली गाय 
पाळािंी, दह्यासाठी कोणत्या रंगािी गाय िागंली, तुपासाठी कोणती गाय िागंली याबाबत उपदेि केलेला 
आहे, असे गुरुिशरत्रािंरून आढळून येते. शदलीप रािाला कामधेनूिी सेिंा करण्यास साशंगतले होते. िं 
त्यािी सत्त्िंपरीक्षा पहाण्यासाठी प्रत्यक्ष ईश्वराने वसहािे रूप धारण करून, कामधेनूिंर सकंट ओढिंले 
होते, ही कथा सिंथ भारतीय आबालिृंद्धानंा माहीत आहे. गाय हे शकती उपयोगी िनािंर आहे, हे 
पटिंण्यासाठी कदाशित पुराणात कथेच्या रूपात हे सत्य साशंगतले असािं.े वहदू धमािा एक प्रमुख प्रिंतता 
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म्हणून श्रीकृष्ट्णास मानािंयास हरकत नाही. भगिंद्गीतेच्या रूपाने ज्याने िीिंनािे तत्त्िंज्ञान स्पष्ट केले, 
त्या श्रीकृष्ट्णाने गोसंिंधथनािंर खूपि भर शदलेला आहे. कृष्ट्ण तेथे गोकुळ हे समीकरणि झालेले आहे. 
श्रीकृष्ट्ण िशरत्रातील मोठा भाग गोपी, गाई िं यादिं यानंीि व्यापलेला आहे. मथुरा, द्वारका, हक्स्तनापूर 
िंगैरे भागात श्रीकृष्ट्णािे िंास्तव्य झाले, तेथे आिही िागंल्या दुधाळ गाई उपलबध आहेत. िास्त्रीय पद्धतीिंर 
गोसंिंधथने केल्याखेरीि हे श्रेय त्याला शमळिंता आलेले नसािं.े दुधािा उपयोग केिंळ आहारापुरता 
मयाशदत नाही; देिंदेिंताचं्या पूिेला दुधािी गरि लागत असे, हे आिही शदसून येते. िकंराच्या वपडीला 
दुधाने स्नान घालणारे रािे, घरोघरिे दूध आणून गाभारे बुडशिंण्यािे प्रयत्न करीत असतात. पण ज्याचं्या 
घरिी गरि भागिंनू अशतशरतत दूध आणनू देिंाला शदले, तरि गाभारे भरत असत अिा गोष्टी आिही 
पुराणात िंािािंयास शमळतात. पंिामतृाच्या पूिेमध्ये, दूध, दही िं तूप यािंा आिही िंापर होत आहे. 
होमहिंन, यज्ञ िंगैरे कायामध्ये ‘इदं न मम’ (हे माझे नाही) असे प्रकटन तुपाच्या हिंनानेि केले िाते. 
गाईिी उपयुततता लक्षात घेऊन शतच्या देहात ३३ कोटी देिं िंस्ती करतात, हे शिंधान केले िाते. 
 

 
दुभत्या जनावराचंी पाहिी 

 
उपयोग : 

 
िैंद्यकीय िास्त्रात दुधािा और्षधासाठी िंापर पुरस्कृत केला आहे. पिनक्षमतेनुसार पूणथ दूध, 

मलईशिंरहीत दूध, िंािंडींगशमशश्रत दूध, आदमोरे दही, ताक, लोणी, तूप िंगैरेंिा उपयोग और्षधी म्हणून िं 
पौशष्टक आहार म्हणनू केला िातो. गाईिे तूप तर आयुिेंशदक और्षधासंाठी फार उपयोगी पडते. ॲलोपथीक 
और्षधापासून होणारे उष्ट्णता, शपत्तिंधथक िंगैरे शिंकारासंाठी दूध सेिंन करणे आिंश्यक मानले िाते. दूध 
आशण दुग्धिन्य पदाथांच्या और्षधी उपयोगािे िंणथन करािंयािे झाल्यास त्यासाठी कदाशित स्िंतंत्र 
गं्रथशनर्थमती करािंी लागेल. 
 

मानिंी िरीरात िी प्रशथने तयार होतात, त्यािंा मूळ घटक ॲशमनो ॲशसडस् हा आहे. या ॲशमनो 
ॲशसडस् मध्ये आिंश्यक (इसेंशियल) ॲशमनो ॲशसडस् हा मोठा घटक आहे. लहान मुलाचं्या अन्नपिन 
व्यिंस्थेत, या आिंश्यक ॲशमनो ॲशसडस् िे उत्पादन अभािंानेि वकिंा मयाशदत स्िंरूपात होते. दूध-
प्रशथनामंध्ये या आिंश्यक ॲशमनो ॲशसडिा अंतभािं लक्षणीय प्रमाणात असतो, म्हणून दुधािे आहाराच्या 
दृष्टीने महत्िं मोठे आहे. िी क्स्थती लहान मुलांिी तीि आिारी माणसािंी असते. म्हणून त्यानंाही दुग्ध 
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आहार अशतिय उपयोगी आहे. िंनस्पशतिन्य प्रशथनापेंक्षा प्राशणिन्य प्रशथनामंध्ये आिंश्यक ॲशमनो ॲशसडस् 
अशधक असतात. दुधाव्यशतशरतत िी प्राशणिन्य प्रशथने उपलबध आहेत, त्यातील आिंश्यक ॲशमनो 
ॲशसड् स्, प्रशथनाचं्या शिंघटनाशििंाय उपलबध होत नाहीत. दुधात मात्र ही आिंश्यक ॲशमनो ॲशसडस् 
सुलभशरत्या उपलबध होतात. 
 

गोपाष्टमी, िन्माष्टमी, िंसुबारस िंगैरे शकत्येक सण गोसंिंधथन परंपरेिे द्योतक आहेत. सिंत्स 
गोदान, गोपद्मािंी पूिा िंगरेै सूिक िालीशरती, आपल्या समाििीिंनातील गाईिे उच्च स्थान दिथशिंतात. 
म्हिींपेक्षा गाईिा उल्लखे पुराणातंरी आढळतो. कदाशित यािा संबधं मानिंी िरीराला, म्हिीपेक्षा गाईिे दूध 
अशधक पोर्षक आहे. या घटनेिी दुराव्याने असािंा. सिंथसाधारणपणे ज्या प्रकारिे दूध मानिंाला उपलबध 
आहे. त्यािंी घटकानुसार गुणप्रत पुढीलप्रमाणे आहे. 
 
 फॅट वकिंा क्स्नग्धािं प्रशथने िकथ रा क्षार पाणी 
आई ३·५ ते ४ टके्क १·२५ टके्क ६·५ ०·२५  
गाय ३·५ ते ५·५ ४·४ ४·७ ०·७०  
म्हैस ६·० ते ८·० ४·६ ४·५ ०·६५  
िळेी ४·१ ते ३·७ ४·५ ०·७  
 

दुग्धाहाराचे प्रयोजन : 
 

गाईिे दूध त्या मानाने मानिंी दुधािी सादृि असल्यामुळे, गाईच्या दुधािा िंापर मोठ्या प्रमाणािंर 
सुरू झाला असािंा. दूध हे पूणथ अन्न आहे. सस्तन प्राण्यामंध्ये िन्मपूिंथ कालात गभाियामधेि नशलकािंाटे 
निंिातकानंा अन्न पुरिंठा होत असतो. निंिातािा िन्म होताि गभाियािा संबधं तुटतो, िं अन्न म्हणून 
स्तन्य स्त्रािंािंरि अिंलंबनू रहािं ेलागते. त्यामुळे पशहले काही शदिंस म्हणिे, निंिातकाला शनसगािी 
शमळतेिुळते घेता येईपयंत दुधासारख्या पूणथ अन्नािी शनतातं आिंश्यकता आहे. िन्मानंतर निंिात िरीरात 
पिन, श्वसन, िलनिंलन िंगैरे शक्रया नव्याने सुरू होतात. िं अिा शक्रयानंा ज्या उिेिी गरि असते, ती 
उिा दुधापासूनि शमळू िकते. उिाप्राप्ती सुलभ व्हािंी, म्हणिे उिा उत्पादनाति ितती खिथ होऊ नये 
या दृष्टीने, शनसगाने दुधामधील घटक सुलभ पिनीय अिंस्थेत शनमाण केलेले असतात. मानिंाने नेमतया 
ह्याि दुधाच्या गुणािंा फायदा लक्षात घेऊन त्यािा आपल्या आहारात समािंिे केला आहे. 
 

मानिंी आहार बहुतािंी िंनस्पशतिन्य आहे. प्रशथने, काबोहायड्रेटस् िीिंनसत्त्िं ेिंगैरे सिंथ घटक 
अन्नधान्ये, भािीपाला यापासून शमळशिंले िातात. मासंाहारातून शमळणाऱ्या प्राशणिन्य प्रशथनापेंक्षा दुधातील 
प्रशथने प्राशणिन्य असून सुलभतेने पिनीय असतात. आशण त्यामुळे दुधाच्या मयाशदत सेिंनातूनही, 
प्रशथनािंी पूणथ गरि भागू िकते. दुधातील िकथ रा हाही शनसगथकृतीिा एक िमत्कार मानािंा लागेल. अन्य 
घटक िं िकथ रा यािंा इतका सुंदर शमलाफ झालेला आहे की, त्यामुळे दुधाला प्रमाणाति गोडी शनर्थमत 
होते. दुधातील िकथ रामध्ये लॅतटोि िं ग्लॅतटोि हे मुख्य साखरेिे प्रकार आहेत. ग्लुकोिमुळे शिभेला ििं 
येत असली तरी ग्लॅतटोिमुळे मज्जासंस्था उते्तशित होतात िं कदाशित बदु्धीिंधथनासाठीही त्यामुळे उपयोग 
होत असािंा. मज्जासंस्थािंा शिंकास मानिंी प्राण्याचं्या लहान िंयाति होत असल्यामुळे त्या िंयात म्हणिे 
िंाढत्या िंयात, आहारात दुधािे महत्िं नोंदलेले आहे. दूध िकथ रेमुळे क्षारयुतत पदाथांिा समतोल राखणे 
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ितय होते. िरीराच्या होणाऱ्या शझिेमुळे हा समतोल नेहमी शबघडण्यािा संभिं असतो. पण दुधातून, 
कॅल  शियम, फॉस्फरस िंगैरे क्षारािंा पुरिंठा तर होतोि; पण त्यािंी धूपही थाबंशिंली िाते. दुधामध्ये 
शनसगथतः उपायकारक सूक्ष्म िंतू आहेत, त्यामुळे िठरात अन्नपिनाला मदत होते. 
 

सिंथ स्त्राव्य द्रव्यात, प्रती शिंर्षारी पदाथांिा अतंभािं भरपूर प्रमाणात असणारे दूध हे एकि द्रव्य आहे. 
त्यामुळे रोगकारक िंतू, बुरिी िंगैरेंिा दुधािंर प्रभािं पडत नाही. एिंढेि नव्हे तर दुधािी शमसळलेल्या 
कोठल्याही अन्नघटकािंंर पशरणाम होत नाही. शिकािे दूध निंिातानंा कसे आिंश्यक आहे, याबाबत खूप 
संिोधन झालेले आहे आशण त्यािी (म्हणिे प्रशथनप्रधान दुधािी) आिंश्यकता शनर्थिंिंाद झाली आहे. गाई-
म्हिीच्या बाबतीत, िंासरानंा िेिंढे आिंश्यक आहे, त्यापेक्षा िास्त दुधािे उत्पादन होत असािं ेआशण 
म्हणूनि मानिंाने त्यािा आहारात अंगीकार केला असािंा. 
 

भारतातल्या ज्या भागात दुधािा िंापर आहारात केला िातो त्या भागातील लोक िरीराने शधप्पाड 
आशण कष्टाळू आहेत हे आपल्याला माहीति आहे. िीन, िपानसारख्या देिात मानिंािी सरासरी उंिी फार 
कमी आहे. दुग्धाहारािा अभािं हे त्यािे एक कारण आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेशरकन िंसाहती 
िपानमध्ये शनमाण झाल्या. अमेशरकन लोकानंी आपल्या दुग्धाहाराच्या सिंयीसुद्धा तेथे बरोबर नेल्या. आशण 
त्या सिंयी िपानी लोकानंीही अंगीकाशरल्या. केिंळ दुग्धपानािा पशरणाम म्हणनू, िपानी माणसािी 
सरासरी उंिी २ इंिानंी िंाढली आहे. 
 

आहारिास्त्राच्या दृष्टीने प्रत्येक मानिंाला, रोि शकमान ३०० शमलीलीटर दुधािी आिंश्यकता आहे. 
यात दुग्धिन्य पदाथांिा समािंिे नाही. यािे मुख्य कारण दुग्धिन्य पदाथथ, दुधािी साठिंणूक करण्याच्या 
दृष्टीने केले िातात. भारतातील दूध उत्पादनािी पातळी पाहता, आपणास दूध उत्पादन मोठ्या प्रमाणािंर 
िंाढिंणे आिंश्यक आहे. नुसते उत्पादन िंाढिंनू हा प्रश्न सुटण्यासारखा नाही; तर दुधािी वकमत ही 
भारतीयाचं्या आिंातयात असणे आिंश्यक आहे. अमेशरकेतील ड्रायव्हरला १ शलटर दूध खरेदी 
करण्याइतकी कमाई करण्यासाठी ७ ते ८ शमशनटे श्रम केले तरी पुरेसे होतात, पण भारतातील ड्रायव्हरला 
मात्र तेिंढेि दूध खरेदी करण्यासाठी सव्िंा ते दीड तास अंगमेहनत करािंी लागते. 

 
★ ★ 
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२. दूध आणि त्याच्या पदार्ांचे आहारातीिं स्र्ान 
 

शास्त्रीय बैठक 
 

मानिंी िरीराच्या पोर्षणाला, पाणी, प्रशथने, काबोहायडे्रटस्, क्स्नग्धािं, क्षार, िीिंनसत्िं े िंगैरे 
अन्नघटकािंी गरि असते आशण हे घटक शमळशिंण्यासाठी तो हरप्रयत्ने झटत असतो. मानिंी िरीरात 
सुमारे ६० टके्क पाणी आहे. सिंथ प्राण्याचं्या आहारात पाण्यािा समािंिे असतोि. यािा अथथ ते िे घन पदाथथ 
खातात त्यात पाण्यािा अंि थोड्या फार प्रमाणात असतोि. िात्याि दुधात ििंळििंळ ८४ ते ८७ टके्क 
पाणी असते. काही भािीपाल्यातही पाण्यािे प्रमाण अशधक असते. भोपळा, काकडी िंगैरे ‘कुकरबीट’ 
िंगात मोडणारी सिंथ फळे, पालेभाज्या, कवलगड िंगैरे सिंथ प्रकारात भरपूर पाणी आहे. यापैकी काहीत 
दुधापेक्षा िास्त म्हणिे सुमारे ९० टके्क पाणी आहे. 
 

िरीरातील पेिींिी िं स्नायूिंी झीि भरून काढण्यासाठी, प्रशथनािंी आिंश्यकता आहे. श्रशमक 
माणसािे बाबतीत ही झीि अशधक, म्हणून त्याला प्रशथनयुतत आहारािी िास्त आिंश्यकता असते. प्रशथने 
म्हणिे ॲशमनो ॲशसडस् िा समुच्चय होय. ॲशमनो ॲसीडस् शनरशनराळ्या प्रकारिी असतात. घराचं्या 
बाधंकामात िनुा शसमेंटिे िे महत्िं, तेि ॲशमनो ॲशसडस् िे िरीरबाधंणीत आहे, असे म्हटले तर िूक 
होणार नाही. दुधातील प्रशथन-घटकात आिंश्यक ॲशमनो ॲशसडस् िा िास्त प्रमाणात समािंिे असतो. 
िंनस्पशतिन्य प्रशथनापेक्षा िास्त प्रतीिी प्रशथने दुधात असतात आपल्याकडील स्िंयंपाकात दुधातल्या 
दिम्या (वकिंा शमल्क बे्रड) असणे, यािंरून पूिंथिानंाही या दुधाच्या गुणािी कल्पना असािंी असे िंाटते. 
 

मानिंी वकिंा प्राणी िरीरास ितती (एनिी) आहारातील घटकातून शमळते. काबोहायड्रटेस् िं 
घृतािं यामुळे हे काम फार सुलभ होते. आधुशनक शिंज्ञानाप्रमाणे िततीिे मोिमाप, कॅलरीिमध्ये केले 
िाते. एक गॅ्रम फॅटपासून सुमारे ९ कॅलरी ितती शमळते, तर प्रशथने, काबोहायड्रेटस् िंगैरेपासून फतत ४ 
कॅलरी ितती शमळते. आपल्या आहारात तुपािे महत्िं आहे. यािे खरे कारण हेि असािं.े बाळंशतणीिा 
आहार तुपातला असतो, त्यामागे हीि भशूमका असािंी. एक शलटर दुधातून ६०० िे िंर कॅलरीि ितती 
शमळते. (असे पाश्चात्त्यािें म्हणणे आहे) आपल्याकडील गाईिे दुधात घृतािं अशधक आहेत िं म्हिीिे दूध 
नैसर्थगकशरत्याि अशधक घृतािंािे असल्यामुळे भारतात दुधातून ६०० पेक्षा िास्त कॅलरीि. ितती शमळत 
असतें. सिंथसाधारणपणे १००० कॅलरीि म्हिीच्या दुधातून उपलबध होतात. 
 

दुधातील िकथ रा लॅतटोि या नािंाने ओळखली िाते. रासायशनकदृष्ट्या लॅतटोि हे ग्लुकोि िं 
ग्लॅतटोझ यािें संयुतत आहे. इतर साखरेच्या मानाने दुग्धिकथ रा िटकन अन्नरसात शिंलीन होत नाही असा 
अनुभिं आहे. लॅतटोिमुळे आम्लता लौकर शनमाण होते िं या शक्रयेमध्ये दुधातील कॅल  शियम पिशिंणे सोपे 
िाते. 
 

मानिंी िरीराला शकमान डझनभर क्षारािंी आिंश्यकता आहे. त्यापकैी महत्िंािे िे घटक आहेत, 
त्यातील कॅल  शियम, फॉस्फरस, पोटॅशियम, सोशडयम, तलोरीन, मगॅ्नेशियम िं सल्फर हे सिंथ क्षार दुधातून 
उपलबध होऊ िकतात. झींक कॉपर, कोबाल्ट यासारखे धातूही दुधातून उपलबध होतात. या क्षारापंैकी 
कॅलशियमिी गरि सािंथकालीन आहे. हाडािंी िंाढ, झीि या आपल्या िरीरातील अक्षय घडणाऱ्या घटना 
आहेत. आशण कॅलशियमिा ह्या िडणघडणीत फार महत्िंािा भाग आहे. दूध, दही यापासून कॅल  शियम 
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सुलभतेने शमळू िकतो ही िास्त्रीय बैठक लक्षात घेतली, तर आपल्या आहारात दुधािे महत्िं का आहे यािा 
उलगडा होतो. आशण म्हणनू प्रत्येक मनुष्ट्यमात्राने आपल्या दैनंशदन खिािा काही भाग दुधाकशरता राखून 
ठेिंणे आिंश्यक आहे. कॅल  शियम इतकेि वकबहुना थोडे िास्त प्रमाण फॉस्फरसिे आपल्या िरीराला 
आिंश्यक आहे. दुधाच्या सिंथ पदाथांतून, पुरेिा प्रमाणात फॉस्फरस आपल्याला शमळू िकतो. 
 

दुधािंाटे बहुसंख्य आिंश्यक िीिंनसत्िं े शमळतात. िीिंनसत्िंािें प्रमाण दुधाच्या पदाथानुसार 
बदलत िाते. उष्ट्णतेने नष्ट वकिंा ्रषष्ट होणारी िीिंनसत्िं े दूध आटिंनू केलेल्या पदाथात आढळणार 
नाहीत. त्यामुळे खिंा, बासुंदी, रबडी, पेढे, बफी िंगैरे पदाथांतून फारिी िीिंनसत्िंािंी अपेक्षा करणे योग्य 
नाही. या उलट दही, ताक, लोणी िं दूध यातून मात्र ती शिंपुल प्रमाणात शमळू िकतात. शनरशनराळ्या 
पदाथातील िीिंनसत्त्िं ेदिथशिंणारा ततता पुढे (पान १०) शदला आहे. 
 

या शििंाय दुधात क्व्हटॅशमन बी कॉम्प्लेतसही उपलबध असतात. बी कॉम्प्लेतस गटातील घटकािंा 
तपिीलिंार शिंशनयोग अद्याप झाला नाही. परंतु खालील घटकािंा िरीरबाधंणी, िडणघडण यात उपयोग 
होतो, म्हणून त्यािें प्रमाण पढेु (पान ११) शदले आहे. 
 

साराशं : 
 

आहारातील शनरशनराळ्या, पदाथांच्या मानाने, दुधातून पुष्ट्कळि अन्नघटक शमळतात. 
भािीपाल्यािंी तुलना केली तर दूध त्यापेक्षा खूपि श्रेष्ठ ठरते. दूध हे श्रेष्ठ अन्न करण्यास खालील कारणे 
महत्िंािी आहेत. 
 

१) दूध रुिकर आहे. बहुसंख्य लोकानंा दुधािी ििं आिंडते. शिंिरे्षतः इतर अन्नपदाथांिी 
तुलना केली, तर दुधाला ििं िागंली आहे हे मान्य करािं ेलागेल. 

२) दूध पिनीय आहे. त्यातील सिंथ घटक िरीरात पिले िातात. अन्य खाद्यपदाथांिे 
बाबतीत एखादा घटक अपिनीय असतो. नुसते दूध शपण्यापेक्षा इतर आहाराबरोबर दूध 
घेतले, तर ते सुलभतेने पिते असा अनुभिं आहे. 

३) ते सािंथकालीन अन्न आहे िंयाच्या कोठल्याही मयादेत यािी आिंश्यकता आहे. 
४) मुलाकंरीता दूध हा उत्तम सतुंशलत आहार आहे. 
५) िाकाहारी व्यततींसाठी दूध हे एकमेिं प्राशणिन्य प्रशथने पुरिंणारे अन्न आहे. दुधािे पदाथथ 

आशण दूध यािंा उपयोग प्रशथने पुरिंणारे घटक म्हणनू होतो. िंिन, िंाढ िंगैरे तक्रारीिे 
िंळेी साय काढलेले दूध, ताक िंगैरेिा उपयोग िागंला होतो. गभारपण, बाळंतपण िंगैरे 
अिंस्थामंध्ये, दुधामुळे सिंथ झीि भरून शनघू िकते. 

६) दूध त्यामानाने स्िंस्त अन्न आहे. 
७) सेिंनापूिंी तापिंण्याखेरीि अन्य प्रशक्रया कराव्या लागत नाही. 
८) दुधामध्ये त्याज्य भाग नाही. बािारातून भािीपाला आणला, तर देठ िं पाला असे दोन 

शिंभाग करून देठ फेकून द्यािं ेलागते. दुधात तसा प्रकार नाही. 
९) त्यामध्ये क्षार मुबलकपणे उपलबध आहेत. 

 
★ ★  
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३. सुयोणजत दुग्धव्यवसायाचे स्वरूप 
 

महाराष्ट्र राज्यात दुग्धव्यिंसायाला िासनातफे फार मोठे िं िागंले मागथदिथन झालेले आहे. दूध 
उत्पादनािे कायथ, औद्योगीकरणामुळे िं तदनुर्षंशगक िहराचं्या िंाढीमुळे िे ग्रामीण भागातून नागरी भागात 
स्थलातंरीत झाले होते त्यािंी ग्रामीण भागात पुन्हा प्रस्थापना िासकीय प्रयत्नामुंळे झाली िं होत आहे. या 
कायासाठी िासनाने भरपूर प्रमाणात भाडंिंली गंुतिंणूक केली आहे िं तज्ज्ञ सेिंकाचं्या सहाय्याने 
शनरशनराळ्या योिना आकारात आणल्या आहेत. त्या दृष्टीने िासनाने केलेल्या प्रयत्नािंी नोंद घेणे 
आिंश्यक आहे. 
 

महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसखं्येपैकी सुमारे ४० टके्क लोक साक्षर आहेत िं सुमारे ३७ टके्क लोक 
शनरशनराळ्या सेिंामंध्ये गंुतलेले आहेत. लोकसंख्येतील काही िंाटा लहान मुले, िृंद्ध मंडळी, अपंग व्यतती 
यािंा असतो, तसेि शस्त्रया िरी संसारात व्यग्र असल्या तरी त्यािंी गणना सेिंमेध्ये असलेल्या व्यततीत होत 
नाही. म्हणून ३७ टके्क हे सेिंामग्नतेिे प्रमाण योग्य आहे असे म्हणािंयास हरकत नाही. सेिंामग्न 
व्यततींपकैी सुमारे ८५ टके्क लोक ितेी-व्यिंसायािी शनगडीत आहेत. त्यािप्रमाणे राज्यात ििंळ ििंळ ६५ 
लक्ष ितेकरी िं ५४ लक्ष ितेी कामगार आहेत. महाराष्ट्रातील ऋतुमानानुसार रुढ झालेली पीक-पद्धती 
लक्षात घेता ितेकऱ्यानंा वकिंा ितेमिुरानंा िंर्षथभर भरपूर कामािी िंाटणी होत नाही. पेरणी, लािंणी, 
कापणी, मळणी िंगैरे प्रसंगी ितेमिुरािंा तुटिंडा भासतो तर इतर िंळेी ितेमिुरानंा उपिी शिंकेसाठी 
स्िंतःपढेु यक्ष प्रश्न उभा राहतो. आम राज्यात सुमारे २० दिलक्ष हेतटर िमीन शपकाचं्या लागिंडीखाली 
आहे िं एकूण भभूागापैकी सुमारे २० टके्क के्षत्र िंन-शिंभागात मोडले िाते. 
 

महाराष्ट्रात आि सुमारे १५० लक्ष गाई, म्हिी िंगैरे दुभत्या िनािंरापंैकी प्राण्यािंी उपलबधता 
आहे. भारतात ज्या िागंल्या प्रमाणात दूध देणाऱ्या म्हिींच्या िाती आहेत, त्याचं्यापकैी कोठल्याही िाती 
महाराष्ट्रात शनमाण होत नाहीत. दरिंर्षी अद्यापही त्यािंी फार मोठ्या प्रमाणात आयात केली िाते. संकरीत 
गाई शनमाण करण्यािा कायथक्रम हाती घेईपयंत गाईिा उपयोग दूधशनर्थमतीपेक्षा ितेीला लागणारे बलै वकिंा 
िंाहतुकीला लागणारे बैल याचं्या शनर्थमतीसाठीि केला िात असे. आि ज्या काही िागंल्या म्हिी 
महाराष्ट्रात शदसतात, त्या प्रामुख्याने नागरी भागाति दूध उत्पादनासाठी आणल्यामुळे क्स्थरािंल्या आहेत. 
राज्यातील प्रती ितेकरी फतत दोन दुभती िनािंरे (गाय वकिंा म्हैस) उपलबध असतील. परंतु ही 
आकडेिंारी यथाथथ नाही. यािे कारण िागंली दुभती िनािंरे िहरात वकिंा िहराििंळ आहेत. या 
िनािंरािें मालक बहुदा ितेकरी नाहीत, िं ितेकरी मात्र सिंथ ग्रामीण भागात शिंखुरलेले आहेत. 
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वीयथ संकिंन 

 
महाराष्ट्रातील ितेी लहान ितेकऱ्यामंध्ये शिंभागलेली आहे. त्यामुळे शतिा शकफायतिीरपणा 

मयाशदत आहे. त्यािप्रमाणे पािंसाच्या अशनयशमतपणामुळे पीकपाण्यािी िाश्वती नसते हे सिंथ घटक लक्षात 
घेतले म्हणिे कृर्षी शिंकासािे कायथक्रम हाती घेण्यासाठी योिना करणे शकती शबकट आहे ते शदसून येते. 
दुग्ध व्यिंसायािे स्थान कृशर्षव्यिंस्थेत अंतभूंत करणे महत्िंपूणथ असले तरी ते प्रत्यक्ष अंमलात आणण्यास 
बराि कालािंधी लागेल. उत्पादनािी आिंड, उत्पादीत दुधाच्या शिंक्रीिी हमी, प्रशक्रया िं िंाहतुकीच्या 
सोयी वकिंा संकलीत दुधाच्या िंाटपािी व्यिंस्था हे– सिंथ कायथक्रम एकाि संघटीत माध्यमाने 
अंशगकारल्याशििंाय उदे्दि सफल होणार नाहीत. 
 

१९४० सालापयंत असे प्रयत्न हाती घेण्यात आले नव्हते. त्यािंी उणीिं िरी िाणिंली असली तरी 
महायुद्ध वकिंा तत्कालीन शब्रटीि राज्यकत्यांिी उदासीनता यामुळे अिा गोष्टींकडे दुलथक्ष झाले होते. 
सिंथप्रथम प्रयत्न मंुबई िहरातील दूधिंाटपाने झाला. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात मंुबई िहरातल्या 
िागंल्या दुधाच्या दुर्थमळतेिी िाणीिं िासनाला झाली. िहरी गरिा भागिंणे हे काम नागरी पुरिंठा 
शिंभागाकडे होते. िं या भागािे उशद्दष्ट मंुबईकरानंा सकस िं रास्त भािंात दूध कसे पुरशिंता येईल एिंढेि 
होते. कोठलीही िंस्तू दुर्थमळ झाली की अत्यािंश्यक िं गरिू लोकानंा शतिे अग्रक्रमाने िंाटप करण्यािा 
प्रयत्न होतो. त्यानुसार मंुबईतील दूध िंाटप योिना गभथिंती शस्त्रया िं लहान मुले यािेंपुरतीि मयाशदत 
राशहली. राज्यातील ज्या शठकाणाहून दूध उपलबध होईल त्या शठकाणाहून ते प्राप्त करून त्यािंर प्रशक्रया 
करून िहरात िंाटप एिंढाि कायथक्रम अतंभूंत होता हा कायथक्रम ग्राहकाशभमुख असल्यामुळे दूध उत्पादन 
िंाढ होण्यासाठी त्यात प्रयत्न अंतभूथत नव्हते. िहरातील तबेल्यािें उच्चाटण करण्यािेही काम या 
कायथक्रमाद्वारे होऊ िकले नाही. 
 

िहरी तबेल्यामुंळे नागरी आरोग्याला धोका होता तसेि दुभत्या िनािंरािंी आबाळ होती. त्यानंा 
पुरेिी िागा नाही, स्िंच्छ मोकळी हिंा नाही, पुरेसे पाणी नाही अिा अनेक गैरसोयी होत्या म्हणून मंुबई 
िहरातील िनािंरे एका स्िंतंत्र िंसाहतीत हलिंण्यािी योिना आखण्यात आली िं आरे (गोरेगािंििंळ) 
येथे सुमारे ३००० एकर िमीन संपादन करून तेथे दूध िंसाहत शनमाण करण्यात आली. त्या िंळेच्या मंुबई 
महानगरपाशलकेच्या कके्षत आरे िंसाहत नव्हती. या िंसाहतीसाठी गोठे, पाणीपुरिंठा, रस्ते, िारा लागिंड 
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के्षत्र िंगैरे सिंथ सुशिंधा पुरशिंण्यात आल्या या िंसाहतीमध्ये सुमारे १६००० दुभत्या िनािंरािंी सोय करण्यात 
आली िं या िंसाहतीत राहण्यास येणाऱ्या तबेलेमालकािंंर त्यानंी शनमाण केलेले सिंथ दूध िासकीय 
दुग्धिाळेला देण्यािे बधंन घालण्यात आले. प्रशतशदनी दीड लक्ष शलटर दूध हाताळण्यािी क्षमता असलेली 
दुग्धिाळा बाधंण्यात आली. ही िंसाहत अद्यापही अक्स्तत्िंात आहे. परंतु तबलेेिंाल्यानंा आपले दूध कोठेही 
शिंक्री करण्यािी मुभा शदली आहे. सध्या त्यामुळे िंसाहतीत खािगी मालकीच्या िनािंरापंासून शनमाण 
झालेले दूध िासकीय दुग्धिाळेत येत नाही. ग्रामीण दूध योिनाकंडून दूध पुरिंठा होत असल्यामुळे 
िंसाहतीिंर अिंलंबनू राहण्यािी गरि राशहली नाही. 
 

दूध िंसाहत शनमाण करण्यािे प्रयोिन आता उरलेले नाही असे िंरकरणी शदसून येते. दुग्धिाळा 
तंत्रज्ञ शनमाण करणे, िागंल्या िातीच्या पारड्या शनमाण करणे िंगैरे बरेि कायथक्रम हाती घेणे ितय झाले 
आहे. दूध हाताळणीिे तंत्रज्ञान १९५० पयंत भारतात फतत एक दोन शठकाणीि उपलबध होते. आरे 
दुग्धिाळेमुळे महाराष्ट्रातल्या तंत्रज्ञानात भर पडली आहे त्यािप्रमाणे तेथे ‘दुग्धिाळा शिंज्ञान ससं्था’ 
स्थापन करून दरिंर्षी काही उमेदिंार प्रशिशक्षत करणे ितय झाले आहे. 
 

मंुबईच्या दूध िंाटप कायथक्रमाबरोबरि महायुद्धोत्तर पुनरथिना कायथक्रमानुसार िासनाच्या कृर्षी 
शिंभागातफे ग्रामीण भागात एक दूध योिना कायांन्िंीत करण्यात आली. त्यािंळेच्या शब्रशटि सरकारने हॅना 
शिंद्यापीठाच्या डॉ. नॉमथन राइट यानंा आमंत्रण देऊन भारतातील दुग्ध व्यिंसायाबद्दल मागथदिथन करण्यािी 
शिंनंती केली होती त्याचं्या अहिंालात त्यानंी ग्रामीण भागातील दूध उत्पादनाला संकलन, िंाहतूक, 
प्रशक्रया, िं दूध िंाटप कायथक्रम यािंी हमी देऊन प्रोत्साहन देण्यािे सुिशिंले होते. त्यानुसार रोि सुमारे 
२००० शलटसथ दूध हाताळणारी दुग्धिाळा १९४९—५० मध्ये सुरू करण्यात आली. ग्रामीण खेड्यामंधून 
लहान लहान ितेकऱ्याकंडून दूध गोळा करून ते आइस िेंबसथच्या सहाय्याने थंड करून पुण्यास 
आणण्यास येत असे. त्यािंर अशतिय िुन्या पद्धतीने म्हणिे डॅनीि केटल  च्या सहाय्याने प्रशक्रया करण्यात 
येऊन सुया स्िंरूपात त्यािी शिंक्री केली िात असे. 
 

 
ग्रामपातळीवर दुधाची स्वीकृती 
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या योिनेमुळे ितेकऱ्यािंंर; त्याचं्या िीिंनपद्धतीिंर होणाऱ्या पशरणामािंी पाहणी करण्यात आली. 
कृर्षी व्यिंसायाला िोड म्हणून देय केलेली ही योिना त्याच्या शदिंसाच्या सिंथ िंळेेिा योग्य शिंशनयोग 
करणारी शनघाली. महाराष्ट्रात ८ टके्क िमीन ओशलताखाली आहे िं सिंथसाधारणपणे ितेकऱ्याकडे ५ 
एकरापेंक्षा कमी िमीन धारण केलेली आहे. बहुतेक शठकाणी एकशपकी के्षत्र असल्यामुळे िंर्षािा बराि भाग 
ितेकऱ्याच्या दृष्टीने अनुत्पादक ठरतो. दूध उत्पादनामुळे केिंळ शदिंसािे पूणथ िंळे काम शमळाले, एिंढेि 
नसून िणेखतामुळे ितेीउत्पन्नातही भर पडली. दूध संकलन, तपासणी, िीतकरण िं िहरापयंत िंाहतूक 
ही कामे ितेकऱ्याचं्या सहकारी सस्थाकंडे सोपिंण्यात आली. प्रशक्रया िं दूधशिंक्रीिी िबाबदारी िासनाने 
स्िंीकारली. त्यानुसार प्रत्येक शिल्ह्यात प्रशक्रयेिी व्यिंस्था लहानमोठ्या प्रमाणािंर करण्यात आली. या 
कायथक्रमामुळे कृर्षी उत्पादनास िागंले प्रोत्साहन शमळाले. 
 

सध्या हा कायथक्रम महाराष्ट्रात सिंथ शठकाणी अंमलात आला आहे. सध्या सुमारे २७ दूध प्रशक्रया कें दे्र 
वकिंा अद्यािंत् दुग्धिाळा आहेत. िं त्यानंा दूध पुरिंठा करणाऱ्या ६००० प्राथशमक िं ९१ सहकारी संघ 
अक्स्तत्िंात आहेत. दरिंर्षी सुमारे ३५ ते ४० कोटी शलटसथ दुधािंर प्रशक्रया केली िाते. 
 

१९६७-६८ मध्ये सुमारे ९ कोटी शलटसथ दूध संकलीत केले गेले, तर १९८१-८२ या िंर्षात सुमारे ३९ 
कोटी शलटसथ दुधािंर प्रशक्रया करणे ितय झाले. यािंरून दूध उत्पादनात १ तपाच्या काळात सुमारे ३०० 
टके्क िंाढ झाली असे शदसून येईल या िंाढीसाठी पुढील तीन मागथदिथक तत्त्िं ेउपयोगी पडली. 

 

 
चारा-कुटी यतं्र 

 
१) दुधािे परिंडणारे दर 
२) गाईच्या दुधाला उते्तिन 
३) उत्पादनिंाढीिे कायथक्रम 

 
दुधािे दर ठरशिंताना दुधािी गुणिंत्ता िं दुधािे प्रमाण या दोन्ही बाबी लक्षात घेऊन ते ठरशिंले िातात. 
उन्हाळ्यात िेव्हा दूध उत्पादनािे प्रमाण कमी असते िं नैसर्थगक प्रशतकूलतेमुळे िैंरण, पि-ूखाद्य िंगैरे 
दुर्थमळ, होते तेव्हा दूध उत्पादनािी वकमत िंाढती असते. म्हणून त्यािंळेी सिंाशधक दर; तर शहिंाळ्यात त्या 
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शिंरुद्ध पशरक्स्थती म्हणनू सिंात कमी दर ठरशिंला िातो. इतर िंळेी सिंथसाधारण दर ठरशिंला िातो. ज्या 
सहकारी संस्था दूध संकलनािे काम करतात त्यानंा शलटरमागे ९ पैसे आकारदान शदले िाते िं सहकारी 
संघानंा दूध िंाहतूक, िीतकरण-प्रशक्रयेसाठी २२ पैसे प्रशतशलटर आकारदान देण्यात येते. गाईच्या दुधाला 
प्रोत्साहन देऊन िासनाने गेल्या १० िंर्षात मोठेि क्स्थत्यंतर घडशिंले आहे. सकंरीत गाईंिी मोठ्या 
प्रमाणािंर पैदास सुरू झाली आहे. सध्या िासनातफे सकंलीत होणाऱ्या दुधापैकी ििंळििंळ ६० टके्क दूध 
गाईिे असते. दुभती िनािंरे खरेदी करण्यासाठी राष्ट्रीकृत िं अन्य बाकांकडून किे शदली िातात. या 
किािी िंसुली दुधाच्या शबलातून होऊन ती परस्पर बाकेत िमा केली िाते. िासनाच्या शनरशनराळ्या 
योिनानुंसार अनुदानेही शदली िातात. आता काही सहकारी संस्थानंी स्िंतःिी िीतकरण कें दे्र, दूध-
िंाशहन्या खरेदी केल्या आहेत. तसेि दोन शठकाणी सहकारी के्षत्रात दूध भकुटी शनमाण करणारी स्िंयंपूणथ 
कें दे्रही स्थापण्यात आली आहेत. 
 

 
कृणत्रम रेतन 

 
िासनातफे मंुबई िहरात प्रशतशदनी सुमारे ९ लक्ष शलटसथ िं नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, पुणे 

िंगैरे िहरात शमळून २ लक्ष शलटसथ असे ११ लक्ष शलटसथ दुधािे प्रशतशदनी िंाटप िासनातफे होत आहे. 
दूधिंाटपासाठी बाटल्यािंा िंापर िरी मोठ्या प्रमाणात होत असला तरी प्लॅक्स्टक शपिव्यािंा िंापरही 
लक्षणीय प्रमाणात होतो. 
 

महाराष्ट्रात ग्रामीण भागात सध्या १९ लक्ष शलटसथ दुधािंर प्रशतशदनी प्रशक्रया करण्यािी सोय 
उपलबध झालेली आहे. यात दरिंर्षी िंाढ होत आहे. त्यािप्रमाणे दुधािे हंगामात प्रशतशदनी ३५ टन दूध 
भकुटी शनमाण करण्यािी क्षमता अंतभूथत केली आहे. यापकैी १० टन क्षमता सहकारी के्षत्रात आहे. 
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण िहरात दूध िंाटपाला नैसर्थगक मयादा आहेत. त्यामुळे त्या भागातील अशतशरतत दूध 
बृहन्मंुबईकडे आणािं ेलागते. या प्रशक्रया कें द्रातंगथत िीतकरण-कें द्रासारख्या सुमारे ६४ उपयोिना सध्या 
कायान्िंीत आहेत. या उपयोिनािंी संख्यासुद्धा दरिंर्षी िंाढत आहे. काही उपयोिनािंरून केिंळ थंड 
केलेले दूध मंुबईपयंत पोहोिशिंण्यात येते. दूध िंाहतुकीसाठी रेल्िं े टाकर, रोड टाकर यािंाही उपयोग 
मोठ्या प्रमाणािंर केला िातो. उन्हाळ्यातील दुधािी उपलबधता िं ग्राहकाचं्या सिंथ ऋतूतील दुधाच्या 
मागणीतील सातत्य लक्षात घेता शहिंाळ्यातील अशतशरतत दूध भकुटीच्या रूपाने साठिंण करून 
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उन्हाळ्यात िंापरािं ेलागते. गाईच्या दुधािे उत्पादन िंाढल्यािंर हा समतोल िागंल्या तऱ्हेने साधता येईल. 
येत्या काही िंर्षानंतर दूध भकुटीिा दुधाच्या पुनघथटनेसाठी िंापर करािंा लागणार नाही असे िंाटते. 
 

िासनाने ठरिंनू शदलेल्या दूध-दरानुसार ितेकऱ्याला प्रशतशलटर २॥ ते ३ रु. दर पदरात 
पडािंयास हरकत नाही. २९ कोटी शलटर दुधाच्या खरेदीमुळे सुमारे ८० ते ९० रु. कोटी दरिंर्षी 
ग्राहकाकंडून ितेकऱ्याकडे पोहोिशिंले िातात. कृर्षी व्यिंसायातील ही उलाढाल फार मोठी आहे असे 
म्हणािंयास हरकत नाही. परंतु यापेक्षा, या सतत पैिाच्या प्रिंाहामुळे झालेली सासं्कृशतक, िकै्षशणक उन्नती 
मोिता येणार नाही ितेकऱ्यािी पत िंाढल्यामुळे अन्य शिंकासािे कायथक्रम तो सहि हाती घेऊ िकतो. या 
बहुशिंध साध्यामुळे दरिंर्षी नव्या दूध उत्पादकािी संख्या मोठ्या प्रमाणािंर िंाढत आहे. महाराष्ट्रातील 
३६००० खेड्यापंकैी प्रत्येक गािंी हा कायथक्रम अंमलात आणणे ितय नसले वकिंा इष्ट नसले तरी सुमारे ६० 
ते ७० टके्क खेड्यात याबाबत िागंली िागतृी होईल असे िंाटते. 
 

याशििंाय महाराष्ट्र िासनाने एक निंीन कल्पक कायथक्रम दापिरी येथे स्िंीकारला आहे. सुमारे 
२६०० हेतटर िमीन संपाशदत करून ११४६ हेतटर िशमनीला कायम ओशलतािी सोय केली आहे. िं तेथे 
आशदिंासी कुटंुबाच्या प्रत्येकाला एक हेतटर ओशलतािी िमीन देऊन प्रस्थापन केले आहे त्याला घर, 
गोठा, पाणी, िंीिपुरिंठा िंगैरे सोयी केल्या आहेत िं याबाबत त्याला माफक दराने आकारणी करण्यात 
येते. प्रत्येक कुटंुब सरासरी ८ ते १० संकरीत गाई पाळू िकेल अिा सुशिंधा िं राष्ट्रीकृत बाकेमाफथ त किथ 
शमळिंनू शदले आहे. पिुसिंंधथन िं िैंरणीिी लागिंड याबाबत मागथदिथन केले िाते. त्यािबरोबर पिु 
िैंद्यकीय सेिंा िं पिुिंधथनाच्या सोयी शिंनामूल्य देऊ केल्या आहेत ितेीसाठी घ्यािंयाच्या शपकाबंाबत 
मागथदिथन केले िाते. तसेि ितेीिी अिंिारे माफक भाड्यात शदली िातात. बी-शबयाणे, खते यािंा पुरिंठा 
शनयशंत्रत दरात केला िातो. िं या सिंथ सोयीतून शनमाण झालेले दूध स्िंीकारण्यािी सोय िं हमी िासनाने 
शदली आहे. आि सुमारे २०८ कुटंुशबय तेथे स्थाशयक झाली आहेत िं दरिंर्षी या िंसाहतीमध्ये िंाढ करण्यात 
येते. या योिनेमध्ये समािातील दुबथल घटकाला संशमश्र कृशर्षउत्पादन पद्धतीिा अंगीकार करण्यास 
शिकिंले िाते. महाराष्ट्र िासनाने अिा तऱ्हेने दूध उत्पादन, संकलन, प्रशक्रया, शिंक्री िंगैरेंबाबत अनेक 
सोयी शनमाण करून या व्यिंसायाला एक योग्य शिस्त िं िंळण लािंण्यािे काम केले आहे. शिस्त शिकशिंणे 
िं शिस्त अंशगकारणे या दोन शभन्न गोष्टी आहेत. शिस्तीिे महत्त्िं समिण्यासाठी सामाशिक प्रबोधनािी 
शनतातं आिंश्यकता आहे. आि ग्रामीण भागात संकलीत होणाऱ्या दुधात स्िंच्छतेिा अभािं आहे. या 
व्यिंसायािा शिंकास कसा करािंयािा ते िासनाने दाखिंनू शदले आहे. यापढुील िबाबदारी सहकारी 
संस्थानंी अंशगकारणे आिंश्यक आहे. त्यासाठी िासन आर्थथक सहाय्य उपलबध करून देण्यास तयार आहे, 
प्रशतसाद देणे ितेकऱ्याचं्या हाती आहे. 
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सामुदाणयक दुग्धदोहन 
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अनुक्रमणिका 

४. म्पहशीचे दूध की गाईचे? 
 

प्रबोधनाची गरज : 
 

 
दूध उत्पादनासाठी गायीचा वापर सवथमान्द्य 

 
शिंश्वाशमत्राने प्रशतसृष्टी शनमाण केली, त्यािंळेी गाईला तुल्यबल म्हणनू म्हिीिी शनर्थमती केली असा 

एक समि आहे. पूिंापार समि काही असला तरी म्हिीिे दूध गेली काही ितके ग्राहकाचं्या दृष्टीने 
लोकशप्रय आहे. या लोकशप्रयतेिी कारणे शिंशिंध आहेत : म्हिीच्या दुधात घृतािं अशधक असल्यामुळे या 
दुधाला गाईच्या दुधापेक्षा दाटपणा आहे. तुपािी िं दुधािी गरि एकसमयी भागिंणे म्हिीच्या दुधामुळे ितय 
होते. त्याच्या दाटपणामुळे िहासारख्या पेयासाठी त्यािा िंापर करणे सोईिे होते. एक कप म्हिीच्या दुधाने 
पाि कप िहाला अपेशक्षत रंग येत असेल; तर तेिंढ्याि िहाला गाईिे दूध सुमारे १॥ कप लागते. 
ग्राहकाचं्या दृष्टीने ही बाब फार सोईिी आहे, म्हणून तो नेहमी म्हिीच्या दुधाला पसतंी देतो. मंद अग्नीिंर 
तापिंलेल्या म्हिीच्या दुधािंर सायीिा िाड थर शनमाण होतो त्याला तो भाकरीिी उपमा देतो. 
 

मयाशदत लोकसखं्या असेतोपयंत म्हिीच्या दुधाच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन शमळािंयास हरकत 
नाही. परंतु देिातील प्रत्येक नागशरकाला दुधासारखे महत्त्िंपूणथ अन्न प्राप्त करून द्यािंयािे असे मान्य केले; 
तर म्हिीच्या कमी दूध उत्पादनक्षमतेमुळे ते ितय होणार नाही. आि देिातील सिंोत्कृष्ट म्हैस आपल्या 
संपूणथ िंतेात प्रशतशदनी ७ ते ८ शलटर दूध देऊ िकत नाही. पिंाब, शदल्ली, म्हैसाणा, सुरत, िाफ्राबाद िंगैरे 
शठकाणी िरी िागंल्या म्हिी उपलबध असल्या तरी त्यािंी गाईच्या दुधाच्या मानाने बरोबरी करता येणार 
नाही. तसेि या म्हिी स्थलातंर करून िेव्हा महाराष्ट्रात आणल्या िातात, तेव्हा हिंामान, 
खाण्याशपण्याच्या शभन्न सिंयी िं खाद्यािें िैंशित्रय यामुळे त्यािें दुधािे प्रमाण त्याचं्या मळू प्रदेिापेक्षा कमीि 
राहते. म्हिींिा िंतेकाल (लॅतटेिन काळ) गाईच्या िंतेकालापेक्षा कमी असतो. सिंथसाधारणपणे म्हैस 
व्याल्यानंतर १५० ते २०० शदिंस दूध देते; तर सुमारे गाय व्यायल्यापासून सुमारे २५० ते ३०० शदिंस दूध 
देते. 
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दूध उत्पादकाचं्या दृष्टीने दुधासाठी म्हिीपेक्षा गाय केव्हाही श्रेष्ठ. अल्पमोली; आखूड विगी, 
बहुदुधी गाय असे आपण शतिे िंणथन परंपरेने करीत आलो आहोत. शतिी प्रिा ितेीच्या कामाला, िंाहतूक 
िंगैरे दृष्टीने बरीि उपयोगी असते. आपली ितेी आि ितेकऱ्यापेंक्षा बैलािंंर अिंलंबनू आहे असे म्हटले तर 
अशतियोतती होणार नाही. ितेीिे शकतीही याशंत्रकीकरण केले तरी बलैािे ितेीतील महत्िं कमी होणार 
नाही. ितेीकरता गाई िं दुधाकशरता म्हैस अिी दुहेरी पद्धत ितेकऱ्याला परिंडणार नाही. माळरान वकिंा 
डोंगरमा्यािंर िेथे िराऊ गिंत आहे तेथे गाय सहि िाऊ िकते. म्हैस मात्र नाही. शतला िागेिंरि 
खायला घालणे आिंश्यक ठरते. प्रशत िनािंर दूध उत्पादनक्षमता, गाईिे बाबतीत शकतीतरी पटीने अशधक 
आहे. परदेिी िागंल्या िातीच्या गाईिी संकर साधून आपल्या गाईिी दूध उत्पादनक्षमता िंाढिंणे ितय 
आहे. गेल्या बारा िंर्षात महाराष्ट्र िासनाने हा संकर पदैािीिा कायथक्रम हाती घेऊन ग्रामीण भागातील 
गाईिे दूध उत्पादन लक्षणीय प्रमाणािंर िंाढिंले आहे. त्यािप्रमाणे िासनाने गाईच्या दुधाला म्हिीच्या 
दुधाइतकेि दर देऊन गाईच्या दुधाच्या उत्पादनाला िंाििंी प्रोत्साहन शदले आहे. 
 

 
 

आहारिास्त्रदृष्ट्या म्हिीिे दूध आिंश्यक आहे काय, यािाही शिंिार करणे योग्य होईल. 
सिंथसाधारणपणे आहारिास्त्रज्ञाचं्या मते आपण ४ टके्क पेक्षा िास्त दुधातील घृतािं पििं ू िकत नाही. 
यापेक्षा िास्त असलेला घृतािं एकतर िरीरािंाटे बाहेर टाकला िातो वकिंा िरीरात अनािंश्यकपणे 
िरबीच्या रूपाने िमा होत िातो. म्हिीच्या दुधािंर अशधक खिथ करून हा अशतशरतत भार सहन करण्यािे 
िंास्तशिंक काही प्रयोिन नाही. 
 

सुयोिीत दुग्ध व्यिंसाय माध्यमातफे बहुतेक िहरातून आता प्रमाणीत दुधािे िंाटप सुरू झाले 
आहे. या प्रमाणीत दुधात घृतािंािे प्रमाण ३·५ टके्क ते ४·५ टके्कपयंत ठेिंण्यात आलेले असते. म्हिीच्या 
दुधातील अशतशरतत घृतािंािा शिंशनयोग या प्रमाणीत दुधामुळे िागंल्या तऱ्हेने होतो. सध्या हे दूध रु २·८० 
ते रु. ३·३० प्रती शलटर भािंाने शिंकले िाते. म्हिीिे दूध रु. ४·०० ते ५·०० भािंाने शिंकले िाते. मशहना 
१०० शलटर दूध ज्या कुटंुबात घेतले िाते, त्या कुटंुबात मशहना प्रमाणीत दुधािंर ३३० रु. िं म्हिीच्या पूणथ 
दुधािंर ५०० रु. खिथ होतात. म्हिीच्या पूणथ दुधात घृतािंािे प्रमाण शकमान ६ टके्क असते. यािाि अथथ असा 
की २ टके्क घृतािं अशधक खरेदी करण्यासाठी दर मशहना सुमारे १७० रुपये अशधक खिथ होतात. १०० शलटर 
दुधात २ टके्क घृतािं म्हणिे प्रती मशहना २ शकलो तूप असे म्हणािंयास हरकत नाही. यािंरून म्हिीच्या 
दुधाला पसतंी देऊन आपण ७५ रुपये शकलो या भािंाने तूप खरेदी करतो, असे म्हटले तर िुकीिे होणार 
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नाही. िुद्ध तुपािे भािं सध्या २८ ते ३० रुपये शकलो असताना ४५ ते ५० रुपये प्रशतशकलो िादा भदंुड का 
सोसािंयािा हा प्रश्न डोळ्यापंुढे उभा राहतो. िहरातील मध्यमिंगीय सुशिशक्षत माणसािे हे अथथिास्त्रीय पलूै 
शिंिारात घेणे आिंश्यक आहे. दूधिंाटप योिनेने याबाबत शनरशनराळ्या प्रिार यंत्रणेद्वारा याबाबत प्रबोधन 
करणे आिंश्यक आहे. महाराष्ट्रात दुग्ध व्यिंसायाला मोठ्या प्रमाणात िासकीय पातळीिंर हाताळला िात 
असल्यामुळे असे प्रबोधन केले िात नाही. 
 

 
 

िंास्तशिंक धार्थमक वकिंा आर्थथकदृष्ट्या गोसेना ही अत्यंत उपयोगी आहे. दूध उत्पादनासाठी 
गाईिा िेिंढा िंापर होईल तेिंढा ितेकऱ्यािंा िं ग्राहकािंा फायदा होणार आहे. पण उतती आशण कृती 
यािंा समन्िंय साधला िात नाही. पािंरपोळसारख्या धमथदाय संस्थानंा मोठ्या प्रमाणािंर देणग्या देणारे 
धनीक घरी मात्र म्हिीिेि दूध िंापरताना शदसतात. म्हिीच्या दुधाच्या सेिंनाने बदु्धी मंद होते असा एक 
िुना संकेत एशकिंात आहे. िास्त्रीयदृष्ट्या याला आधार नाही. गाईच्या दुधामध्ये लॅतटोििे प्रमाण अशधक 
आहे. या लॅतटोिमध्ये गलेॅतटोझसारखे घटक आहेत. गलॅतटोझमुळे मज्जासंस्था प्रज्िंलीत होते. या 
बैठकीच्या आधारािंर िंरील संकेत रूढ झाला असणे ितय आहे. परंतु खरोखरी गॅलेतटोझिा पुरिंठा 
होण्यासाठी दुधािा िंापर केला िातो का यािा शिंिार केला तर या सकेंताला शिंश्वसनीय पाश्वथभमूी नाही. 
 

आि िगामध्ये फारि थोड्या देिातं म्हैस हा प्राणी उपलबध आहे. डेन्माकथ , हॉलंड यासंारख्या दूध 
उत्पादनात अगे्रसर असलेल्या देिात “िंॉटर बफेलो” या नािंाने प्रिशलत असलेली म्हैस फतत 
पिुसंग्रहालयात पहािंयास शमळते. दूध वकिंा त्याच्या पदाथथ प्रशक्रयेिी अंगे आि गाईच्या दुधासाठी 
शिंकसीत होत आहेत. आपल्या देिात म्हिीच्या दुधाला अिंास्तिं महत्त्िं शदल्यामुळे या बाबतीत शनरशनराळे 
निंीन प्रश्न शनमाण होत आहेत. 
 

या सिंथ बाबींिा शिंिार करता सुिाण ग्राहकाने गाईच्या दुधाला अग्रक्रम देणे योग्य. प्रमाणीत दुधािे 
िंाटप िहरामंध्ये अद्याप लोकशप्रय नाही यािे खरे कारण प्रमाणीत दूध तयार करण्यासाठी िंापरलेले घटक 
हे आहे िहरी दूध योिनामंध्ये उपलबध दूध अशधकाशधक ग्राहकानंा िंाटण्यासाठी प्रमाणीत दुधािा िंापर 
होत आहे. उन्हाळ्यातील दुधािा तुटिंडा भरून काढण्यासाठी शनिथलीत लोण्यािा िंापर केला िातो. दूध 
भकुटी िं शनिथलीत लोणी — बटर ऑईल — याचं्या सयंोगाने प्रमाणीत दूध तयार करण्यात येते. शनिथशलत 
लोणी आि तरी परदेिातून आयात केले िाते. 
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दुधािा आहारात समािंिे करण्यात आला आहे. यािे कारण प्राशणिन्य, पिन सुलभ प्रशथने 
त्यातून शमळतात हे आहे. घृतािं घटक, आहाराच्या दृष्टीने महत्त्िंािे नाहीत. अशधक घृतािं घटक असलेले 
दूध शनमाण करण्यास खिथ अशधक येतो, हा व्यािंहारीक अनुभिं आहे. म्हिीिे दूध, घृतािं घटकप्रधान 
आहे. त्यामुळे त्यािा उत्पादन खिथ अशधक असल्यास निंल नाही. 

 
★ ★ 
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५. गाय–म्पहैस दुधाच्या णभन्न प्रकृतीमुळे िंक्षात घ्यावयाचें पणरिाम 
 

श्री. अ. र. कवे 
उत्पादनाचे प्रयत्न : 

 
गाई—म्हिीच्या दुधातील घटकात त्यािें प्रमाणात शिंर्षमता आहे. एकूण उपलबध दुधात म्हिीिे 

दूध मोठ्या प्रमाणािंर शनमाण होते. दूध उत्पादनाला िासकीय पावठबा शमळाल्यापासून या उत्पादनाला 
थोडा व्यािंसायीक दृशष्टकोन येऊ लागला आहे. ग्राहकाकंडून शमळू िकणाऱ्या दरात िर शकफायतिीर दूध 
उत्पादन करािंयािे असेल तर संकरीत गाईशििंाय तरणोपाय नाही. गेल्या काही िंर्षापूिंी महाराष्ट्रात 
गाईिे दूध शमळणे अिंघड होते. आता महाराष्ट्रात िासनाला प्राप्त होणाऱ्या दुधात गाईच्या दुधािे प्रमाण 
६० ते ७० टके्क आहे. या बदलत्या पशरक्स्थतीत दुग्धपदाथथ तयार करताना या दोन्ही प्रकारच्या दुधािें 
गुणधमथ अभ्यासणे िरुरीिे आहे. शिंिरे्षतः आपण पाश्चात्य पद्धतीिंर पदाथथ शनर्थमतीत अद्यािंत् पणा आणीत 
असताना या गुणधमातील सूक्ष्म भेद लक्षात घेतले पाशहिेत. 
 

घटक णभन्नता : 
 

या दोन्ही दुधाचं्या घटकप्रमाणात फरक आहे. म्हिीच्या दुधात एकूण घन पदाथथ अशधक आहेत, 
म्हणिे क्स्नग्धािं, प्रशथने, िकथ रा, क्षार यािें प्रमाण अशधक आहे. गाई म्हिीच्या दुधातील घटकािंी 
टके्किंारी (पान २७ िंर) 
 

दूध प्रशथनात केसीन हा महत्त्िंािा घटक आहे. म्हिीच्या दुधात त्यािे प्रमाण सुमारे ३ टके्क असते; 
तर गाईच्या दुधात ते सुमारे २·६५ टके्क असते. 
 

गाई—म्पहशीच्या दुधातीिं घटकाचंी टके्कवारी : 

दूध 
प्रकार 

देि पाणी एकूण 
घनपदाथथ 

क्स्नग्धाि क्स्नग्धेतर 
घनपदाथथ 

प्रशथने िकथ रा खशनिे 
वकिंा 
क्षार 

हैस रशिया ८२·०० १८·०० ८·०० १०·०० ४·३२ ४·९६ ०·८४ 
हैस इशिप्त ८३·६० १६·४० ६·३७ १०·०३ ३·८७ ५·०० ०·७९ 
हैस इटाली ८३·१४ १६·८६ ७·२२ ९·६४ ३·९५ ४·८८ ०·८१ 
गाय अमेशरका ८६·६१ १३·३९ ४·१४ ९·२५ ३·५८ ४·९६ ०·७१ 
गाय भारत ८६·०७ १३·९३ ४·९० ९·४३ ३·४२ ४·९१ ०·७० 
म्हैस भारत ८२·९८ १७·०२ ७·०६ ९·९६ ३·९० ३·२८ ०·७८ 
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भौणतक रासायणनक गुिधमाची णभन्नता : 
 

म्हिीच्या दुधािा पीएि िास्त असून आम्लता िंगैरे बाबतीत फरक असतो. त्यािें प्रमाण 
पुढीलप्रमाणे आहे. 

 
गुणधमथ म्हैस दूध गाय दूध 
पीएि ६–७ ६–६ 
बफर व्हॅल्यू (ॲट पीएि ५–१) ०–०४१७ ०–०३५९ 
घनता २० अंि से. तपमानता १–०३१० १–०२४७ 
शिंस्कॉसीरी (सीपी) २–०४ १–८६ 
स्पेशसफीक शरफॅ्रतटीक इन्डेतस ०–२०६१ ०–२०५९ 
सरफेस टेन्िन ५५–४ ५५–९ 
आम्लता ०–१५ ०–१४ 
क्स्नग्धािं कण आकार (शममी) ५–०१ ३–८५ 
फॉस्फेटेझ (सुनीटस) २८ ८३ 
अल्रा व्हॉयलेट शकरणािंा पशरणाम शहरिंट शपिंळा शफक्कट शनळा 
 

प्रणर्नातीिं फरक : 
 

दूध केसीनमध्ये त्याच्या भौशतक रासायशनक घटनेमध्ये फरक आहे. शमसेलर (Miscellar) केपीनिे 
प्रमाण म्हिीच्या दुधात अशधक आहे. तर या उलट द्राव्य केसीनिे प्रमाण त्यात फार कमी आहे. शमसेलर 
केसीनच्या कणाचं्या आकाराबाबतही शभन्नता आहे. गाईच्या दुधातील शमसेलर केसीन कणापेंक्षा म्हिीच्या 
दुधातील शमसेलर केसीन गण १॥ पट मोठे असतात. म्हिीिे शमसेलर केसीन कण अपारदिथक आहेत. 
 

स्स्नग्धाशंातीिं फरक : (पुढील कोष्टकािंरून हा फरक लक्षात येईल.) 
 

दुधातील महत्त्िंािी क्स्नग्ध आम्ले 
क्स्नग्ध आम्ल म्हिीच्या दुधातील प्रमाण गाईच्या दुधातील प्रमाण 
बयुटीरीक आम्ल ४४ ३·२ 
कॅपरॉईक आम्ल १·५ २·१ 
कॅपशरलीक ०·८ १·२ 
कॅप्रीक १ ३ २·६ 
डेसीनॉइक तुरळक ०·३ 
लॉरीक १.८ २.८ 
शमशरक्स्टक १०.८ ११.९ 
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पाशमटीक ३३·१ ३०·६ 
स्टीअरीक १२·० १०·१ 
ओलीक २७ २ २७ ४ 
शलनोलीक १·५ १·५ 
शलनोशलनीक ०·५ ०·६ 
 

क्षार घटक : म्हिीच्या दुधात कॅल  शियम िं फॉस्फरसिे प्रमाण (०·२२ टके्क िं ०·१३ टके्क अनुक्रमे) 
अशधक आहे. गाईच्या दुधात हेि प्रणाम ० १२ टके्क िं ० ०९ टके्क अनुक्रमे असते. कॅल  शियम फॉस्फरसच्या 
प्रमाणात या दोन्ही दुधात तफािंत आहे. या सिंथ गुणधमामुळे म्हिीच्या दुधाला हीट स्टॅशबलीटी कमी आहे. 
 

शभन्न गुणधमाच्या दुधातून एकि प्रकारिा दुग्ध पदाथथ करािंयािा म्हणिे थोडे कष्टदायक आहे. 
त्यािप्रमाणे त्या पदाथथ साठिंणीतही होणारे संभाव्य पशरणाम लक्षात घेऊन आिंश्यक त्या सुधारणा कराव्या 
लागतात. 
 

चीज : म्हिीच्या दुधातील क्स्नग्धािं घटकाचं्या िैंशित्रयामुळे िं दूध प्रशथन घटकातील िैंशित्रयामुळे 
िीिशनर्थमतीत िं मुरिंणीकाळात शभन्न प्रशतशक्रया अनुभिंािंयास शमळतात. िीि तयार करणाऱ्याचं्या मते 
पुढील महत्त्िंािे बदल लक्षात घेणे आिंश्यक आहे. 
 

१) मंदगतीने शिंरिणे यािाि अथथ दुधात मंदगतीने आम्लता शनमाण करणे. 
२) िंगेाने रेनेट प्रशक्रया करणे. 
३) आद्रथता कमी राखणे. 
४) मंदगतीने मुरशिंणे : यामुळे िीिमध्ये शनमाण होणाऱ्या स्िंादािंर पशरणाम होतो. 

 
घटक-शभन्नत्िंािंर मात करण्यासाठी म्हिीच्या दुधापासून िीि तयार करताना त्यातील केसीन 

फॅट प्रमाण ०·७० ठेिंण्यात येते. शिंरिणासाठी अशधक ताक िंापरले िाते. त्यािप्रमाणे ििेंटच्या तयार 
िीिमध्ये कडिंटपणा कमी शनमाण होण्यासाठी रेनेटिे प्रमाण कमी राखण्यात येते. त्यािप्रमाणे आम्लता 
िंधथन शनयशमतपणे होण्यासाठी ‘व्हॅट’ मधील दह्याला कमी उष्ट्णतामान देऊन िास्त िंळे गरम पाण्यािी 
रीटमेंट द्यािंी लागते. 
 

आटीव दूध : फॅट िं एस. एन. एफ िे प्रमाण १:२·४४ गाईच्या दुधात असते. म्हिीच्या दुधािे 
बाबतीत प्रमाणीकरण करून हे प्रमाण ठेिंल्यास िागंले आटीिं दूध होते. क्षारािंी उणीिं भरून काढण्यािे 
दृष्टीने राय सोशडयम सायरटे वकिंा डाय सोशडयम सायरेट वकिंा डाय सोशडयम फॉस्फेटसारखे क्स्थरक 
स्टॅशबलायझर िंापरणे योग्य. म्हिीच्या आटीिं दुधात एक प्रकारिी तार (िेल) शनमाण होते. ती 
टाळण्याच्या दृष्टीने दूध आटिंण्यापूिंी ११५ अंि सें. पयंत तापिंणे िागंले. 
 

पूिथ दूध भुकटी : म्हिीच्या दुधात केसीन आशण द्राव्य प्रशथने अशधक आहेत. कॅक्ल्ियमिे प्रमाण 
अशधक आहे. त्यामुळे या दुधाच्या भकुटीमध्ये पुढील सिंथसाधारण दोर्ष शनमाण होतात. 
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१) लो हीट स्टॅशबलीटी 
२) लो सोल्युशबशलटी 

 
हे दोर्ष दूर करण्यासाठी (१) फॅट एस. एन. एफ. िे प्रमाण १:२·७ (गाईच्या दुधाइतके) ठेिंणें, 

(२) क्स्थरकािें शमश्रण करून क्षार सतुंलन करणे, (३) योग्य तपमान प्रशक्रयेमध्ये राखणे, हे महत्त्िंािे उपाय 
आहेत. 
 

अमूल डेअरीमध्ये १९५६ पासून या सूत्रािे अिंलंबन केल्यामुळे म्हिीच्या पूणथ दुधािी भकुटी 
करण्यात यि शमळिंले आहे. यातूनि पुढे त्यानंा बालआहार शनमाण करणे ितय झाले आहे. 
 

िंोिी : म्हिीच्या दुधातील क्स्नग्धािं-घटकातील िैंशित्रय यापूिंीि दिथशिंण्यास आलेले आहे. 
पाशमटीक, स्टीअरीक यािें प्रमाण अशधक असल्यामुळे म्हिीच्या दुधातील क्स्नग्धािं कठीण असतात. 
त्यािप्रमाणे मलईमधील आतंर स्फशटकीकरण प्रशक्रयाही कमी अशधक िंगेाने होतात. यािा मुख्य पशरणाम 
मलईच्या तपमानािंंर िं कालािंधी क्स्थरािंण्यािंर (एविग) होतो. मलई घुसळताना म्हिीच्या मलईत ३५ 
टके्क क्स्नधािं िं गाईच्या दुधात ४० टके्क क्स्नग्धािं असतील तर ताकात कमीत कमी क्स्नग्धािं िंाहून िातात 
असे शदसून आले आहे. 
 

तूप : क्स्नग्धािं घटक-शभन्नतेमुळे म्हिीच्या तुपाला पडणाऱ्या कणीमध्ये िं शटकण्याच्या क्षमतेमध्ये 
गाईच्या तुपापेक्षा फरक आहे. घन क्स्थतीतील सचॅ्युरेटेड क्स्नग्धािंािे हायड्रोलीसीस मंद गतीने होते. 
म्हणून म्हिीच्या दुधापासून केलेल्या तुपात क्स्नग्धािं कण अशधक असल्यामुळे ते लिंकर खिंट होत नाही. 
या उलट गाईच्या दुधािे होते. परंतु क्स्नग्धािं घटकातंगथत होणाऱ्या ऑटो-ऑक्तसडेिनमुळे म्हिीिे तूप 
दीघथकाळ शटकू िकत नाही. म्हणूनि तूप शटकिंण्यासाठी ॲण्टी ऑक्तसडंट िंापरण्यािी प्रथा सुरू झाली 
असािंी. 
 

गाईिे दूध की म्हिीिे दूध िंापरािंयािे, हा शनणथय घेण्यापूिंी िंरील शिंिंिेनािा शिंिार व्हािंा. 
 

★ ★ 
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६. दुधावरीिं संस्काराचंी पार्श्थभूमी : 
 

कृणष उत्पादने व दूध 
 

गशळतातल्या हंगामातला ऊस शनघाला, की ितेकरी मोकळा होतो. उन्हाळ्याच्या तोंडािंर गहू, 
शदिंाळीला भात आशण त्यानंतर ज्िंारी असे कृर्षी िीिंनातले ऋतूद भिं शिंक्रीिे टप्पे आहेत. बािारापयंत 
माल नेणे एिंढीि िबाबदारी उत्पादकािंी ितेी माल शिंकणाऱ्या, शिंकत घेणाऱ्या बािारपेठा, 
आठिंड्यातून एक शदिंस बदं राशहल्या वकिंा एकि शदिंस उपलबध राशहल्या तरी ितेीमालािे नुकसान होत 
नाही. सोयी-गैरसोयीमध्ये काय फरक पडत असेल तेिंढाि. बहुतेक ितेमालािंर शिंक्री करण्यापूिंी 
थोडीफार प्रशक्रया करािंी लागते. मळणे, पाखडणे, शनिंडणे िंगैरे बाबी आता इततया अंगिंळणी पडल्या 
आहेत की, त्यानंा शिंक्रीपूिंथ प्रशक्रया ही संज्ञा देणे संयुक्ततक िंाटत नाही. काही साखर कारखाने, 
सभासदाचं्या दारात रक आशण ितेमिूर पाठिंनू उसािी मोडणी-कापणी करतात. म्हणिेि बािार 
त्याचं्या घरी िालून येतो. अन्न भेसळ प्रशतबधंक कायदे अद्याप ितेकऱ्यामंाफथ त पोहोिले नाहीत. त्यामुळे 
शिंक्रीपूिंथ प्रशक्रयािंी आिंश्यकता त्याला िाणिंलेली नाही. 
 

दूध हा िरी कृशर्षिन्य पदाथथ असला तरी त्याला बािारपेठ शमळिंणे कठीण आहे. ितेातले अन्य 
कृशर्ष उत्पादन िंर्षातून, ऋतूतून एकदाि येत असल्यामुळे त्यािी शिंक्री िंार्थर्षक वकिंा ऋतुकालीक करािंी 
लागते. पण दुभती म्हैस वकिंा गाय शदिंसातून दोन िंळेा (प्रसगंी तीन िंळेा सुद्धा) दूध देत असल्यामुळे 
सकाळ संध्याकाळ दुधासाठी शगऱ्हाईक िोधािं े लागते. शदिंाळी, दसरा, शिमगा िंगैरे सणािेंही त्याला 
अपिंाद नाहीत. अपघात, अशतिंर्षािं िंगैरेंसारखे शनसगथ अथिंा मानिंशनर्थमत कठीणप्रसंगी सुद्धा दूध शिंक्री 
अटळ आहे. कदाशित अिा प्रसंगी शनयशमत सेिंा केल्याबाबत थोडे कौतुक होत असेल एिंढेि. 
 

मध्यस्र् णनर्ममती : 
 

दुधािी आिंश्यकता सािंथशत्रक आहे, पण दूध उत्पादन सािंथशत्रक असू िकत नाही. प्रत्येक कुटंुब, 
गरिेपुरती गाय-म्हैस पाळू िकत नाही. मानिंाच्या इतर गरिािंी ििी श्रमशिंभागणी झाली आहे, 
त्याप्रमाणे दूध उत्पादनािा श्रमािा िंाटा ितेकऱ्याने उिलला आहे, उिलायलाि हिंा. आर्थथकदृष्ट्या तेि 
शहतािंह आहे. औद्योगीकरण होईपयंत हे सिंथ सुरळीत िालू होते; पण त्यानंतर व्यापारी कें दे्र, औद्योशगक 
िहरे, िकै्षशणक िंसाहती असे लोकिंस्तीिे शनरशनराळ्या पद्धतीने िंगीकरण होऊन कृशर्ष उत्पादक िंगािा 
संबंध दुरािंत िालला. िहरािंा पसारा िोपयंत मयादीत होता तोपयंत िहरातील नागशरक िं ग्रामीण 
ितेकरी परस्पर व्यिंहार करू िकत होते. पण २० व्या ितकात औद्योगीक क्रातंीिे लोण आल्यािंर हा 
परस्पर सुसंिंाद मंदािंला िं त्यामुळे मध्यस्थािी गरि भासू लागली. 
 

बाजारपेठेचे व उत्पादनाचे स्र्िंातंर : 
 

दूध ही दैनंशदन गरिेिी बाब आहे. तसा भािीपालाही दैनंशदन लागतो, पण या दोहोंच्या क्स्थर-
अक्स्थर अिंस्थेमुळे, दोहोंिे स्िंरूप शभन्न आहे. सहा पंििंार्थर्षक योिना होऊन गेल्या तरी आपली ग्रामीण 
िंाहतुक व्यिंस्था अशिंश्वसनीयि आहे. त्याति भर म्हणिे, औद्योगीक शिंज्ञान अद्याप ितेकऱ्यापंयंत 
पोहोिलेले नाही. त्यामुळे दुधािे मयाशदत स्थैयथ, स्िंरूप िं ग्राहक–उत्पादक यामधील िंाढता दुरािंा, 
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यािंर प्रभािंी उपाययोिना त्याच्याकडून अद्याप झालेली नाही. दूध थंड करणे, शनिंतूक करणे िंगैरे शक्रया 
ग्रामीण पातळीिंर अद्याप होऊ िकत नाहीत. आशण साहशिकि त्यामुळे ग्रामीण दूध उत्पादनािा व्यिंसाय, 
िहरामंध्ये वकिंा िहरािे आसपास स्थलातंरीत झाला. िहरातील दूध उत्पादन कृशत्रम पशरसरात होते. 
प्रत्येक गोष्टीसाठी पसैा मोिािंा लागतो पैसा मोिूनही, पाणी मुबलक मोकळी िागा वकिंा िणेमुतािा 
शनिरा यासाठी सोयी उपलबध होऊ िकत नाहीत. दूध उत्पादनािी वकमत िंाढती राहते. त्यातून मागथ 
काढण्यासाठी अत्यतं कायथक्षम अिी दुभती िनािंरे वकिंा या िनािंरािंा अत्यतं कायथक्षमतेिा काळ 
(म्हणिे दुसऱ्या िंतेापासून ते िौ्या पािव्या िंतेापयंतिा काळ) असलेली िनािंरे िहरात पाळली िाऊ 
लागली. अद्यापही मंुबई, कलकत्ता, मद्रास िंगैरे िहरात गुरािें तबलेे आहेत. 
 

अिा तऱ्हेने बािारपेठेिे िं उत्पादन-व्यिंस्थेिे स्थलातंर झाले. आशण यामुळे ग्रामीण भागात, 
िागंली म्हणिे अथोत्पादन करू िकतील, अिी दुभती िनािंरे दुर्थमळ झाली िं त्यायोगे ग्रामीण दूध 
उत्पादनािंा व्यिंसाय अनुत्पादक स्िंरूपािा झाला आशण बहुसंख्य ितेकरी त्यामुळे दूध उत्पादनाकडे 
दुलथक्ष करू लागले. दुभती िनािंरे कमी झाल्यािंर आपोआपि कृर्षी व्यिंस्थेिंर होणारे प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष 
पशरणाम घडून आले. िशमनीिी सुपीकता शटकिंण्यासाठी िणेखतासारखे नैसर्थगक खत आिंश्यक असते. 
त्यािे उत्पादन कमी झाल्यामुळे कृर्षी उत्पादनािंरील होणारे पशरणाम अटळ आहेत. कृर्षी उत्पन्नातील 
िाऱ्यासारख्या माणसाच्या दृष्टीने अखाद्य पदाथांिी शिंल्हेिंाट लािंणे शिशकरीिे झाले. िहरातील दुभत्या 
िनािंरासंाठी िाऱ्यािी िंाहतूक करणे, सामुहीक प्रयत्नाशििंाय अितय आहे. 
 

उत्पादन-मूल्य आणि णवक्रीदर : 
 

नागरी ग्राहकािंी शक्रयाितती मयाशदत आहे. त्यािे िंार्थर्षक िंा दैशनक उत्पन्न िरी ग्रामीण भागामध्ये 
अशधक असले. तरी त्याच्या प्रत्येक िीिंनािंश्यक िंस्तूला त्याला अशधक मोल द्यािं े लागते. 
व्यिंसायशनर्थमती ज्या झपायाने होते, त्या िंगेाने अन्य सुशिंधा शनमाण होत नाहीत. िं या सोयीअभािंी 
िंरखिथ िंाढते राहतात. नागरी ग्राहकाला आपल्या उत्पन्नापैकी फार थोडा भाग दुधासाठी खिथ करता येतो. 
साहशिकि िहरी उत्पादकाला, त्यामुळे आपले दूध उत्पादनािे शनर्थमतीमूल्य, शिंक्री-वकमतीत िंसूल 
करता येत नाही िं यासाठी तो दुधाच्या प्रतीमध्ये तडिोड करण्यािा प्रयत्न करतो. आशण यामुळे िहरात 
शमळणारी दुधािी प्रत खालािंली आहे. 
 

नागरी गरजाचें वाढते स्वरूप : 
 

िहरी िीिंन ग्रामीण िीिंनापेक्षा याशंत्रक स्िंरूपािे असते. सोयी, गैरसोयीपेक्षा घड्याळािा काटा, 
त्याचं्या िीिंनािा मागथदिथक असतो. खरेदी केलेल्या प्रत्येक गोष्टीिी शिंिक्षणा करण्यास त्याला िंळे 
लागतो. पॅकबंद िंस्तू सुया िंस्तूपेक्षा अशधक शनभळे असतात. सुटी शबक्स्कटे घेण्यापेक्षा, त्यािें पुडे घेणे 
आपण पसंत करतो. यातली मूळ भािंना शनभळेतेच्या आश्वासनािी आहे. यातूनि बाटली, शपििंी-बंद 
दुधािी गरि शनमाण झाली. शनिंतुकता, शनभळेता िं शनयशमतता, या दूध पुरिंठ्यातील अशिंभाज्य अंग 
बनल्या आहेत. िासनाच्या दूध योिना शनमाण होण्यामागिे हे एक कारण आहे. 
 

दूध हे असंख्य सूक्ष्म िीिंाणूिें माहेरघर आहे. अनुकूल संधी शमळताि हे िीिंाणू सखं्येने िंाढत 
असतात िं या शक्रयेत दुधािे नकळत शिंघटन होत असते. दूध उत्पादन आशण शिंक्री यामध्ये मोडणारा िंळे, 
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होऊ िकणारा ससंगथ लक्षात घेतला तर या िीिंाणूंिा प्रशतरोध केल्याशििंाय दूध सुक्स्थतीत शटकणार नाही 
हे सत्य आहे. पूिंीच्या काळी शनरसे दूध प्यािं ेअसे सागंत. कदाशित् शनरिा दुधािा िागुंलपणा शनरोगी 
िनािंरापुरता मयाशदत असेल, परंतु आता संिोधनाअतंी शनरोगी िनािंराचं्या दुधातंही, रोगकारक िंतू, 
शनद्रीस्त अिंस्थेत असू िकतात असे शसद्ध झाले आहे. त्यामुळे दुधािंर प्रशक्रया करणे अशनिंायथ ठरले आहे. 
 

 
वाहतुकीत तपमान वाढता कामा नये 

 
दुधामध्ये उपक्स्थत असणारे अथिंा त्यात िंाढणारे िीिंाणू, शनरशनराळ्या प्रकारिे असतात. त्यािें 

मुख्य िंगीकरण, उपकारक िं अपायकारक अिा तऱ्हेने करता येईल. काही िास्त्रज्ञाचं्या मते, शनरुपद्रिंी 
असा आणखी एक िंगथ आहे. पण या शनरुपद्रिंी िीिंाणपूासून दुधाच्या दीघथकाळ शटकण्याच्या क्षमतेिंर 
शिंपरीत पशरणाम होत असल्याने. त्यानंा पूणथपणे शनरुपद्रिंी म्हणणे योग्य होणार नाही. क्षय, पटकी, अमािं, 
शिंर्षमज्िंर िंगैरे रोग दुधातफे प्रसाशरत होऊ िकतात. गािंोगािंच्या िगामंध्ये रोगािा प्रसार 
थाबंशिंण्यासाठी प्रथम शमठाईच्या दुकानािंंर शनयंत्रण आणले िाते हे आपल्या सिंांना माहीत आहेि. प्रसुत 
होणारे रोग मानिंी िीिंनापुरते मयाशदत नसून िनािंराचं्या रोगािंाही फैलािं दुधातफे होऊ िकतो. 
िीिंाणूंच्या या संभाव्य धोतयामुळे दुधािे िंगीकरण, त्यात असलेल्या िीिंाणूंच्या संख्येिंरूनही करता 
येईल. 
 

१ शमलीलीटर दुधातील िीिंाणूंिी संख्या दुधािी गुणिंत्ता 
४ ते ५ लक्ष िागंले दूध 
५ ते ४० लक्ष साधारण दूध 
४० ते २०० लक्ष िंाईट प्रत 
२०० लक्षापेक्षा अशधक त्याज्य प्रत 

 
शनसगाने दुधामध्ये लॅतटोनीनसारखे पदाथथ शनमाण करून या िीिंाणूपंासून आपले संरक्षण केले 

आहे. पण या लॅतटोनीनिा अंमल सुमारे तीन तासि शटकत असल्यामुळे दुधािी “शनरसेपणािी” अिंस्था, 
त्यापेक्षा अशधक काळ शटकिंता येत नाही. म्हणिेि, दुधािी शिंक्री िर दूध काढल्यापासून तीन तासािें 
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आत होणार नसेल वकिंा त्यािंर ते शटकिंण्यासाठी काही प्रशक्रया होणार नसेल तर हा व्यिंसाय धोतयािा 
आहे. 
 

संसगथ : 
 

दुधातील िीिंाणूंिी िंाढ, ही केिंळ त्यािंी मूळ उपक्स्थती, संख्या, वकिंा तपमान यािंरि अिंलंबनू 
असते असे नाही. दुधािी संपकथ  येणारी काही साधने वकिंा इतर उपकरणे यामुळेही ही संख्या िंाढू िकते. 
पुढील ततत्यािंरून या प्रदूर्षणािी कल्पना येईल. 
 
 पदाथथ त्यातील िीिंाणू संख्या 
१) नळािे िुद्ध केलेले पाणी १०० प्रती शमली लीटर 
२) दूध काढणाऱ्या माणसािें सिंथसाधारण स्िंच्छ हात. १०० ते १००० प्रती िौ. सेंमी. 
३) शनरोगी गाईिे दूध १०००० ते १००००० प्रती शमली लीटर 
४) हिंतेील धुलीकण १००० ते १०००० प्रती घन सेंटीमीटर 
५) खराब पाणी १०००० प्रशतशलटर अथिंा अशधक 
६) ितेातील पाणी ६० लक्ष प्रती गॅ्रम 
७) िणे १० कोटी प्रती गॅ्रम 
 

अस्िंच्छ पाणी, भाडंी िंगैरेंमुळे होणारे प्रदूर्षण टाळण्यासारखे आहे. भारतीय उपखंडात असणारे 
हिंामान, िीिंाणूंच्या िंाढीला अनुकूल आहे. शिंिरे्षतः सकाळ संध्याकाळिे तपमान म्हणिेि दोहनाच्या 
िंळेिे तपमान शिंिरे्ष अनुकूल असते. त्यामुळे दूध व्यिंसाय करणाऱ्यानंा, आपल्या उत्पाशदत दुधािंर 
काहीतरी त्िंरेने प्रशक्रया करणे आिंश्यक आहे. 
 

णनमूथिंनाऐवजी प्रणतरोध : 
 

दुधािंर स्िंच्छतेच्या प्रशक्रया करून, त्यातील मलूतः झालेले शबघाड दुरुस्त होऊ िकत नाहीत. 
फतत पुढील शबघाड थाबंिंणे ितय आहे. म्हणून दूध शटकिंायिे असेल तर मूलतः स्िंच्छ असणे आिंश्यक 
आहे. दूध दोहन शितके शनिंतूक अिंस्थेत करता येईल िं नंतरिे प्रदूर्षण िेिंढे टाळता येईल त्यािंर या 
धंद्यािे भशिंतव्य अिंलंबून आहे. तपमानाच्या बाबतीत काही पाहण्या करण्यात आल्या आहेत, त्यातून 
काढलेली अनुमाने शिंिारात घेण्यासाखी आहेत. 
 
दुधािे तपमान (फॅरनहीटमध्ये) २४ तासानंतर प्रशतशमलीशलटर होणारी िीिंाणूंिी िंाढ 
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४० २६०० 
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५० ११५०० 
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५५ १८६०० 
६१ १३०००० 
७० ४५०००० 

 
प्रणक्रयेच्या मयादा : 

 
यािंरून ६० अंि फॅ. िे पेक्षा तपमान िास्त असल्यास, दुधातील शििंाणूंिी संख्या िंाढती राहते 

असे शदसते. म्हणून दूध शटकिंण्यासाठी ६० अंि फॅ. पेक्षा कमी तपमान ठेिंणे आिंश्यक आहे. दूध थंड 
तपमानात ठेिंल्यामुळे त्यािे आयुष्ट्य िंाढते हे िरी खरे असले, तरी त्यालाही काही मयादा आहेत. 
दुधामधील िीिंाणूिें िंगीकरण त्यानंा मानिंणाऱ्या तपमानानुसार करण्यात येते. १) थंड तपमानात 
िंाढणारे म्हणिे सायक्रोशफलीक िीिंाणू, २) मध्यम वकिंा सिंथसाधारण तपमानात िंाढणारे म्हणिे 
थमोशफलीक िीिंाण,ू िं ३) उष्ट्णता सहन करू िकणारे म्हणिे थमोड्युरीक िीिंाणू थंड तपमानात 
सायक्रोशफलीक िीिंाणूिंी िंाढ िालूि रहाते. आपल्या घरात एकदा दूध तापिंल्यािंर थमोड्यूरीक 
िीिंाणूंपासून िं पुनप्रदुर्षणापासून होणाऱ्या धोतयामुंळे दुधािे आयुमान अशनशश्चत असते. उष्ट्ण तपमानात 
दूध ठेिंनू ते शटकशिंण्यापेक्षा, ते थंड तपमानात ठेिंनू शटकिंणे, अशधक सुलभ िं कमी खिािे आहे. त्यात 
दुधािे शिंघटन होण्यािा धोका कमी आहे. दूध शटकिंण्यामागिी ही िास्त्रीय कारणमीमासंा लक्षात घेतली, 
की दुग्ध व्यािंसाशयकाला पढुील काळिी घेणे सोपे असते. उत्पादन िं शिंक्री यात मोडणारा िंळे लक्षात 
घेऊन प्रशक्रयेिे स्िंरूप ठरशिंता येणे ितय आहे. 
 

णक्रयाशक्ती : 
 

प्रशक्रयेिे स्िंरूप लक्षात आले, तरी प्रशक्रयेिे खिथ िैंयक्ततक उत्पादकानंा परिंडण्यासारखे नाहीत. 
त्यासाठी एक तर दुधािी हाताळणी मोठ्या प्रमाणािंर हिंी वकिंा अनेक ितेकऱ्यािें सामुदाशयक प्रयत्न 
हिंते. यातूनि सहकारी िळिंळ उदयास आली. ज्या शठकाणी सहकारी िळिंळ रुिू िकली नाही, तेथे 
िासनास त्यात लक्ष घालािं ेलागले. 
 

दूध उत्पादन के्षते्र िेिंढी दूर तेिंढी दुधािी िंाहतूक अशधक िं िंाहतुकीिे अंतर शकती कमी िास्त 
आहे या पेक्षा िंाहतुकीच्या सोयी शकती उपलबध आहेत यािंर त्यातील सोयीस्करपणा अिंलंबनू आहे. पण 
िंाहतुकीत धूळ, मानिंी संपकथ  िंगैरे धोके शिंिारात घेण्यािोगे आहेत. खेड्यातून सायकलिंर बरण्या िंाहून 
एस. टी. स्टाडिंर पोहोिल्या तरी एस. टी. िी िंाट पहात त्या बरण्यानंा, कोठल्या पशरसरात शकती िंळे 
िंाट पहात थाबंािं ेलागते यािा शिंिार होणे आिंश्यक आहे. एस. टी. च्या टपािंर वकिंा रकमध्ये मागील 
बािूस दुधाच्या बरणीच्या बािूला मातीिी टोपली आहे की िेिंणािा डबा, िंा कादंा-भाकरीिे गाठोडे 
आहे, यािंर दुधाला येणाऱ्या िंासािे भशिंतव्य अिंलंबनू आहे. दुधािे आरोग्यकारक स्िंरूप शटकशिंणे, 
िंाहतूक समस्यामुंळे येणाऱ्या अडिणींना तोंड देणे, िंगैरे हेतूपोटी दुधािंर प्रशक्रया करणे सुरू झाले. पण हे 
कायथ, एकयादुकयािे नाही. मंुबई, पुणे, नागपूर िंगैरे िहरातून काही व्यतती नेटाने हा व्यिंसाय करीत 
आहेत. पण त्यानंाही शदिंसेंशदिंस िंाढणारे खिथ डोईिड होत आहेत. आशण म्हणनू त्यािें शिंक्रीमूल्य िंाढते 
राहाते आहे. 
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णवक्रीपूवथ प्रणक्रया : 
 

दुधािंर करािंयाच्या प्रशक्रयािें स्िंरूप स्थूलमानाने पुढीलप्रमाणे असते. 
 

१) दूध गाळणे स्िंच्छ करणे 
२) दूध थंड करणे 
३) ग्राहकािंी मागणी आशण पुरिंठ्यािे प्रमाण यानुसार करािंी लागणारी घृतािं टके्किंारीिी 

फेरफार (स्टाडडथडायझेिन) 
४) टोण्ड शमल्क, डबल टोण्ड शमल्क, शरकम्बाईन्ड दूध िंगैरेंिी शनर्थमती 
५) पाश्चरीकरण 
६) िीतगृहात साठिंण 
७) िीतपेयातूंन अथिंा िीतिंाहनातून दुधािी ग्राहक-केद्रापयंत िंाहतूक 
८) शनिंतुकीकरण 
९) शडस्पेन्ससारख्या आधुशनक यंत्रािा दुधाच्या शिंक्रीसाठी उपयोग 

 
दूध गाळिे, स्वच्छ करिे : 

 
शनसगथतः दुधात दृश्य किरा नसतो. यािे कारण िरीराच्या अंतस्थ भागातून प्रसिंलेल्या दुधात 

असा किरा येणे असंभिं आहे. पण दूध काढतेिंळेी, दुभत्या िनािंराचं्या अंगािंरील धूळ, केस, काडी, 
अन्य किरा दुधात प्रिंिे करणे सहि ितय आहे दूध दोहनाच्या िंळेी गाय–म्हैस हगणे िं त्या मलमुत्रािे 
वितोडे दुधात उडणे अितय आहे असे म्हणता येणार नाही. बरेि िंळेा सकाळ-सायंकाळी, म्हणिे दूध 
दोहनाच्या िंळेी स्िंच्छतेच्या दृष्टीने केर काढण्यािे काम िालू असते. गोठा झाडला िात असतो. अिािंळेी 
िंातािंरणातील केरकिरा दुधात कळत नकळतपणे शिरतोि. दूध काढणाऱ्यािें हात, िरीर नेहमी स्िंच्छ 
असतेि असे नाही. फार क्वशितप्रसंगी तो हातपाय धुऊन, दोहनाला सुरुिंात करतो. दुधासाठी िंापरलेली 
भाडंी शकती स्िंच्छ आहेत यािाही शिंिार करािंयास हिंा. शपढीिात पद्धतीनुसार आपण राख वकिंा मातीने 
भाडी घासतो. िं अपुऱ्या पाण्याने धुऊन काढतो. िंाहत्या नळाखाली भाडंी धुिंायला, खेडोपाडी नळ योिना 
अिून कायाक्न्िंत व्हायच्या आहेत. त्यामुळे बादलीभर पाण्यात अशधकाशधक भाडंी धुण्यािा कल असतो. 
म्हणून दुधाच्या भाडं्यातून येणारा केरकिऱ्यािा िंाटा नाकारता येत नाहीत. 
 

दूध स्िंच्छ करण्यात दोन महत्िंािे मुदे्द आहेत. त्यातील पशहला मुद्दा म्हणिे केरकिऱ्यामुळे 
होणारा दुधािंरील रासायशनक पशरणाम म्हणिे दुधािी ििं बदलणे, लौकर नासणे िंगैरे टाळणे आशण 
दुसरा म्हणिे सूक्ष्म िंतंूना प्रोत्साहन शमळून त्यािंी संख्या भरमसाठ गतीने िंाढते त्याला प्रशतरोध करणे. 
यासाठी दूध दोहनासाठी िंापरािंयािी भाडंी ितयतो अरंुद तोंडािी असािंी िं त्यािंा मुखभाग सपूंणथपणे 
िंातािंरणािी संपकथ  साधेल इतका उघडा नसािंा. दूध काढताक्षणीि िंस्त्रगाळ करणे सिंात सोयीिे. 
िंापरािंयािी िंसे्त्र मात्र फार भरड असू नयेत ‘मलमल’ िे कापड श्रयेस्कर. दूध उत्पादनातील संभाव्य 
केरकिऱ्यािे धोके गाळल्यामुळे कमी होतात. 
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स्वच्छ दूध उत्पादन 

 
उत्पादकाकंडून दूध शनघाल्यानंतर िर लगेि ग्राहकाकडे िाणार असेल तर काही अशधक प्रशक्रया 

करण्यािी आिंश्यकता नाही. पण िर दूध सहकारी संस्थेत वकिंा सरकारी कें द्रात द्यािंयािे असेल तर, 
त्या कें द्रािंर िंा संस्थेत दूध गाळण्यािी आिंश्यकता आहे. उत्पादक आपल्या बरणीतून दूध आणताना दूध 
वहदकाळू नये म्हणून गिंतािी लहानिी िुडी वकिंा फडके बरणीच्या तोंडािी बाधंतो. त्यािा हेतू स्तुत्य 
आहे. पण त्या गिंताच्या काड्या कळत नकळत दुधात िातात. घरातल्या सगळ्या गाई–म्हिी शपळून 
होईपयंत दुधािी बरणी उघडीि रहाते, त्यात मािा, डास आपले भक्ष्य िोधण्यािा प्रयत्न करीत असतात. 
दुधात नागािी शपले, उंदीर शनघाल्यािी प्रकरणे मधून मधून िंतथमानपत्रात िंािािंयास शमळतात म्हणून अिा 
कें द्रािंंर िं संस्थािंंर दूध गाळण्यािी, झाकण्यािी व्यिंस्था असणे आिंश्यक आहे. अिा शठकाणी दूध 
िंस्त्रगाळ न करता बारीक रव्याच्या िाळणीतून दूध गाळून घेतले तरी िालते. 
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दूध आणि आरोग्य : 
 
प्रगत देिात दुधािे आरोग्य िसे समिले िाते िं आिरले िाते तसे भारतात अद्याप समिले िात 

नाही. सहकारी, सरकारी वकिंा खािगी दूध प्रकल्प भारतात िसिसे क्स्थरािंत आहेत, तसतिी स्िंच्छ 
दुधािी िाण िंाढत आहे. पण दूध शनर्थमतीमध्ये पाळािंयािी काटेकोर स्िंच्छता आशण दूध शटकशिंण्यासाठी 
ते कमी तपमानात ठेिंण्यािी पद्धत अद्याप आिरणात आणली िात नाही. आशण त्यामुळे दुधात अनेक सूक्ष्म 
िंतंूिा प्रादुभािं िंाढता राहणें िं त्यायोगे रोगािंा फैलािं होणें संभिंनीय आहे. परंतु भारतात दूध प्रािन 
करण्यापूिंी उकळून घेण्यािी फार सोयीिी प्रथा आहे. आशण त्यामुळे संभिंनीय धोके टळले आहेत. 
घटसपथ, अमािं, शिंर्षमज्िंरासारख्या रोगािंा दुधातून प्रसार होतो. पण त्या रोगाचं्या साथीच्या िंळेी 
अद्यापही त्या दृष्टीनें पाशहले िात नाही. बऱ्याि िहरातून दुभती िनािंरे मोठ्या प्रमाणािंर भरिंस्तीत 
राहात असतात. आशण त्यामुळे ह्या िनािंरापंासून मनुष्ट्याला प्रत्यक्षपणे होणारा रोगािंा प्रादुभािं इतका 
मोठा असतो की, दुधािंाटे होणारा प्रसार त्या मानाने गौण िंाटािंा. िासनाच्या िं सहकाराच्या संघटीत 
प्रयत्नामुळे हे शित्र शदिंसेंशदिंस बदलत आहे. 
 

दुधाबाबतच्या अपेक्षा : 
 

दूध उत्पादनािी शनगडीत असलेल्या व्यतती आशण सघंटना त्यािंी शिंपुलता लक्षात घेता आशण 
दरडोई होणारे कमी प्रमाणातले दूध उत्पादन पाहता दूध उत्पादनासाठी पशरणामकारक कायदे तयार 
करणे कठीण होत आहे. सध्यािे दुधासंबधंीिे कायदे अक्स्तत्िंात आहेत. त्यािंा रोख प्रामुख्याने दुधातील 
भेसळ थाबंशिंणे हाि आहे. काही महानगरपाशलकाचं्या शनयमानुसार िनािंरािें तबेले, दुधािी दुकाने 
िंगैरेबाबत बधंने घातलेली आहेत िं थोड्या फार स्िंच्छतेिी अपेक्षा शनमाण केली आहे. परंतु हे कायदे 
वकिंा शनयम िंस्तुशनष्ठ नसून बऱ्याि अिंी प्रगत देिािें केलेले अनुकरण असते. स्थाशनक पशरक्स्थतीनुसार 
त्यात बदल करणे आिंश्यक असते. दूध भेसळ प्रशतबधंक कायद्यािे अंमलबिािंणीही नीटपणे केली िात 
नाही. कदाशित् अपुरी यंत्रणा वकिंा सिंथसाधारण आस्थेच्याअभािंी असे होत असािं.े 
 

दूध रं्ड करिे : 
 

मोठ्या प्रमाणािंर दुधािी हाताळणी वकिंा िंळेीअिंळेी करािंी लागणारी दुधािी शिंक्री अिा 
कारणानंी दूध शटकिंनू ठेिंणे भाग पडते. आशण दूध थंड करणे हा त्यािंरील सोपा उपाय आहे. काही 
शठकाणी दुधािी शिंक्री शदिंसातून एकदाि होते, तर उत्पादन मात्र दोनदा होते. सकंरीत गाईपैकी काही 
गाई शदिंसातून तीन िंळेा शपळाव्या लागतात अिा प्रसंगी पूिंापार प्रथा दूध मडतयात भरून हिंिेीर िागेत 
हंडीसारखे टागंनू ठेिंण्यािी आहे. हिंतेील उष्ट्णतेमुळे बाष्ट्पीभिंन होऊन मडतयातील दूध थंड रहाते. ही 
त्यातील िास्त्रीय शक्रया होय. काही शठकाणी िशमनीत रािंण परुून रािंणात पाणी भरून त्यात दुधािी 
भाडंी लोंबकळती ठेिंतात. रािंणातील पाणी गार असते म्हणून दूधही गार होते. हंड्याभोिंती ओली पोती 
गंुडाळणे हीसुद्धा रुढ पद्धत आहे. पण या सिंथ प्रथा लहान प्रमाणािंंर दूध हाताळण्यास योग्य आहेत. 
 

लहान लहान सहकारी संस्थािंंर पाण्यािी टाकी बाधंािंी िं त्यात दुधाच्या बरण्या ठेिंाव्या. दूध 
स्तनातून बाहेर पडते िंळेी त्यािे तपमान िनािंराच्या अंगाइतके म्हणिे १०२ अंि फॅ. असते, सिंथसाधारण 
पाण्यािे तपमान ऋतूमानाप्रमाण ५० अंि ते ८० अिं फॅ. असते. पाण्याच्या टातयात दुधाच्या बरण्या 
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ठेिंल्यामुळे दुधािे तपमान १०२ अंि फॅ. िंरून ८० अंि फॅ. इतके कमी होऊ िकते. याि टातयात थोडासा 
बफथ  वकिंा बफािे पाणी टाकले तर िीत करण्यािा पशरणाम इष्टतेपेक्षा िास्त होईल. दूध थंड करण्यािा 
उदे्दि समिून घेतला तर, त्यािे िीतकरण शकती लौकर होणे आिंश्यक आहे िं त्यानुसार कोठली पद्धत 
िंापरणे ईष्ट ते ठरशिंता येईल. दुधािे नैसर्थगक तपमान १०२ अंि फॅ. आहे. िंातािंरणाच्या तपमानानुसार ते 
कमी कमी होत िंातािंरणाच्या तपमानािी क्स्थरािंते. सुमारे ७० अंि फॅ. तपमानात सूक्ष्म िंतंूिी िंाढ फार 
झपायाने होते. म्हणिे दूध या तपमानातून दूर ठेिंणे वकिंा ितय शतततया लौकर दूर ठेिंणे आिंश्यक 
ठरते. हा उदे्दि लक्षात घेतला तर आपल्या घरगुती िुन्या पद्धती फारिा उपयोगी नाहीत हे शदसून येईल. 
 

 
संकिंन : पूिथ दक्षता 

 
दूध थंड करण्यासाठी बफािा िंापर करणे सोईिे ठरते. परंतु बफथ  कारखाने सिंथसाधारणपणे 

मोठ्या िहरात असतात िं दूध उत्पादन ग्रामीण भागात असते. त्यामुळे बफािी िंाहतूक दूध संकलन 
करण्यापूिंीि करािंी लागते. आइस िेंबरच्या सहाय्याने दूध थंड करणे सोयीिे पडते. सिंथसाधारण 
आकाराच्या आइस िेंबरमधे दोन ते तीन शकलो बफथ  राहू िकतो िं त्यायोगे सुमारे ३० शलटर दुधािे १० ते 
१५ शडग्री तपमान सुमारे १ तासात कमी होते. ३० शलटर दुधािे तपमान कमी करण्यास सुमारे ५ शकलो बफथ  
आिंश्यक आहे. सिंथसाधारणपणे संघशटत माध्यमानंा या पद्धतीने दूध थंड करून संकलीत करण्यास 
प्रशतशलटर दुधामागे अधा ते पाऊण शकलो बफथ  लागतो. उन्हाळ्याच्या तीव्रतेनुसार हे प्रमाण १ शकलोपयंत 
असणे ितय आहे 
 

यतं्राचा वापर : पार्श्थभूमी : 
 

यापेक्षा दूध थंड करण्यासाठी ‘सरफेस कुलर’ या यंत्रािा िंापर सरास केला िातो. थंड पाण्याच्या 
नळ्यािंंरून दुधािा प्रिंाह सोडण्यात येतो िं दुधािा पातळ पडद्यासारख्या एक एक थर थंड होऊन 
खालच्या कॅनमधे गोळा होत असतो. या यंत्रामुळे बफाच्या खिात थोडी बित होते आशण िीतकरणािे काम 
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िंगेाने होते. एका तासात या पद्धतीने पािि े ते एक हिार शलटर दूध थंड करणे ितय असते एखाद्या 
टाकीत पाणी भरून त्यात कॅन ठेिंल्यास िं पाण्यािी पातळी कॅनच्या गळ्यापेक्षा कमी पातळीिंर ठेिंली तरी 
दूध थंड करण्यािे उद्दीष्ट साध्य होऊ िकते. टातयातले पाणी शितके थंड त्याप्रमाणात कॅनमधे असलेले 
दूध थंड होणार. आता हे पाणी थंड होण्यासाठी बफािा वकिंा िीतकरण यंत्रािा उपयोग केला िातो. 
िीतकरण यंत्राच्या सहाय्याने कॅनमधेही दूध थंड करणे ितय असते. साधारण अध्या तासात दूध थंड 
करणारी यतें्र उपलबध झाली आहेत. 
 

 
 

दूध िीतकरणासाठी याशंत्रक पद्धत शनशश्चत करताना संकलीत झालेले दूध लिंकरात लिंकर कसे 
थंड करता येईल हे पाहणे आिंश्यक आहे. दूध शनर्थमती होताक्षणीि ते थंड होऊ िकल्यास ते अशधक 
शहतािंह आहे. सूक्ष्म िीिंाणूंच्या संख्या िंाढीस प्रशतकूल तपमान त्िंरेने शनमाण करणे आिंश्यक आहे. 
िीतकरण करताना िी यंत्रसामुग्री िंापरू ती स्िंतः शनिंतूक असली पाशहिे. तसेि ती िंळेोिंळेी शनिंतुक 
करणे ितय असली पाशहिे. गुळगुळीत पृष्ठभागािी िंतुथळाकार उपकरणे या दृष्टीने फार सोयीिी असतात. 
िेथे पृष्ठभागािंंर कोन शनमाण होतील तेथे साधंीफटीत दुधािे शिंिरे्षतः घृतािंािे घटक शिकटून बसतात िं 
अिा िास्त सूक्ष्म िीिंाणूंना सुरशक्षत शनिंासस्थाने बनतात. ही उपकरणे िंारंिंार धुिंािंयािी असतात, 
रासायशनक द्रिंानंी शनिंतुक करािंयािी असतात. काही प्रसंगी िंाफेच्या फिंाऱ्यानंी शनिंतूक करािंयािी 
असतात म्हणून उपकरणासंाठी िंापरािंयाच्या धातूिा शिंिार होणे आिंश्यक आहे शपतळ, ताबं,े िस्त िंगैरे 
धातू त्या मानाने कमी उपयोगािे आहेत. शनष्ट्कलंक पोलाद वकिंा स्टेनलेसस्टील सिंात अशधक उपयोगी 
पडते. 
 

अपेशक्षत पशरणाम शमळण्याच्या दृष्टीने, इन्स्टंट कुलींग वकिंा तात्काळ िीतकरण यंते्र अशधक 
सोयीिी. दोन हिार शलटर दूध भरलेली टाकी दोन तासाच्या कालािंधीत, अपेशक्षत तपमानापयंत थंड 
करण्यापेक्षा, तािी हिार शलटर िंगेाने दोन तासात सिंथ दूध पूणथपणे थंड करणें अशधक श्रेयस्कर असते. या 
यंत्रािी शनिंड करताना, त्याचं्या िीतकरणाच्या िंगेापेक्षा, िीतकरणासाठी प्राप्त केलेले दूध दोहन 
कालापासून तीन िार तासानंी थंड करायिे असेल तर, िंगेिंान िीतकरण यंते्र आिंश्यक आहेत. पण, 
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दोहनकालापासून एक दीड तासाति िर ते यंत्राद्वारे थंड करािंयािे असेल, तर कमी िंगेिंान यंते्र 
सोयीिी िीतकरण यंत्रसामुग्रीिा उपयोग शिततया शिंकें शद्रत प्रमाणात करािंयािा असेल, शतततया 
प्रमाणात त्यािा िीतकरण िंगे कमी असला तरी िालतो. यािाि अथथ डेस्को, बल्क, कुलर िंगैरे सारखी 
साधने एकेका खेड्यापुरती मयाशदत असािंीत. सामुहीक िीतकरणासाठी त्यािंा िंापर योग्य नाही. 
 

दूध िीतकरणासाठी सिंथसाधारणपणे दोन प्रकारच्या पद्धती प्रिशलत आहेत. पशहली म्हणिे 
मानिंिशलत िं दुसरी म्हणिे यंत्रिशलत पद्धती माठ, रािंण, मडके िंगैरे मातीच्या भाडं्यात, 
बाष्ट्पीभिंनामुळे पाणी िागंले थंड होते. या पाण्यात दुधािे भाडें लोंबकळत ठेिंले, तर त्या पाण्यामुळे दूधही 
थंड होते, प्रत्यक्ष मातीच्या भाडं्यातं दूध ओतले तर ते थंड होईल, पण त्याला मातीिा िंास लागेल म्हणून 
या पाण्यात दुधािे भाडें लोंबकळत ठेिंणे सोयीस्कर आहे दुधाच्या हंड्यानंा बाहेरून वकतान वकिंा 
पोत्याच्या कापडािे (शछद्रयुतत कापड) असे शििंले, ते िंारंिंार ओले केले तरी बाष्ट्पीभिंनामुळे हंड्यातंील 
दूध थंड राहाते. पण हे प्रयोग उन्हाळ्यात िेिंढे यिस्िंी होतात, तेिंढे पािंसाळ्यात वकिंा शहिंाळ्यात 
पशरणामकारी होत नाहीत. त्यामुळे दुधाच्या हंड्यात बफथ  भरलेले भाडें लोंबकळत ठेिंणे अशधक पशरणाकारी 
ठरते. आि खेडोपाडीसुद्धा आइस िेंबसथिा प्रसार झाला आहे. 
 

आिकाल मोठमोठ्या टातयामंध्ये (स्टेनलेस स्टीलच्या) दूध साठिंनू त्याति थंड करण्यािी यंते्र 
शनघाली आहेत. या यंत्रानंा सिंथसाधारणपणे कुलींग टातस वकिंा बल्क कुलसथ असे म्हणतात. 
सिंथसाधारणपणे १ ते २ हिार लीटर क्षमतेच्या या टातया दोन तासात दूध थंड करतात. दूध थंड करण्यािी 
प्रशक्रया शितकी िीघ्र तेिंढी अशधक िागंली म्हणून आता प्लेट िीलसथ नािंािी िीतकरण यंते्र शनमाण झाली 
आहेत. थंड झालेले दूध िंातानुकूलीत टातयात वकिंा इन्स्युलेटेड टातयात साठिंले िाते. 
 

 
दुधाची साठवि 

 
दूध थंड करण्यामुळे आशण ते थंड क्स्थतीत ठेिंल्यामुळे त्यातील सूक्ष्म िंतंूिी िंाढ रोखण्यात येते िं 

त्यामुळे दूध नासण्यािी साहशिक प्रशक्रया रोखली िाते. दुधािे तपमान िंाढले, तर हे सूक्ष्म िंतू पुन्हा 
िोमाने िंाढतात िं त्यामुळे दूध नासण्यािा धोका िंाढतो. त्यामुळे दूध नुसते थंड करून भाग नाही; तर ते 
अखंडपणे थंड ठेिंणे आिंश्यक असते. 
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थंड केलेल्या दुधात साय सथंपणे िंर येते िं त्यायोगे िर ते दीघथकाल टाकीत साठिंले तर िंरती 
साय म्हणिे घृतािं िं खाली मलईशिंरहीत दूध असे दोन भाग होतील. म्हणून दूध थंड असताना कायम मद 
हालिाल त्यात ठेिंणे आिंश्यक आहे यासाठी ॲशिटेटसथिी व्यिंस्था केलेली असते. हे ॲशिटेटसथ 
मंदगतीने शफरणे आिंश्यक आहे. नाही तर घुसळण्यािी शक्रया होऊन सिंथ घृतािं लोण्यासारखा िंगेळा 
होईल. 
 

प्रमािीकरि (स्टँडडायझेशन) : 
 

दुधािे शिंक्रीिे भािं सिंथसाधारणपणे त्याच्या प्रतीिंर ठरशिंलेले असतात. यािा अथथ त्यातील 
घृतािंाच्या प्रमाणािंर ठरशिंलेले असतात, असे म्हटले तर फारसे िूक होणार नाही. गाईच्या दुधापेक्षा 
म्हिीिे दूध महाग असते यािे हेि कारण आहे. अिी भािंधारणेिी कसोटी योग्य आहे वकिंा नाही, हा िरी 
शिंिंाद्य मुद दा असला तरी िंस्तुक्स्थती नाकारता येणार नाही म्हिीच्या दुधात घृतािं ७ टततयापेक्षा अशधक 
आहेत, त्या दुधातून काही टके्क घृतािं काढून अशतशरतत घृतािंाच्या सहाय्याने पुन्हा दूध तयार करणे िंगैरे 
प्रकार प्रिलीत आहेत. ज्या देिात दुधािे उत्पादन अमाप आहे अिा शठकाणी दुधािी भकुटी तयार होते. ही 
भकुटी आयात करून त्यात आपले अशतशरतत घृतािं शमसळून निंीन दूध तयार करणे ितय आहे. 
मनुष्ट्यमात्राला ३ ते ३·५ टके्क घृतािंापेक्षा अशधक घृतािं पित नाहीत, या तत्त्िंािा फायदा घेऊन अशतशरतत 
िरबीिा उपयोग अन्य शठकाणी करणे हाि या स्टाडडायझेिनमधला हेतू आहे. टोण्ड दूध, डबल टोण्ड दूध 
हे त्यातलेि प्रकार आहेत. 
 

 
प्रमािीकृत दुधाची णनर्ममती 
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७. प्राशनार्थ दूध 
 

नैसर्मगक अवस्र्ा 
 

शनरोगी गाई वकिंा म्हिीिे दूध स्त्रिंतेिंळेी ििंळििंळ िंतुशिंरहीत असते, यािा अथथ त्या दुधात 
त्यािंळेी मानिंी िीिंनास अपायकारक अिा सूक्ष्म िंतंूिी संख्या मयाशदत असते. िं दूध खराब होण्यास िे 
सूक्ष्म िंतू िबाबदार असतात, अिा सूक्ष्म िंतंूिा अभािं असतो. परंतु हे दूध स्तननशलका वकिंा िरीराच्या 
अन्य भागािी संपकथ  साधून प्रत्यक्ष बाहेर पडेपयंत त्यात अनेक प्रकारच्या सूक्ष्म िंतंूिा शिरकािं होतो. 
त्यामुळे स्िंच्छ पशरसरात राहून काढलेले दूधसुद्धा काही िंळेात नासण्यािा संभिं असतो. 
 

प्रणक्रया का? 
 

दूध िेव्हा बऱ्याि गाई–म्हिींिे एकत्र केलेले असते, तेव्हा त्यातील सूक्ष्म िीिंिंतंूमुळे उद भिंणारा 
धोका मोठा असतो. दुभत्या िनािंराचं्या आरोग्यामुळे िेिंढा हा प्रश्न गंभीर असतो, त्यापेक्षा िास्त दूध 
हाताळणारी माणसे, त्यािंी स्िंच्छता, त्यानंी िंापरलेली भाडंी आशण पशरसरािी स्िंच्छता या कारणामुंळे 
त्यािे गाभंीयथ िंाढते. दूध हे िसे आपल्या मानिंािे पूणथ अन्न आहे; तसेि ते इतर सूक्ष्म िीिंािेंही पूणथ अन्न 
आहे. त्यामुळे दूध प्रािनापूिंी त्यािंर अन्य सूक्ष्म िीिंानंी शकती हल्ला केला आहे. आशण त्यािंी सखं्या 
मयाशदत किी ठेिंता येईल याकडे लक्ष देणे आिंश्यक आहे. त्या सूक्ष्म िंतूच्या िंाढीला पोर्षक असे तपमान 
उष्ट्ण कशटबधंातील सिंथ देिात असते. त्यामुळे दूध, द्रिं क्स्थतीत शटकशिंणे ही या देिात एक प्रकारिी 
कसरति ठरते. शिंिरे्ष प्रयत्न केल्याशििंाय दूध शटकशिंणे कठीणि असते. प्रािनाथथ दुधात शकमान 
रोगकारक िंतू नसण्यािी दक्षता घेणे आिंश्यक आहे. सूक्ष्म िंतूिी िंाढ रोखण्यासाठी सिंथ साधारणपणे 
दोन मागथ अिंलंशबले िातात. पशहला म्हणिे प्रशतकूल पशरक्स्थती शनमाण करून त्यािंी संख्या ‘िैसे थे’ 
ठेिंणे िं दुसरा म्हणिे उष्ट्णतेसारख्या प्रशक्रयानंी त्यािंी सखं्या कमी करणे. 
 

शीतकरि : 
 

शिंशिष्ट तपमानात सूक्ष्म िंतंूिी िंाढ िोरात होते. यािाि अथथ अन्य तपमानात त्यािंी िंाढ मयाशदत 
प्रमाणात होते वकिंा पूणथपणे थाबंते. अनेक प्रयोग केल्यािंर असे आढळून आलेले आहे की दूध थंड 
ठेिंल्यास त्यातील सूक्ष्म िंतू फारि मंदगतीच्या संख्येने िंाढतात. त्यामुळे दूध काढल्याबरोबर ते थंड 
केल्यास िं तसेि थंड ठेिंल्यास ते दीघथकाळ शटकू िकते िं त्यामुळे आपण लाबं अतंरािंर त्यािंी िंाहतूक 
करू िकतो. शमरि, िाळीसगािं, श्रीरामपूर, किथत (कुलाबा शिल्हा), मलकापूर िंगैरे शठकाणाहूंन 
बफाइतके दूध थंड करून त्यािी िंाहतूक रेल्िंनेे केली िाते. बफाच्या लाद्यासारख्या दूध बफाच्या लाद्याही 
काही शठकाणी बनशिंल्या िातात. िं बाहेरील साच्यासकट त्यािंी िंाहतूक केली िाते. रािंणात पाणी 
भरून, त्यात दुधािे भाडें लोंबकळत ठेिंणे हा सुद्धा दूध थंड करण्यािा एक प्रकार आहे. दुधाच्या बरण्यानंा 
बाहेरून ओली पोती बाधूंन, सायकलस्िंार दुधािी िंाहतूक करीत असतात. बाष्ट्पीभिंनामुळे दुधािे तपमान 
थंड राहते हीि यातील िास्त्रीय कारणमीमासंा होय. बफाच्या सहाय्याने दूध थंड करणे ही शक्रया फतत 
संघशटत शिंक्री-माध्यमातून केली िाते. िीतकरण यंत्रादं्वारे दूध थंड करण्यािे अनेक प्रकार आहेत. 
त्यापैकी क्षशणक (इन्स्टंट) िीतकरण यंते्र अशधक प्रभािंी ठरतात. दूध शटकशिंण्यासाठी नुसते थंड करून 
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भागत नाही; तर ते थंड क्स्थतीत ठेिंािं ेलागते. यासाठी उष्ट्णता प्रशतबधंक िंषे्टण असलेल्या भाडं्यामध्ये ते 
साठिंण आिंश्यक असते. 
 

उष्ट्ितेची प्रणक्रया : 
 

िीतकरणामुळे दुग्धिन्य अपाय लाबंिंले िातात. िे आि घडणार आहे ते कालातंराने घडिंता 
येते. ित्रूिा हल्ला थोपशिंण्यापेक्षा ित्रूिंर आघात करणे अशधक सोयीिे असते. म्हणनू या सूक्ष्म िंतंूिा नाि 
करता आला तर अशधक श्रयेस्कर आपल्याकडे म्हणिेि भारतात सिंथत्र दूध शपण्यापूिंी तापिंनू घेण्यािी 
परंपरा आहे. त्यातील मूळ हेतू दुधातील सूक्ष्म िंतंूिा नाि करणे हाि आहे. दूध उतू िाईपयंत तापशिंणे 
म्हणिे ते २१२° फॅरनहीट वकिंा १००° से. गे्रडपयंत तापशिंणे या शक्रयेत दुधातील बहुसंख्य सूक्ष्म िंतंूिा 
नाि होतो आशण त्यामुळे ते शपण्यास सुरशक्षत ठरते. काही सूक्ष्म िंतू स्िंतःच्या िरीराभोिंती कठीण किंि 
शनमाण करतात िं उष्ट्णतेला तोंड देतात. अपायकारक िीिंाण,ू सुदैिंाने उष्ट्णतेला तोंड देऊ िकत नाहीत. 
अनेक प्रयोग िं अनुभिंानंतर असे शसद्ध झाले आहे की रोगकारक िंतू १६२° फॅ. पेक्षा िास्त उष्ट्णता सहन 
करू िकत नाहीत सिंात अशधक उष्ट्णता सहन करणारा क्षय रोगािा िंतू १६२° फॅ.ला पधंरा सेकंद 
ठेिंल्यास मरतो. म्हणून या तपमानापयंत तापशिंले तरी भागण्यासारखी आहे. परंतु उरलेल्या िंतंूिा 
प्रादुभािं कमी होण्यासाठी ते थंड ठेिंािं े लागते. या शिंशिष्ट तपमानािंर दूध तापिंनू लगेि थंड ठेिंािं े
लागते. या शिंशिष्ट तपमानािंर तापिंण्याच्या िं दूध थंड करण्याच्या प्रशक्रयेला पाश्चरायझेिन असे म्हणतात. 
पाश्चात्य िास्त्रज्ञ लुई पाश्चरने लािंलेल्या िोधािंरून या प्रशक्रयेस हे अशभदान पडले आहे. 
 

पाश्चरीकरणासाठी िंापरािंयाच्या दुधाबाबत पुढील िार कसोया पाळणे आिंश्यक असते. 
 

१) िास्तीत िास्त असंसर्थगक दूध उपलबध करणे. 
२) सिंथ रोगकारक िंतंूिा नाि करणे िं दुधािा मूळ िंास न शबघडशिंणे िं त्यातील पोर्षक 

घटक अबाधीत ठेिंणे. 
३) पाश्चरीकृत दुधािा कोठल्याही सूक्ष्म िंतंूिी संसगथ येऊ न देणे. 
४) दूध तापशिंण्याच्या प्रशक्रयेतून शनसटलेल्या िंतंूमूळे दूध नासणार नाही अिी खबरदारी 

घेणे. 
 

दूध पाश्चरीकरणाच्या शिंशिंध पद्धती प्रिलीत आहेत. प्रत्येक पद्धतीत काही शिंशिष्ट फायदे-तोटे 
आहेत. दूध तापिंताना त्याला कसलाही िंास येणार नाही. एिंढी काळिी सगळ्या पद्धतीत प्रामुख्याने 
घेतली िाते शिततया कमी तपमानाला दूध तापिं ूशततकी िास्त िंळे उष्ट्णता द्यािंी लागते. सिंथसाधारणपणे 
पुढील सहा पद्धतींिा सोयीनुसार िंापर केला िातो. 
 

१) बॅच होल्डर पद्धत : या पद्धतीत ५०० ते १००० लीटर क्षमतेच्या टाकीभोिंती, गरम पाण्याच्या 
नळ्या, मधून िंाफ वकिंा गरम पाणी खेळिंले िाते िं त्यायोगे दुधािे तपमान १४०° फॅ. वकिंा ६०° से. पयंत 
िंाढिंले िाते. पढेु याि तपमानािंर दूध सुमारे ३० शमशनटे ठेिंले िाते िं नंतर थंड पाण्याच्या सहाय्याने दूध 
याि टाकीत १०° से. वकिंा ५०° फॅ. पयंत थंड केले िाते. नंतर दूध टाकीतून बाहेर काढून अन्य साधनानंी 
५° से. वकिंा ४०° फॅ. पयंत थंड केले िाते. या पद्धतीत एका िंळेी टाकीच्या क्षमतेइतकेि दूध पाश्चरीकृत 
होऊ िकते. 
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२) प्रवाही धारि पद्धत (कंटीन्द्युअस होल्डींग पद्धत) : या पद्धतीत दूध अन्य साधनानंी ६५° सें. 
पयंत तापिंनू घेऊन मग पशहल्या पद्धतीच्या टातयात दूध अधा तास ठेिंले िाते. नंतर िंरील पद्धतीप्रमाणेि 
थंड करण्यात येते. दूध तापशिंणे िं थंड करणे या दोन शनरशनराळ्या भाडं्यांतून होत असल्यामुळे या 
प्रशक्रयेला पशहल्या पद्धतीपेक्षा अशधक गती शमळते. परंतु या दोन्ही पद्धतीतून िंापरलेली भाडंी स्िंच्छ करणे 
कठीण िाते. भाडं्याच्या बािूला िं तळाला बसलेली ‘करिंड’ वकिंा ‘प्रशथनािे िळके अिंिरे्ष’ काढून 
भाडंी स्िंच्छ करणे कष्टप्रद होते. या शििंाय दूध सतत उष्ट्ण तपमानात राशहल्यामुळे, उष्ट्णताशप्रय सूक्ष्म िंतू 
या प्रशक्रयेत िंाढत राहण्यािा धोका असतो. म्हणिेि पयायाने असे म्हणािंयास हरकत नाही, की पशहल्या 
वकिंा दुसऱ्या बॅिमध्ये (शहश्िामंध्ये) प्रशक्रया झालेल्या दुधापेक्षा शतसऱ्या िौ्या शहश्िामंध्ये सूक्ष्म िंतंूिी 
संख्या कमी होणार नसेल तर ती प्रशक्रया त्या प्रमाणात शनष्ट्प्रभ ठरते. सध्या ही प्रशक्रया पद्धती कालबाह्य 
ठरली आहे. 
 

३) फ्िॅंश लकवा क्षणिक पद्धती : दूध १४० अंि फॅ तपमानािंर अधा तास तापत ठिंण्यापेक्षा क्षणभर 
तापिंनू थंड करणे या पद्धतीत आता पुष्ट्कळि सुधारणा झाल्या असून प्रशक्रया तपमानबाबतही बरेि 
संिोधन झालेले आहे. त्यामुळे ही पद्धत आता कालबाह्य झाली आहे. 
 

४) उष्ट्ि तपमान िंघुकािंीन (एच. टी. एस. टी.) पद्धत : या पद्धतीत दूध ७१ अंि से. वकिंा १६२ 
अंि फॅ. तपमानापयंत तापिंनू त्याि तपमानात सुमारे १५ सेकंद ठेिंले िाते िं नंतर त्िंरेने ४० अंि फॅ. 
पयंत वकिंा ५ अंि से. पयंत थंड केले िाते. या पद्धतीमध्ये प्रिंाहीपणा आणणे ितय झाले आहे. स्टेनलेस 
स्टीलच्या पसु्तकाच्या पानासारख्या पातळ तबकड्यामधल्या पोकळीतून दूध िं गरम पाणी खेळिंनू दूध 
तापिंणे ितय असते. दूध तापशिंण्यासाठी लागणारी उष्ट्णतठ प्रत्यक्ष िंाफेतून वकिंा गरम पाण्यातून घेणे 
ितय असते. आि बहुतेक मोठ्या दुग्धिाळामंधून याि पद्धतीिा अिंलंब केला िात आहे. आि भारतात 
सिंात मोठ्या आकारािे िे पाश्चरीकरण यंत्र उपलबध आहे, त्यािी क्षमता ३०,००० लीटसथ इतकी आहे. या 
पद्धतीत दुधािा बाहेरच्या हिंामानािी अशिबात सपंकथ  नसल्यामुळे िं दूध सतत प्रिंाही अिंस्थेत 
असल्यामुळे दुधािंर साय धरण्यािा प्रश्न उद भिंत नाही. यासाठी िंापरात असलेल्या यंत्रणेमध्ये 
शदिंसेंशदिंस सुधारणा होत आहेत िं शिंशिष्ट तपमानाला दूध तापल्याखेरीि ते त्यातून बाहेर येऊि िकत 
नाही. तसेि दुधाच्या तपमानािे आलेखही काढले िातात. त्यामुळे आलेखाचं्या तपासणीिंरून दूध 
पाश्चरीकृत झाल्यािी खात्री करून घेता येते सध्या अिा तऱ्हेिी यतें्र शनरशनराळ्या क्षमतेमधे म्हणिे तािी 
५०० ते ३०,००० लीटसथ क्षमतेपयंत उपलबध होत आहे. 
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प्रणक्रया णवभाग 

 
५) अत्युच्च तपमानाची प्रणक्रया : पाश्चरीकरणाच्या िंर उल्लेशखलेल्या पद्धतीव्यशतशरतत आिकाल 

दूध काही शठकाणी अत्युच्च तपमानापयंत तापशिंले िाते. िं दुधातील सिंथ संभाव्य सूक्ष्म िंतंूिा नाि केला 
िातो या पद्धतीला आल्राहाय प्रशक्रया पद्धत असेही सबंोधण्यात येते. दुधािे तपमान ३०० अंि फॅ. पयंत 
िंाढिंले िाते. यायोगे दूध दीघथकाळ शटकण्यास मदत होते. हे िरी खरे असले तरी दुधातील अन्य 
उपयोगी घटकािें अिंमूल्यन होते िं दुधािे आहारातील स्थान त्यायोगे गौण ठरण्यािा संभिं उद भिंतो. 
 

पाश्चरीकरणाशििंाय दूध शनिंतुक करण्याच्या पद्धतीही काही शठकाणी प्रिलीत आहेत. या 
प्रशक्रयेसाठी गाईिे दूध अशधक सोयीिे असते. दुधातील सिंथ घटकानंा शिंशिष्ट उष्ट्णतामान द्यािंयािे असेल 
तर ते सिंथ घटक एकिीिं होणे आिंश्यक आहे. िास्त्रीयदृष्ट्या दूध हे शमश्रण आहे. शमश्रणातील प्रत्येक 
घटकािें आकारमान शभन्न आहे. हेि आकारमान बलदाबाने कमी करून समपातळीिंर आणल्यास दूध हे 
शमश्रणाऐिंिी सयुंगासारखे होईल. िं अिा संयुगसम द्रिंाला उष्ट्णता देऊन ते दीघथकाळ शटकिंणे ितय 
आहे. म्हणून शनिंतुकीकरणासारख्या प्रशक्रया अक्स्तत्िंात आल्या. प्रिंासात, लढाईिंर वकिंा दुगथम अिा 
थंड हिंचे्या शठकाणी शनिंतुक दूध नेणे, िंापरणे सोयीिे होते. 
 

या प्रशक्रयेमध्ये िंर साशंगतल्याप्रमाणे दुधािे ‘एकिीिंीकरण’ वकिंा होमोशिनायझेिन करणे 
अगत्यािे आहे. दूध शिंशिष्ट तपमानािंर तापिंनू बाटल्यातून ते पुन्हा शनिंतुक केले िाते. म्हणिे दूध 
प्रत्यक्ष दोन िंळेा तापते आशण त्यामुळे कोठलेही सूक्ष्म िंतू शिल्लक रहात नाहीत. अिा तऱ्हेने शनिंतूक 
केलेले बाटलीबंद दूध प्रत्यक्ष उन्हात ठेिंले नाही तर दोन-िार िंर्ष े शटकायला काहीि अडिण नाही. 
दुधात शनरशनराळी सरबते रंग शमसळून िी दूधपेये करण्यात येतात, ती दूधपेये शनिंतुकीकरण पद्धतीने 
दीघथकाळ शटकिंता येतील. सध्या अिा तऱ्हेिी दूधपेये बािरात उपलबध आहेत. 
 

(६) बाटिंी बंद करिे : ग्राहकाला सीलबधं अिंस्थेत दूध शमळाल्यास पसंत असते. त्यानुसार 
बाटल्यामधून दुधािे िंाटप केले िाते. परंतु बाटल्यािी िंाहतूक, धुणािंळ यामध्ये फुटतूट फार होते. 
बाटली आकाराने िेिंढी लहान तेिंढे शतच्या फुटण्यािे प्रमाण कमी. एका शलटरच्या आकारािी बाटली 
अधा शलटरबाटलीपेक्षा लिंकर फुटते. यंत्राच्या सहाय्याने बुिे लािंणे सोयीिे असते. म्हणून बाटल्या िरी 
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लहानमोठ्या असल्या तरी त्यािंी तोंडे एकाि आकारािी असतात. बुिासंाठी लॅकडथ ॲल्युशमशनयम फॉईल 
िंापरणे सोईिे असते. अन्य तऱ्हेिी झाकणे महाग पडतात. 
 

 
काही पाश्चात्य दूध वेष्टने 

 
बाटल्याऐिंिी अन्य साधनानंी आता दूध सीलबंद करता येते. शिंशिष्ट तऱ्हेच्या प्लॅक्स्टकच्या 

शपिव्यामंधे दूध भरून शपििंीिे तोंड सीलबंद करता येते. सािेट पॅक, टेरा पकॅ अिा शनरशनराळ्या 
अशभधानाने हे शपििंीबंद प्रकार ओळखले िातात. बाटल्याचं्या मानाने या शपिव्यातून िंाटप करणे कमी 
खिािे नाही. 

 
★ ★ 
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८. ग्राहक-उत्पादक याचंा समन्द्वय 
 

दुधाची बाजारपेठ 
 

दैनंशदन शिंक्री करण्यासारखे अनेक व्यिंसाय आहेत. अनेक सेिंाही तिाि दैनंशदन आहेत. 
पोस्टमनिी नोकरी, रस्त्यािंरील झाडूिंाला िंगैरे आत्यंशतक गरिेच्या सेिंा आहेत. त्याचं्या अभािंी 
िीिंनक्रम शिंस्कळीत होण्यािी ितयता आहे. ह्या गरिानंा तर भािं आहेति. पण दुधाइतकी आत्यंशतक 
शनकडीिी गरि दुर्थमळि! 
 

िंास्तशिंकपणे समािातील प्रत्येक कुटंुबाला दुधािी गरि आहे. दुधािे एकूण उत्पादन गरिेच्या 
मानेने तोकडे आहे. त्यामुळे उत्पादीत दुधािा उठािं ताबडतोब व्हािंयाला हिंा. पण प्रत्यक्षात तसे होत 
नाही. या शिंक्री व्यिंसायातील ही एक मोठी समस्या आहे. दुधािा खरा आशण मोठा ग्राहक िहराति आहे. 
म्हणून दूध-उत्पादक िहरात त्याचं्याििंळ येऊन राहू लागला. कृशत्रम िंातािंरणात िेथे माणसांना 
रहािंयास िागा नाही, नळाला पुरेसे पाणी नाही, म्युशनशसपाशलटीच्या साडंपाण्यािी व्यिंस्था नीट नाही, 
अिा शठकाणी तो दुभती िनािंरे घेऊन दूध उत्पादन करू लागला. पण दुधािी शनर्थमती िास्त राशहल्याने 
ग्राहक त्याचं्यापासून खऱ्या अथाने दूरि राशहला. 
 

समस्याचंी णनर्ममती : 
 

एक शलटर दूध शमळशिंण्यासाठी माशसक ६०० रुपये शमळशिंणाऱ्या माणसाला रोि शनदान एक तास 
काम करािं ेलागते. अमेशरकेमध्ये ह्याि श्रणेीच्या कामगाराला फतत ८ शमशनटे काम करािं ेलागते. 
 

आपले िंार्थर्षक उत्पन्न फतत ६५० रुपयािें आसपास आहे. आहारिास्त्राप्रमाणे आपल्याला ३०० 
शमलीलीटर x ३६५ = १०५ शलटसथिी गरि आहे. दोन रुपये दराप्रमाणे केिंळ दुधािीि वकमत २१० रुपये 
होते. एकूण उत्पन्नाच्या अिा तऱ्हेने ३ रा भाग दुधासाठी ग्राहक खिथ करणे अितय आहे. 
 

ग्राहकाला आर्थथक स्थैयथ नाही, त्याच्या उत्पन्नाच्या गरिेप्रमाणे िंाटप तो करू िकत नाही. म्हणून 
दूध ही आिंश्यक बाब असूनही तो त्यािंर पुरेसा खिथ करू िकत नाही. अश्वत्थाम्याला शपठात पाणी 
शमसळून दूध म्हणून पािणारे द्रोणािायथ घरोघरी शनमाण होऊ लागले आहेत मुलानंा दूध प्यािंयास देणे 
आि मध्यम िंगाला परिंडेनासे झाले आहे. दुधािी तहान िहा-कॉफीिंर भागशिंली िात आहे. सािुक 
तुपािी िागा िंनस्पती तुपाने घेतली आहे. आहारातील शिंशिंध घटकािें महत्िं ज्याला थोडेफार समिते, 
त्या सुशिशक्षत समािािी ही अिंस्था आहे. आधुशनक सुखसोयी ज्यानंा परिंडतात, त्याचं्या 
रुशििैंशित्रयासाठी इतकी प्रलोभने आहेत की उन्हाळ्याच्या शदिंसात भरमसाठ वकमती देऊन थंड पेये ते 
शिंकत घेऊ िकतात. पण त्यानंा पािं शलटर दुधाबद्दल आस्था नाही. ज्यािें पोट हातािंर आहे, असा 
मिूरिंगथ तर कधी दूध घेण्यािा शिंिारि करत नाही. कोरा िहाि त्याचं्या अंगिंळणी पडला आहे. दूध हे 
अन्न आहे, हे त्याच्या शखिगणतीति नाही. ग्राहकाचं्या पशरक्स्थतीनुरूप याबाबतिी अनास्था ही दुधाच्या 
शिंक्रीव्यिंस्थेबद्दल मोठी समस्या आहे. मध्यमिंगीय माणूस आर्थथकदृष्ट्या सुखी होण्यािा प्रयत्न करीत 
आहे. यासाठी तो श्रीमंतिंगीयानंा आदिथ मानतो. निंराबायको नोकरी करून कालातंराने घरात 
रेफ्रीिरेटर घेतात. आशण फ्रीि शिंकत घेण्यात िे अनुकरण आहे, त्यापेक्षा िास्त अंधानुकरणाने त्या 
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रेफ्रीिरेटरमधल्या साईड रॅकमधे सरबताच्या बाटल्या लािंल्या िातात. दूध, लोणी, दही, िक्का, िीि 
यासाठी फ्रीिमधे िागा ठेिंलेली शदसत नाही. 
 

ग्राहक दुधासंबधंी का उदासीन आहे, यािा शिंिार करणे आिंश्यक आहे. कदाशित यातूनि 
शिंक्रीच्या अपयिािी शकल्ली सापडू िकेल. बहुसंख्यानंा दूध घेणे परिंडत नाही, तर काहींना दूध िटकन 
प्राप्त होऊ िकत नाही. दुधािे भािं परिंडत नाहीत म्हणून ग्राहकाने आपली दुधािी गरि कमी केली 
आहे. लहान मुलानंा दुधाऐिंिी अन्य पौष्टीक आहार देण्याकडे कल झाला आहे. त्यािी क्रयितती मयाशदत 
आहे. उत्पन्नापैकी फार थोडा िंाटा ते दुधासाठी खिथ करू िकतात. 
 

समस्येचे दुसरे अगं : 
 

या उलट दूध उत्पादन हे ितेीिे अशिंभाज्य अंग आहे. बैलाशििंाय ितेी नाही, खताशििंाय पीक 
नाही, म्हणून ितेकऱ्याला िनािंरे बाळगणे (आिंश्यक) अगत्यािे आहे. केिंळ खताकरता िनािंरे 
बाळगणे फार महाग पडते म्हणून दुभती िनािंरे ठेिंािंी लागतात. ितेकऱ्याकडील दूध िहरात कसे 
न्यािंयािे हा यक्ष प्रश्न आहे. रोि शदिंसातून दोनदा िहरात िाणे परिंडत नाही. एखादा खिंिेंाला वकिंा 
दुधािा व्यापारी गािंात आला तरि त्या दुधाला मोल यायिे. नाहीतर घरी दूध पडून रहािंयािे. 
शदिंसेंशदिंस येणाऱ्या अडिणींमुळे ितेकरीही िैंतागलेला आहे आशण साहशिकि त्यािे दूध उत्पादनाकडे 
लक्ष कमी आहे. 
 

व्यापारी तत्त्िंािंर दूध उत्पादन करणारे लोक िहरात राहतात आशण िंाढत्या खिाला तोंड देतात. 
ग्राहकाला परिंडणाऱ्या भािंात दुधािी शिंक्री करतात पण त्यासाठी त्यात पाणी भेसळ करतात. 
शमसळािंयािे पाणी काय स्िंच्छतेिे असते कोण िाणे! पण त्या योगे शनदान शिंक्रीिे भािं कमी करणे ितय 
झाले आशण दुरािंलेली ग्राहके ििंळ करता आली. भेसळ प्रशतबधंक कायद्यानंा िकुिंणे फार शिकीरीिे 
होते. या कायद्यािे पहारेकरी इतके शदिंस फतत सशॅनटरी इन्स्पेतटर असत िं त्यानंा खूर्ष ठेिंले की काम 
भागत असे. पण महाराष्ट्र िासनाने अन्न िं और्षधी प्रिासनाला हे काम देऊन भेसळ करणेही िड करून 
टाकले आहे. 
 

समस्येचे आर्मर्क स्वरूप : 
 

टोण्ड दूध, डबल टोण्ड दूध, स्टॅन्डडाइि दूध, िंगैरे अशभधाने देऊन िासनानेही स्िंस्त दूधशिंक्री 
अंगीकारली आहे िं शदिंसेंशदिंस शनभळे दुधािे दिथनही दुलथभ होऊ लागले आहे. दुधािे भािं कमी करून 
शिंक्री समस्या सुटत नाहीत. ग्राहकािंी आिपयंतिी प्रथा, मशहन्यािा शहिबे पुढील मशहन्याच्या १ ल्या 
आठिंड्यात िुकता करण्यािी आहे. म्हणिेि उधारीला प्राधान्य आहे. िो गिंळी शितके िास्त उधार 
ग्राहक सामािं ू िकतो, तोि गिंळी यिस्िंी होऊ िकतो. यािाि अथथ गिंळ्यानंा, दूध-उत्पादकाला 
आपल्या खिाच्या इतर अनेक बाबींबरोबर, उधारीसाठी काही तरतूद करािंी लागते. एक िंळे भीक मागणे 
सोपे आहे. पण उधारी िंसूल करणे नाही. कारण भीक मागण्यात संकोि वकिंा प्रशतष्ठेिा भाग नसतो. 
असलाि तरी भीक देणाऱ्यािी प्रशतष्ठा िंाढण्यािा भाग असतो. शबले िंसूल करण्याकशरता दूधिंाल्याला 
शकती खेपा माराव्या लागतात, यािा अनुभिं िंणथन करण्यापलीकडिा आहे. 
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ितेकरी िोपयंत आपले उत्पादीत दूध स्िंतः शकरकोळीने शिंकू िकतो, तोपयंत त्याला सिंात 
अशधक फायदा होतो. पण या शक्रयेला स्िंाभाशिंक मयादा आहेत. दररोि त्याला एिंढा िंळे सापडणे कठीण 
आहे. त्याच्या दुधािे प्रमाण शकती आहे; यािंरही ते अिंलंबून आहे. त्यािा ग्राहक शकती दूर आहे, याही 
गोष्टीिा त्याच्या नफ्यािंर परीणाम होतो. बहुधा या व्यिंसायात िंाटप कारणारा आशण उत्पादन करणारा 
असे दोन घटक िंगेळे असतात. त्यािंा एकमेकािंी प्रामाशणकपणा शकती आहे, यािंर त्यािें यि अिंलंबून 
आहे. 
 

शारीणरक मयादा : 
 

सकाळ संध्याकाळ दूध िंाटप करणे फार शिकीरीिे काम आहे. मोठ्या िहरापयंत सायकलने रपेट 
करणे वकिंा एस. टी., रेल्िंनेे प्रिंास करणे, दारोदार वहडणे, पािं शलटरपासून पाि शलटरपयंत ग्राहक 
िोधणे, या गोष्टी िंाटतात तेिंढ्या सोप्या नाहीत. सणिंार, ऊन, पाऊस, थंडी किािाही शिंिार न करता 
नैशमशत्तक सेिंा देणे ही कष्टािी बाब आहे. दुधिंाल्याचं्या आगमनािंर आपला शदनक्रम सुरू करणारे महाभाग 
काय कमी आहेत! प्रत्येकाला पहाटे ५ िंािता दूध हिं,े लिंकर नको की उिीरा नको. सिंथ ग्राहकानंा 
एकाि समयी दूध पुरिंठा करणे ितय नाही. पण तरीही ग्राहकानंा सतुंष्ट ठेिंण्यािी तारेिंरिी कसरत तो 
करीत असतो. 
 

दूध हा सुलभ भेसळिन्य पदाथथ आहे. यातील भेसळ ग्राहकाला शसद्ध करणे िंाटते तेिंढे सोपे 
नाही. दूध िंाटप करणारी मुले-माणसे प्रामाशणक असणे म्हणिे अपिंादात्मकि. १० शल. बरणीतून १०॥ 
शल. दूध िंाटणे या गोष्टीला फारसे कौिल्य लागत नाही. कायद्यािें अंकुि िरी असले, तरी गोडीगुलाबीने 
ते अंकुि बोथट करण्यािे कौिल्य या मंडळीत असते. दूध तपासणीिी संख्या आशण दूध शिंके्रत्यािंी संख्या 
यात फार तफािंत आहे. कोणत्याही संघटनेला मग ती नगरपालीका असो, ग्रामपंिायत असो की, िासन 
यंत्रणा असो, केिंळ दूध तपासणे हा उद्योग करणे परिंडत नाही. तरी सटीसहामासी या संघटना 
कायद्यािा िाबकू उगारतात, म्हणून दूधशिंके्रत्यानंा, या मंडळींना साभंाळून भेसळ करणे सुलभ होते. 
 

णवक्री णक्रयेचे गौिस्र्ान : 
 

ितेकऱ्याचं्या दृष्टीने ितेी हा मुख्य व्यिंसाय आहे. दूध उत्पादन हा दुय्यम आहे. त्यामुळे दूध 
शिंक्रीिंर त्यािे लक्ष कमी प्रमाणात कें द्रीत झालेले असते. त्यामुळे साहशिकि शिंक्रीबाबत िी प्ये 
पाळािंयािी त्याबाबत तो उदासीन असतो. िनािंरािंा िारापाणी, िणेगोठा यािंर त्यािा िास्त िंळे खिथ 
होतो. काही िाणकार ितेकरी िनािंराचं्या स्िंास््यािंर थोडा िंळे खिथ करतात आशण या सिंथ गोष्टींिा 
पशरणाम दूधशिंक्रीिंर होतो. 
 

ग्राहकाचं्या वाढिेंल्या अपेक्षा : 
 

दूध हाताळण्यासाठी काही शिंशिष्ट भाडंीकंुडी लागतात. घरातील रोििी िंापरािंयािी भाडंी या 
कामी उपयोगी पडत नाही. दुधाच्या गाळण्या, मापे, बरण्या, सायकली यािंी िंगेळी सोय करािंी लागते. 
त्यािंी स्िंच्छता कसोिीने पाहािंी लागते. याकशरता पसैा आशण िंळे खिथ करािंा लागतो. शदिंसेंशदिंस 
ग्राहकाचं्या अपेक्षा रंुदािं ू लागल्या आहेत. थंड केलेले दूध तो अशधक पसतं करतो. थंड करण्यामुळे 
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ग्राहकाला काही शनशश्चत फायदा होतो असे नाही. पण आिच्या प्रगत समािािे ते एक लक्षण मानले िाते. 
िी डेअरी थंड दूध देते मग ते शकती का शिळे असना त्या डेअरीिी शिंक्री अशधक असते. थंड दुधाच्या 
शिंक्रीबरोबर, ग्राहक आता बाटलीबंद दुधािी अपेक्षा करतो. बाटलीत दूध शनभळे असते ही त्यािंी भाबडी 
समिूत आहे. बाटली भरून घरी आली की, त्याला आपण सुसंस्कृत आहोत असे िंाटू लागते. बाटलीतले 
दूध मापाने बरोबर आहे का? त्यात घृतािं शकती आहे? त्या बाटलीिे बूि घट्ट बसलेले आहे का? या 
गोष्टीकडे तो कानाडोळा करतो. बाटल्यािंा िंापर करणे दुधिंाल्याचं्या दृष्टीने फार शिकीरीिे आहे. अधा 
शलटर आकाराच्या बाटल्या, पािं शलटर आकाराच्या बाटल्या अिा शनरशनराळ्या तऱ्हेच्या बाटल्या खरेदी 
कराव्या लागतात. त्यािंी रोििी धुणािंळ, तूटफूट, त्यानंा लािंािंयािी बुिे या गोष्टी फार खिाच्या आहेत. 
एक माणूस सायकलिंर एकािंळेी ४० ते ५० बाटल्या न फुटता नेऊ िकतो. पण तेि सुटे दूध मात्र ४० 
शलटरपयंत नेऊ िकतो म्हणिेि शिंक्रीच्या मिुरीिंरही खिथ िंाढतो. या शििंाय परतीच्या फेरीत शरकाम्या 
बाटल्यािें ओझे िंहािं ेलागते. शरकाम्या बाटल्या शपििंीत ठेिंताना आडव्या-उभ्या किाही ठेिंल्या िातात. 
त्यामुळे त्या फुटण्यािा धोका िास्त असतो. बाटल्यातील दूध थंड असणे आिंश्यक आहे. अन्यथा ते 
लिंकर नासण्यािा संभिं असतो. दुधािा पाढंरा रंग उष्ट्णता लिंकर ग्रहण करतो. त्यामुळे हिंतेील 
उष्ट्णतेिा पशरणाम बाटलीबदं दुधािंर लिंकर होतो. त्याशििंाय ज्या भाडं्यात ५ शलटर दूध भरलेले आहे 
त्यािा पृष्ठभागि बाहेरील उष्ट्णतेिी संबधंीत असतो. तर अधा शलटर बाटलीत, बाटलीच्या आकारािा 
पृष्ठभाग, उष्ट्णतेिी सपंकथ  साधतो. बाटली थंड खोलीत ठेिंले की, दुधातील घृतािं बाटलीच्या तोंडािी 
येऊन बसतो. िं त्यामुळे तेि दूध िर साध्या िंातािंरणात ठेिंले तर असा सायीिा थर िंर िमा होत नाही. 
त्यामुळे ग्राहकाला त्यािंा दुधाच्या शनभळेपणाशिंर्षयी िकंा येऊ लागते. 
 

 
दूध स्वीकृती कें रावरीिं साणहत्य धुिंाईची व्यवस्र्ा 
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बरणयाचंी याणंत्रक धुिंाई 

 
बरेि िंळेा दुधािी शिंक्री आगािं ूपैसे घेऊन कुपनाच्या सहाय्याने केली िाते. या पद्धतीत ग्राहकािंा 

पैसा दूध उत्पादकाला शबनव्यािाने िंापरािंयास शमळतो पैसा शमळाला तरी दूध शिंक्रीिी हमी राहतेि असे 
नाही. मशहन्याच्या ििेंटी शिंक्री कमी झाल्याशििंाय राहात नाही. कुपन्सिा शहिोब ठेिंणे, त्याचं्या 
खरेखोटेपणािी खात्री करणे यात काही कमी श्रम िंाया िात नाहीत. 
 

गरजेचे वाटप : 
 

आपला देि बहुधमी आहे हे फार मोठे िंरदानि आहे. सिंथ धमािे सण एकाि िंळेी येत नाहीत. 
रमझान ईद, शदिंाळी, दसरा, शिसमस िंगैरे सण शनरशनराळ्या ऋतूत येतात. त्यामुळे सणासुदीला 
लागणारी दुधािी अशतशरतत गरि भागशिंणे सोपे िाते. वहदू धमातील सिंिं सणानंा दुधािे पदाथथ करीत 
नाहीत तरीही सणािंारी दुधािे अशधक िंाटप करािं ेलागतेि. दसरा ते कोिाशगरी पौर्थणमा या काळात 
शिंदभाइतका खप कोठेि होत नसेल. रमझान ईदिे शदिंिी सिंथत्र दुधाला मागणी असते. मागणीप्रमाणे 
दुधािा पुरिंठा करणे फार कठीण आहे. उन्हाळ्यामध्ये लोकािें स्थलातंर फार होते. िो तो आपल्या 
खेड्याकडे वकिंा अन्य नातेिंाईकाकंडे िाऊ पाहतो. िहरातील दुधाच्या शिंक्रीिंर उन्हाळ्याच्या सुट्टीिा 
फार मोठा पशरणाम होतो. 
 

दूध उत्पादनातील शिंर्षमता ही शिंक्रीतील मोठी समस्या आहे. शहिंाळ्यात अशतशरतत पैदा होणारे 
दूध कसे खपिंायिे हा एक मोठा यक्ष प्रश्न आहे. तर उन्हाळ्यात म्हिी आटल्यािंर ग्राहकािंी नड भागशिंणे 
शततकेि कठीण आहे. ग्राहकाचं्या दृष्टीने म्हिीिे दूध श्रयेस्कर ठरते. कारण त्या दुधाने िहाला कमी दुधात 
रंग येतो. िं घरिी अन्निुद्धीिी (तुपािी) गरि भागते. गाईिे दूध लोक नाक मुरडूनि घेतात. आशण 
घेतलेि तर कमी भािंाने शिंकण्यािा आग्रह धरतात. िंास्तशिंक ितेकऱ्याचं्या दृष्टीने गाई पाळणे अशधक 
शहतकर; पण या दुधाला उठािं नाही. 
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िंाचारी व संधीसाधूपिा : 
 

ज्या खेड्यानंा िहरे ििंळ नाहीत तेथील दुधािी शिंक्री पैसेिंाल्यांिंरि अिंलंबून असते. 
हॉटेलिंाले आशण खिंािंाले त्यानंा म्हिी घेण्यासाठी किाऊ रक्कम देतात आशण िंर्षथभराच्या दूध 
पुरिंठ्यातून दामदुप्पट पैसे िंसूल करतात. खिंा घोटून दुधािा भािं ठरशिंणे ही फार पुरातन प्रथा आहे. 
खिंा २०० ते २५० गॅ्रम पडािंा अिी अपेक्षा असते. पण हे ‘खिंा पाडणे’ हॉटेलिंाल्याचं्या वकिंा 
खिंिेंाल्याचं्या कौिल्यािंर अिंलंबून असते. उन्हाळ्यात म्हणिे दूध टंिाईच्या काळात तो ितेकऱ्यािे 
कसलेही दूध स्िंीकारतो, पण सुगीच्या काळात त्यािे दूध नाकारून अथिंा कमी भािं देऊन त्यािी भरपाई 
करून घेतो. सरकारी दूध योिना सुरू झाल्यामुळे काही ितेकऱ्यािंी सोय झाली आहे. पण सरकारी 
शिक्षक, सरकारी, सहकारी नोकर, अन्य व्यापारी यानंा दूध महागले आहे. सरकारी दूध योिनािंी दूध 
शिंक्री मोठमोठ्या िहरापंुरतीि कें द्रीत झाली आहे. आशण म्हणून तालुतयाचं्या गािंी दूध शमळणे कठीण 
झाले आहे. 
 

वाढते वरखचथ : 
 

दूध पाश्चराईि करून शिंकणे ही बाब व्यक्ततगत व्यिंसायाला ितय नाही, संघटीत माध्यमाला 
ितय आहे. िरीरस्िंास््याच्या दृष्टीने दूध पाश्चराईि केल्याशििंाय शिंकणे गैर आहे. दुधामुळे रोगराई 
पसरण्यािा धोका मोठा आहे. पाश्चात्य देिात काही शठकाणी पाश्चराईि केल्याशििंाय दूध शिंकता येत 
नाही. िंास्तशिंक थंड हिंामानाच्या प्रदेिात सूक्ष्म िंतंूिी िंाढ इततया झपायाने होत नाही. 
आपल्यासारख्या उष्ट्ण कटीबंधात ही िंाढ फार झपायाने होते. म्हणून पाश्चराईि न केलेले दूध घातक 
आहे. पण या पायी येणारा खिथ, पेलण्याइतका आपला ग्राहक समथथ नाही. आि परदेिात दुधासाठी 
बाटल्यापं्रमाणे टेरा पॅक, पॉशलथीलीन शपिव्या िंगैरे िंापरल्या िातात. हलके हलके आपल्याकडेही यािा 
िंापर सुरू होत आहे. दुधाच्या वकमतीिे नाणे टाकून हिं े ते मापभर दूध देणारी शमल्क शडस्पेन्सर यतें्रही 
भारतात एक दोन शठकाणी झाली आहेत. 
 

 
णपशवी यतं्र 
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असंख्य खेड्यातून िहराकडे दुधािी िलद िंाहतूक होऊ िकत नाही एस. टी. बसेस मोठ्या 
प्रमाणािंर दुधािी िंाहतूक करतात पण दुधाच्या िंळेेत पळणाऱ्या एस. टी. गाड्या अिून कमी आहेत. 
रेल्िंनेे दुधािी िंाहतूक होते. पण त्यालाही मयादा आहेत. मंुबईसारख्या शठकाणी दूध स्पेिल लोकल 
गाड्या आहेत. पण हे सिंथ प्रयत्न एकूण गरिेच्या मानाने तोकडे आहेत. 
 

दूध प्रत्येकालाि घरपोि हिं ेअसते. त्यात ग्राहक एक प्रकारिी प्रशतष्ठा मानतो. सरकारी दूधिंाटप 
कें द्रािंर श्रीमंत माणूस आपला नोकर पाठशिंतो. त्याला स्िंतःला दूध आणण्यात कमीपणा िंाटतो. म्हणनू 
सुखिंस्तू िंगाकडे खािगी गिंळ्यािंा उकाडा असतो असे शदसून येईल. अन्न-और्षधी प्रिासनातफे दुधािे 
नमुने तपासले िातात. पण या तपासणीिे अहिंाल फार उिीरा हाती येतात त्यामुळे दूध शिंके्रत्याला आपले 
दोर्ष सुधारायला सधंी शमळत नाही. दुधािे शिंक्री मूल्य आशण उत्पादन मूल्य यात फार मोठी तफािंत आहे. 
प्रगत देिातसुद्धा १ रु. शिंक्री मूल्यातून ४८ पैसेि उत्पादकापंयंत पोहोिू िकतात. आपल्याकडे सरकारी 
दूध योिना आतबट्ट्यािे व्यिंहार शिंकासाच्या नािंाखाली करीत आहेत. पण असे शकती शदिंस िालेल? 
उत्पादनापासून शिंक्रीपयंतिे दरडोई खिथ िेव्हा ितेकरी वकिंा त्याचं्या संघटना करू िकतील तेव्हाि 
ितेकऱ्याला खरा मोबदला शमळेल. 

 
★ ★ 
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९. दुधाची ग्राहकापयंत पाठविी 
 

दैनंशदन कायथक्रमािंी सुरुिंात िहाच्या वकिंा कॉफीच्या कपानेि होते असे म्हटले तर िूक होणार 
नाही. अभ्यागतािे आदराशत्य करण्यासाठी िहासारखा अन्य कोणताही परस्पर सोयीिा पदाथथ नसािंा. 
घरातील लहान मुलासाठी, िेिंणात िंापरण्यासाठी दही, ताक िंगैरे अनेक कारणामुंळे दूध ही कुटंुबािी 
सिंथकालीन गरि आहे. घरी आणलेले दूध स्िंच्छ पातेल्यात तापिंनू शनरशनराळ्या कारणासंाठी त्यािा 
िंळेोिंळेी िंापर करणे िं उरलेले दूध दुसऱ्या शदिंिी सकाळी दूध शमळेपयंत शटकशिंणे हे गृशहणींिे कतथव्यि 
असते. दुधािा िंापर आपण किाकशरता करीत आहोत, ते मनािी योिून नकळतपणे दुधामधील घटकािंा 
शिंशनयोग शतच्याकडून केला िात असतो. सहसा िहासाठी दुधािा िंापर करताना ती त्यािंरिी साय 
बािूला करून उरलेला दुधािा अशधक घनघटक भाग िंापरीत असते. तर कॉफी तयार करताना 
आिंडीनुसार सायीिा िंापर करते. लोणी काढणे सुलभ िािं े म्हणून ती सायीिे शिंरिण िंगेळे लािंते िं 
सिंथसाधारण ताकाकशरता उरलेल्या दुधािे शिंरिण िंगेळे लािंते. मुलानंा शपण्यासाठी ितयतो ती गाईच्या 
दुधािी सोय करायिा प्रयत्न करते. 
 

प्रासशंगक िंापरासाठी दुधािा िंापर बहुतेक कुटंुबातून केला िातो. मठ्ठा, कढी, मसाल्यािे दूध, 
बासुंदी, श्रीखंड, खरिंसाच्या िंड्या या पदाथांना सामाशिक प्रशतष्ठा गेल्या शकत्येक िंर्षांपासून शमळालेली 
आहे. िं त्यानुसार गृशहणी सणासुदीला वकिंा अन्य सोयीच्या शदिंिी रोिच्यापेक्षा थोडे अशधक दूध घेऊन 
पूिंथतयारीही करीत असते. (सिंथसाधारणपणे एका शिंभतत कुटंुबाला रोि एक शलटर दूध लागते) प्रािीन 
काळी आपल्या देिात िेव्हा नागरी िं ग्रामीण िीिंन असो दोन शभन्न िीिंनप्रिंाह शनमाण झालेले नव्हते, 
तेव्हा दूध उत्पादक िं ग्राहक याचं्यात अंतर फार नव्हते. म्हणून शनरसे स्िंच्छ दूध ग्राहकाला ताज्या 
अिंस्थेत शमळणे ितय होते. पण औद्योगीकरणानंतर या दोन िीिंनप्रिंाहात खोल दरी शनमाण झाली आशण 
त्यािें परस्परसंबधं संपकथ  सपंुष्टात आले. िहरी दुधािी मागणी ग्रामीण भागातून िंाहतूक सोयीच्या अभािंी 
पूणथ करणे अितय वकिंा कठीण झाले. दुधािंर ते शटकिंण्यासाठी करािंयाच्या प्रशक्रया ते सुखरूप अिंस्थेत 
पोहोििंण्यासाठी िीत तपमानाच्या सोयी वकिंा िलद िंाहतुकीच्या दृष्टीने िंाहने, रस्ते यािंा अभािं यामुळे 
दूध उत्पादनािे स्थान िहराभोिंतीि करणे प्राप्त झाले. 
 

शनभळे दूध शमळण्यािी खात्री, िर दुधािी धार ग्राहकाच्या देखत काढली तर लिंकर पटते. 
म्हणून काही िहरी भागात गाई म्हिी दारोदार नेऊन ग्राहकासमक्ष दूध काढून देण्यािी प्रथा सुरू झाली 
गेल्या ३०–३५ िंर्षांपूिंीपयथत ही प्रथा पुण्यात वकिंा नागपूर िहरात प्रिलीत होती कोल्हापूर िहरात 
अद्यापही गंगािंसे कट्ट्यािंर धारोष्ट्ण दूध काढून शमळते या पद्धतीत शनभळेता हा प्रमुख गुण होता. परंतु 
िहराचं्या िंाढत्या लोकिंस्तीमुळे ही पद्धती लिंकरि बंद करािंी लागली िहरातून अथिंा िहरानिीकच्या 
सायकलिंरून अंतर काटता येईल अिा अतंरािंरच्या उपनगरातून गोठे बाधंण्यािी िं दुधािे रतीब घरोघर 
पोहोििंण्यािी पद्धत िालू राशहली काही शठकाणी दुधाच्या िंगेळ्या बािारपेठ ही शनमाण झाल्या. अिा 
तऱ्हेने उत्पादक िं ग्राहक यािें साशन्नध्य कायम राशहले िं दुधािी धार काढल्यापासून ग्राहकाच्या भाडं्यात ते 
पडेपयंत फारसा िंळेेिा अपव्यय होत नसे. त्यामुळेि दूध शटकिंण्यासाठी िंगेळ्या प्रशक्रया करण्यािी 
आिंश्यकता शनमाण झाली नाही. 
 

ही िंाटपपद्धती प्रत्येक उत्पादक स्िंतंत्रपणे अंमलात आणीत असे त्यािें सुयोशित िं संघटीत 
प्रयत्न नव्हते. त्यामुळे स्िंच्छता, प्रशक्रया वकिंा सीलबंद अिंस्थेत दूध िंाटप होत नसे. प्रतीबाबत शनयंत्रणही 
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नव्हते स्िंच्छतेच्या अभािंी दुधामुळे रोगराई पसरण्यािा धोका गभीर प्रमाणात होता. पटकी, 
टायफॉईडसारख्या संसगथिन्य रोगाचं्या ज्यािंळेी साथी शनमाण होत असत त्यािंळेी त्या काळच्या 
नगरपाशलका नातयानातयािंर बाहेरून येणारे दूध अडिंीत असत, त्यािें हंडे, बरण्या नातयािंर 
तापशिंल्याशििंाय पढेु िाऊ देत नसत. ह्या गोष्टी काही िंािकाचं्या स्मरणात असतील िहरािंी िंस्ती िंाढत 
राशहल्याने शनमाण केलेल्या पाणी िंीि, मलशनःस्सारण सोयी अपुऱ्या पडू लागल्या िं त्यािंा पशरणाम िहरी 
वकिंा उपनगरी दूध उत्पादकािंर झाला दूध उत्पादनािी वकमत िंाढती राशहली. िंाढत्या खिािी 
ग्राहकाचं्या शक्रयािततीिी सागंड घालण्याच्या दृष्टीने दुधाच्या प्रतीत तडिोड होऊ लागली. 
 

या बाबतीतील तज्ज्ञ मंडळींना दुग्ध व्यिंसाय ग्रामीण पातळीिंरि करणे आिंश्यक आहे यािी िाण 
होती. सुयोशित दुग्ध व्यिंसायाबाबत मागील प्रकरणी याबाबत सशिंस्तर खुलासा केलेला आहेि. त्यात 
शिंिद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र िासनाने दुग्धव्यिंसायाला ग्रामीण भागात क्स्थरता प्राप्त करून देऊन ग्राहक 
आशण उत्पादक यािंा दुिंा साधंण्यािा यिस्िंी प्रयत्न केला. असेि प्रयत्न अन्य राज्यातही झाले. राज्यकते 
िं िासन याचं्या सहकायाने त्यात इतर राज्यापेंक्षा प्रकर्षथता आली. 
 

दूध योिनाचं्या शनर्थमतीमुळे अनेक निंीन प्रश्न शनमाण झाले आहेत. ग्राहक िं उत्पादक यािंा 
प्रत्यक्ष संपकथ  तुटला आहे. योिना अशधकाऱ्यािंी तारेिंरिी कसरत सुरू आहे दुधाच्या प्रतीबाबत ग्राहकािे 
असमाधान तो संबशंधत उत्पादकाकंडे पोहोििं ू िकत नाही. दुधािी धार काढल्यापासून ग्राहकाचं्या 
भाडं्यापयंत पोहोिणे, त्यािा काळ पूिंी िो काही शमशनटे िंा तासािे काही भाग असा होता, तो आता िार 
िार शदिंसािंंर आला आहे भडंारा, तूमसर वकिंा िंदगड, गडवहग्लि िंा उदगीर भागात स्िंीकारलेले दूध 
शनरशनराळ्या प्रशक्रया माध्यमातून मंुबईला ग्राहकापयंत पोहोििंायला फार अिंधी लागतो. या काळात दूध 
िागंल्या क्स्थतीत कमीत कमी खिात शटकिंणे हे काम फार क्तलष्ट िं गंुतागंुतीिे आहे. सुयोिीत िंाटप 
व्यिंस्थेमुळे मंुबई िहरािी मोठी बािारपेठ महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाला उपलबध झाली आहे पण त्या 
बरोबरि सिंथ शिल्ह्यातील दूध िंाशहन्यािें रस्ते मंुबईकडे शनदेिीत करािं े लागले आहेत. नागपूर, 
पुणेसारख्या िहरी बािारपेठा असल्या तरी मंुबई ही मोठी िं प्रभािंी बािारपेठ आहे. 
 

सुधारीत िंाटप पद्धतीमुळे िबाबदाऱ्या व्यततीशनरपेक्ष होऊ लागल्या. योिनेिा अशधकारी िरी 
उत्पादकाचं्या शहतािंह कायथक्रम राबिंत असला तरी उत्पादक िं ग्राहक यामध्ये दुिंा िोडणाऱ्या अनेक 
व्यतती असू िकतात. तथाशप यापैकी कोणािेि ग्राहकािी िंा उत्पादकािंी साशन्नध्य नसते. मध्यस्थािी 
भशूमका नािूक असते. िं यातूनि ग्राहकािा शिंश्वास संपादन करू िकणाऱ्या निंनिंीन सुधारणा अंमलात 
आल्या. बाटलीबंद दूध यातूनि सुरू झाले. अमूक माप, िंाििंी वकमत, शनयशमत िंळेेिंर दूध पुरिंठा, 
दुधातील तािेपणा िंगैरे गोष्टी काटेकोरपणे पाळणे आिंश्यक झाले. पाश्चात्य देिातं बाटल्याऐिंिी 
प्लॅक्स्टक शपिव्यािंा िंापर सुरू झाला. ग्राहकािंी पसतंी लक्षात घेऊन प्लॅक्स्टक लॅशमनेटेड कागदाच्या 
शपिव्या िंापरल्या िातात. या शपिव्या शत्रकोणी, िौकोनी अिा सुटसुटीत आकारात उपलबध होत आहेत. 
कागदी खोतयािें आकारही काही शठकाणी देण्यात आले आहेत. रेफ्रीिरेटसथच्या सोयी शनमाण झाल्यामुळे 
दूध दोन-दोन तीन-तीन शदिंस घराति शटकिंणे ितय झाले आहे. त्यामुळे घरी लागणारे दूध रोि 
आणण्यापेक्षा आठिंड्यातून एक दोन िंळेा आणणे काही मंडळी पसंत करतात. पाश्चात्य देिातं त्याचं्या 
सोयीसाठी अधा शलटरऐिंिी पािं शलटर वकिंा मोठ्या मापाच्या दूध बाटल्या उपयोगात येत आहेत. दुधािंर 
अशधक उष्ट्णता देऊन ते दीघथकाळ शटकिंण्यािे तंत्र आत्मसात झाले आहे. त्यामुळे सुपर माकेटमध्ये दुधािी 
अहोरात्र उपलबधता करून देणे ितय झाले आहे. 
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िंहान दुग्धशाळेत ही कामे हाताने केिंी जातात 

 
गरीब िंस्त्यामंधून सुटे दूध शिंकणे सोईिे िं स्िंस्त होते. १०० ते ५०० शमलीलीटरपयंतिे असखं्य 

ग्राहक यात सहभागी असतात. या मंडळींनाही दुधाच्या प्रतीबाबत िागरूकता असते. यािेंसाठी बल्क 
शडस्पेन्सर, व्हेक्ण्डंग मशिन्स वकिंा िंातानुकुलीत दूध खोतयातून दूध कें द्रािंर िंाटप केले िाते. शदल्ली येथे 
आि सुमारे २५० स्िंयंिलीत मोिके सुटे दूध देणारी यंते्र (ऑटोमेटीक व्हेक्ण्डंग युशनटस्) कायाक्न्िंत 
आहेत. 
 

गेल्या तीस िंर्षांच्या अनुभिंातून बृहन्मंुबई दूध योिनेने एक निंा िीिंनप्रिंाह शनमाण केला आहे. 
सुमारे ४००० िंाटप कें द्रातूंन सकाळ िं दुपार शमळून प्रतीशदनी ९ ते १० लक्ष शलटर दूध अव्याहतपणे िंाटप 
केले िात आहे शिंक्री करणारे कमथिारी अंििंळे काम करणारे आहेत. ते दुधािे मोल िमा करून रोिच्या 
रोि कायालयात िमा करतात शनयशमतपणामुळे घरपोहोि दुधािी अपेक्षा ताणनू धरली िात नाही. आि 
महाराष्ट्रात िासकीय यंत्रणेमाफथ त िंाटप होणाऱ्या दुधापैकी सुमारे ८६ टके्क दूध एकया मंुबई िहरात 
खपले आहे. उदा. १९७८–७९ िंर्षथ अखेरी २५ कोटी शलटसथ दुधाला बािारपेठ शनमाण झाली आहे िं 
ितेकऱ्याचं्या पदरात प्रती िंर्षीं सुमारे ६० ते ७० कोटी रुपये अखंडीतपणे प्रिंाहीत होत आहेत. दुधशिंक्री 
कायातील वसहािा िंाटा ितेकऱ्याला शदला िात आहे. ऋतुिैंशित्रयामुळे उन्हाळ्यात दुधािा तुटिंडा काही 
प्रमाणात िाणिंतो. दूधभकुटी िं आयात केलेले शनिथलीत लोणी िंा स्थाशनक लोणी यापासून पुनघथटीत दूध 
शनमाण करून ही तूट भरून काढण्यात येते. दूध शिंक्रीच्या सोयीमुळे दूध उत्पादन िंाढते आहे. लिंकरि 
काही िंर्षात सपूंणथ िंर्षािी द्रिं स्िंरूपातील दुधािी गरि पूणथ होईल असा शिंश्वास आहे. 
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दूध वाटप 

 
बृहन्मंुबई दूध योिनेिा दूध िंाटपािा व्याप प्रिंड प्रमाणािंर आहे. दूध िंाटप शक्रयेत शिंिरे्षतः िहरी 

िंाटप व्यिंस्थेत व्याप मोठा असतो. हे प्रमाण लक्षात येण्याच्या दृष्टीने पढुील आकडेिंारी शदली आहे. 
योिनाचं्या प्रगतीबरोबर ही आकडेिंारी बदलत राहील. तसेि िंाटप व्यिंस्थेच्या पद्धतीनुसार, त्यात 
आिंश्यक फेरबदलही होत राहील. 
 
  १९७८–७९ १९७९–८० १९८०–८१ 
१) िासकीय िंाहनािंी सखं्या (त्यात भाड्याने िंापरलेल्या 

िंाहनािंा समािंिे नाही.) 
४३३ ४२३ ४०८ 

२) िंाटप कें द्रािंी संख्या (यात इक्स्पतळे, ठोक ग्राहक 
यािंा समािंिे नाही.) 

३३०३ ३३०० ३५०० 

३) म्हिीच्या पूणथ दुधािे िंाटप (लक्ष शलटसथमध्ये) ४०० ४७५ ४७४ 
४) प्रमाणीत दुधािे िंाटप (लक्ष शलटसथमध्ये) २२५२ २२३९ ५७४५ 
५) गाईिे दूध (लक्ष शलटसथमध्ये) ४३ ५५ ५२ 
६) डबल टोण्ड दूध (लक्ष शलटसथमध्ये) १६३ ७३ ७३ 
 

बृहन्मंुबई दूध योिना १ मािथ १९४७ साली सुरू करण्यात आली. या योिनेत सध्या कुला, िंरळी िं 
आरे येथे तीन दुग्धिाळा आहेत. आरे येथील दुग्धिाळा १-१२-१९५० रोिी सुरू करण्यात आली, तर 
िंरळी दुग्धिाळा १-११-१९६२ रोिी सुरू झाली िं कुला येथील दुग्धिाळा ऑतटोबर १९७६ मध्ये 
कायान्िंीत झाली. दुधािे िंाटप िासकीय िंाहनाचं्या ताफ्याद्वारे िं भाडोत्री िंाहनाचं्या ताफ्याद्वारे, सरकारी 
सहकारी दूध िंाटप कें द्रािंंर सकाळी िं दुपारी, तसेि रुग्णालये, शनरशनराळ्या संख्या, त्यािंी उपहारगृहे, 
िाळा िंगैरे शठकाणी केले िाते. दूध शिंतरणािी सोय, बहृनमंुबई िहराखेरीि ठाणे, डोंशबिंली, कल्याण, 
उल्हासनगर, शभिंडंीपयंत िंाढशिंण्यात आली आहे. अधाशलटरच्या बाटल्या, प्रीपॅकच्या अधा िं एक 
शलटरच्या शपिव्यामधून तसेि कॅनमधून सुटे दूधही शिंकण्यात येते याशििंाय मधुर दूध, लोणी, तूप, िीि, 
श्रीखंड िंगैरे पदाथांिी शिंक्री काही शिंिरे्ष शिंक्रीकें द्रातून केली िाते. 
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दूध िंाटपाच्या कायथक्रमात अनेक िैंशित्रयपूणथ कायथक्रम योिता येतील. दुधाबरोबर, फळे, लोणी, 
पािं िंगैरे पदाथथ शिंक्रीस ठेिंल्यास, ते अशधक लोकशप्रय होऊ िकेल. गेल्या दोन तीन िंर्षापासून, िालेय 
मुलानंा पोर्षक आहाराऐिंिी दूध िंाटप करण्यािी योिना िासनाने सुरू केली आहे. अशिंकशसत 
भागातील, सुमारे ६ ते ११ या िंयोगटाच्या िालेय मुलानंा हे दूध शदले िाते. ग्रामीण भागातील प्राथशमक 
सहकारी दूध संस्था, िाळेच्या मागणीनुसार, हे दूध तापिंनू िाळेत पोहोिते करते. या दूध िंाटपासाठी 
काही शठकाणी आयात केलेल्या दूध भकुटीिा िंापर केला िातो. अिा भकुटीऐिंिी, दुधाच्या पुष्ट हंगामात, 
अशतशरतत दूध शनिंतुक करून शपिव्यामंध्ये भरल्यास, या शपिव्या मुलानंा िंाटता येतील. िंाढत्या 
िंयानुसार दूध शपण्यािी आिंड कमी होते. यािे कारण, दुधात उपलबध असलेला गोडिंा ििंीला अपुरा 
पडतो. आधुशनक तंत्रज्ञानामुळे हा गोडिंा िंाढशिंणे ितय झाले आहे दुधाच्या शपििंीत दूध भरण्यापूिंी िर 
“गलॅॅतटेि” शिंकर काही प्रमाणात शमसळले, तर दुधातील गोडिंा िंाढतो असे शदसून आले आहे. प्रािनाथथ 
दूध सेिंनीय करण्याच्या दृष्टीने आपल्याकडे हा प्रयोग करािंयास हरकत नाही. गलॅॅतटेि शिंकर, सुमारे 
एक आठिंडा कायाक्न्िंत असते त्या दृष्टीने काही पूिंथ प्रयोग होणे िरुरीिे आहे. 

 
★ ★ 
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१०. पदार्थ-णनर्ममतीची पार्श्थभूमी 
 

उत्पादनातीिं ऋतुवैणचत्र्य 
 

शनसगाने गाई, म्हिी, िळे्याचं्या द्वारे मानिंािी दुधािी गरि भागिंली. दूध हे माणसािे अन्न आहे. 
त्याला ते सिंथ िंयात आशण ऋतूत लागते. म्हणून तो गाई-म्हिी, िळे्या पाळून आपली गरि भागिंीत 
असतो. या दुभत्या िनािंरािें पुनरुत्पादन आिंश्यक आहे. शनसगाने त्यािें पुनरुत्पादन ऋतुमानानुसार 
शनशश्चत केलेले आहे. निंिात िनािंरानंा स्िंतःच्या पायािंर उभे राहून िारा, पाणी िोधण्यािी ितती 
येईपयंत िारा, पाणी सहितेने उपलबध होणे आिंश्यक आहे. त्यानुसार ज्यािंळेी भरपूर िैंरण, पाणी 
उपलबध होऊ िकते, अिा मशहन्यात दुभत्या िनािंरािें पुनरुत्पादन होणे नैसर्थगक शक्रया आहे. पािंसामुळे 
निंीन िंाढणाऱ्या िंनस्पतींना भशूमला भार होऊ नये म्हणनू दुभत्या िनािंरािंी िंीण पािंसाळ्यात ठेिंण्यात 
शनसगाने एक अिूक समतोल साधला आहे धान्य शपकण्याच्या सुमारास पक्ष्यािंी िंीण िंगैरे शकतीतरी 
नैसर्थगक समतोलािे दाखले देता येतील. ह्या नैसर्थगक प्रशक्रयेिा दूध उत्पादनािंर िं त्याच्या िंापरािंर फार 
मोठा पशरणाम होतो. निंप्रसिं िनािंरे अशधक दूध देतात. िं िनािंरािंी सिंथसाधारण िंीण एकाि ऋतूत 
असल्यामुळे दूध उत्पादनात िंर्षथभर सातत्य रहात नाही. उष्ट्ण कशटबंधातील देिात शहिंाळ्यात भरपूर दूध 
उत्पादन, तर समशितोष्ट्ण िंा िीत कशटबधंात उन्हाळ्यात भरपूर दूध उत्पादन होते. मानिंािी दुधािी गरि 
सिंथकालीन सारखी असल्यामुळे त्याला हे ऋतूिैंशित्रय मोठ्या प्रमाणात िाणिंते. िं अशतशरतत दुधािा प्रश्न 
शनमाण होतो. हे अशतशरतत दूध िंाया िाऊ न देता तो त्यािे शनरशनराळे पदाथथ शनमाण करून त्यािें सेिंन 
करतो िं पदाथथरूपाने दुधातील घटक अन्य ऋतूत उपलबध करून नैसर्थगक तूट भरून काढतो. 
 

औद्योणगकरिाचे पणरिाम : 
 

औद्योशगकरणानंतर मानिंाने आपली िंसतीकें दे्र बदलली आहेत. िहरे शनमाण करून शनसगापासून 
तो दूर िात आहे. पण असे असले तरी त्यािी िारीशरक गरि बदलू िकत नाही. त्यासाठी त्याला नैसर्थगक 
उत्पादनािंरि अिंलंबनू रहािं ेलागते. िहर आशण खेडी दुरािंली तरी खेड्यािंरि त्यािे िीिंन अिंलंबून 
आहे. खेडी िोपयंत िहरािंी िोडली िात नाहीत, तोपयंत ग्रामीण भागातील दूध िहरापयंत पोहोि ू
िकणार नाही. डोंगराळ पठारािंर िारा भरपूर आहे. धनगर, कातकरी, आशदिंासी मडंळी या भागात राहून 
नैसर्थगक िततींिा उपयोग करीत असतात. डोंगराळ भागात दुधािे उत्पादन लक्षणीय प्रमाणािंर होते. पण 
या दुधािी द्रिं स्िंरूपात शिंक्री करणे सोयीप्रभािंी ितय होत नाही. डोंगराळ भागाििंळ प्रामुख्याने खेडीि 
आहेत िं त्यामुळे मोठा ग्राहकिंगथ िो िहरातून रहातो, त्यािा आशण डोंगराळ िंस्तीिा संपकथ  येत नाही. 
शनसगथिततीिा अनुकूल शिंशनयोग करण्याच्या दृष्टीने त्या भागातील लोकानंा दूध उत्पादन हा सोयीस्कर 
व्यिंसाय आहे. दुधाच्या नाििंतं स्िंरूपामुळे अिा भागातून दुधािे अशधक शटकािं ूपदाथथ करून ते िहरात 
पोहोििंणे सुलभ आहे. पदाथथ शनर्थमतीमुळे शिंक्रीसाठी आठिंड्यातून एक शदिंसािा िंळे मोडणे त्याला ितय 
होते. 
 

रूणचवैणचत्र्याची आवश्यकता : 
 

दूध पदाथथ शनर्थमतीिी ही नैसर्थगक पाश्वथभमूी आहे. पण याबरोबर मानिंाच्या अन्य सिंयीही लक्षात 
घेणे आिंश्यक आहे. रुशििैंशित्रय हा त्यािा स्थायीभािं आहे. रोिच्या िेिंणापेक्षा रुिीपूणथ बदल केलेले 
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सणासुदीिे िं समारंभािे िेिंण तो अशधक आिंडीने खातो. दोन ग्लास दूध शदले तर तो दुसरा ग्लास 
नाकारेल, पण एक ग्लास दूध, थोडे ताक वकिंा दही िं पेढे बफीसारखी शमठाई त्याला शदली तर दोन 
ग्लास दुधािा मनिंीटपणा त्याला िाणिंत नाही. पिन संस्थेिंरही ताण पडत नाही. म्हणनू 
रुशििैंशित्रयासाठी त्याला पदाथथ बनशिंणे अशधक सोयीिे होते. पिन सुलभता वकिंा िरीरातील पिन 
संस्थेिा समतोल साधणे पदाथथ शनर्थमतीमुळे ितय होते. पदाथथ शनर्थमतीमुळे दूध सेिंनािी पातळी त्याला 
िंाढिंता येते. 
 

ही पाश्वथभमूी मानिंाने लक्षात घेतली आहे िं त्यानुसार पदाथथ शनर्थमतीिी परंपरा त्याने शनमाण केली 
आहे. शनरशनराळ्या प्रदेिात त्यामुळे शनरशनराळे पदाथथ लोकशप्रय झाले आहेत. प्रािीन काळी िेव्हा दूध 
उत्पादन पुरेिा प्रमाणात होते म्हणिे खेड्यातील गरि खेड्यात शनमाण होऊ िकत होती वकिंा िहरी 
िंाटपािी िहराचं्या अभािंी आिंश्यकता नव्हती, त्या काळी या दूध उत्पादनातील ऋतू िैंशित्रयाला, प्रत्येक 
दूध उत्पादकाला तोंड द्यािं े लागत होते. खेड्यामध्येही अनुत्पादक िंगथ होताि. त्यानंा दूध शदल्यािंर 
उरलेल्या दुधािे काय करािंयािे हा प्रश्न उत्पादकापुढे पडािंयािा. तो अिा िंळेी दुधातला दीघथकाळ शटकू 
िकणारा घटक म्हणिे लोणी वकिंा तूप स्िंतःकडे ठेिंायिा िं ताक इतरानंा मोफत वकिंा अल्प वकमतीत 
देत असे. लोणी काढून उरलेल्या ताकातही प्रशथने आहेति. दुधापेक्षा ताक पिण्यास सोपे. ताकामुळे 
पोटातील िीिंाणूिंा समतोल साधणे सोपे. 
 

आम्पिंतेचा उपयोग : 
 

आंबा िंर्षातून एकदाि शमळतो. पण आपण त्यािे पदाथथ िंर्षथभर खातो. आबंा शटकशिंण्यासाठी 
आपण खारट, आंबट, गोड िंगैरे शटकािं ू माध्यमािंा िंापर करतो. हे पदाथथ िंापरल्याने आंबयािंर होऊ 
िकणारा िीिंाणूंिा पशरणाम आपण मोठ्या प्रमाणािंर थोपिं ू िकतो. हेि तत्िं दुधािे बाबतीत िंापरात 
आणले आहे. आम्लतेिा उपयोग शिंशिष्ट पातळीपयंत आपण दुधािे क्स्थरत्िं शटकिंण्यासाठी करतो. दही, 
ताक, िक्का, लस्सी, श्रीखंड अिी शकतीतरी उदाहरणे देता येतील. िक्का तयार करताना आपण दह्यातील 
पाण्यािा अंि कमी करतो िं आम्लता िंाढू देतो. पाणी कमी झाल्यामुळे िं आम्लतेमुळे दुधातील घटकािें 
रूपातंर थोपिं ू िकतो. त्याति साखरेिा िंापर केल्यामुळे आम्लता िंधथनािंरही शनयंत्रण येते िं श्रीखंड 
अशधक काळ शटकू िकते. 
 

णनजथिंीकरि : 
 

दुधातील पाणी कमी करािंयािे झाल्यास ते तापिंनू अटिंनू कमी करता येते. खिंा शनर्थमतीिी हीि 
पाश्वथभमूी आहे. दुधातील सिंथ घटक िाबूत ठेिंनू फतत पाणी बािूला काढणे हाि खिंा शनर्थमतीतला मूळ 
हेतू आहे. पण त्यात साखर शमसळून पेढे-शमठाईसारखे िशिंष्ट पदाथथ तयार करता येतात. 
 

साखळवणयाचे उपयोग : 
 

दुधात सिंात प्रथम शिंघटन पािंणारा पदाथथ म्हणिे दुग्ध िकथ रा िं दूध प्रशथने. ‘दुग्ध प्रशथनेप्रधान’ 
पदाथथ शटकिंणे त्यामुळे अशधक त्रासािे आहे िंातािंरणािी अनुकूलताही त्यासाठी आिंश्यक आहे. याि 
कारणामुळे िीिसारखे प्रशथनेप्रधान पदाथथ उष्ट्ण कशटबधंात लोकशप्रय झाले नसािंते. पनीरसारखा पदाथथ 
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दशक्षण भारतापेक्षा उत्तर भारतात प्रिलीत असण्यािे कारण ह्याति समाशिंष्ट आहे. िीि शनर्थमतीतसुद्धा 
घृतािंािे प्रमाण मयाशदति ठेिंािं ेलागते. अन्यथा ते पाघळून ििं, आकार शबघडून िाईल. 
 

ह्या सिंथ तत्िंज्ञानाला शिंज्ञानािी िोड देऊन पदाथथशनर्थमती प्रमाशणत स्िंरूपात करणे ितय झाले 
आहे. दूध भकुटी, केसीन, आइस्क्रीम शनरशनराळ्या प्रकारिी दूध पेये हे सिंथ िास्त्रीय ज्ञानािे िं सुयोशित 
व्यिंसायािे पशरपाक आहेत असे म्हणण्यास हरकत नाही. भारतीय मानक संस्थेने आता दुग्धिन्य 
पदाथािी आपल्या भौगोशलक पशरक्स्थतीनुसार मानके ठरिंली आहेत. पदाथथ शनर्थमती ही आता घरगुती बाब 
राशहली नसून व्यािंसाशयक के्षत्रात ती अिंतरली आहे. पदाथथ शनर्थमतीमुळे काही राष्ट्राचं्या राष्ट्रीय 
अथथव्यिंस्थापनेिंर पशरणाम होत आहे. उदा. डेन्माकथ , हॉलंड, न्यूझीलंड. 
 

 
पदार्थ णनर्ममती प्रकल्प 

 
प्रसंगशिंिरे्षी आपण घरी िे दुधािे पदाथथ करतो, त्याबाबत िास्त्रीय पाश्वथभमूी प्रत्येक कुटंुबाला 

समिािंनू देणे आिंश्यक आहे. घरी घेतलेल्या दुधातून िास्तीतिास्त घृतािं कसा पृथक करता येईल, या 
बाबतही प्रबोधन होणे आिंश्यक आहे. दुधािे िंापरापूिंी न्युरालायझेिन वकिंा उदासीनीकरण करणे कसे 
अगत्यािे आहे हे पटले म्हणिे बासुंदी करताना प्रशथनामुळे शनमाण होणाऱ्या गोळ्या वकिंा िोथा टाळता 
येईल. खायच्या सोड्यािा थोडासा िंापर केला तर हे सहि सुलभ आहे. तूप शटकशिंण्यासाठी ॲण्टी 
ऑक्तसडंटिा िंापर कसा करािंा यािेही शिक्षण देणे ितय आहे. घट्ट, एकसधं दही कसे करािं ेयाबाबत 
मागथदिथन करता येईल. हे काम दूधिंाटप योिनेद्वारे होणे आिंश्यक आहे. समाि शिक्षणाने दुधािा खप 
िंाढेल, शिंशनयोग योग्य होईल. 
 

अद्यापही भारतात सुमारे ६० टके्क उत्पादन पदाथथ शनर्थमतीसाठी िंापरले िाते. औद्योशगकरण िं 
दूधिंाटप योिना िसििा िंाढतील तसतसे हे प्रमाण कमी होईल िं अशधक दूध द्रिं स्िंरूपात िंाटले 
िाईल. दूध उत्पादनािी वकमत िं दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्न यात आि फार मोठी तफािंत आहे. ३०० 
शमलीलीटर दूध आिंश्यक आहे, असे आहारतज्ज्ञ सागंतात. पण दरडोई आर्थथक कुिंत तेिंढे दूध खरेदी 
करण्यािी नाही. 

★ ★  
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११. पदार्थ णनर्ममतीची मूिंतत्त्व े
 

पदाथथ शनर्थमती का करािंी लागते याबाबत आपण मागील प्रकरणात शिंिार केला द्रिं अिंस्थेत 
दीघथकाळ दूध शटकशिंणे याबाबत पुरेसे संिोधन कायथ झालेले आहे िं शनरशनराळ्या पद्धतीने शनिंतुकीकरण 
करून ते द्रिं अिंस्थेत शटकिंनू ठेिंणे ितय झाले आहे. पण त्यासाठी, करािंा लागणारा साठा एिंढ्या 
प्रिंड प्रमाणािंर असेल की, त्या साठ्यासाठी स्िंतंत्रपणे शिंिार करािंा लागेल. म्हणून, दुधातील 
शनरशनराळे घटक प्रशक्रया करून साठिंणे अशधक योग्य आहे. 
 

या घटकािंी शटकिंणी करीत असताना, त्यािंा दूध शनर्थमतीसाठी पनु्हा उपयोग करता येईल का? 
यािाही शिंिार करणे योग्य होईल. उन्हाळ्यातील दुधािी टंिाई िर, शटकिंलेल्या दूध घटकापंासून पुन्हा 
दूध शनर्थमती करून शमटिंता आली तर अशधक सोयीिे होईल. पाश्चात्य देिात या दृष्टीने बरेि संिोधन झाले 
आहे. दुधापासून भकुटी िं पाढंरे लोणी असे दोन पदाथथ तयार करून शटकिंले, तर या दोघाचं्या शमश्रणाने 
पुन्हा दूध तयार करता येते. नैसगीक दूध िं पनुघथटीत दूध यामध्ये िरी, सूक्ष्म तफािंत असली तरी, एकूण 
अन्य घटक कायम असल्यामुळे त्यािे सेिंन करणे शनधास्तपणािे असते. 
 

पदाथथ शनर्थमती करताना, दुधातील पाण्यािा अंि कमी करणे ही महत्िंािी शक्रया आहे. बाष्ट्पीभिंन 
उष्ट्णतेिी प्रशक्रया िंगैरे साधनानंी, त्यातील पाणी आटिंणे ितय आहे. अिा तऱ्हेने पाणी आटिंीत असताना, 
शनमाण होणाऱ्या पदाथांिंर अन्य काही परीणाम होतात का? यािाही अभ्यास करणे िरुरीिे आहे. दूध 
आटिंनू त्यािा खिंा करणे, म्हणिे दुधातील घनघटक पाण्यापासून िंगेळे करणे ही शक्रया आपण परंपरेने 
करीति आहोत. उष्ट्णता देताना, घनघटकातील प्रथीनािंंर उष्ट्णतेिी प्रशक्रया, लिंकर िाणिंते िं प्रशथनािें 
काही प्रमाणात ज्िंलन म्हणिे कॅरमलायझेिन होते. या शक्रयेमुळे दुधाला एक प्रकारिा खमंग खरपूस िंा 
िळकट िंास कमी अशधक प्रमाणात येतो. तसेि ताबंूस, लाल, वकिंा काळसर रंगाच्या छटाही या 
ज्िंलनातून पदाथांमध्ये शनमाण होतात. त्यामुळे खिंा तयार करताना आटत आलेले दूध िंारंिंार ढिंळून, 
त्यातील प्रशथने िंगेळी होणार नाहीत यािी दक्षता घ्यािंी लागते. खव्यासारखा पदाथथ िरी आपण तयार 
केला, तरी, त्यातील घृतािं घटकाला क्स्थरत्िं नसते नैसर्थगक प्रशक्रयेतून या खव्यातील घृतािं घटकािें 
शिंघटन होऊ िकते. िं त्यातूनि खिंा नासणे, िंगैरे प्रकार होऊ िकतात. या शक्रया टाळण्यासाठी 
साखरेिा िंापर करून शनरशनराळे शमठाईिे पदाथथ केले िातात. या पदाथामध्ये साखरेिा उपयोग 
ििंीइतकाि पदाथथ शटकिंण्यासाठी केलेला असतो. परंतु मूळ दुधातील घृतािं घटकािें प्रमाण िर कमी 
ठेिंले तर, पुढे होणारे धोके टळू िकतात. म्हणून म्हिीच्या दुधािा खिंा करण्यापूिंी त्यातील घृतािंािें 
प्रमाण काही प्रमाणात कमी करणे इष्ट ठरते. खिंा, बासुंदी, रबडी, खीर िंगैरे पदाथथ वकिंा खव्यापासून 
केलेल्या शमठाया अिा तऱ्हेने उष्ट्णतेच्या प्रशक्रयेने तयार करता येतात. या सिंथ पदाथांच्या पाककृती 
ििंीनुसार बदलत असल्यामुळे प्रत्येक पदाथािा उहापोह न करता फतत खव्याबाबत थोडी ििा या 
प्रकरणात केली आहे. 
 

मुतत िंातािंरणात उष्ट्णता देऊन दुधातील पाण्यािा अिं कमी करणे िं शनिंात अिंस्थेत उष्ट्णता 
देऊन, ते प्रमाण कमी करणे या दोन शभन्न कायथपद्धती आहेत. शनिंात अिंस्थेत, घटकािे ज्िंलन होण्यािा 
संभिं कमी असतो. त्यामुळे, उिंथरीत पदाथांत दुधािा मूळ रंग, स्िंाद शटकिंणे ितय होते. खव्यामध्ये सुमारे 
२० ते २५ टके्क आद्रथता शिल्लक राहाते. िं या आद्रथतेमुळे, खव्यािी दीघथकाळ शटकण्यािी मयादा क्स्तमीत 
झालेली आहे. पण शनिंात अिंस्थेत बाष्ट्पीभिंन करून आद्रथतेिे प्रमाण २ ते ३ टक्कापंयंत कमी ठेिंता येते. 
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दूध भकुटीिी शनर्थमती याि तत्िंािंर केली िाते. बाल आहार, िंगैरे सारखे पोर्षक पदाथथ यामुळे दीघथ काळ 
शटकिंणे ितय झाले आहे. सहंत दूध, आटीिं दूध िंगैरे पदाथथ प्रकार याि पद्धतीने पशरिंक्व आहेत. परंतु या 
पदाथांसाठीसुद्धा दुधातील मुळ घृतािंािें प्रमाणीकरण आिंश्यक ठरते. संपूणथ दुधािी भकुटी (गाईच्या 
दुधातील घृतािंाइंतके घृत घटक असलेल्या दुधािी) िं शिंभततीकृत दुधािी भकुटी याचं्या दीघथकाळ 
शटकण्याच्या मयादेत िो फरक आहे त्यािे मूळ घृतािं घटक हेि खरे कारण आहे. 
 

उष्ट्णतेच्या प्रशक्रयेमुळे, बहुतािं िलघटक शिंभतत करणे ितय असले तरी हा हेतू अन्य मागाने 
साध्य करता येईल का असाही प्रश्न शनमाण होतो. रासायशनक अथिंा अणिुीिंक प्रशक्रयामुंळे िे 
दूधघटकािें शिंघटन होते, ते िर थोपिंता आले तर, दुधातील अन्न घटक साठिंणे ितय होईल. या सिंथ 
नैसर्थगक प्रशक्रयािंा पूणथ प्रशतरोध करणे ितय झाले नाही, तरी काही प्रमाणात ते साध्य होणे ितय आहे. 
आिच्या दैनंशदन िीिंनात, आपण क्षार आम्लता, िकथ रा यािंा उपयोग करून, नैसर्थगक उत्पादन 
िैंशित्रयािंर मात करून अनेक फळे, भाज्या, आपण िंर्षथ िंर्षथ शटकिंतो. दुधाच्या बाबतीत आम्लतेिा 
उपयोगही आपण कळत नकळतपणे ते शटकिंण्यासाठी करत असतो. दही, ताक, िक्का, श्रीखंड िंगैरे 
प्रकार त्यातूनि शनमाण झाले आहेत. दह्या-ताकािेबाबतीत आपण आम्लतेबरोबर पिन सुलभताही प्राप्त 
करू िकतो. िक्का, श्रीखंड, श्रीखंड िंड्या िं अन्य तत्सम शमठाया करताना, आपण दह्यातील पाणी 
फडतयात ते टागंनू काढून टाकतो. आम्लतेच्या रासायशनक शक्रयेमुळे हे शिंघटन ितय होते. िततयातून 
गळालेल्या पाण्यात लॅतटोि (दुग्ध िकथ रा) काही शनकर िीिंनसत्िं ेिंगैरे िी िलद्रव्य घटके आहेत ती 
नष्ट होतात. पण िक्का-श्रीखंडात त्यािें महत्त्िं कमी असल्यामुळे आपल्याला त्यािंी उणीिं भासत नाही. 
पाश्चात्य देिात दह्याच्या धतीिंर योगहटथसारखे पदाथथ लोकशप्रय होत आहेत. या योगहटथमध्ये इतर 
अन्नघटक फळाचं्या िंा भकुटीच्या रूपाने शमसळले िातात. िं एकूण पदाथािे आहारमलू्य िंाढशिंले िाते. 
 

उष्ट्णता वकिंा आम्लता याशििंायही काही रासायशनक प्रशक्रयानंी आपल्याला िल शिंघटन करता 
येते. रेनेटसारखे प्राशणिन्य तीव्र आम्ल शनकर िंापरून अथिंा तीव्र आम्लािंा उपयोग करून, दुधातील 
घटकािें शमश्रण सतुंलन बदलून िलघटक काही प्रमाणात िंगेळा करता येतो. नैसर्थगक शक्रयेने ही घटना 
घडली की, आपण त्याला दूध नासणे हे संबोधन देतो. पण हेतुपूिंथक ही प्रशक्रया केल्यास इप्सीत हेतू साध्य 
होत असल्यामुळे, याि शक्रयेला दूध साखळिंणे वकिंा को-ॲग्यलेूिन करणे ही संज्ञा आपण देऊ िकतो. 
पाश्चात्य देिातील िीिशनर्थमती हा याि प्रशक्रयेला पशरपाक आहे. केसीनिी शनर्थमती याि तत्िंानुसार केली 
िाते. िीि शनर्थमतीमध्ये प्राप्त झालेले घनघटक, अनुकूल िंातािंरणात ठेिंनू अशधक पिन सुलभ करण्यात 
येतात. शनसगथशनर्थमत प्रशथने सकृतदृष्ट्या अपिनीय अिंस्थेत असतात. या प्रशथनािें, िरीरात यथािंकाि 
शिंघटन होते िं या शिंघटनासाठी िारीरीक ितती काही प्रमाणात खिथ होत असते. म्हणिे उिापूतीसाठी 
सेिंन केलेले खाद्यि काही प्रमाणात िारीशरक उिा िंापरीत असते. म्हणून प्रशथनािें शिंघटन, िरीराबाहेर 
परंतु नैसर्थगक साधनानंी केले तर असे पदाथथ िरीराला अशधक आरोग्यकारक ठरतील. याि भािंनेतून 
िीि शनर्थमतीिंर अमाप सिंोधन करण्यात आले. िं शिंशिष्ट िीिंाणूंच्या सहाय्याने या प्रशक्रया साध्य 
करण्यात आल्या. आि पाशश्चमात्य देिात िीििे असंख्य प्रकार त्या दृष्टीने प्रिलीत झाले आहेत. 
 

दूध प्रशथनातील केसीन हा घटक साठिंनू आपण अनेक उदे्दि साध्य करू िकलो आहोत. 
केसीनशनर्थमती मात्र अनेक प्रशक्रयानंी साध्य करािंी लागते. रासायशनक प्रशक्रयानंी केसीन घटक अलग 
केले, तरी त्यातील पाण्यािा अंि उष्ट्णतेच्या सहाय्याने कमी करािंा लागतो. पदाथाला उष्ट्णता देऊन 
ज्याप्रमाणे आपण िल शिंघटन करतो, त्याप्रमाणे गोठण पद्धतीनेही काही प्रमाणात दुग्ध घटक शटकिंता 
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येतात. पण या गोठण पद्धतीत पदाथािे अंतीम सेिंन होईपयंत िीत तपमान ठेिंणे आिंश्यक ठरते. पाश्चात्य 
देिात आइस्क्रीमिा िंापर अन्न म्हणून मोठ्या प्रमाणािंर केला िातो. त्यामागे गोठण पद्धतीिे सूत्र आहे. 
 

रुशििैंशित्रय, ऋतूिैंशित्रयानुसार होणारे दूध उत्पादन, िंाहतुकींिी सोय वकिंा िारीशरक 
आिंश्यकतेनुसार दूध घटकािंी उपलबधता िंगैरे कारणामुंळे िरी आपण पदाथं शनर्थमती करीत असलो, 
तरी घृतािंािंा अक्स्थरपणा, दूध घटकातील मूळ स्िंाद िं त्यािंी उपयुततता या गोष्टींकडे पदाथथ शनर्थमतीत 
िास्त लक्ष द्यािं ेलागते. प्रस्तुत प्रकरणात दूध आटिंणे, आम्लतेिा उपयोग िं दूध साखळिंणे याबाबत 
ििा केली आहे. पाश्चात्य पदाथांबाबत प्रकरणिंार स्िंतंत्र ििा केली असल्यामुळे त्यािी पुनरोतती येथे 
टाळण्यात आली आहे. 
 

आटवून केिेंिें पदार्थ : 
 
खवा : 

 
उघड्या भाडं्यात दूध आटिंनू केलेला एक पदाथथ अिी खव्यािी सिंथसाधारण व्याख्या करता 

येईल. खव्यासाठी दुधाला प्रत्यक्ष उष्ट्णता द्यािंी लागते. गाईच्या दुधापासून केलेल्या खव्यािे घटक 
पुढीलप्रमाणे असतात. आद्रथता २५ टके्क, घृतािं २५ टके्क, प्रशथने १९ टके्क, लॅतटोस वकिंा दूधसाखर २५·५ 
टके्क, क्षार ३·७ टके्क, तर म्हिीच्या दुधापासून केलेल्या खव्यात आद्रथता १९ टके्क, घृतािं ३७ टके्क, प्रशथने 
१७·८, दुग्धिकथ रा २२ टके्क, क्षार ३·७ टके्क. 
 

करण्यािी पद्धत : 
साधने : कढई— िंिन सुमारे ५ शकलो, शतिा व्यास सुमारे ४० सें. मी., खोली सुमारे १२·५ सें. मी., 

क्षमता १० शकलो. 
झारा वकिंा उलथने— िंिन अधा शकलो, लाबंी ६५ सें. मी., सपाटभागी रंुदी सुमारे ७·५ सें. 
मी. 
कोळिािी िगेडी मध्यम आकारािी, िंरील व्यास सुमारे ३२ सें. मी. िं २·५ मी. ली. कोळसा 
सुमारे १२ ते १३ सें. मी. िाडीत राहील अिा तऱ्हेने रिना. 

 
दूध कढईमध्ये घालून उकळू द्यािं.े झाऱ्याने सतत हलिंत रहािं.े िेणेकरून तळाला दूध करपणार 

नाही. दुधातील पाण्यािे बाष्ट्पीभिंन होऊन ते घट्ट घट्ट होऊ लागते. लिंकरि त्यािा रंग बदलतो. याक्षणी 
दुधातील प्रशथने उष्ट्णतेमुळे शिंलग होतात. घट्ट दुधािे लिंकरि शपठल्यासारखे शनमप्रिंाही द्रिं तयार होते. 
याक्षणी झाऱ्याने िोरात हलिंणे आिंश्यक आहे. या ििेंटच्या क्षणी फार बारकाईने लक्ष द्यािं ेलागते. िेव्हा 
खिंा कढईच्या कडानंा सोडून एक गोळा बनू लागतो, त्यािंळेी तो तयार झाला असे समिािं.े कढई नंतर 
िगेडीिंरून उतरिंनू तो सारखा िंरखाली ढिंळािंा लागतो. कोळिा व्यशतक्व्तत अन्य सरपणािंर िर खिंा 
तयार केला, तर त्या सरपणाच्या धुरािा िंास त्याला लागण्यािा संभिं असतो कोकणातील धनगर लाकडे 
वकिंा पालापािोळा िाळून त्यािंर खिंा करतात म्हणून त्यािंा खिंा पाढंरा स्िंच्छ न होता, त्याला ताबंूस 
वकिंा काळसर रंग येतो िं काही प्रसंगी धुसर िंास येतो. खिंा शटकाऊ होण्याच्या दृष्टीने त्यातील आद्रथतेिे 
प्रमाण कमी असणे आिंश्यक आहे. काही व्यापारी ओलसर खिंा थंडीिे शदिंसात रात्रभर थंड शठकाणी 
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ठेिंतात. हिंतेील गारठ्यामुळे हा ओला खिंा शथिून त्यािा गोळा होतो िं त्यामुळे खव्यािा िादा उतारा 
पडतो. पण असा ओला खिंा शटकिंण्याच्या दृष्टीने कुिकामी ठरतो. 
 

साठविूक : खिंा शटकशिंण्याकशरता तो िीतगृहात ठेिंण्यािी प्रथा आहे. सहा सहा मशहने खिंा तेथे 
ठेिंणे ितय असते. पण खव्यासाठी िंापरलेली भाडंी, डबे साठशिंण्यापूिंी शनिंतुक केलेले नसले तर 
िीतगृहामध्ये त्यािंर बुरिी येण्यािा सभंिं असतो. िीतगृहािंी सोय सिंथि शठकाणी उपलबध नसते. 
सिंथसाधारणपणे खव्यािी साठिंण त्याच्या शिंक्रीच्या गािंीि करतात, असे आढळून आले आहे. 
 

पद्धतीतीिं बारकावे : खिंा ज्या कामाकशरता िंापरािंयािा असतो त्यानुसार त्याच्या शक्रयापद्धतीत 
फरत पडतो. गुलाबिाम करण्यासाठी िो खिंा िंापरला िातो, त्याबाबतीत कढई, िगेडीिंरून 
उतरिंल्यानंतर ८७ ते ८८ अंि सें. गे्र. तपमानािंर ती कढई ठेिंािंी लागते. त्यामुळे कदाशित खिंा रिंाळ 
होत असेल. या उलट, कमी उष्ट्णतेिंर खिंा तयार केला तर तो िाड होऊन रेताड स्िंरूपािा होतो. िं 
तसा खमंग िंास रहात नाही. खिंा करीत असताना आटलेले दूध शकती त्िंरेने हलिंले िाते यािंर त्यािा 
उतारा आशण प्रत अिंलंबनू रहाते. दर शमशनटाला शकमान ८० ते १०० िंळेा तो ढिंळला िािंा. यापेक्षा कमी 
िंळेा म्हणिे ३५ ते ४० िंळेा िंरखाली झाला, तर खव्यािा रंग िं स्िंरूप बदलते. कढईच्या कडेपासून तो 
सुटू लागताि खाली उतरिंनू ढिंळणे िास्त श्रेयस्कर. द्रिं अिंस्थेपेक्षा तो घन अिंस्थेत िळण्यािी 
ितयता िास्त असते. कढईच्या एकूण धारणक्षमतेच्या १ ४ वकिंा १ ५ इतके दूध घेऊन ते आटिंले तर 
खव्यािा उतारा िागंला पडतो. 
 

खव्यासाठी वापरावयाच्या दुधाचे स्वरूप : खिंा करण्यासाठी म्हिीिे दूध श्रेयस्कर. कारण या 
खव्यात मऊ िं सैलसरपणा असून रिंाळपणा िागंला असतो. अिा खव्यािा गुलाबिाम, बफी िंगैरे तयार 
करण्यासाठी िागंला उपयोग होतो. म्हिीच्या दुधात एकूण घन पदाथथ अशधक असल्यामुळे खव्यािा उतारा 
िागंला पडतो. या उलट गाईच्या दुधािा खिंा मऊ पण शिकट असा होतो. मात्र आद्रथता िास्त रहाते. खिंा 
तयार करण्यासाठी गाईच्या दुधात शकमान ४ टके्क घृतािं िं म्हिीिे दुधात ५ टके्क घृतािं असणे आिंश्यक 
आहे. यापेक्षा कमी घृतािंािे दूध घेतले, तर खिंा रबरासारखा लोिट होतो. दुधात काही प्रमाणात शिकािे 
प्रमाण असेल तर खव्यािा रंग बदलतोि, पण तो खिंा लिंकरि खराब होतो. दूध िेिंढे तािे असेल 
तेिंढा िागंला उतारा. याउलट, आम्ल दुधािा खिंा करायिे ठरशिंले, तर तो खिंा शटकाऊ होत नाही. 
खायिा सोडा िंगैरे पदाथथ टाकून शटकिंलेले दूध खव्यासाठी योग्य नाही. त्यातून एक प्रकारिा 
कडिंटपणा शनमाण होतो. 
 

खिंा तयार करताना घेतलेले दूध कचे्च म्हणिे न तापिंलेले आहे, की प्रशक्रया केलेले आहे याला 
शिंिरे्ष महत्िं नाही. पण पाणी शमसळलेले दूध िंापरल्यास खव्यािा रंग ताबंूस वपगट होतो. खव्याच्या 
स्िंादािंर मात्र काही पशरणाम होत नाही. पण दुधात पाण्याखेरीि अन्य पदाथथ शमसळले असले तर 
शमळणारा खिंा बऱ्याि प्रमाणात शिंकृत असतो िं शमठाई करण्यास अयोग्य असतो. 
 

खिंा तयार होत असताना दुधातला पाण्यािा भाग आटून िातो. एिंढेि नव्हे तर त्यातली प्रशथने 
दुधापासून िंगेळी होतात. घृतािं मात्र सिंथत्र सारख्या स्िंरूपात शिंखुरले िातात. म्हणून खिंा तयार 
झाल्यािंर त्यातून तुपािा अिं बाहेर ओघळू देऊ नये. 
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सिंथसाधारणपणे खिंा आठ शदिंसािें िंर शटकू िकत नाही. रेफ्रीिरेटरमध्ये दोन-तीन आठिंडे 
शटकणे ितय आहे. पण शनर्थमतीनंतर लगेि हिंाबधं पाशकटे, डबे यात ठेिंला, तर तो लिंकर खराब 
होण्यािी ितयता नाही. याबाबत काही प्रयोग करणे आिंश्यक आहे. खव्यापासून अनेक तऱ्हेने शमठाईिे 
पदाथथ तयार करता येतात. 
 

आटिंलेल्या दुधापासून बासुंदी, रबडी िंगैरे प्रकार केले िातात. पण या पदाथांिा खप फतत 
प्रासशंगकि असतो. 
 

दूध साखळवून केिेंिें पदार्थ : 
 

नासणयाची णक्रया 
 

दूध नासते म्हणिे काय होते? तर त्यातील पाणी िं िोथा िंगेिंगेळा होतो. पाण्याबरोबर पाण्यात 
शिंरघळणारे दुधातील घटक िं न शिंरघळणारे घटक िंगेळे होतात. काही पाण्याबरोबर िंाहून िाऊ 
िकणारे घटकही इतर घटकापंासून िंगेळे होऊन ते पाणीदार भागात शिंलीन होतात. दूध नासणे वकिंा 
नासिंणे या दोन्ही शक्रयात िंरीलप्रमाणे भौशतक बदल होतात. नैसर्थगकशरत्या दूध नासते, तेव्हा यापैकी 
काही घटकािंा आपण उपयोग करू िकत नाही. दूध शटकशिंण्यासाठी िसे आपण त्यातले पाणी आटिंनू 
घन दुधािे पदाथथ करतो, त्याि तत्त्िंािंर दूध नासिंनू त्यािे पाण्यािे प्रमाण कमी करता येते. पण अिा 
प्रसंगी दुधािी आम्लता िंाढलेली असते. आशण म्हणनूि त्यािी शटकण्यािी क्षमता मयाशदत असते. 
पाशश्चमात्य देिात िेथे हिंामान थंड आहे, म्हणिे सूक्ष्म िंतू सहिगत्या िंाढत नाहीत अिा देिात 
नासिंलेल्या दुधापासून पदाथथ करणे सोयीिे होते. पण समिीतोष्ट्ण िंा उष्ट्ण प्रदेिात सूक्ष्म िंतंूिी िंाढ 
अशतिय झपायाने होत असल्यामुळे आम्ल पदाथथ शटकशिंणे फार िड िाते. 
 

जीवािू व नासिे याचंा परस्परसंबंध : 
 

सूक्ष्म िंतू िं आम्लता यािें इतके घशनष्ट संबधं आहेत की, या दोन्ही गोष्टी एकमेकापंासून दूर होत 
नाहीत. म्हणनू दुधातील घटक शटकशिंण्याच्या दृष्टीने नेहमी एक मोठी काळिी घ्यािंी लागते. ती म्हणिे 
या सूक्ष्म िंतंूिंर शनयंत्रण ठेिंल्याशििंाय इक्च्छत हेतू साध्य करता येत नाही. गेले शकत्येक िंर्षापासून 
रसगुल्ल,े रािभोग, िमिम िंगैरे दुधािे शमठाईिे प्रकार प्रशसद्ध आहे. दूध नासिंनू त्यािे िोथा—पाणी 
झाल्यािंर िो्यातून ितय तेिंढे पाणी काढून टाकािंयािे िं त्यात साखरपाक शमसळून शमठाईिे प्रकार 
करािंयािे ही सिंथसाधारण रीत आहे. 
 

दूध शनसगथतः नासणे िं ते कृशत्रम उपायानंी नासिंणे यात मोठा फरक आहे. दुसऱ्या पद्धतीत सूक्ष्म 
िंतंूिी िंाढ मयाशदत रहाते िं त्यामुळे आम्लता आटोतयात रहाते. दूध नासिंनू शमळणाऱ्या िो्यास ‘छन्ना’ 
असे नािं आहे. या छन्न्यापासून अनेक शमठाया करता येतात. कढईमध्ये दूध तापिंनू वकिंा उकळिंनू त्यात 
पूिंी नासिंलेले दूध शमसळिंनू सिंथ दूध नासिंणे िं नंतर िोथा िंस्त्रगाळ करणे ही सिंथसाधारण शक्रया आहे. 
दूध उकळल्यामुळे त्यातील सूक्ष्म िंतू शनष्ट्प्रभ होतात िं त्यामुळे छन्न्यात त्यािंा प्रादूभािं रहात नाही. दूध 
नासशिंण्यासाठी वलबािा रस, रेनेट िंगैरे पदाथांिाही उपयोग करता येईल. शमठाईसाठी लागणारा छन्ना 
गाईच्या दुधािा िागंला असा समि आहे. पण याबाबत प्रदीघथ संिोधन झालेले नाही. म्हिीच्या दुधातील 
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घृतािंािे घटक आकाराने गाईच्या घटकापेंक्षा मोठे असतात. त्यामुळे त्यािंा आद्रथताधारणेिंर काही 
पशरणाम होत असािंा. 
 

छन्न्याच्या उत्पादनाबाबत सखोल अभ्यास झाला आहे. छन्ना तयार होतेिंळेी दुधािा पी. एि. ५·३ 
इतका असािंा. यापेक्षा कमी असेल, म्हणिे आम्लता अशधक असेल तर छन्ना कडक स्िंरूपािा होतो. 
नासिंणारा पदाथथ िेिंढा कमी आबंट तेिंढी दूध नासण्यािी शक्रया मंद िं त्यामुळे छन्ना अशधक आद्रथता ठेिं ू
िकतो. वलबाच्या रसापासून छन्ना शनतळ होतो, तर ताकापासून, दह्यापासून छन्ना दाणेदार होतो. वलबाच्या 
रसािा स्िंाद दुधाला लागत नाही. पण ताकािा मात्र लागतो. यािंरून पुढे िो पदाथथ करािंयािा आहे, 
त्यािंरून िंापरािंयािे माध्यम ठरिंािं.े शनतळ छन्ना शमळशिंण्यासाठी कमी तपमानात ते नासणे योग्य आहे. 
कायम दूध ढिंळीत असल्यामुळे छन्न्यातील आद्रथता हिंी तिी शटकिंता येते. दुधामध्ये शिकािा अंि असेल 
तर छन्ना िागंला होत नाही. त्यािप्रमाणे शिळे दूध िंापरल्यास छन्न्यास कडिंटपणा येतो. पण यात सोडा-
बाय-काबथसारखे पदाथथ शमसळिंनू आम्लता कमी केली तर िागंला छन्ना होऊ िकतो. पाणीदार दुधािा 
छन्ना व्हािंयाला अडिण काहीि नाही, फतत छन्न्यािे उताऱ्यािे प्रमाण कमी राहील एिंढेि. 
 

थंड हिंामानात छन्ना दोन ते िार शदिंस शटकू िकतो. घरातल्या रेफ्रीि रेटरमध्ये तो आठ शदिंस 
शटकू िकतो. िं बटरपेपरमध्ये व्यिंक्स्थत गंुडाळून थंड िागी ठेिंला तर दोन आठिंडे शटकायला हरकत 
नाही. छन्ना शटकिंण्याच्या दृष्टीने काही संिोधन करणे मोलािे ठरणार आहे. 
 

दूध नासिंनू करािंयाच्या पदाथात पाश्चात्य राष्ट्रानंी आघाडी मारली आहे. िीििे उत्पादन या 
पद्धतीनेि केले िाते. आि त्या राष्ट्रात फार मोठ्या प्रमाणािंर या िीििा िंापर केला िातो. भारतात मात्र 
या िीिला शततकासा प्रशतसाद शमळाला नाही. पाश्चात्याचं्या अधंानुकरणािी बाब म्हणून काही भारतीय 
िीि खातही असतील, तर काही वसधी, पंिाबी कुटंुबात त्यािा उपयोग मसालेिंिा पूरक अन्न म्हणूनही 
केला िातो. परदेिी संस्कृतीबरोबर हे िीििे लोण भारतात आले असािं े म्हणनूि भारताच्या पशश्चम 
शकनाऱ्यािंर काही शठकाणी म्हणिे मंुबई, सुरत, भडोि िंगैरे शठकाणी ‘सुरती िीि’ हा पदाथथ शदसून येतो. 
 

दुधािंर योग्य तऱ्हेने प्रशक्रया करािंयािी म्हणिे ते पाश्चराईि करािंयािे (त्यातील घृतािंािे घटक 
४ ते ४·५ टके्क यापेक्षा िास्त नको) िं त्यात इक्च्छत सूक्ष्म िंतूच्या सहाय्याने केलेले शिंरिण (कल्िर) 
शमसळिंयािे, थोडे अनुकूल तपमान देऊन आम्लता िंाढू द्यायिी, नंतर रेनेट शमसळिंनू त्यातील पाण्यािा 
भाग शिंमुतत करािंयािा. रेनेट हे िंासराच्या आतड्यातील अतंिंस्त्रािंापासून तयार केलेले एक शिंकर आहे. 
त्यायोगे दुधातील प्रशथने, घृतािं पाण्यािंगेळे होतात. रेनेट घातल्यानंतर सुमारे अध्या तासात त्यािे घट्ट 
दही झाल्यासारखे शदसते. या दह्यातून त्याच्या िंड्या पाडून िं घट्ट दाबून पाणी काढणे सोपे िाते. सुरती 
िीिमध्ये पाणी काढल्यािंर िोथा खारािंलेल्या टोपल्यामध्ये भरून ठेिंतात िं नंतर त्या टोपल्या पनु्हा 
ताकामध्ये बुडिंनू पनु्हा त्यामध्ये सूक्ष्म िंतंूिा समािंिे केला िातो नंतर या िीििे मोठे मोठे गोळे करून 
शिंक्री करण्यात येतात िीिसाठी गाईिे दूध बरे, असा अनुभिं आहे. म्हिीच्या दुधािे िीि करािंयािे झाले 
तर, त्यातील घृतािंािे प्रमाण कमी करािं ेलागते. 
 

“सुरती” शििंाय अन्य एक दोन प्रकारही भारतात आशण ििंळपास उपलबध आहेत. डाक्का िीि हा 
प्रकार सुरती िीि सारखाि आहे. फरक फतत या पद्धतीत तयार झालेले िीि िणेाच्या गोिंऱ्यािंंर भािले 
िाते िं मग शिंकले िाते. िीि हा पदाथथ खरोखरी िरीरप्रकृतीस उपायकारक आहे. आशण शिंिरे्ष म्हणिे, 
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तो खेड्यात शनमाण करून िहरातून शिंक्री करण्यास सोपा असा पदाथथ आहे त्याला शटकाऊ असा गुण 
आहे. दुधातील सिंात िास्त घटक या पदाथान्िंये सुरशक्षत राखले िातात. एिंढेि नव्हे तर, आपल्या 
िरीरात सहितेने पितील अिा स्िंरूपात असतात. िीि हा प्रकार आपल्याकडे रुढ होण्यािी दोन कारणे 
संभिंतात. 
 

१) रेनेट म्हणिे “िंासराच्या आतड्यातील अतंस्त्रािं” यािा िंापर. गाय, िंासरू हे 
आपल्याकडे पूिनीय पिू मानले गेल्यामुळे त्यािंी हत्या करून त्याचं्या िरीरािा भाग 
िंापरणे सहसा पटत नाही. 

२) पाशश्चमात्य राष्ट्रात नैसर्थगक थंड हिंामानामुळे िीिला िेिंढे खराब न होण्यािे भाग्य 
शमळाले आहे, तेिंढे आपल्या उष्ट्ण वकिंा समिीतोष्ट्ण कशटबंधातल्या देिानंा नाही. 

 
आम्पिंतेचा उपयोग : 

 
दही, लस्सी, शपयुर्ष, ताक िंगैरे पदाथथ सिंथपशरशित आहेत. दुधातील सूक्ष्म िंतंूमुळे क्षणोक्षणी 

त्यािी आम्लता िंाढत असते. पण सिंथ िंतू एकाि प्रकारिे आम्ल तयार करीत नाहीत. काही िंतू 
दुधातील िकथ रेिे आम्लात रूपातंर करतात, तर काही सूक्ष्म िंतू काबोहायड्रेट्ट्स् िंर हल्ले िढिंतात. 
प्रशथनािंंर प्रशक्रया करून त्यािें आम्लात रूपातंर करणारे काही सूक्ष्म िंतू आहेति. शनरशनराळ्या प्रकारिी 
आम्ले एकाििंळेी पैदा झाल्यामुळे नैसर्थगकशरत्या आंबलेल्या दुधाला शमश्र ििं येते िं यायोगे तो आम्ल ठरत 
नाही. यापकैी काही आम्लानंा सुसह्य स्िंाद असतो तर काही आम्लानंा असह्य स्िंाद असतो. दुग्धिकथ रेिे 
आम्लात रूपातंर करणारे िे ‘लॅतटीस’ या िंगातील सूक्ष्म िंतू आहेत, त्याचं्या प्रशक्रयेने आंबलेल्या दुधास 
म्हणिे दह्यास िागंला िंास येतो. म्हणून दही करताना या िंतंूिे शिंरिण िंापरणे इष्ट ठरते. 
 

केिंळ लॅतटीस िंतंूिी प्रशतशक्रया हिंी असेल तर एक तर त्या िंतंूिे प्राबल्य ठेिंले पाशहिे वकिंा 
इतर िंतंूिे अक्स्तत्िं नष्ट केले पाशहिे. यापैकी दोन्ही गोष्टी पूणथपणे करणे अितय आहे. म्हणून दूध िागंले 
खरपूस तापिंनू त्यातील बहुसंख्य सूक्ष्म िंतू शनष्ट्प्रभ करण्यात येतात िं तापशिंलेले दूध कोमट झाले म्हणिे 
त्यात लॅतटीस िंगातील िंतंूिे म्हणिे िागंल्या िंासािे फार शिळे नसलेले शिंरिण टाकण्यात येते. ३० 
अंि सें. गे्रडच्या आसपास तपमान राशहल्यास सुमारे िार तासात दुधािे दह्यात रूपातंर होते. पण तपमान 
िसे कमी िास्त असेल त्याप्रमाणे िंळे लागतो. दह्याला पाणी सुटणे, दह्यात गसेॅस असल्यासारखे बुडबुडे 
येणे, घट्टपणा न येणे— या साऱ्या या गोष्टी सूक्ष्म िंतंूच्या परस्पर प्रशतशक्रयेमुळे होतात. हमखास दही घट्ट 
करण्यासाठी बऱ्याििा खानािंळीतून तुरटीिा िंापर करतात. तुरटीमुळे दुधातील प्रशथने शिंकृत होऊन 
दुधाच्या ििंीत फरक पडतो. परंतु प्रशथने िं घृतािं याचं्यात पाणी ओढून धरण्यािी शक्रया या तुरटीमुळे 
िंाढते आशण म्हणून हे दही घट्ट झाल्यासारखे िंाटते. 
 

दही घट्ट असािं,े आम्लता कमी असािंी अिी प्रत्येकािी अपेक्षा असते, म्हणून दही तयार 
झाल्याबरोबर लगेि त्यािी शिंक्री व्हािंयास हिंी. अन्यथा त्यातील सूक्ष्म िंतू दह्यािे शिंघटन करतील 
म्हणून अिािंळेी तयार दही थंड तपमानात ठेिंणे सोयीिे. थंड तपमानात त्या प्रमाणे सूक्ष्म िंतंूिी िंाढ 
रोखली िाते. त्याप्रमाणे सूक्ष्म िंतंूना प्रशतरोधक पशरक्स्थती शनमाण केली तर हा प्रश्न सुटण्यासारखा आहे. 
रंुद तोंडाच्या बाटल्यामंध्ये दही तयार केले िाते. त्या दह्यािंर काबथनडायऑतसाईडिा एक फिंारा मारला, 
तर पुढील दोनिार तासात आम्लतािंधथक िंतू ऑक्तसिनच्या स्िैंर शिंहारामुळे आपला शिंस्तार मंदािंतात. 
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यािाि अथथ असा की, दह्यािा आंबटपणा िंाढत नाही. अिा तऱ्हेच्या दह्यािे उत्पादन िं शिंक्री गुिराथ 
राज्यात मोठ्या प्रमाणािंर िालू आहे. 
 

दुधाची साठविूक : 
 

दही कोठल्या भाडं्यात तयार करणे हा रुिीिा प्रश्न आहे. मातीिी भाडंी शनिंतुक करणे कठीण 
पडते. सिंथसाधारण धातंूिंर आम्लतेिी प्रशक्रया होते म्हणून स्टेनलेस स्टीलिी वकिंा िागंल्या कल्हईिी 
भाडंी िंापरणे योग्य आहे. आईसक्रीमसारखे दही कागदाच्या पेल्यातही उपलबध करून देता येईल. तयार 
आईसक्रीम कागदाच्या पेल्यात भरून देणे ितय होईल पण दह्याच्या बाबतीत मात्र कागदाच्या पेल्यात दही 
करािं ेलागेल. कागदाच्या पेल्यात आतल्या बािूने मेणािा पातळ थर शदलेला असतो. आईसक्रीमसारख्या 
सुिंासयुतत पदाथांना त्या मेणािा थोडासा िंास लागला तरी लक्षात येणार नाही. पण दह्याच्या बाबतीत 
वकशित कडसर ििं येण्यािी ितयता आहे. िीिसारखे पदाथथ प्लॅक्स्टकच्या भाडं्यात ठेिंता येत नाहीत. 
दह्यािेही तसेि आहे. पण प्लॅक्स्टकसारख्या पदाथांऐिंिी आता पॉशलथीन, आल्काथीन िंगैरे पदाथथ 
उपलबध आहेत. अिा भाडं्यातूंन दुधाला, दह्याला शकतपत िंास येईल याबद्दल संिोधन करणे आिंश्यक 
आहे. 
 

दही : एक माध्यम : 
 

दही केिंळ खाण्याकशरता तयार केले िात नाही. बहुधा दुधातून लोणी काढणे सोपे िािंे म्हणून 
आधी दही करून मग ते लाकडी रिंीने घुसळून त्यातून लोणी काढले िाते. म्हणिे लोणी काढण्यासाठी 
दह्यािा माध्यम म्हणून उपयोग केला िातो. बािारात शिंकायला येणारे दही बहुधा साय काढलेल्या दुधािे 
असते. दही होण्यासाठी दुधात घृतािं असण्यािी आिंश्यकता नाही. दुधाच्या बाबतीत नासणे वकिंा आबंणे 
या दोन िंगेिंगेळ्या शक्रया आहेत. दूध नासत असता त्यातील प्रशथने शिंघटीत होतात. तर आंबण्याच्या 
शक्रयेत दुग्धिकथ रेिे प्रथम आम्लात रूपातंर होते. 
 

आदमोरे दही प्रकृतीला िागंले मानले िाते. यािे मुख्य कारण म्हणिे दुधातील घटक या 
अिंस्थेत उपलबध असतात. आम्लता मयाशदत असल्यामुळे सूक्ष्म िंतंूिी संख्या कमी असते िं शनव्िंळ 
दुधापेक्षा ििं िागंली असते. 
 

अन्द्य पदार्थ : 
 

दह्यापासून अन्य पदाथथही बनशिंले िातात. घरगुती िंापरात ताकािा उपयोग मोठ्या प्रमाणािंर 
होतो. दह्यापेक्षा ताक पिािंयास सोपे. पाणी दह्यात िागंले शमसळल्यामुळे दह्यािे सिंथ गुणधमथ ताकात 
उतरतात िं त्यातील पाण्यामुळे आम्लता झपायाने िंाढत नाही. एक िंाटी दही आशण एक िंाटी ताक 
िोिंीस तास एकाि तपमानात ठेिंले तर दह्यातील आम्लता अशधक िंाढल्यािे शदसेल. उन्हाळ्याच्या 
शदिंसात याि ताकापासून लस्सी केली िाते. ताक िागंले घुसळून त्यात मलईिा भाग शमसळून ते थंड 
करून लस्सी बनशिंली िाते. ििंीनुसार त्यात मीठ, साखर िंगैरे पदाथथ टाकायािी प्रथा आहे. ताकापासून 
शपयुर्षसारखे पदाथथही बनशिंले िातात. सुगशंधत दाट ताक म्हणिेि शपयुर्ष. 
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चक्का, श्रीखंड : 
 

महाराष्ट्रात दह्यापासून िक्का, श्रीखंडाच्या िंड्या करण्यािा प्रघात आहे. आदमोरे अथिंा कमी 
आंबट दही एका स्िंच्छ िंस्त्रािंर घालून सुमारे सहा ते दहा तास त्या िंस्त्रात ते दही बाधूंन टागंनू ठेिंले 
िाते. यायोगे दह्यातील पाणी शनघनू िाते िं दही ितय तेिंढे कोरडे होते. पाण्याच्या अंिाबरोबर बरेिसे 
सूक्ष्म िंतूही िंाहून िातात, त्यायोगे उरलेल्या दह्यात आंबटपणा कमी िंगेाने िंाढतो. या कोरड्या 
दह्यालाि िक्का असे म्हणतात. दह्यातील आद्रथता दीघथ काळ ते टागंून ठेिंल्यामुळेि कमी करता येते असे 
नसून, िर मडतयातील दही एखाद्या पे्रसने दाबले तरी भागण्यासारखे आहे. पण त्यायोगे इक्प्सत 
आम्लतािंधथन होत नाही. िततयासाठी िंापरािंयािे दूध म्हिीिे वकिंा गाईिे असािं ेयाला शिंिरे्ष महत्त्िं 
नाही. पण शितका घृतािं अशधक तेिंढा िततयात ओिटपणा अशधक असतो. दह्यापेक्षा िक्का दोन तीन 
शदिंस अशधक शटकू िकतो. त्याच्या कोरड्या स्िंरूपामुळे तो िंाहतुकीला सोपा होतो. पण साठिंण्यासाठी 
मात्र थंड हिंामानािी आिंश्यकता असते. या िततयामध्ये ििंीप्रमाणे साखर फेसून घालून अथिंा केिरी 
रंग शमशश्रत साखरेिा पाक घालून श्रीखंड बनशिंले िाते. श्रीखंड बहुतेक िंळेी केिर अथिंा केिरी रंग 
शमशश्रत असते. केिरी रंग बहुधा आंबट पदाथांसाठी िंापरतात. परदेिातही िीि, लोणी यासाठी शपिंळसर 
केिरी असा रंग िंापरतात. श्रीखंड िसे िेिंणातं िंापरले िाते तसेि श्रीखंडाच्या िंड्या हाही महाराष्ट्रीयन 
शमठाईिा प्रकार आहे. साखरेिे प्रमाण कमी िास्त ठरिंनू या िंड्यािें स्िंरूप बदलता येते. पेपरवमटच्या 
गोळ्यासंारख्या श्रीखंड िंड्यामंध्ये सारखेिे प्रमाण िास्त िं श्रीखंडािे प्रमाण कमी असते, तर घरगुती 
िंड्यामध्ये या उलट प्रकार असल्यामुळे त्या िंड्या मऊ िं नरम होतात. िक्का करण्यापूिंी दूध मात्र खरपूस 
तापणे आिंश्यक आहे. 
 

िक्का तयार करणे हा कृष्ट्णाकाठी फार मोठा व्यिंसाय आहे कोल्हापूर शिल्ह्यात शिराळा तालुतयात 
गणेििंाडी येथे फार मोठ्या प्रमाणािंर िक्का तयार होतो. िंर्षथप्रशतपदा ते अनंतितुदथिी म्हणिेि एशप्रल ते 
सप्टेंबरअखेर िततयािे उत्पादन मोठ्या प्रमाणािंर होते. यािे मुख्य कारण, या काळात महाराष्ट्रीय सण, 
लग्नमोसम िंगैरे प्रामुख्याने असतात. दसरा-शदिंाळीसाठी िक्का तयार झाला तरी त्यािा खप मयाशदत 
असतो. यािे मुख्य कारण ऑतटोबर ते मािथअखेर दूध उत्पादनाच्या दृष्टीने पुष्ट काळ असल्याने दुग्धिन्य 
पदाथांिा िंापर त्या मानाने कमी होत असािंा. औद्योशगकरणामुळे हे शित्र शदिंसेंशदिंस बदलत आहे. 
हॉटेल, खानािंळी यातून आता श्रीखंड रोि उपलबध आहे. त्यामुळे िततयाला िंर्षथभर मागणी राहणार 
आहे. त्यािप्रमाणे खव्यािी पक्वाने्न िसििी लोकशप्रय होतील, तसतिी िततयािी मागणी कमी होईल. 
गुलाबिाम, खव्याच्या शिलेबया िंगैरे प्रकार घरोघरी रूढ झाल्यािंर दह्या-िततयासारखे आंबट गोड पदाथथ 
त्या मानाने कमी प्रमाणात खपतील असे िंाटते. 
 

योघटथ : 
 

दह्यामध्ये फळे शमसळून खाण्यािे प्रकार पाश्चात्य देिात फार आहेत. अिा दह्याला शतकडे ‘योघटथ’ 
असे नािं शदलेले आहे. आइस्क्रीम कपसारखे कागदाच्या कपात दही शिंरिले िाते. दही शिंरिल्यानंतर 
त्या प्रत्येक कपात स्िंच्छ शपकलेल्या फळाचं्या फोडी सोडल्या िातात. फळाचं्या शमश्र ििंींमुळे मूळ दह्यािी 
ििं नाहीिी होते. दही खाण्यात िारीशरकदृष्ट्या काही फायदे असतात. शिंरिण्यामुळे सूक्ष्म िंतंूिी िंाढ 
सुरू होते िं दुधातील सूक्ष्म िंतू दुधातील प्रशथनािंंर प्रशक्रया करतात िं ती प्रशथने पिायला सुलभ होतात. 
त्यािप्रमाणे शहमोग्लोबीन हे िीिंनसत्िं दह्यापासून शमळते. मोठमोठ्या दुग्धिाळातूंन ताकािी पािंडर 
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करण्यािी सोय केलेली असते. लोणी धुण्याकशरता िंापरलेले पाणी िं क्रीमिे लोणी करताना शमळणारे 
ताक यािंी भकुटी करून ती मुलानंा खायला घालणे योग्य होईल. ताकामध्ये एकूण घनपदाथथ फार कमी 
आहेत म्हणनू त्यािंा उतारा फार कमी पडतो. काही प्रसगंी भकुटी तयार करण्यािा खिथ घेतला तर त्या 
प्रमाणात ताकािी शनर्थमती होत नाही. म्हणून व्यिंहारात ताकािी भकुटी वकिंा पािंडर प्रिशलत झाली 
नाही. मानिंी पिनससं्थेत ॲशसड शनमाण करणारे िंतू आिंश्यक आहेत. ताकात या िंतंूिे प्रमाण अशधक 
असते. म्हणून ताक शपणे यािाि अथथ ताकामंाफथ त या िंतंूिी आिंक करणे हा आहे. पण हेही कायथ प्रमाणात 
व्हािंयास हिं.े अशतिय आबंट ताक म्हणिे आम्लता उत्पादकिंतंूिी िंाििंीपेक्षा िास्त प्रमाणात आिंक 
करण्यासारखेि आहे. 

 
★ ★ 
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१२. िंोिी 
 

निंनीत, मख्खन, मस्का, लोणी िंगैरे शनरशनराळ्या नािंानंी प्रिलीत असलेला हा पदाथथ अस्सल 
भारतीय असािंा असे िंाटते. महाभारत काळापासून लोणी आशण त्यािे उत्पादन यात अनेक संप्रदाय 
गंुतलेले होते. श्रीकृष्ट्णाच्या सिंथ लीला, लोणी आशण मथुरेतल्या गौळणी याचं्यािी शनगडीत होत्या. परंतु या 
पूिंीच्या काळातही हा पदाथथ पशरशित असािंा असे शदसून येते. केिंळ दुधािा आहार पिशिंणे सिंथसामान्य 
माणसाला अितय आहे. तो आहार िर पििंायिा असेल तर, त्यातील घटकािें शिंभततीकरण होऊन 
िरीरातील अतंर प्रशक्रयािंी सुसंगत स्िंरूपात रूपातंर करणे आिंश्यक आहे. पोटात रेनीन, पेप्सीन िंगैरे 
शिंकरामुंळे, दुधातील शनरक्षीर िंगेळे होऊन आम्लता िंाढशिंली िाते. हेि तत्िं अनुसरून दुधािे आम्ल 
पदाथात म्हणिे ताकात, दह्यात रूपातंर करून ते पिनसुलभ करण्यािी िं त्यातील घृतािं घटक शिंलग 
करण्यािी परंपरा यातूनि शनमाण झाली असािंी. फार पूिंी िेव्हा उत्तर धु्रिंाकडून आयासारखे मानिंिंिं 
िंसाहतीसाठी िगभर शफरत होते, तेव्हापासून ते गुरेढोरे बरोबर घेऊन शफरत असत िं यापैकी काही 
मंडळी, दुधािे लोणी, तूप, िीि िंगैरे पदाथथ तयार करून उपिीशिंका करीत असत असा काही 
इशतहासकारािंा दािंा आहे. 
 

लोण्याला िरी इतकी प्रािीन परंपरा असली; तरी ते तयार करण्याच्या पद्धती थोड्याफार 
फरकाने शभन्न आहेत. पाश्चात्त्य देिानंी याबाबत सुसंगतता आणण्यािा प्रयत्न केला िं आता त्यानंी काही 
मानके शनशश्चत केली आहेत. सिंथसाधारणपणे दूध मंद अग्नीिंर खरपूस तापिंनू, घृतािंघटक सायीच्या 
रूपाने, एकत्र केले िातात िं या सायीला थोडे शिंरिण वकिंा िास्त्रीय पशरभारे्षत अपेशक्षत िीिंाणूंिी लागण 
केली िाते. यायोगे शनयोशित िंास, ििं लोण्याला आणता येते. या शिंरिणािंर ताकािा िं लोण्यािा 
आंबटपणा िं ििं अिंलंबून असते. घरगुती िंापरात ही पद्धत सरास अिंलंबली िात असली तरी 
शिंरिणात कोठल्या प्रकारिे िीिंाणू असािंते यािे ज्ञान सामान्य गशृहणींना नसते. तार सुटलेले अथिंा 
नासलेले शिंरिण िंापरू नये एिंढीि काळिी घेतली िाते. अिा तऱ्हेने शिंरिलेली साय घुसळल्याबरोबर 
त्यातून लोणी तयार होते. म्हणून सिंथसाधारण गशृहणी संपूणथ दुधाला शिंरिण लािंनू त्यातून लोणी 
काढण्यापेक्षा सायीिे शिंरिण पसतं करते. शिंरिण लािंतेिंळेी दुधािे अथिंा सायीिे तपमान शकती असािं े
यािी नेमकी िाणीिं नसली तरी ती नकळत दुधात बोट घालून ते िास्त गरम नाही यािी खात्री करते. 
बोटानंा िाणिंणारी उष्ट्णता िरीराच्या तपमानापेक्षा थोडी अशधक म्हणिे ९८·१ २ फॅ. अशधक िं 
कोमटपणापेक्षा कमी असािंी अिी शतिी अपेक्षा असते. िीिंाणूिंी िंाढ १०२ फॅ. च्या आसपास शिंपलु 
प्रमाणात होते हा िास्त्रीय शसद्धातं ती नकळतपणे अमंलात आणीत असते. थंडीच्या शदिंसात िातं 
तपमानामुळे िीिंाणूंिी िंाढ मंदािंते म्हणून अपेशक्षत आम्लता शनमाण होण्यास िास्त कालािंधी लागतो; 
तर उन्हाळ्यात उलट पशरक्स्थती असते. म्हणून ती शहिंाळ्यात एक शदिंसाआड, तर उन्हाळ्यात रोि दही 
घुसळण्यािा कायथक्रम आयोशिते. िास्त्रीय ज्ञान अिाणतेपणे ती अंमलात आण ू िकते. यािे कारण 
पारंपाशरक िालीशरती हेि असािं.े कोणातरी िाणत्या पूिंथिाने शिंिारपूिंथक या प्रथा शनमाण केल्या 
असाव्यात हे शनशश्चत. 
 

घटकाचें स्स्र्त्यतंर : 
 

घृतािंािे घटक दुधामध्ये समुच्चयाने शिंखुरलेले असतात. त्यािें भोिंती दुधातल्या प्रथीन घटकािंी 
वकिंा अन्य घटकािंी िंलये शनमाण झालेली असतात तर आम्लताशनर्थमतीमुळे ही िंलये फुटून घृतािं कण 
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िंगेळे होऊ लागतात. दही घुसळल्यामुळे या घृतािं शिंभततीकरणाला प्रोत्साहन शमळते काही प्रमाणात 
उष्ट्णताही शनमाण होते थंडीच्या शदिंसात थोडे कोमट पाणी, लोणी घुसळण्यापूिंी शमसळण्यािी प्रथा याि 
हेतूने सुरू झाली असािंी. घृतािं घटकािें इतर घटकापंासून शिंभततीकरण झाल्यािंर सिंथ घृतांि घटक 
एकत्र येणे आिंश्यक आहे; आशण हे काम तपमान कमी ठेिंल्याने सुलभ होते, म्हणून लोणी तयार होत आले 
की माठातील पाणी अथिंा बफािा खडा िंापरण्यािी रुढी आहे लोणी कणीदार असािं ेअसे सिंांना िंाटते. 
कणीदार लोणी यािाि अथथ लोण्याच्या कणांमध्ये पाण्यािे थेंब माफक प्रमाणात तरंगत असणे. दुधामध्ये 
द्रिं भागात घृतािं असतो, तर लोण्यामध्ये घृतािंात पाणी धारण केलेले असते हा लोणी आशण दूध यातील 
मूळ भेद आहे. 
 

साधनानंी साधिेंिंा हेतू : 
 

लोणी तयार करण्यासाठी रिंीिा आकार कसा असािंा, शतिे आकारमान कसे असािं,े रिंी हाताने 
शफरिंािंी की यंत्राच्या सहाय्याने िंगैरे गोष्टी घुसळािंयाच्या दह्याच्या एकण पशरमाणािंर ठरशिंल्या िातात 
सहसा रिंी यतं्रसहाय्याने न शफरशिंता हातानेि अथिंा दोरीच्या सहाय्याने अधथयाशंत्रकी पद्धतीने शफरशिंली 
िाते. यातील मूळ हेतू, सेंशरफ्युगल पद्धतीने वकिंा पूणथ िंद्राकार पद्धतीने ते न घुसळता शिंरुद्ध शदिचे्या 
अधथिंतुथळाकार गतीने घृतािं घटकाबाहेरील किंिािे घर्षथण शनमाण करून त्यातून घृतािं कणािंी सुटका 
करािंी हा असािंा. ही िास्त्रीय ज्ञानािी बैठक िरी प्रत्येक गृशहणीला माहीत नसली तरी पारंपाशरक पद्धतीत 
ती अंतभूथत आहे. या देिी पद्धतीनें केलेले लोणी त्या मानाने सैलसर िं अशधक द्रिंयुतत असते. 
सिंथसाधारणपणे लोण्यामध्ये १५ ते १६ टततयापेंक्षा अशधक आद्रथता असू नये. त्यािा शटकाऊपणा या 
आद्रथतेिी शनगडीत आहे. देिी लोण्यामध्ये सुमारे २० टके्क आद्रथता असते. हे लोणी दोन शदिंसािे आत आंबट 
होऊन त्याला बुरिी येण्यािा संभिं असतो. म्हणून लोणी िर शटकिंायिे असेल तर ते िंारंिंार धुण्यािी 
म्हणिेि आम्लता कमी करण्यािी आिंश्यकता आहे. देिी लोणी त्याच्या प्रिंाहीपणामुळे सहिगत्या 
इकडून शतकडे नेता येत नाही. कोठे न्यािंयािेि झाल्यास पानामध्ये बाधूंन न्यािं ेलागते. हिंतेील उष्ट्णतेिा 
प्रभािं पानाच्या माध्यमामुळे लोण्यासारख्या अन्य धातूच्या माध्यमापेक्षा कमी पडतो. म्हणून देिी लोणी 
केळीच्या वकिंा पळसाच्या पानातून बाधंण्यािी प्रथा आहे. लोणी िरी घरोघरी होत असले तरी त्यािे सेिंन 
लोणी या अिंस्थेत कमी प्रमाणात होते. भाकरी, थालीपीठ वकिंा शदिंाळीतल्या िकल्या, कडबोळी 
यािेंबरोबर लोणी िंापरले िाते. काही प्रसंगी लोण्यािा उपयोग और्षधी पाया म्हणनू केला िातो. परंतु 
बहुतािंपणे लोणी उत्पादन तूप तयार करण्यातील एक पायरी या उदे्दिानेि होते. श्रािंण मशहन्यात 
लोण्यािा उपयोग, देिंािी पूिा बाधंण्यासाठी सुद्धा केला िातो. म्हिीच्या दुधािे लोणी पाढंरे तर गाईच्या 
दुधािे लोणी शपिंळसर असणे साहशिकि आहे. हा शपिंळसरपणासुद्धा अनेक कारणािंंर अिंलंबनू असून 
दैनंशदन उत्पादनात िंणथिैंशित्रय शनमाण होणे ितय आहे. परंतु तेि लोणी बािारात शिंकािंयािे असल्यास 
त्यात सदासिंथकाळ एकि रंग असणे आिंश्यक आहे. यातूनि पाश्चात्य देिात लोण्याला शपिंळा रंग 
िंापरण्यािी प्रथा सुरू झाली. तसेि शटकाऊपणा िं बुरिी िीिंणू िंगैरेंिी िंाढ होऊ नये म्हणून शमठासारखा 
शप्रझव्हेटीव्ह पदाथथ िंापरणे प्रिशलत झाले. 
 

नाशवंत अवस्र्ा : 
 

देिी लोणी दीघथकाळ शटकशिंणे कठीण असते. दुगथम भागातून िेथून दैनंशदन दुधािी शिंक्री करणे 
शिकीरीिे असते अिा शठकाणी लोणी तूप िंगैरे पदाथथ अग्रहक्काने तयार केले िातात. महाराष्ट्रात खानदेि 
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िं कृष्ट्णाकाठच्या प्रदेिात पूिंी लोण्यािे उत्पादन मोठ्या प्रमाणािंर होत असे. परंतु आता िासकीय दूध 
योिनामुंळे द्रिं दुधाला बािारपेठ शनमाण झाल्यामुळे लोणी उत्पादन घटत गेले. अद्याप कृष्ट्णाकाठ िं 
शगरणेच्याकाठी दुधािे उत्पादन मोठ्या प्रमाणािंर होते. पण औद्योशगकरणामुळे िंाढलेल्या िहरिंस्त्यामधून 
दुधाला मागणी असल्यामुळे साहशिकि लोणी तयार करण्याकडे कल राशहला नाही. याशििंाय दुधापासून 
लोणी शकती शनघेल वकिंा िागंल्या म्हिीच्या मलईदार दुधापासून अशधकाशधक देिी लोणी तयार 
करण्यासाठी लागणाऱ्या साधनात अशभनिंता वकिंा सुधारणा झालेल्या नाहीत म्हणून या व्यिंसायात अनेक 
अडिणींना तोंड द्यािं ेलागते. 
 

देिी लोणी हा एक िैनीच्या आहारािा पदाथथ मानािंयास हरकत नाही. सिंथ सामान्य माणसाला 
लोणी करण्याइपतत िागंले दूध शमळत नाही िं परिंडतही नाही. परिंडण्यािोगे िे दूध बािारात शमळते 
त्यातील घृतािं प्रमाशणत केलेला असतो. त्यामुळे त्यापासून लोणी उत्पादनािी अपेक्षा करणे िूकि ठरते. 
क्वशितप्रसंगी लोणी शनघालेि तर ती तूप करण्यापूिंीिी एक प्रशक्रया एिंढेि त्यािे महत्िं असते. तुपापेक्षा 
िरीरपिनाच्या दृष्टीने लोणी िागंले असा िैंद्यक मंडळींिा दािंा आहे. त्यामुळे काही आयुिेंशदक और्षधे 
लोण्यात शमसळून शदली िातात. लोण्यातील घट्टपणा िंाढशिंण्यासाठी िनािंराचं्या आहारात प्रशथनयुतत 
आहार िंाढशिंला िातो. सरकी वकिंा सरकीिी पेंड खायला घातल्यास लोण्यामध्ये असणाऱ्या काही क्स्नग्ध 
आम्लाचं्या सतुंलनात फरक होतो िं त्यामुळे घट्टपणा िंगरेै काही दृगोिर पशरणाम शदसून येतात. 
 

बािारामध्ये उपलबध होणाऱ्या लोण्यािे पुढील मुख्य प्रकार आहेत : 
 
१) पाश्चराईज्ड क्रीम लोणी : हे लोणी सिंथसाधारणपणे पाश्चराईि केलेल्या ताज्या मलईपासून 

केलेले असते. ह्या लोण्याला इतर लोण्यापेक्षा मंद िंास येत असतो. 
२) राइपन्ड क्रीम लोणी : मलईमध्ये शिंशिष्ट िीिंाणूंच्या सहाय्याने सुखािंह स्िंाद शनमाण 

करून (शिंरिणाच्या सहाय्याने) यंत्रामध्ये घुसळून हे लोणी तयार केले िाते. यात शनमाण 
झालेला मंद सुगधं लोण्यािा खरा स्िंाद म्हणनू ओळखळा िातो. 

३) अन् राईप ड क्रीम लोणी : िुद्ध मलईत कोठलाही स्िंाद शनमाण न करता त्यापासून केलेले 
लोणी. 

४) खारािंलेले लोणी : लोणी तयार होत असताना त्यात थोडे मीठ िंापरण्यात येते. 
५) शबनखारािंलेले लोणी : मीठािा िंापर न करता केलेले लोणी. 
६) गोड मलईिे लोणी : यात मलई घुसळताना शतिी आम्लता ०•२० टततयापेंक्षा कमी असते. 
७) आम्ल मलईिे लोणी : ज्या मलईिी आम्लता ०•२० टततयापेक्षा िास्त आहे अिापासून 

केलेले लोणी. 
८) तािे लोणी : लोणी तयार केल्यानंतर ते िीतगृहात न ठेिंता तसेि ठेिंले िाते. 
९) िीतगृहातील लोणी : िे लोणी १८ अंि फॅ. या तपमानात काही तास ठेिंले आहे असे 

लोणी. बहुधा ग्राहकाला शिंकण्यापूिंी हे लोणी १ ते ६ मशहने काळपयंत िीतगृहात ठेिंलेले 
असते. 

१०) डेअरी बटर : (अमेशरकेत शिंिरे्ष प्रिलीत) ितेािंरि केलेले लोणी. यामध्ये आम्लता 
अशनयंशत्रत असते िं बहुधा हे आंबट असून पाश्चरीकरणािी शक्रया झालेली असते. 

११) क्रीमरी बटर : मान्य दुग्धिाळेत तयार केलेले लोणी. 
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पाश्चात्य सुधारिा : 
 

पाश्चात्य देिात मात्र लोणी उत्पादनात खूप संिोधन झाले आहे िं लोणी उत्पादन व्यिंसाय 
कारखाना पातळीिंर हाताळला िातो. कारखानदारी पदाथाप्रमाणे या लोण्यालाही ििं, रंग, आकार 
याबाबत सातत्य ठेिंणे अगत्यािे असते. दुधािी साय काढण्यापासून ते लोणी बािारात शिंकेपयंत त्यात 
आधुशनकता शनमाण केलेली आहे. दूध तापिंनू त्यािंर येणाऱ्या सायीत दुधातले सिंथ घृत घटक समाशिंष्ट 
होत नाहीत. काही घटक उिंथरीत द्रिंात तसेि राहतात. त्यामुळे अशधकाशधक घृतािं घटक शिंलग 
करण्यािी प्रशक्रया िोधण्यात आली. दुधाला कें द्र िक्राकार (सेंशरफ्युगल) गती देऊन घटक िं इतर द्रिं 
असे शिंभततीकरण करणे ितय असते. या पद्धतीने शिंभतत केलेल्या दुधात ०·०५ ते ०· घृतािं शिल्लक 
राहतात. िर हे कायथ करणारे सेपरेटर यंत्र उिंथशरत दुधात यापेक्षा िास्त घृत घटक ठेिंत असेल तर तो 
यंत्रदोर्ष समिण्यास हरकत नाही. शनघणारी साय शकती घट्ट असािंी ते यंत्रिालकाने ठरिंािंयािे असते. 
परंतु सायीिा प्रिंाहीपणा राखण्यासाठी ४५ ते ५५ टततयापेंक्षा अशधक घृतािं मलईत असू नयेत. काही 
शठकाणी दुधाऐिंिी मलई शिंकत घेण्यािी प्रथा आहे. परंतु अिा खरेदी केलेल्या सायीत बरेि दोर्ष 
असण्यािा संभिं असतो. परंतु अिा खरेदी केलेल्या सायीत ती शकती िुनी आहे हेही पहािं ेलागते तसेि 
गाईच्या िाऱ्यािा, गाईच्या भोिंतालच्या अस्िंच्छ पशरसरािा, भाडं्यािंा िंगैरेंिा िंास मलईला लागतो. 
आशण हाि िंास पढेु लोण्यामध्ये उतरू नये म्हणून तो िंास काढून टाकणे आिंश्यक असते. यासाठी 
पाश्चात्य देिात व्हॅत रीएटर नािंाये यंत्र िंापरले िाते. शनिंात अिंस्थेत साय तापिंनू त्यातील बाष्ट्पिंाही 
(व्होलेटाईल) दपथ कमी केले िातात. बहुधा हे दपथ या पद्धतीने नाहीसे होतात. दुधातून मलई (क्रीम) 
काढताना ते १०० ते १०२ फॅ. पयंति तापिंले िाते. म्हणिेि दुधािंर पाश्चरीकरणािी शक्रया होत नाही. 
त्यामुळे क्रीममध्ये िीिंाणूिे प्रमाण िंाढीिं असते. त्यामुळे त्या क्रीमपासून केलेले लोणी दीघथ क्षमतेिे नसते. 
म्हणून क्रीमिंर पाश्चरीकरणािी शक्रया केली िाते. पाश्चरीकृत केलेल्या क्रीमपासून तयार केलेल्या 
लोण्याला पाश्चरीकृत लोणी असे म्हणतात. 

 

 
दूध प्रणक्रया व णवभक्तीकरि 
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णवरजि आणि उपयोग : 
 

क्रीमपासून लोणी तयार करताना क्रीममध्ये आम्लता आणण्यािी आिंश्यकता नाही. ताज्या 
क्रीमपासूनही लोणी िागंले तयार करता येते. आशण म्हणूनि हल्ली दुधापासून सतत लोणी तयार होणारी 
यंते्र उपलबध होऊ लागली आहेत. कनाल (हशरयाना) येथील राष्ट्रीय दुग्धिाळा संिोधन ससं्थेत असे 
उपकरण मागथदिथनासाठी ठेिंले आहे. परंतु क्रीमला िर शिंशिष्ट िीिंाणूिें शिंरिण लािंले तर तयार 
होणाऱ्या लोण्याला िागंला स्िंाद येतो असा अनुभिं आहे. त्या दृष्टीने आता कोठले िीिंाणू स्िंाद शनमाण 
करण्यासाठी िंापरािं े हा शनणथय अनुभिंाने घ्यािंयािा असतो. पण अिा िीिंाणूिें कल्िर (शिंरिण) 
बंगलोर, कनाल येथील सिंथसाधारणपन लोणी तयार करताना पुढील शक्रया कराव्या लागतात. 
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राष्ट्रीय दुग्धिाळा संिोधन संस्थेमध्ये उपलबध होऊ िकते. या स्िंादािा तुपाच्या स्िंादािंरही पशरणाम होत 
असतो. सध्या भारतात दुधािंरील अनेक प्रशक्रया-कें दे्र शनमाण झाली आहेत. यापकैी काही शठकाणी तूप 
तयार केले िाते िं डबयातून बंद करून शिंकले िाते. या डबाबंद तुपाला घरगुती तुपासारखा स्िंाद नाही. 
म्हणिेि त्याला कमी कढ शदलेला असतो, असा समि ग्राहकामंध्ये शनमाण होतो. परंतु हा तूप तयार 
करण्यातला काही दोर्ष नसून दूध, क्रीम, लोणी, तूप या प्रशक्रयाचं्या साखळीत स्िंाद शनमाण करण्यािी 
कोठेि िंणी लागलेली नसते, त्यािा हा पशरणाम आहे. 
 

पाश्चात्य पद्धती : 
 

पाश्चात्य देिात क्रीम, लोणी तयार करण्यापूिंी थंड केले िाते. ह्या िीतकरणामुळे क्स्नग्ध 
पदाथाच्या स्फशटकीकरणाला मदत होते िं त्यामुळे क्रीमिे लोण्यात रूपातंर लिंकर होऊ िकते. थंड 
झालेले लोणी “िनथ” (लोणीयंत्र) मध्ये टाकले िाते. त्याि िंळेी लोण्याला एकसधं रंग येण्याच्या दृष्टीने 
त्यात रंग शमसळला िातो. ॲनॅटो नािंाच्या झाडाच्या शबयापंासून हा रंग केला िात असे. भारतात अद्याप 
हाि रंग िंापरािंयास सुरुिंात झाली आहे. कॉनथ ऑईल, सरकीिे तेल, शतळािे तेल यािंाही काही 
प्रमाणात िंापर करणे ितय आहे. हा रंग क्स्नग्ध पदाथाने शिंरघळणारा असािंा एिंढाि कस लािंािंा 
लागतो. 
 

 
िंोिी पात्र 

 
िनथमध्ये क्रीम भरतेिंळेी त्यात फेस येणे संभिंनीय असते. िनथ भरतेिंळेी शकती पातळीपयंत तो 

भरािंा याबाबत यंत्र-उत्पादकाकंडून सूिना शदलेल्या असताति. आधुशनक िनथमध्ये शनरशनराळ्या िंगेाने 
शफरिंण्याच्या सोयी उपलबध केलेल्या असतात. यंत्राला लािंलेली अश्वितती, िक्राकार गती, क्रीमिे 
िंिन िंगैरे सिंथ गोष्टी लक्षात घेऊन यंत्र-उत्पादकातंफे पूणथ मागथदिथन केलेले असते. त्यामुळे क्रीमिे लोणी 
काढणे ही बाब आता शिंिरे्ष कौिल्यािी राशहलेली नाही. तयार लोण्यामध्ये शकती पाणी असािं ेयाबाबत अन्न 
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भेसळ प्रशतबधंक कायद्याने काही स्पष्ट अपेक्षा व्यतत केलेल्या आहेत. त्यानुसार १५ ते १६ टततयापेंक्षा 
आद्रथता अशधक असणे योग्य नाही. िनथमधून लोणी बाहेर काढण्यापूिंी आद्रथता तपासून पाहणे योग्य आहे. 
आद्रथता िास्त असल्यास िनथ अशधक िंळे शफरिंनू उशद्दष्ट साध्य करता येईल. पण आद्रथता कमी झाली 
असल्यास पाणी शमसळणे आिंश्यक ठरेल. 
 

एकूण लोणी × लोण्यातील अपेशक्षत 
पाणी 

– प्रत्यक्ष लोण्यातील 
पाणी 

= घालािंयािे 
पाणी 

 १०० 
 

हे सूत्र लक्षात ठेिंले तर आद्रथतेबद्दल फारिी विता करािंी लागत नाही. 
 

अणधिंाभ : 
 

लोणी तयार करण्याच्या शक्रयेमध्ये पाणी, मीठ, आम्ल पदाथथ िंगैरे पदाथांिा िंापर होतो. 
साहशिकि घेतलेल्या मलईमध्ये यािी िंाढ होऊन उत्पादीत लोण्यािे प्रमाण मूळ मलईपेक्षा अशधक राहते. 
सिंथसाधारणपणे हा अशधलाभ २० टके्क असतो. 
 

अशधलाभािा अंदाि घेण्यासाठी पुढील सूत्रािा उपयोग करतात. 

अशधलाभािी टके्किंारी = 
तयार लोणी – िनथमध्ये घेतलेले एकूण फॅट  

िनथमध्ये घेतलेले एकूण फॅट  
 

पुढील उदाहरणािंरून, लोणी तयार करताना शमळणाऱ्या अशधलाभािी स्पष्ट कल्पना येईल. 
 

एका दुग्धिाळेत ७ अंि क्स्नग्धािंािे १०,००० शलटसथ दूध प्राप्त झाले. त्यािे शिंभततीकरण करून 
४० टके्क क्स्नग्धािंािी मलई िंगेळी करण्यात आली. शिंभतत दुधात ०·१ टके्क क्स्नग्धािं राशहले तर ताकात 
०·५ टके्क क्स्नग्धािं राहून गेला. लोण्यातील क्स्नग्धािंािे प्रमाण ८०·५ टके्क भरले. तयार लोण्यािी पाशकटे 
भरताना दर शकलोमागे १० गॅ्रम िंाढिंािंयास हरकत नाही असे सागंण्यात आले आहे. 
 

खरेदी केलेले घृतािं = १०००० × 
७ 

= ७०० शक. गॅ्र. 
१०० 

 

शिंभतत दूध = १०,००० × 
४०—७ 

= ८२७०·७ शक. गॅ्र. 
४०–०·१ 

प्राप्त मलई = १०,००० – ८२७०·७ = १७२९·३ शक. गॅ्र. 
 
शिंभतत दुधात राशहलेली मलई = ८२७०·७ × ०·१ ८·३ शक. गॅ्र. 
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१०० 
 
मलईमधील घृतािं = ७०० – ८.३ = ६९१·७ शक. गॅ्र. 
शमळालेले ताक = १७२९·३ – (६९१·७ × १·२०) = ८९९·३ शक. गॅ्र. 
ताकािे प्रमाण = मलई – १·२० × मलईतील घृतािं हे सूत्र गृहीत धरण्यात आले आहे. त्यािप्रमाणे लोणी 
हाताळणीत ०·५ टके्क घृतािं तूट म्हणून मान्य केले िातात. 
 

ताकामध्ये राशहलेले घृतािं = 
८९९·३ 

× 
०·५ 

४·५ शक. गॅ्र. 
१ १०० 

 

घृतािंािी अन्य घट = 
७०० 

× 
०.५ 

= ३·५ शक. गॅ्र. 
१ १०० 

 
तयार लोण्यामधील घृतािं = ६९१·७ – (४·५ अशधक ३·५) = ६८३·७ शक. गॅ्र. 
तयार लोण्यातील गृहीत घृतािं ८०·५ टके्क आहेत म्हणून 
 

तयार लोणी = 
६८३·७ 

× 
१०० 

= ८४९·३ शक. गॅ्र. 
१ ८०·५ 

 

पॅकेिमध्ये बाधंलेले लोणी = × 
८४९·३ 

× 
१००० 

= ८४०·९ शक. गॅ्र 
१ १०१० 

 

अशधभारािी टके्किंारी = 
८४९·३ – ७०० 

× १०० = २०·३ 
७०० 

 
अिा तऱ्हेने अशधलाभािे प्रमाण २१ टके्क मानल्यास मलईपासून लोणी शकती शनघेल यािा गशणती 

सूत्राने अंदाि करता येतो. 
 

शनघणारे लोणी = मलईतील घृतािं × १·२० 
 

सध्या लोणी तयार करण्याच्या पद्धतीमध्ये सुधारणा होत आहेत. लव्हल, अल्फा लव्हल िं 
पेरीबराल या कंपन्यानंी सतत लोणी उत्पादक यंते्र तयार केली आहेत. मलई-शिंभततीकरण यंत्रातून बाहेर 
पडलेली मलई, या नव्या यंत्रात शिरताक्षणीि, त्यािंर पाश्चरीकरणािी वकिंा व्हेशक्रएिनिी शक्रया केली 
िाते. िं नॅिरल क्रीमिा दाटपणा िंाढिंनू त्यािंर सौम्य आघात घडिंनू द्रिंघृत ही मलईिी अिंस्था बदलून 
घृतद्रिं अिी अिंस्था शनमाण केली िाते. याति पुढे मीठ िं रंग शमसळण्यािी सोय केली आहे. यंत्राच्या 
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दुसऱ्या टोकातून तयार लोण्यािे गोळे बाहेर पडू िकतात. अिा यंत्रािंा अद्याप भारतात िंापर सरास सुरू 
झाला नसला तरी या यंत्रािा सुटसुटीतपणा पहाता ते लिंकर लोकशप्रय होण्यास हरकत नाही. 
 

लोण्यािा उपयोग खाण्यासाठी करािंयािा की दुधाच्या पुनघथटनासाठी करािंयािा यािंर लोण्यािे 
पॅवकग अिंलंबनू आहे. उन्हाळ्याच्या शदिंसात लोणी, दूध, भकुटी िं पाणी एकिीिं करून पुनघथटीत दूध 
शनमाण करून िंाटप करता येते. बऱ्याि िासकीय दूध योिनामंध्ये ही प्रथा अिंलंशबली िाते. यासाठी 
लोणी अशतिीतगृहात साठिंणे आिंश्यक असते. 
 

पॅलकग णवक्री : 
 

आपल्याकडे सहसा पाढंरे लोणी िंापरले िाते. घरगुती आहारात िे लोणी िंापरले िाते, ते सिंथ 
पाढंरे स्िंच्छ वकिंा रंगशमशश्रत वकिंा क्षारशमसळीत नसते. परंतु पाश्चात्त्य देिात मात्र लोणी खारािंलेले 
असते. शमठािा उपयोग मुख्यत्िं ेलोणी शटकाऊ होण्याच्या दृष्टीने केलेला असतो. शमठािे एकूण प्रमाण १.५ 
टततयापेक्षा अशधक नसते. तयार झालेले लोणी शिंक्री करण्यासाठी बािारात नेण्यापूिंी शनरशनराळ्या 
आकारात पॅक करािं ेलागते. सिंथसाधारणपणे ग्राहकाच्या आर्थथक कुिंतीिंर, पॅवकगिा आकार ठरशिंलेला 
बरा. सिंथसामान्य माणसू एका िंळेी १ शकलो लोणी पसंत करतो, की अधा शकलो लोणी दोन िंळेा नेणे पसंत 
करतो, यािंरून लोण्याच्या अधा शकलोच्या िंड्या पाडून त्या बािारात शिंक्रीस ठेिंणे योग्य. बाहेरच्या 
आद्रथतेिी लोण्यािा संपकथ  आला तर ते लिंकर खराब होईल म्हणून लोणी, बटर वकिंा पािथमेंट पेपरमध्ये 
गंुडाळले िाते. कागदी पुठ्ठठ्यािें शनरशनराळ्या आकारिे खोके तयार करून त्यात लोण्यािे अध्या वकिंा 
एक शकलो िंिनािे िौकोनी गोळे ठेिंले िातात. लोण्यािी शनर्थमती आशण त्यािी शिंक्री वकिंा त्यािा 
उपयोग यामध्ये बराि काळ िाण्यािा संभिं असतो. अनुकूल िंातािंरणात त्यािंर बुरिी येण्यािा संभिं 
असतो. म्हणून शिंक्रीपूिंथ अिंस्थेत लोणी नेहमी िीत वकिंा अशतिीत तपमानात ठेिंले िाते. अशतिीत 
तपमानािी िीतागरे उभारणे ितय झाल्यामुळे लोणी सहा सहा मशहने शटकिंणे ितय झाले आहे. पुष्ठ 
काळातील अशतशरतत दुधािा लोण्याच्या मागाने उन्हाळ्यात उपयोग करणे ितय झाले आहे. 
 

शमठामुळे लोण्यािा स्िंाद सुधारतो असा काही मंडळींिा दािंा आहे. कदाशित शमठािे लोण्यािी 
िागंले शमश्रण झाल्यास ही बाब ितय असािंी. परंतु मुख्यत्िं ेशमठािा िंापर स्िंादापेक्षा शटकाऊपणासाठीि 
होतो. ताज्या क्रीमपासून केलेल्या लोण्यािा या दृष्टीने उपयोग होणे ितय आहे. परंतु शिळ्या शिंरिण 
लािंलेल्या क्रीमपासून लोणी केले आशण त्यात शमठािा िंापर केला तर कदाशित उलटा पशरणाम होण्यािी 
ितयता आहे िं लोण्यास िंाििंीपेक्षा िास्त बुळबुळीतपणा (बुरिी) येण्यािा संभिं आहे. िर लोण्यािा 
िंापर आईस्क्रीम, तूप, शनिथलीत लोणी वकिंा पनुःश्च दूधशनर्थमतीसाठी करािंयािा असेल तर शमठािा िंापर 
न करणे योग्य. शमठािा उपयोग िीिंाणूंिी िंाढ िं बुरिीसारखे परिीिंी यािंी िंाढ रोखण्यासाठी होतो. 
 

मस्का : 
 

खारािंलेले लोणी आपल्याकडे पाश्चात्त्य देिातूनि आले. पािं, पेस्टरी शबस्कीटे, केक िंगैरे 
पदाथांबरोबरि यािी आयात झाली असािंी. सिंथसाधारणपणे ‘मस्का’ हेि नािं या पदाथाला प्रिशलत आहे. 
पॉलसन्स या उद्योगसमूहाने यािे उत्पादन मोठ्या प्रमाणािंर केल्यामुळे खारािंलेल्या लोण्याला ‘पॉल्सन’ 
हेही नािं पढेु रुढ झाले. भाकरी, थालीपीठ, घािंन वकिंा उत्तप्पा िंगैरे खाद्यप्रकाराबंरोबर लोणी िंापरले 
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िाते. पण ते लोणी क्षारशिंरहीत असते. महाराष्ट्रीय आहारात तरी ‘मस्तयाला’ शिंिरे्ष स्थान प्राप्त होऊ 
िकलेले नाही. 
 

ताक लकवा उवथरीत पदार्थ : 
 

देिी पद्धतीने लोणी काढल्यानंतर उरलेल्या दुधाला ताक, छास अिी संज्ञा आहे. या ताकात 
पाण्यािे प्रमाण अशधक आहे. दह्यािे कण मोठ्या प्रमाणािंर असतात िं घृतािंही काही प्रमाणात असतात. 
याशंत्रक प्रशक्रयेअभािंी सिं ं घृतािं काढून घेणे ितय होत नाही. दुधािे सेिंन केल्यािंर मानिंाच्या पोटात 
रेनीन, पेक्प्सन सारख्या शिंकरामुळे त्यािे दह्यात रूपातंर होते. क्स्नग्ध पदाथथ अन्य शिंकारामुंळे शिंभतत 
होतात िं उरलेल्या दुधािे दह्यात वकिंा ताकात रूपातंर होते त्यामुळे लोणी काढलेले ताक पोटातील 
शक्रयािंंरिा ताण कमी करते. आशण म्हणून पिन सुलभ होते. ताक मठ ठा, कढी, शपयुर्ष, लस्सी िंगैरे पदाथथ 
यामुळेि लोकशप्रय झाले आहेत. आिारी, अितत, िंाढत्या िंयािी मुले यानंा ताक वकिंा अन्य ताकिन्य 
पदाथथ िारीशरक पोर्षणासाठी योग्य ठरतात. पण सेिंनापूिंी आम्लता मुततपणे िंाढू देणे योग्य होणार नाही. 
 

क्रीमपासून तयार होणाऱ्या लोण्यापासून ताक शमळते. पण त्याला लोणीदूध (बटरशमल्क) अिी 
संज्ञा आहे. शिंभततीकृत दुधाइतकेि घटक त्यात असतात. घृतािंािे घटक सुमारे ०·५ टके्क असता, 
आम्लता शिंिरे्ष िंाढलेली नसते. म्हणून या बटरशमल्कपासून िागंली भकुटी करणे ितय आहे. ही भकुटी 
दूध भकुटी म्हणनू िंापरण्यास काहीि हरकत नाही. 
 

णनजथणिंत िंोिी : 
 

दूध साठशिंणे, शटकशिंणे पूणांिाने ितय होत नाही. तसे करणे आर्थथकदृष्ट्या योग्यही नाही. 
म्हणून दुधातील महत्त्िंािा घटक शटकशिंणे आशधक श्रेयस्कर असते. भारतीय परंपरेनुसार आपण दुधातील 
महत्त्िंािा घटक म्हणिे घृतािं तुपाच्या रूपाने शटकशिंतो. िागंले तूप तयार करणे वकिंा ते सुक्स्थतीत 
शटकशिंणे ही केिंळ कला नसून िबाबदारीिी बाब आहे. भारतासारख्या उष्ट्ण कशटबधंातील देिात खरपूस 
वकिंा खमंग िंासाच्या तुपािी आिंड नैसर्थगकशरत्या शनमाण झालेली आहे. परंतु इतर प्रदेिात तिी क्स्थती 
नाही. समिीतोष्ट्ण िं िीतकशटबधंात लोणी शटकशिंणे ही फारिी मोठी समस्या नाही. परंतु ज्यासाठी लोणी 
साठिंायिे म्हणिे ज्या पदाथात लोण्यािा िंापर करायिा आहे, अिा पदाथात लोण्यािा िंापर किा तऱ्हेने 
केला िातो िंगैरे गोष्टी लक्षात घेतल्या तर लोण्याऐिंिी तूपसादृि पदाथांच्या शनर्थमतीने घृतािं शटकशिंणे 
सोयीिे होते. म्हणनू काही देिात असे तुपसादृि पदाथथ तयार केले िातात. पढुील ततत्यािंरून या 
शिंधानािा खुलासा होईल. 
 
देिािे नािं तूपसादृि पदाथािे प्रिशलत नािं िंापरण्यािी पद्धत 
ऑस्रेशलया शनिथशलत लोणी बे्रडबरोबर खाणे 
ऑक्स्रया बटर स्मॉल्झ रुग्णालयात िं हॉटेल्समध्ये तळणे अथिंा बे्रडला 

लािंणे 
कॅनडा बटर ऑईल आइस्क्रीममध्ये िंापर, पुन्हा दूध तयार करण्यासाठी 

िं िीििंरील प्रशक्रयेसाठी. 
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िमथनी बटर ऑईल घरगुती केतस, आइस्क्रीम िं. 
इस्त्राईल सम्ना घरगुती तळण 
इटली बुटोफुसो केतससाठी 
न्यूझीलंड, 
स्िंीडन 

ड्राय बटर फॅट तळण, स्िंयंपाक 

अमेशरका बटर ऑईल शनयात 
 

तूपसादृि पदाथांिी शनरशनराळ्या भारे्षतील नािं ेपढुीलप्रमाणे आहेत : 
१) भारतातील वहदी वकिंा ससं्कृत भार्षा घी, घृत, तूप 
२) दशक्षण भारतीय भार्षा नेमी, नै 
३) अरेबीक सम्ना, सेम्ना, समॅ 
४) पर्थियन रोघन 
५) स्पॅशनि मान्तेकुिला, फुकीरा 
६) इंग्लीि बटर ऑईल, तलेरीफाईड बटर, शडहायड्रेटेड बटर, ड्राय 

बटर फॅट 
७) फ्रें ि बयूरे, फोन्मु, गे्रझर बयुरे 
८) िमथन बटर ऑईल 
९) इटालीयन बयुरोकोटो 
 

तूप तयार करताना सिंथसाधरणपणे क्रीम वकिंा लोणी, उकळत्या उष्ट्णतामानाला तापिंनू त्यातील 
पाण्यािा भाग कमी केला िातो. पण हे शनिथशलत लोणी वकिंा बटर ऑईल तयार करताना थोडी िंगेळी 
पद्धत अंमलात आणली िाते. िंस्तुतः या पद्धतीत लोणी तयार केले िाति नाही. घृतािंाला इकं्ग्लि भारे्षत 
बटर फॅट अिी संज्ञा आहे. घृतािं पृथःकरण करताना लोण्याऐिंिी िो अंशतम पदाथथ प्राप्त होतो. त्यािे 
स्िंरूप पूणथपणे शनिथशलत म्हणिे अगदी कोरडे नसले तरी त्यात फारि थोडा पाण्यािा अंि असतो. केिंळ 
पृथःकृत घृतािं प्रिंाही क्स्थतीत ठेिंण्यापुरती आद्रथता राखली िाते आशण म्हणूनि या पदाथाला बटर 
ऑईल वकिंा शडहायड्रटेेड बटर (शनिथशलत लोणी) असे म्हणण्यािा प्रघात पडला आहे. 
 

दुधािे शिंभततीकरण करताना मलई िं शिंभततीकृत दूध असे दोन िंगेिंगेळे पदाथथ प्राप्त होतात. या 
क्रीममध्ये मोठ्या प्रमाणािंर कढत पाणी शमसळून हे शमश्रण पुन्हा शिंभततीकृत केले िाते. या पद्धतीने 
दुसऱ्या वकिंा शतसऱ्या शिंभततीकरणानंतर बाहेर पडणाऱ्या मलईला अपेशक्षत घट्टपणा येतो. त्यानंतर हे 
क्रीम शनिंात भाडं्यात उकळशिंले िाते. शनिंात अिंस्थेत उष्ट्णता देण्यामुळे मलईतील आद्रथता हव्या त्या 
प्रमाणात कमी करता येते िं इंधनािी बित साधता येते. 
 

शनिथशलत लोणी तयार करण्यािी पद्धती एकदा मान्य झाल्यािंर ते मोठ्या प्रमाणात कसे करता 
येईल या दृष्टीने प्रयत्न सुरू झाले आशण शनरशनराळ्या प्रयोगानंी या पद्धतीत काही बदल करण्यात आले. 
आता शनिथशलत लोण्यासाठी मलई शिंभतत करणारी यंते्र नेहमीच्या शिंभततीकरणापेक्षा थोडी शनराळी 
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असतात. दुसऱ्या शिंभततीकरणापूिंी मलई आता यंत्राच्या सहाय्याने िोरात ढिंळली िाते. याि कृतीने 
मलईच्या वकिंा घृतािंाच्या भौशतक अिंस्थेत फरक पडतो. प्रिंाही मलईमध्ये द्रिं भाग प्रधान असून अन्य 
घटक त्यात सामािंलेले अथिंा त्यािंर तरंगणारे असतात. परंतु या ढिंळण्यामुळे त्या भौशतक अिंस्थेिे 
शिंघटन होते. िलकण िं घनकण यािें पृथःकरण होते. सिंथ घनकण एकत्र येतात िं त्यानंा एकत्र बाधूंन 
ठेिंण्यापुरते िलकण या घनकण समुच्चयात सुरशक्षत राहतात. अन्य िलकण प्रिंाही कणामुंळे िंगेळे 
होतात. अिा तऱ्हेने िलकणात सामािंलेले घनकण या क्स्थत्यंतरामुळे आपल्यामुळे थोडे िलकण 
समाशिंष्ट करून बाकीिे िलकण िाऊ देतात. हा घृतािं नंतर व्हॅक्रीएटरसारख्या यंत्रातून एकदा 
तापशिंला की क्रीमला येणारे सिंथ नैसर्थगक िंास नाहीसे होतात. या पद्धतीने शनिथशलत लोणी तयार करणारी 
यंत्रसामुग्री शनमाण होत आहे. भारतासारख्या देिात उन्हाळ्यात दुधािा तुटिंडा पडणाऱ्या देिात या बटर 
ऑईलिा उपयोग पनुघथशटत दूध शनर्थमतीसाठी लक्षणीय प्रमाणािंर केला िातो. ऑपरेिन फ्लडसारख्या 
आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पातफे या शनिथशलत लोण्यािे िंाटप होते. परदेिी शनयात करण्याच्या दृष्टीने हे बटर 
ऑईल मोठ्या डबयामंध्ये भरले िाते. भरताना त्यात हिंिेा शिंिरे्षतः ऑक्तसिन (प्राणिंायूिा) अंिही 
राहणार नाही यािी दक्षता घ्यािंी लागते. अन्यथा ऑक्तसडेिन होऊन ते लिंकर खराब होण्यािा धोका 
असतो. 
 

घृतािं शिंलग करण्यािा हा साधा खटाटोप आिपयंत दोन मागांनी होत आला आहे. पशहला 
म्हणिे उष्ट्णता देऊन आम्लता िंाढिंनू मंद गतीने घटकािंी िलशबिल करून (शिंरिण लािंनू दही 
घुसळून) वकिंा उष्ट्ण तपमानात यातं्रीक घुसळण करून (सेंशरफ्युिमध्ये िीघ्र गतीने साय शफरिंून) पण या 
दोन्ही पद्धतींपेक्षा रासायशनक प्रशक्रयेने घृतघटकातील पृष्ठतलीय ताण (सरफेस टेन्िन) कमी करून घृत 
घटक िंगेळे करणे ितय झाले आहे. पृष्ठतलीय ताण कमी करू िकणाऱ्या शनरशनराळ्या द्रव्यािंा अभ्यास 
करण्यात आला आहे. तेव्हा काही ऋणप्रभारीत रसायने अशधक कायथक्षम अिी शदसून आली. ४० टके्क घृतािं 
असलेल्या मलईमध्ये मलईच्या िंिनाच्या ३० टके्क इततया टेगाटाँल–७ हे रासायनीक द्रव्य शमसळून ते 
काही काळ सतत हलिंले िं १८० फॅ. ला १५ शमशनटे तापशिंले तर बटर ऑईलिा तिंगं शनमाण होऊन तो 
शिंलग करणे ितय होते. हा तिंगं पाण्याच्या सहाय्याने बाहेर काढून एकदा सेंशरफ्युगल यंत्रातून शफरिंनू 
मग शनिंात अिंस्थेत उकळिंल्यािंर िागंले शनिथशलत लोणी तयार होते. नेहमीच्या तुपािी यािी तुलना 
करता येईल. 
 

रसायने वकिंा रासायनीक द्रिंणे िंापरून तेलशबयापंासून तेल काढण्यािे कारखाने प्रिशलत 
आहेत. सिंथ िंनस्पती शरफाईन्ड तेले याि पद्धतीने केली िातात. पण प्राशणिन्य पदाथासाठी अद्याप 
रसायनािंा िंापर प्रयोगािंस्थेति आहे. यािे मुख्य कारण शनिथशलत लोण्यासारख्या पदाथांना अद्याप पुरेिी 
मागणी शनमाण झालेली नाही. या पदाथािी शनर्थमती शिंकसीत देिात होऊ िकते. िं अशिंकसीत देिात 
अिा पदाथांिा िंापर पशरशित नाही. भारतात या पदाथांिा उपयोग पनुघथटीत दूध करण्याशििंाय शदसत 
नाही. परदेिामध्ये आइस्क्रीममध्ये यािा िंापर होतो. पण भारतात आइस्क्रीम हा पदाथथ िैनीिा िं 
ऋतुकालीन आल्हादािा असल्यामुळे त्यािे उत्पादनि मयाशदत प्रमाणात होते. या शनिथशलत लोण्यािा 
शकती िरी शबनिंासािा पदाथथ असा दािंा केला तरी तेल घटक म्हणून िो मलूभतू िंास आहे तो लपू िकत 
नाही िं सिंयीच्या अभािंी, आपणास त्यािी उग्रता िाणिंल्याशििंाय राहत नाही. 
 

संघटीत माध्यमातूंन दूध योिना प्रस्थाशपत झाल्यािंर उन्हाळ्यात कमी पडणाऱ्या दुधािी भरपाई 
करण्यासाठी शहिंाळ्यातील अशतशरतत दुधािी पदाथथ रूपात साठिंणूक करािंी लागते. पाढंरे लोणी तयार 
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करून ते िीतगृहात साठिंनू उन्हाळ्यात पनुघथटीत दुधासाठी िंापरण्यािी प्रथा आहे. पाढंऱ्या लोण्याऐिंिी 
शनिथशलत लोणी साठशिंणे कमी खिािे होईल. शनिथशलत लोण्यामध्ये घृतािं टके्किंारी अशधक असल्यामुळे 
लोण्यापेक्षा साठिंणुकीस िागा कमी लागेल िं साठिंणकुीसाठी िीतगृहािी गरि भासणार नाही. शनमद्रिं 
अिंस्थेमुळे डबयात पॅकींग करणे सोयीिे होऊन िंाहतूकही सोयीिी होईल. क्वशितप्रसंगी ििंळच्या मध्य 
आशियायी िं पूिंथ आशियायी प्रदेिात शनयातसुद्धा सोयीिी होईल. 

 
★ ★ 
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१३. तूप 
 

दूध हा नाििंतं पदाथथ आहे. त्यािे उत्पादन शिंर्षम प्रमाणािंर होते िं म्हणून ते शटकिंण्यािे 
आटोकाट प्रयत्न सुरू असतात. संपूणथ दूध शटकिंणे ितय होत नाही म्हणून त्यातले घटक िंगेळे करून 
शटकिंण्यािे प्रयत्न केले िातात. क्स्नग्धािं, प्रशथने, दुधातील साखर वकिंा त्यातील क्षार शनरशनराळ्या 
मागाने पृथक केले िातात िं स्िंतंत्र प्रशक्रयानंी शटकािं ूकरण्यात येतात. कोठलाही पदाथथ वकिंा त्यातला 
घटक िेिंढा शनिथल असेल तेिंढा तो िंाईट होण्यािा संभिं कमी. दुधापेक्षा दह्यािे आयुष्ट्य थोडे अशधक, 
दह्यापेक्षा लोणी अशधक शटकाऊ; आशण लोण्यापेक्षा तूप खराब होण्यािा संभिं कमी. वहदी वकिंा गुिराथी 
भारे्षत याला ‘घी’ म्हणतात. बहुतेक हा िबद संस्कृत ‘घृत’ िबदापासून शनमाण झाला असािंा. 
 

आपल्या आहारातील पदाथात शिंिरे्षतः िाकाहारी मंडळीत तुपाला प्रशतष्ठा प्राप्त झाली आहे. तूप 
िंाढण्यािा हक्क फतत यिमानालाि प्रदान केलेला आहे. यज्ञ समारंभात अग्नी प्रज्िंशलत करण्यासाठी 
यािा प्रामुख्याने उपयोग केला िातो. सािूक तुपाच्या सुिंासाने िठराग्नी प्रदीप्त झाल्याशििंाय रहात नाही 
! अन्य क्स्नग्धमय पदाथांपेक्षा म्हणिे िंनस्पती तूप, िुशद्धकृत वकिंा साधी तेले यापेक्षा तुपािे स्थान 
अनन्यसाधारण आहे. यामागे काही सयुक्ततक कारणे असािंीत. तुपात और्षधी गुण आहेत. याच्या सेिंनाने 
िेहऱ्यािंर तुकतुकी येणे, दृष्टीदोर्ष नाहीसे होणे िंगैरे प्रकर्षाने िाणिंतात. म्हिीपेक्षा गाईच्या तुपात अशधक 
और्षधी गुण असल्यािा दािंा केला िातो. त्याचं्या मूळच्या शपिंळ्या रंगामुळे ‘अ’ िीिंनसत्िं अशधक असणे 
संभिंनीय आहे. कॅरोटीन हा ‘अ’ िीिंनसत्िंािा गाभा आहे. आशण गाईच्या दुधात ह्या कॅरोटीनिे प्रमाण 
अशधक आहे. तैल वकिंा मंद बुद्धी शनमाण होणे ह्या गोष्टी ‘अ’ िीिंनसत्िंािी शनगडीत आहेत. डोळ्यािंा 
शिंकार बरे करणे िंगैरे गुण यामुळेि गाईच्या तुपात आहेत. गाईिे तूप शितके िुने तेिंढे ते शपिंळेपणात 
शफके पडत िाते. 
 

बहुधा तुपािी शनर्थमती खाण्यासाठीि केली िाते. एकूण उत्पादनापैकी सुमारे २ टके्क उत्पादन 
समारंभ वकिंा पूिाअिासाठी िंापरले िाते. सािूक तुपाला एक शिंशिष्ट खमंग िंास आहे. िो इतर समतैल 
पदाथात नाही. काबोहायड्रटेस्, प्रशथने यापासून माणसाला ितती प्राप्त होते. पण तुपामुळे शमळालेल्या 
िततीिा साठा करणे ितय आहे. ही साठशिंलेली ितती माणसाला थंडी, अिततपणा, गभारपण िंगैरे 
प्रसंगी कामी येते िं म्हणून तुपािा आहारात नैशमशत्तक समािंिे झाला असािंा. तूप शमसळलेल्या पदाथािी 
ििं अशधक रुिकर असते िं काही प्रसंगी अशधक पािक असते. अ, ड, ई िं के िीिंनसत्िं,े क्स्नग्धमय 
पदाथात शिंरघळणारी असल्यामुळे तुपामध्ये ती प्रामुख्याने असतात. मनुष्ट्याचं्या िरीराला या िीिंनसत्िंािी 
थोड्या प्रमाणात आिंश्यकता आहे. िं मनुष्ट्याच्या िरीरात ती शनमाण होत नसल्यामुळे तुपासारख्या अन्य 
घटकािंी मानिंाला आिंश्यकता आहे. तुपात असलेल्या शनरशनराळ्या फॅटी ॲशसड्सिा पशरणाम 
िरीरातील रततिंाशहन्यािंंर होतो िं रततिंाशहन्या आकंुशित होणे िंगैरे प्रकारही अती तूप सेिंनामुळे 
संभिंतात, असा काही हृद्  रोग तज्ज्ञािंा दािंा आहे. 
 

तुपातील ‘अ’ िीिंनसत्त्िंाइतकेि ‘ई’ िीिंनसत्िं महत्िंािे आहे. प्राशणमात्रािंंर केलेल्या 
प्रयोगािंरून तुपाच्या शनयशमत सेिंनामुळे शनयशमत गभथधारणा, सुलभ प्रसूती िं दूध उत्पादन िंाढल्यािे 
आढळून आले आहे. बाळंशतणीच्या आहारात भरपूर तुपािा िंापर करण्यामागे हेि प्रयोिन असािं.े परंतु 
तुपािे अंगातील गुण त्याचं्या तािेपणात प्रभािंिाली असतात. एक मशहना साठिंलेले तूप आशण सहा मशहने 
साठशिंलेले तूप याचं्या गुणिंते्तत लक्षणीय फरक असतो. िुन्या तुपात िीिंनसत्िं ‘अ’ प्रामुख्याने शनष्ट्प्रभ 
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वकिंा नाहीसे होते. ‘इ’ िीिंनसत्िं त्यामानाने कमी लिंकर नाि पािंते. परंतु आठ-दहा मशहन्यािें 
काळानंतर त्यािंाही अंि शिल्लक रहात नाही. 
 

तुपामुळे काही अप्रत्यक्ष फायदेही शमळतात. कॅक्ल्ियम, फॉस्फरस िंगैरे क्षारािंी आंतरिरीर 
िंाहतूक तुपामुळे होते. िर तुपािी िरबी िरीरात नसेल तर हे क्षार िरीराबाहेर टाकले िातात िं त्यायोगे 
िरीरास अपाय होतो. 
 

कृती पद्धती : 
 

तूप तयार करण्यािी प्रथा फार प्रािीन आहे. िागंल्या तुपासाठी िंापरािंयाच्या कसोया 
संिंदेनात्मक आहेत. त्यािा िंास, दपथ, घटना आशण रंग या खऱ्या त्याच्या कसोया आहेत. यािा 
कमीिास्तपणा अनुभिंणे प्रत्येक व्यतती-व्यततीिंर अिंलंबून आहे. सिंथसाधारणपणे घरी तूप करण्यािी 
पद्धत एकि आहे. दूध शिंरिून त्यािे दही करािंयािे, दही घुसळून त्यातून लोणी काढािंयािे िं त्या 
लोण्यािे कढिंनू तुपात रूपातंर करािंयािे. दही तयार करताना ते शकती आंबट झाले वकिंा लोणी 
काढण्यापूिंी ते शकती शदिंस साठिंले आहे यािंर त्यापासून शनघणाऱ्या तुपािा दिा वकिंा ििं अिंलंबनू 
असते. या रुढीिन्य पद्धतीमध्ये दुधातला सिंथ घृतािं शनघत नाही, तर त्यािंा लक्षणीय भाग ताकात शिल्लक 
राहतो. आशण म्हणून तुपािे मोठ्या प्रमाणािंर उत्पादन करण्यास ही पद्धत योग्य नाही. याशंत्रक पद्धतीने 
दुधातील क्स्नग्ध पदाथथ िंगेळे करणे िं त्यािे तुपात रूपातंर करणे अशधक सोयीस्कर. घरगुती पद्धतीत 
तुपाला आिंश्यक ती सुिंास, कणी पडणे िंगैरे गुण लाभतात; पण या घरगुती पद्धतीत काही दोर्ष नकळत 
होतात. ह्या दोर्षािें पुढील प्रमाणे शिंश्लेर्षण करता येईल. 
 

बािारी तुपाला, मग ते शकतीही शनभेळ असो, स्िंाद कमी असतो, अिी सिंथसाधारण ओरड ऐकू 
येते. काही समिुती अिा आहेत की, ही बािारी तुपे कच्च्या कढािी (कमी उष्ट्णतामानात तयार केलेली) 
असतात. म्हणनू त्याला खमंग िंास येत नाही. सिंथसाधारण ग्राहकाला िो डाय ॲसेटील स्िंाद हिंा 
असतो, तो क्रीमला शिंरिण न लािंल्यामुळे तुपात उतरत नाही. कारखान्याचं्यामध्ये तयार होणारे तूप, 
ताज्या क्रीम वकिंा लोण्यापासून केलेले असते. त्यामुळे त्यानंा आम्लतेिा वकिंा िीिंाणु प्रशक्रयेिा संबधं येत 
नाही िं साहशिकि डाय ॲसेटील स्िंाद गैरहिर असतो. कृत्रीम तऱ्हेने हा स्िंाद देणे योग्य नाही. 
 
मूळ पदाथथ वकिंा 
प्रशक्रया 

पारंपाशरक पद्धतीतील उणीिंा आधुशनक पद्धतीतील शकमान अपेक्षा 

१) दूध दोहनािी भाडंी अस्िंच्छ असतात न तापिंता 
दही लािंले िाते. 

स्िंच्छ, तािे िं गाळलेले दूध िंापरणे 
शकमान एकदा तरी १० शमशनटे 
उकळशिंणे वकिंा ५ टके्क आटशिंणे आशण 
ताबडतोब गार करणे. 

२) शिंरिणे मातीच्या वकिंा धातुच्या भाडं्यािंा िंापर, 
दूध नैसर्थगकशरत्या नासू देणे वकिंा 
शिंरिणासाठी अशतशरतत आम्ल दह्यािा 
िंापर करणे. शिंरिण्यािी िंळे वकिंा 
शिंरिण्यािा काळ अशनशश्चत असणे. 

शिंशिष्ट प्रकारिे शिंरिण िंापरणे, 
ऋतुमानानुसार त्यात बदल करणे. 
शिंशिष्ट आम्लतेपयंतिे शिंरििंणे. 
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३) दही घुसळण्यापूिंी िास्त काल त्याि क्स्थतीत 
ठेिंणे. 

२४ तासािे िंर साठू न देणे. 

४) घुसळणे मातीच्या वकिंा शनकल्हईच्या भाडं्यात 
घुसळणे, रिंी वकिंा िंापरलेल्या अन्य 
साधनामधून सिंथ क्स्नग्धािं न शनघणे. 
घुसळण्यासाठी घातलेल्या कोमट पाण्यािे 
तपमान वकिंा प्रमाण शनयोशित न करणे, 
लोण्यािे कण स्िंच्छ थंड पाण्याने न धुणे. 

यंत्रिशलत बटर िनथ िंगैरेच्या 
िंापरामुळे अशधकाशधक क्स्नग्ध पदाथथ 
िंगेळे होतात. 

५) लोणी तूप करीपयंत मातीच्या वकिंा शनकल्हईच्या 
भाडं्यात साठिंणूक ताकात वकिंा आंबट 
पाण्यात साठिंल्यामुळे आम्लता िंाढती 
राहाते. 

कािेच्या वकिंा शिनी मातीच्या भाडं्यात 
१ टक्का क्षार द्रिंणात साठिंणूक, 
त्यामुळे आम्लता िंाढत नाही 

६) तूप करणे िंापरािंयािी भाडंी िकंास्पद, द्यािंयािी 
उष्ट्णता अशनयंत्रीत असल्यामुळे िं तापायच्या 
िंळेेिंर बंधन नसल्यामुळे तुपािी प्रत 
बदलती राहते. 

तपमानािंर शनयंत्रण तुपातील 
शनरशनराळे थर िंगेळे करून पाण्यािा 
अंि सुलभपणे काढणे ितय होते. तूप 
करपण्यािी ितयता कमी. 

७) तयार तूप साठशिंण्यािी सदोर्ष पद्धत शिनी माती, एनॅमल वकिंा कािेच्या 
भाडं्यातून साठिंण गरिेइतकेि 
दरिंळेी काढून घेणे. 

 
प्रत्यक्ष तूप तयार करताना प्रादेशिक आिंडीशनिंडींिा शिंिार करािंा लागतो. आंध्र, तामीळनाडू 

राज्यात, खरपूस वकिंा खमगं तुपािी आिंड आहे. तर सौराष्ट्र िं गुिराथमध्ये थोड्या कच्च्या स्िंादािी 
िरूरी असते. कोठल्याही प्रकारिे तूप केले तरी त्यातील आद्रथतेिे वकिंा पाण्यािे प्रमाण कमी असणे 
आिंश्यक आहे. ०·१५ टके्कपेक्षा अशधक आद्रथता राहू शदल्यास तूप लिंकर खराब वकिंा खिंट होते असे 
शदसून आले आहे. याउलट अशधक तापशिंण्यामुळे त्यातील अ िीिंनसत्िं नाहीसे होते. ११५ अंि सेंशटगे्रड 
तपमानािंर तूप करणे अशधक श्रेयस्कर. ताबंयािी भाडंी कटाक्षाने टाळणे आिंश्यक आहे कारण त्यायोगे 
खिंटपणा लिंकर येतो असा अनुभिं आहे. सिंथसाधारणपणे घरगुती पद्धतीत लोणी कढिंत ठेिंले की तूप 
तयार होईपयंत शिंस्तिंािंर ठेिंले िाते. पण या पद्धतीत थोडा बदल करून म्हणिे तूप तयार होण्याच्या 
थोडेसे अगोदर ते गाळून घेतले िं गाळलेल्या तुपाला पनु्हा कढ आणला तर एकूण उतारा िास्त पडतो 
असा दािंा आहे. इंग्रिीमध्ये या शक्रयेला “प्री-स्रटॅीशफकेिन” असे म्हणतात. ही शक्रया तूप शनर्थमतीच्या 
कारखान्यात सहिगत्या करता येते. तुपाच्या कारखान्यात क्रीमपासून तूप तयार होते. पण क्रीम कढिंनू 
तयार केलेले तूप िं क्रीमिे लोणी करून त्यािे केलेले तूप याचं्या ििंीत फरक पडतो. शिंरिणामुळे येणारा 
शिंशिष्ट स्िंाद िं िंास दूध, क्रीम, तूप या पद्धतीत साध्य होत नाही. 
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तुपासाठी वाफेची उष्ट्िता 

 
प्रीस्रॅणटणफकेशन पद्धती (पूवथ णनवळिी) : 

 
लोणी वकिंा क्रीम ८०° सें तपमानािंर सुमारे ३० शमशनटे ठेिंािं.े या दीघथ प्रशक्रयेमुळे लोण्यातील 

शनरशनराळे घटक शिंलग होऊ लागतात. दह्यािे कण िंर तरंगून िमा होतात िं त्यािा िंगेळा थर दृगोिर 
होतो. या थराखाली क्स्नग्ध घटकािंा थर तयार होतो. हा थर म्हणिेि खरे तूप. शतसरा तळािा थर हा 
आद्रथता िं इतर िड घटकािंा असतो. या अिंस्थेत िर आपण िंरिा दह्याच्या कणािंा तिंगं हलतया 
हाताने काढून टाकला िं खालिा िड भाग सायफनच्या सहाय्याने अलग केला तर मधला क्स्नग्ध 
पदाथािा थर वकिंा कचे्च तूप िंगेळे करू िकू असे तूप बािूला काढून त्यािंर पुढील उष्ट्णतेिी शक्रया केली 
तर आपल्याला तुपािा उतारा िागंला शमळेल. बेरीिे प्रमाण कमी राहील िं एकूण ज्िंलनािी शक्रया कमी 
काळात करता येईल. राष्ट्रीय दुग्धिाळा संिोधन संस्थेने आता अिी घी प्री-स्रटॅीशफकेिन युशनटस् तयार 
केली आहेत िं त्यािंा िंापर शकफायतिीर होत आहे. 
 

तयार केलेले तूप साठिंनू ठेिंण्यािी एक समस्याि आहे. कािेच्या बरण्या, कल्हई असलेले 
पत्रयािे डबे वकिंा पॉशलथीलीन शपिव्या यािंा िंापर केला िातो. अन्य प्लॅक्स्टक साधनािंा शिंिार करता 
येत नाही. पॉशलथीलीन शपिव्यासुद्धा दीघथकाळ साठिंणूक करण्याच्या दृष्टीने सोयीच्या नाहीत. तुपामध्ये 
असलेल्या फॅटी ॲसीडिे ऑक्तसडेिन होऊन तूप खराब होणे संभिंनीय असते. म्हणनू आिकाल तुपामध्ये 
शिंशिष्ट प्रमाणात डी ऑक्तसडेवटग एिंड िंापरण्यािी कायद्याने परिंानगी देण्यात आली आहे. तूप शिंक्रीपूिंी 
घट्ट कणीदार िं सुिंासीक असेल तर त्यािा खप लिंकर होतो. यापकैी घट्ट िं कणीदारपणा हे त्यािे 
भौशतक गुणधमथ आहेत िं प्रयत्नसाध्य आहेत. स्फशटटीकीकरण वकिंा शक्रस्टलायझेिन िागंले झाले तरि 
तरि कणी िागंली पडते. द्रिं पदाथथ थंड होत असताना एखादा स्फटीक त्यात सोडला तर त्या 
स्फशटकाच्या अनुर्षंगाने द्रिंपदाथािे स्फशटकात लिंकर रूपातंर होते हा आपला नेहमीिा अनुभिं आहे. 
त्यालाि अनुसरून तयार झालेल्या तुपात शमठािे दोन खडे टाकले तर संबधं तुपािी िागंली कणी पडते. 
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तूप तयार करण्याच्या ज्या शनरशनराळ्या पद्धती आहेत, त्यापकैी पारंपारीक घरगुती पढुीलप्रमाणे : 
दूध–शिंरिण–दही–लोणी–तूप. यापेक्षा आता दूध–मलई–तूप अिी पद्धत रूढ होऊ पहात आहे. या 
पद्धतीला अशिंरत पद्धत असेही नािं देण्यात येते. अद्याप ही प्रायोशगक अिंस्थेत आहे. ज्या शठकाणी तूप 
उत्पादन मोठ्या प्रमाणािंर आहे, तेथेि ही पद्धत िंापरणे ितय आहे. 
 

तुपािी िीतगृहातील साठिंण ितयतोिंर टाळािंी. िीत तपमानामुळे तुपािा कणीदारपणा कमी 
होतो िं त्याला मेणिट स्िंरूप येऊ लागते. तुपाच्या स्िंादाबद्दल गेल्या दहा-िंीस िंर्षात खूप संिोधन झाले 
आहे. तुपाच्या उताऱ्याबाबतही बरेि प्रयोग करण्यात आले आहेत. तुपािा उतारा पढुील गोष्टीिंर अिंलंबून 
असतो. 

१) ज्या मूळ पदाथांपासून (उदा. मलई, लोणी) तूप तयार केले िाते; त्यातील घृतािंािे प्रमाण 
घट्ट मलईिा उतारा नेहमी िागंला रहातो. 
 

२) तूप करण्याच्या शनरशनराळ्या पद्धतीतील उतारे पुढीलप्रमाणे असतात : 
 

पारंपारीक पद्धत ८० ते ८५ टके्क क्स्नग्धािं उतारा 
सुधारीत पद्धत ८८ ते ९० टके्क क्स्नग्धािं उतारा 
मलई–लोणी–तूप ८८ ते ९२ टके्क क्स्नग्धािं उतारा 
अशिंरत पद्धत ८५ ते ८६ टके्क क्स्नग्धािं उतारा 
मलई–तूप ९० ते ९५ टके्क क्स्नग्धािं उतारा 

 
३) तूप तयार करण्याच्या पद्धतीमधील हाताळणी िं घट शनरशनराळ्या अिंस्थांमध्ये त्यािे प्रमाण 

पुढे शदल्याप्रमाणे आहे असे शदसून येते. 
 

तूप करण्यािी पद्धत क्स्नग्धािं घटीच्या अिंस्था 
१) पारंपारीक १) ताक २) खरिंड ३) हाताळणी 
२) मलई–लोणी–तूप १) शिंभततीकरण २) ताक ३) खरिंड ४) हाताळणी िं शिंक्रीपूिंथ बाधंणी 
३) मलई–तूप १) शिंभततीकरण २) खरिंड ३) हाताळणी िं शिंक्रीपूिंथ बाधंणी 
४) पूिंथ शनिंळणी १) शिंभततीकरण २) ताक ३) खरिंड ४) हाताळणी 
 

तूप करण्यािी पद्धत तुटीिी टके्किंारी 
 शिंभततीकृत दूध ताक खरिंड हाताळणी घृतािं 
पारंपारीक  देिी – १३·२० १·८७ २·४९ ८२·४ 
मलई–लोणी–तूप १·४० ०·८२ १·४३ ४·५४ ९१·६ 
अशिंरत १·४० – ९·० १ ७० ८७·७ 
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तुपािा उतारा िागंला पडण्याच्या दृष्टीने त्याच्या मूळ घटकपदाथात क्स्नग्धािंािें प्रमाण अशधकतर 
असािं ेअसे मागे म्हटले आहे. आिपयंत िे शनरशनराळे प्रयोग करण्यात आले त्यािंा गोर्षिंारा पुढीलप्रमाणे 
आहे. 
 
मूळ घटक क्स्नग्धािं खरिंड वकिंा बेरीिे प्रमाण क्स्नग्धािं उतारा 
लोणी ८३ अशधक २ १·६ ९८·३ 
मलई ४० अशधक २ १०·४ ८५·० 
 ४५ अशधक २ ९·९ ८९·४ 
 ५० अशधक २ ८·३ ९०·० 
 ५५ अशधक ० ७·७ ९१·७ 
 ६० अशधक २ ६·७ ९३·७ 
 ६५ अशधक २ ६·२ ९४·२ 
 ७० अशधक २ ५·५ ९४·७ 
 ७५ अशधक २ ४·९ ९५·६ 
 ८० अशधक २ ३·० ९६·६० 
 

तूप णटकणयाची क्षमता : 
 

दुधाच्या अन्य घटकापेंक्षा व्यिंक्स्थतपणे तयार केलेले िं सुमारे २० अंि सें. तपमानाला सीलबंद 
केलेले तूप सहा मशहने ते िंर्षथभर शटकू िकते. पण िागंल्या मलई वकिंा लोण्यापासून ते केलेले नसेल तर 
त्यात खिंटपणा, मेणिटपणा िं शिंरणे (ऑक्तसडेिन) िंगैरे दोर्ष शनमाण होतात. तुपािी प्रत खालािंण्यास 
सिंथसाधारणपणे पढुील कारणे संभिंतात : 
 

१) साठिंण्यािे तपमान : उष्ट्ण हिंामानात ठेिंल्यास त्यात शिंरण्यािी म्हणिे ऑक्तसडेिनिी 
प्रशक्रया लिंकर होते. िीत तपमानात ते मेणिट होते िं कणीदारपणा कमी होतो म्हणून घरगुती सौम्य 
तपमान अशधक श्रयेस्कर. 
 

२) मुळातील आद्रथता : पततया कढािे तुपात आद्रथता कमी असते िं त्यायोगे ते अशधक काळ शटकू 
िकते. आद्रथतेिे प्रमाण िंाढल्यास आम्लतािंधथनास िालना शमळते. म्हणून कच्च्या कढािे तूप फार काळ 
शटकू िकत नाही. तसेि दमट हिंामानािाही तुपािंर शिंपरीत पशरणाम होतो. 
 

३) मूळातील आम्लता : ज्या मलई वकिंा लोण्यापासून तूप केले असेल त्यातील प्रमाण िास्त 
असल्यास ते तूप शटकािं ूहोऊ िकत नाही घरगुती लोणी, दोनिार शदिंस वकिंा आठिंडाभर साठिंनू त्यािे 
तूप केले की त्या लोण्यातील िंाढलेली आम्लता तुपात उतरते, म्हणून दुग्धिाळेत ताज्या मलई वकिंा 
लोण्यापासून केलेले तूप अशधक शटकाऊ असते. 
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४) तुपातील गाळािे प्रमाण : तूप तयार करताना आपण ते गाळून घेतो. खरिंड वकिंा बेरी बािूला 
काढली िाते. परंतु खरिंड हा तुपातील क्स्नग्धांितेर िड भाग आहे. काही क्स्नग्धािंािे कण या गाळािी 
एकरूप होतात िं असे क्स्नग्धािंशमशश्रत कण िंिनाने हलके होऊन तुपाति राहतात. त्याला आपण गाळ 
म्हणतो. या गाळािे प्रमाण तेिंढे अशधक िेिंढी तूप शटकण्यािी क्षमता कमी. 
 

५) ताम्र वकिंा लोहमय संयुगािें अक्स्तत्िं : दूध, मलई, लोणी, तूप िंगैरे पदाथथ ज्या धातुच्या 
भाडं्यात आपण हाताळतो, त्या धातंूिे अिंिरे्ष संयुगरूपाने तुपात अिंतरताति. लोखंडी कढ्या, ताबंया-
शपतळेिी कमी कल्हईिी भाडंी, िंगैरेमुळे अिा संयुगािंा प्रादुभािं होतो िं त्यायोगे तूप दीघथकाळ शटकू 
िकत नाही. पदाथथ ताबंरणे िंगैरे प्रकार सिंथश्रुत आहेत. 
 

६) तुपािे डब,े बरण्या, शपिव्या पकॅबंद करण्याच्या पद्धतीिंरही काही पशरणाम अिंलंबून असतात. 
झाकण िं तूप यामध्ये िास्त हिंा राशहल्यास ते तूप लिंकर खराब होते. म्हणून ितय तो हिंाबंद अिंस्था 
अशधक श्रेयस्कर. 
 

७) प्रखर प्रकाि पशरणाम : तूप उघडे राशहले तर वकिंा प्रत्यक्ष सूयथप्रकािात िंा उन्हात राशहले तर 
ते लिंकर शबघडते. शिंरण्यािी शक्रया तीव्रतेने होऊन त्यािी ििं बदलते. कणीदारपणा िाऊन शनमद्रिं 
अिंस्था प्राप्त होते. 
 

८) प्रती-िंीरक (अाटी ऑक्तसडंट) पदाथथ िंापरून तूप दीघथकाळ शटकिंता येते. भारतीय अन्न 
भेसळ प्रशतबंधक कायद्यानुसार ०·०२ टके्कपयंत असे पदाथथ शमसळण्यास अनुमती देण्यात आली आहे. 
मान्यिंर उत्पादकानंी तयार केलेले अाटी ऑक्तसडंट पदाथथ बािारात उपलबध आहेत. पण त्यािंी गरि 
इततया कमी प्रमाणात असते, की ते पदाथथ अल्प प्रमाणात उपलबध होणे कठीण आहे. काही प्रयोगातंी असे 
आढळून आले आहे, की खरिंडीमुळे तूप अशधक काळ शटकू िकते. यािे मुख्य कारण खरिंडीमध्ये फॉस्फो 
शलपीडसारखे शटकाऊ (शटकिंणारे म्हणिे अशधक योग्य) घटक आहेत. खरिंडीिंर काही रासायशनक 
प्रशक्रया करून, त्यातील फॉस्फोशलपीड घटक पृथक करणे ितय आहे िं त्यािा िंापर तूप शटकिंण्यासाठी 
करता येईल. 
 

तुपािा शटकाऊपणा एखाद्या रासायशनक प्रशक्रयेने िोधून काढता आला असता तर बरे झाले असते. 
म्हणिे शदलेल्या तुपािा नमुना तपासला की हे तूप सहा मशहने शटकेल की नाही हे सागंता आले असते िं 
त्यानुसार त्यािे मूल्य ठरशिंता आले असते. क्स्नग्धािं घटकांमध्ये थोड्याफार प्रमाणात खिंटपणा शनमाण 
होत असतो. या खिंटपणािा िं दीघथकाळ तूप शटकण्यािा परस्परािंलंब आहे. ऑक्तसिनिा िंापर करून 
काही िािण्या या दृष्टीने करण्यात आल्या आहेत. एका शिंशिष्ट तपमानात (सुमारे ७९° सें.) तुपामध्ये 
ऑक्तसिन शमसळल्यास काही काळ त्यािे अक्स्तत्िं िाणिंत नाही पण त्यानंतर तुपातील पेरॉतसाईडिे 
प्रमाण एकदम िंाढू लागते. म्हणिेि ऑक्तसिनमुळे त्यातील घटकािंर रासायशनक प्रशक्रया होऊन 
पेरॉतसाईड शनर्थमती िंाढू लागते. ज्या तुपात सुमारे २० तासपयंत पेरॉतसाईडिी शनर्थमती होत नाही, ते तूप 
सहा मशहने शटकिंण्यास हरकत नसते. तरीही ही िािणी अद्याप िास्त्रिुद्ध िं सिंथमान्य झालेली नाही. 
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िुने झालेले तूप पनु्हा िुद्ध करून िंापरणे ितय आहे. बािारात बरेि शदिंस न शिंकले गेलेले 
अथिंा आंबट, खिंट लोणी वकिंा मलईपासून केलेले लोणी पनु्हा शिंक्रीयोग्य करता येते परंतु ही 
सुधारलेली प्रत दुय्यम दिािी असते. 
 

िुन्या तुपात थोडे ताक शमसळून त्याला पुन्हा कढ देण्यािी एक प्रथा आहे. कढ शदल्यामुळे खिंट 
िंास थोड्या प्रमाणात कमी होतो िं ताकामुळे लोण्यािा स्िंाद पुनः शनमाण होण्यािी ितयता आहे. िंास 
घालिंण्यासाठी शिंड्यािी पाने िंगैरे िंापरण्यािी प्रथा आहे. 
 

बािारात खरेदी केलेल्या लोण्यापासून तूप तयार करताना त्या तुपास िंगेळा दपथ येण्यािा संभिं 
असतो. हा दपथ घालिंण्याच्या दृष्टीने काही ग्रामीण प्रशक्रया प्रिलीत आहेत. हळदीिी वकिंा शिंड्यािी 
(नागिंलेीिी) पाने लोणी कढिंताना त्यात सोडल्यास सिंथ अशनष्ट िंास त्या पानातील तलोरोफीलमुळे 
शनघून िातात. लोण्यातील अशनष्ट िंास घालिंण्यासाठी पाश्चात्य देिात क्रीम व्हॅकीएट (व्हॅतयुममध्ये कमी 
तपमानात उकळिंणे) केली िाते. क्रीम वकिंा लोण्यात येणारे हे िंास केिंळ साठिंणुकीच्या पद्धतीमुळे येत 
नसून िनािंराचं्या खाद्यापासूनही येणे संभिंनीय आहे. िंेलिीसारखे सुखद िंासािे पदाथथ िंापरूनही 
तुपातील अशनष्ट िंास टाळले िातात. 
 

िंनस्पती तूप िं दुधापासून बनशिंलेले तूप हे दोन्ही भौशतकदृष्ट्या सादृश्य आहेत. त्यामुळे त्याचं्या 
वकमतीनुसार त्यात भेसळ होणे संभिंनीय आहे. िंनस्पती तुपाच्या वकमती ते ज्या िंनस्पतीपासून बनशिंले 
िाते त्या िंनस्पतीच्या उपलबधतेिंर अिंलंबनू असतात. त्यामुळे सरकारी शनयंत्रण नसेल तर िंनस्पती 
तुपाच्या वकमतीत िढउतार होणे सभंिंनीय असते. या दोन्ही तुपामध्ये बरेिसे समान घटक आहेत. त्यािे 
प्रमाण कमीिास्त आहे. एिंढाि फरक. परंतु या फरकामुळे या दोन्ही तुपािी ओळख पटिंणे ितय झाले 
आहे. भारतीय मानक ससं्थेने यासाठी कसोया शिंहीत केल्या असून कृर्षी बािार संघटनेमाफथ त शनभळे 
सािुक तुपािंर तपासणी करून “ॲग माकथ ” हे शिके्क मारण्यािी सोय केली आहे. असे शिके्क असलेल्या 
पॅवकगमधले तूप शनिेंधपणे खाता येते. 
 

शुद्धतेच्या कसोट्या : 
 

तुपासाठी प्रयोगिाळेमध्ये करता येण्यािोग्या अिा तीन कसोया आहेत. या कसोया सिंथसामान्य 
माणसाला करता येत नाहीत. तुपामधील पाण्यात शिंरघळणारे फॅटी ॲसीडस्, अल्कोहोलमध्ये शिंरघळणारे 
फॅटी ॲसीडस् िोधून काढणे या दोन मुख्य कसोया आहेत, त्यानंा अनुक्रमे आर. एम्. व्ही. टेस्ट िं 
पोलोनेतस टेस्ट असे म्हणतात. आयोडीनिा िंापर करून क्स्नग्धपदाथांिे कें द्रीकरण झाले आहे की नाही 
तेही कळू िकते. या सिंथ िािण्या सुसज्ज प्रयोगिाळेति करणे ितय असल्यामुळे सिंथसाधारण ग्राहकाला 
त्यािंा उपयोग होत नाही. त्यामुळे तुपातील भेसळीिे प्रमाण िंाढत राहाते. भेसळीमुळे तुपात होणारे बदल 
िसे कृशत्रम आहेत तसे काही नैसर्थगक कारणामुळे तुपाच्या घटकात फरक पडण्यािा संभिं असतो. त्यामुळे 
िुद्ध गािंरानी तूप शनभळे असूनही घट्ट, कणीदार वकिंा सुिंाशसक नसण्याच्या संभिं असतो. 
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पणरिामकारी अन्द्य घटक : 
 

िनािंराचं्या िातीला यात शिंिरे्ष प्राधान्य आहे. दुभत्या िनािंरािंा कळप िर शमश्र िातीिा असेल 
तर तुपाच्या प्रतीत फरक पडू नये. पण लहान कळपाच्या बाबतीत गीर, वसधी, थरपाकथ र; वकिंा म्हिीच्या 
बाबतीत मुरा, िाफराबादी, पंढरपुरी िंगैरे िातीच्या िनािंरापंासून शमळालेल्या दुधाच्या तुपात फरक 
आढळतो. परदेिी िं संकरीत गाईिेबाबतही अिीि शभन्नता आढळून आली आहे. केिंळ सकाळी शदलेल्या 
दुधापासून तूप बनशिंले तर ते संध्याकाळच्या दुधापासून बनशिंलेल्या तुपाहून ििंीला िंगेळे लागते. 
सिंथसाधारणपणे खेड्यापाड्यातून सकाळच्या दूध उत्पादनाच्या शिंक्रीिी अडिण नसते. पण सायकंाळिे 
दूध, लोणी, तूप वकिंा खिंा करण्यास िंापरले िाते. 
 

दुभती िनािंरे काय खातात यालाही तुपाच्या प्रतीत महत्िं आहे. तैलिन्य पदाथािा आहार िं 
केिंळ िारा खाऊन िगणाऱ्या िनािंरािंा आहार यािा शनशश्चत पशरणाम तुपािंर शदसून येतो. 
सिंथसाधारणपणे दुधािी प्रत बदलण्यास िी कारणे लागू पडतात तीि कारणे तुपासाठी लागू पडतात. 
नव्याने व्यायलेल्या िनािंराचं्या दुधात प्रशथने अशधक असतात. त्यामुळे त्यापासून बनशिंलेल्या तुपात 
ििंीला थोडा फरक पडतो. डोंगरमा्यािंरील गािंात असलेली दुभती िनािंरे आशण सपाट िशमनीिंर 
िंािंरणारी िनािंरे याचं्या आहारात फरक पडतो. आशण त्यािंा पशरणाम तुपाच्या प्रतीत झालेला शदसून 
येतो. 
 

भेसळ व प्रणतकृती : 
 

तुपामध्ये भेसळ करणे दुधाइतके सुलभ नाही पण तसे फारसे कठीणही नाही. शिंिरे्षतः िंनस्पती 
तुपािी शनर्थमती झाल्यापासून हे काम फार सोपे झाले आहे. तुपातील िंनस्पती तुपािी भेसळ िोधून काढणे 
सोपे िािं ेम्हणून सिंथ िंनस्पती तुपात शतळािे तेल काही प्रमाणात घटक म्हणून असणे आिंश्यक आहे, असे 
कायद्याने ठरशिंण्यात आले आहे. शतळाच्या तेलािे अक्स्तत्िं त्यामानाने लिंकर िाबीत करता येते, म्हणून 
हा दंडक घालण्यात आला असािंा. परंतु दही, लोणी या अिंस्थेमध्ये िंनस्पती तेले शमसळून तुपािी 
प्रशतकृती तयार करता येईल. अथात ही बाब कष्टािी, कौिल्यािी आहे पण तरीही ही भेसळ िोधून काढणे 
ितय आहे. 
 

तूपासाठी िंापरण्यािी िं साठिंण्यािी भाडंी िंगेळी असािंीत त्यामुळे सिंथ तुपािा घट्टपणा वकिंा 
कणी शबघडत नाही. शफरकीच्या झाकणाच्या भाडं्यात ठेिंलेले तूप नेहमी िागंले राहते असा अनुभिं आहे. 
कदाशित हिंाबंद अिंस्था प्राप्त होत असल्यामुळे असा फरक िाणिंत असािंा. 
 

भारत सरकारच्या कृर्षी शिंभागातफे १९३८ पासून तुपािा दिा ठरिंनू देण्यािी पद्धत सुरू झाली िं 
मान्य कसोयानंा उतरलेल्या तुपाला दिा देण्यात येतो, यालाि ॲगमाकथ  असे म्हटले िाते. तूप 
उत्पादनातील प्रादेशिक िैंशित्रय लक्षात घेऊन ॲगमाकथ साठी प्रादेशिक मापने ठरशिंण्यात आली आहेत. 
भारतातील तूप उत्पादनापकैी फार थोडा भाग तूप ॲगमाकथ  प्रमाणपत्रानुसार शिंकले िाते. बािारातून 
लोणी, मलई मोठ्या प्रमाणािंर खरेदी करून त्यािे तूप केले तर त्या तुपाच्या प्रतीमध्ये सातत्य रहात नाही. 
िं त्यायोगे तुपाच्या शिंक्रीिंर शिंपरीत पशरणाम होण्यािा सभंिं असतो त्या दृष्टीने त्यातील रासायशनक घटक 
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योग्य प्रमाणात राखणे आिंश्यक आहे. ॲगमाकथ  शिन्ह तुपाला शमळण्यासाठी खालील कसोया लािंल्या 
िातात. 
 

िािणीिे नािं मान्य मानक 
१) बाऊडीन िािणी नकारात्मक 
२) फोटोस्टीरॉल ॲशसटेट नकारात्मक 
३) बी. आर. रीडींग ४० ते ४३ 
४) आर. एम. व्हॅल्य ू २८ 
५) पोलानेतस व्हॅल्य ू १·० ते २·० 
६) आद्रथता ०·३ टततयापेंक्षा कमी 
७) मुतत फॅटी ॲशसडस् २·५ पेक्षा कमी. 

 
★ ★ 
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१४. चीज 
 

आि ििंळ ििंळ सिंथ िगात िीििा िंापर होत आहे. या पदाथांला पयांयी मराठी नािं नाही. 
पनीर िंगैरे नािं देणे शततकेसे सयुक्ततक नाही. कारण पनीर हा िंगेळा पदाथथ आहे. िीििे उत्पादन सुमारे 
दोन हिार िंर्षांपूिंीपासून होत असािं ेअसा अंदाि आहे. िीि तयार करण्याच्या शनरशनराळ्या पद्धती आि 
प्रिशलत आहेत आशण या सिंथ पद्धती पारंपाशरक स्िंरूपाच्या असून त्यात शदिंसेंशदिंस सुधारणा होत आहेत. 
काही देिात आम्ही अमूक तऱ्हेिे िीि तयार करतो, असे अशभमानाने सागंण्यात येते. त्राककोटे, िेडर, 
डॅनीझ, बल्यू स्िंीस एमेटल िंगैरे िीििे प्रकार सध्या िगन्मान्य आहेत. दशक्षण अमेशरका, फ्रान्स, अन्य 
युरोपीय देि िं आशियाई प्रदेिात या प्रकारिे िीि िंापरले िाते. तर उत्तर अमेशरकेत शभन्न शभन्न प्रकारिे 
िीि तयार केले िाते. 
 

ऑस्रेशलया, न्यझूीलंड, कॅनडा, अमेशरका या देिात िीििे उत्पादन मोठमोठ्या कारखान्यातून 
केले िाते. तर डेन्माकथ , हॉलंड या देिात िीििे उत्पादन खेडोपाडी करण्यात येते. दुधातले कॅल  शियम िं 
प्रशथने यािंा मानिंी िरीरासाठी िीिमाफथ त पुरिंठा होऊ िकतो. सिंथसाधारणपणे िीि सहा मशहनेपयंत हे 
घटक सुक्स्थतीत ठेिं ू िकते. प्राशणिन्य प्रशथने पिनीय अिंस्थेत िीिमाफथ त शमळू िकतात. िाकाहारी 
मंडळींना िीि हे प्रशथन पुरिंठा करणारे खाद्य आहे. गाय, िळेी, मेंढी, म्हैस िं उंट याचं्या दुधापासून 
िागंले िीि तयार करणे ितय झाले आहे. शनरशनराळ्या देिातील िीिशनर्थमतीत िे िैंशित्रय आहे, त्यािे 
मूळ कारण भौगोशलक, ऐशतहाशसक वकिंा आर्थथक पशरक्स्थती हेि आहे. िसाििा निंीन सुधारणा होत 
आहेत, त्यानुसार िीिशनर्थमती पद्धतीतही अनुकूल बदल घडत आहेत. 
 

सहाराच्या िंाळिंटंात केलेले िीि असो वकिंा रानटी िंन्य िमातीच्या लोकानंी केलेले िीि असो; 
वकिंा स्टेनलेस स्टीलच्या साशहत्यानी नटलेल्या आधुशनक कारखान्यातील िीि असो, त्या िीिच्या 
कृतीमध्ये पढुील अिंस्था वकिंा शक्रयािें टप्पे अटळ आहेत. 
 

१) दुधाला नासिंण्यासाठी रेनेट पािंडर प्रमाणात लािंनू त्यािे घट्ट दही तयार करणे. 
२) तयार झालेल्या दह्यािे सुरीने व्यिंक्स्थत कापून, सम आकारािे घनाकृती तुकडे तयार 

करणे. 
३) दह्याला शिंशिष्ट तपमानात उष्ट्णता देणे. 
४) द्राव्य आशण शिंद्राव्य घटकािें शिंभततीकरण करून ताकासारखा द्राव्य पदाथथ बाहेर 

काढणे. 
५) मीठ शमसळणे. 
६) कृशत्रम दाबाखाली दह्यािे गोळे ठेऊन त्यातील पाणी काढून टाकणे. 

 
िीिच्या शनर्थमतीला सुरुिंात झाल्यापासून म्हणिे सुमारे इसिंी सनापूिंी सहा हिार िंर्षांपासून, 

िंरील प्रशक्रया शनरशनराळ्या प्रमाणात प्रिशलत होत्या. आिही त्याि प्रशक्रया थोड्या फार फरकाने 
अक्स्तत्िंात आहेत. प्रथम िीि कोणी बनिंले या प्रश्नािे उत्तर देणे कठीण आहे. बायबलमध्ये िीिबद्दल 
अनेक उल्लखे आहेत. इसिंी सनापूिंी िेव्हा इशिप्तिी संस्कृती प्रबल होती तेव्हाही िीि बनिंले िात होते. 
उदूथ फारसी भारे्षत योग्य वकिंा लायक िंस्तूला िीि म्हणण्यािी प्रथा अद्यापही आहे. त्यािंरून िीि हे 
अशभधान या पदाथाला आले असल्यास निंल नाही. पण त्याहीपूिंी म्हणिे िेव्हा आयथ लोक पुनिंथसनासाठी 
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इतस्तः शफरत होते तेव्हा ते आपली गुरे घेऊन शफरत असत. िनािंरािंी शनगा, िं दूधदुभत्यािे पदाथथ 
करण्यािे कसब त्याचं्याकडूनि युरोपीय देिानंा शिकािंयास शमळाले. िेरुसलेमच्या खोऱ्यात िीि तयार 
करणाऱ्या लोकािंी िंस्ती होती, असे बायबलपूिंथ इशतहास सागंतो. 
 

रेनेट : 
 

दूध नासिंण्यासाठी “रेनेट” या शिंकरािा उपयोग पूिंापार केला िातो. हे शिंकार िळेी, मेंढी, 
घोडा, गाय अथिंा तत्सम सस्तन प्राण्याचं्या पोटातून काढण्यात येत असे. पण काही प्रसंगी हे शिंकर 
िंनस्पतीपासूनही शमळिंीत असत. अंिीर वकिंा उंबराच्या झाडासारख्या िंनस्पतीिा िीकही रेनेटिे काम 
करू िकेल. पौराशणक, पशिंत्र मानले िाणारे उंबरािे झाड, कदाशित अिा तऱ्हेने कल्पिृंक्षासारखे 
उपयोगी पडत असेल. ज्या प्रदेिात दुभती िनािंरे िागंली िगू िकत नाहीत, अिा शठकाणी घोड्यािे िं 
िळे्यािे दूधही िीिकरता िंापरले िात असे 
 

िंोकणप्रयता : 
 

आपल्याकडे ज्याप्रमाणे खिंा, िक्का िंगैरे पदाथथ रूढ झाले, त्याप्रमाणे पाश्चात्य देिात िीि हा 
पदाथथ रूढ झाला आहे. दूध दीघथकाळपयंत शटकिंणे, दुधातले शनरशनराळे घटक अशधक पिनीय करणे, 
दळणिंळणाच्या सिंलती नाहीत अिा भागातील व्यिंसायाला, क्स्थर शिंक्रीपेठ देणे, िंगैरे हेतूमुळे िीििी 
लोकशप्रयता िंाढशिंण्यात आली. पाश्चात्य मंडळी, कोणत्याही शिंर्षयािा अभ्यास फार सखोल करतात. 
आपल्या देिी शमठाईला, हिारो िंर्षांिी परंपरा असली, तरी त्याबद्दल संिोधन, अभ्यास, पयायी सुधारणा 
िंगैरे होऊ िकल्या नाहीत, परंतु िीििे बाबतीत मात्र पाशश्चमात्य देिानंी शनरशनराळ्या सुधारणा घडिंनू 
आणल्या आहेत. 
 

कुटीरोद्योग : 
 

िीििे उत्पादन घरोघरी वकिंा कारखान्यातूनही करता येते. दूधभकुटी, आइस्क्रीम, संहत दूध या 
पदाथािे उत्पादन कारखान्यापुरते मयाशदत आहे. या उलट िीि उत्पादन हा कुटीरोद्योग म्हणनू 
करण्यासारखा आहे. आपल्या देिात, सेिंा योिना आखताना कुटीरोद्योगानंा प्रोत्साहन शदले िाते. बारा 
बलुतेदारासंारखे अनेक व्यिंसाय िासनाच्या सहाय्याने सुरू करण्यात आले आहेत. खादी ग्रामोद्योग 
मंडळातफे िंा ग्रामीण पातळीिंर िीि उत्पादन करणे ितय आहे. कारखान्यात शनमाण केलेल्या पदाथािे 
शनर्थमतीमूल्य कदाशित कमी असू िकेल. पण तिी शनशश्चत हमी देता येत नाही. 
 

प्रकारी वगीकरि : 
 
आज ज्ञात असलले ेचीजच ेप्रकार अनेक आहेत. त्ाांच ेननरननराळ््ा भशूमकेतून िंगीकरण करता येईल. 
मऊ, मध्यम िं कठीण असे सोपे िंगीकरण करािंयास हरकत नाही. सुरती िीि नािंािा एक मऊ िीििा 
प्रकार भारताच्या पशश्चम शकनाऱ्यातील िहरात शमळतो. सागरी िं हिंाई दळणिंळणािे मागथ सुधारल्यािंर, 
यापेक्षा िास्त शटकाऊ िं ििंीष्ट िीििे प्रकार अन्य देिातून आयात होऊ लागल्यािंर, या सुरती िीििी 
लोकशप्रयता शदिंसेंशदिंस कमी होऊ लागली. सुरती िीििे नाििंतं स्िंरूप हे त्यािे लोकशप्रयता न 
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शमळण्यािे खरे कारण. नाििंतं िीििे प्रकार अन्य देिातही होतात, पण त्याचं्या प्रशक्रया पद्धतीत, ज्या 
प्रमाणात सुसूत्रता, िं सुधारणा होत गेल्या, तिा आपल्या देिात सुरती िीिबाबत घडले नाही. सध्या 
प्रिलीत असलेले िंरील िंगथिंारीप्रमाणे प्रकार पढुीलप्रमाणे आहेत. 
 

 
चीजचे प्रकार 

 
मऊ िीि :– कें ब्रीि (यॉकथ ) क्रीम िंोन्डॉन कालोशमअसथ, पेटीट, स्िंीस कॉटेि, शलज्यू. 
मध्यम िीि :– लाकेिायर, शलम्बगथ, स्राशकनो, शटलासीट ब्रीक 
कठीण िीि :– िेडर, स्पेिायर, उबी, शलस्पेस्टर, डनलॉप, कॅन्टाल, एडॉम गौडा, स्िंीस हेगाड 

 
आि िीििे इतके असंख्य प्रकार उपलबध आहेत, की त्यािें िंणथन करािंयािे झाल्यास िंगीकरण 

करणे आिंश्यक ठरेल. िंगीकरणसुद्धा अनेक मुद्यािंरून करता येईल. प्रत्येक देिात पारंपाशरक पद्धती 
शभन्न असतात. त्यामुळे इंग्लंडमध्ये करत असलेल्या िीिसारखेि िीि कदाशित डेन्माकथ  वकिंा हॉलंडमध्ये 
होत असेल. काही प्रशक्रयाचं्या तपशिलात थोडासा फरक असेल इतकेि. प्रशक्रया पद्धतीिंरूनही त्यािें 
िंगीकरण करता येईल. दृश्य आकार, िंास, रंग, ठेिंण िंगैरे घटकानुंसारही िीिच्या प्रकारािें िंगीकरण 
करता येईल. िीििे प्राकृतीक गुणधमथ, त्यािें रासायशनक गुणधमथ यािंरूनही त्यािें गट पाडता येतील. 
िीिच्या मुरिंण्याच्या प्रशक्रयेसाठी िे सूक्ष्म िंतू िंापरले िातात, त्यािंरूनही त्यािें शनरशनराळे गट पाडता 
येतील. 
 

योग्य घटकबाधंिी : 
 

िागंले िीि तयार करण्यासाठी िसे िागंले घटक िंापरणे आिंश्यक आहे, तसेि शनरशनराळ्या 
घटकािें काय पशरणाम होतात हे िाणनू घेणे आिंश्यक आहे. दूध आंबिंणे िं नासिंणे या िीि शनर्थमतीतील 
प्रमुख प्रशक्रया आहेत. म्हणून िनािंराचं्या खाद्यातून काही िंडेेिंाकडे पदाथथ गेल्यास त्यािंा दुधािंर अदृश्य 
पशरणाम होतो िं काही प्रसंगी दुधाच्या आंबिंण्या नासिंण्याच्या क्षमतेला बाध येतो. दुधामध्ये क्स्नग्ध पदाथथ 
िं दुग्ध प्रशथने, केसीन यािें प्रमाण शकती असािं,े हे िागंल्या िीिच्या शनर्थमतीसाठी शिंिारात घ्यािं ेलागते. 
िेव्हा क्स्नग्धािं िं केसीन यािें प्रमाण सम असेल, तेव्हा िीि शििंट होऊन मुलायमपणा येत नाही. आशण 
यामुळे शिंभततीकृत (सेपरेटेड) दुधािे िीि केले, तर त्याला शटकाऊपणा नसतो. क्स्नग्ध पदाथािे प्रमाण 
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कमी ठेिंले तर िीि कोरडे होते. कारण क्स्नग्ध पदाथािा आद्रथता रोखून ठेिंण्याकडे कल असतो. दुभत्या 
िनािंराचं्या शनरशनराळ्या िाती त्या िातींच्या गाई-म्हिीच्या दुधात क्स्नग्धािंािे प्रमाण कमीिास्त असते. 
म्हणून ज्या िातीच्या गाईिे दूध िंापरतो आहोत, त्यानुसार फॅट केसीन प्रमाणािे समायोिन करािं ेलागते. 
दुभती िनािंरे काय खातात, त्यानुसार दुधातील घटकािंंर सूक्ष्म पशरणाम होत असतात. शिंशिष्ट 
आहारामुळे शिंशिष्ट पशरणाम िीििंर होतात. असे िरी दाखिंनू देता आले नाही; तरी ऋतूमानानुसार 
आहारात िो बदल होतो, त्यानुसार िीिच्या घटकबाधंणीिे दृष्टीने शिंिार करािंा लागतो. निंीन 
व्यालेल्या गाईिे दूध िीि शनर्थमतीस शनशर्षद्ध आहे. तसेि आटत असलेल्या गाईिे दुधही शनशर्षद्ध आहे. ज्या 
िनािंरानंा स्तनदाह वकिंा अन्य रोग झाले असतात, अिा िनािंरािें दूध िीिसाठी शनरुपयोगी असते. 
ज्या िनािंरानंा प्रशतिैशिंक (ॲन्टी बायोशटक) और्षधे शदली िातात, अिा िनािंरािें दुधही िीि 
शनर्थमतीसाठी अयोग्य असते. कारण या प्रतीिैशिंकािें अंि दुधामध्ये अिंतरतात िं त्यािंा दुधाच्या नासणे िंा 
आंबणे या बाबतच्या क्षमतेिंर प्रतीकूल पशरणाम होतो. 
 

 
चीजचा अतंभाग 

 
णनर्ममती णक्रया : 

 
िीििी सिंथसाधारण शनर्थमती पुढीलप्रमाणे करण्यात येते. 

 
१) स्िंच्छ िं तािे गाईिे दूध स्िंीकारणे, म्हिीिे, िळेीिे, मेंढीिे िंगैरे प्राण्यािें दूध 

घेतल्यास, त्यातील क्स्नग्ध केसीन घटकािें प्रमाण ठरिंनू त्यानुसार दुधािे शिंभततीकरण 
करणे. 

२) दुधािंर पाश्चरीकरणािी प्रशक्रया करणे. पाश्चरीकरण करताना दूध पूणथ थंड करण्याऐिंिी 
िंातािंरणातील हिंचे्या तपमानाइतके थंड केलेले िास्त िांगले 
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िीिसाठी पूिंथशक्रया 

 
३) या दुधामध्ये िीिच्या घटक बाधंणीच्या दृष्टीने आिंश्यक ते खनीि क्षार घालिंणे. 
४) दुधात योग्य त्या सुक्ष्म िंतूपासून तयार केलेले शिंरिण घालून दूध ढिंळून ठेिंणे. 
५) दुधामध्ये रेनेट पािंडर (पाणी अथिंा दुधातून) शमसळणे िं अधा तासात त्यांिी 

साखळण्यािी शक्रया करिंनू घेणे. 
६) साखळलेल्या दुधािे घनाकृती तुकडे कापून, त्यािें आकार सम राहतील यािी काळिी 

घेणे. 
७) साखळलेल्या दुधािे तपमान िंाढिंनू (काही प्रमाणात तापिंनू िं काही प्रमाणात गरम 

पाणी शमसळून) त्यातील पाण्यािे शिंभततीकरण करणे. 
८) माफक अथिंा पूणथ प्रमाणात तयार झालेले िीि खारिंणे. 
९) साच्यामध्ये िीि भरून यतं्रदाबाच्या पद्धतीने िीिमधील सिंथ अशतशरतत पाणी काढून 

टाकणे. 
१०) तयार िीि आिंश्यकतेनुसार खारिंणे. 
११) िीि शिंशिष्ट तपमानाच्या िं आद्रथतेच्या खोलीत साठिंणे. 
१२) िीि साठिंणुकीच्या पशहल्या फेरीनंतर, त्या िीिला पॅराफीन वकिंा मेणािे िंषे्टन लािंणे. 
१३) िीि साठिंणूक शिंशिष्ट तपमानात करणे िं या अिंस्थेत िीि एक दोन िंळेा उलटिंनू 

ठेिंणे. 
१४) अिा शरतीने तयार झालेले िीि, एक तर शिंक्रीसाठी पाठशिंणे वकिंा त्यािंर उष्ट्णतेिी 

प्रशक्रयी करून डबा बंद करणे. 
 

िंरीलपैकी काही अिंस्था आिंश्यकतेनुसार गाळता येतात शकिंा िंाढशिंल्या िातात. िीि दोन 
प्रकारे बािारात उपलबध असते. पशहला म्हणिे िंर उल्लेशखलेले िीििे मुरिंलेले (शिंशिष्ट तपमानात) 
गोळे िं दुसरा म्हणिे डबाबदं िीि. शनरशनराळ्या काल मयादेत मुरिंलेले िीि एकत्र करून, ते िंाफेिंर 
शिििंनू त्यात आिंश्यक ते स्िंाद शमसळून ते डबाबंद अिंस्थेत शिंकले िाते. या दुसऱ्या पद्धतीमुळे फायदा 
अशधक होतो. शिंशिष्ट स्िंाद शमसळल्यामुळे त्यािी ििं बदलून मागणी िंाढते. काही उग्र िंास िंगैरे मूळिे 
असतील तर त्यािंी तीव्रता कमी होते. ग्राहकाचं्या दृष्टीने सोईिे आकार पॅवकगसाठी िंापरता येतात. 
उष्ट्णतेिी प्रशक्रया शदल्यामुळे िीि शनिंतुक होते िं त्यायोगे त्यािी दीघथकाल शटकण्यािी ितयता िंाढते. 
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काही प्रसंगी िीि तयार करताना एखादा शकरकोळ दोर्ष राहून, संपूणथ लॉट खराब होण्यािा धोका असतो. 
असे िीि या उष्ट्ण प्रशक्रयेमध्ये सामािंता येते, िं काही प्रमाणात नुकसान टाळणे ितय होते. 
 

मुरविे : 
 

िीि मुरिंणे (Ripening) ही खरी िीिशनर्थमतीतील हातोटी आहे. दुधाला शिंरिण लािंताना, ते 
शिंरिण कोठल्या िातींच्या सूक्ष्म िंतंूपासून बनिंले आहे, दोन शभन्निंगीय सूक्ष्म िंतू आहेत की, एकाि 
प्रकारच्या सूक्ष्म िंतंूपासून ते केले आहे, ते शकती िुद्ध आहे, ते शकती तािे आहे िंगैरे बाबींकडे लक्ष पुरशिंणे 
आिंश्यक आहे. कारण या शिंरिणाद्वारे आपण दुधात िे सूक्ष्म िंतू सोडतो, त्याचं्या मदतीनेि पुढील प्रथीन 
शिंघटनािी शक्रया साधता येते. ओल्या िीिमधून पाणी शकती काढले आहे, त्यािंर या िीिंाणूिंी घोडदौड 
अिंलंबून असते. अनुकूल तपमान, अनुकूल आद्रथता िं योग्य मुदत यािंर िीििी मुरिंणी अिंलंबून आहे. 
खरे म्हणिे िागंले िीि तयार करणे ही अनुभिंसाध्य डोळसपणे करािंयािी कला आहे. िीििी खरी 
शनर्थमती व्हॅटमध्येि होते असे म्हणतात ते अक्षरिः खरे आहे. 
 

िीिमध्ये क्स्नग्धािं िं दुग्ध प्रशथने यािें समतोल प्रमाण राखणे अत्यतं आिंश्यक आहे. तीन ते सहा 
मशहन्यानंतर तयार होणाऱ्या िीिमध्ये क्स्नग्धािंािे प्रमाण योग्य पातळीत रहाणे इष्ट आहे. क्स्नग्धािं िं दूध 
प्रशथनािंा समतोल राखणे शततके सोपे नाही. 
 

उदाहरण :– १००० शलटर दुधािे ज्याचं्यात क्स्नग्धािं ४·५ टके्क आहेत; प्रशथने २·७ टके्क, प्रशथन 
क्स्नग्धािं ०·७० प्रमाण आहे, तर त्या दुधािे २·८ टके्क केसीन असणाऱ्या शिंभततीकृत दुधाबरोबर 
प्रमाणीकरण करा. 
 

दुधात उपलबध क्स्नग्धािं = १००० × 
४·५ 

= ४५ शक. गॅ्र. 
१०० 

 

दूध प्रशथने = 
१००० × २७ 

= २७ शक. गॅ्र. 
१०० 

 
प्रमाशणत दुधात अपेशक्षत प्रशथने (केसीन) 

= ४५ × ०·७० 
= ३१·५ शक. गॅ्र. 

म्हणून दुधात आिंश्यक असलेले अशतशरतत प्रशथन प्रमाण (केसीन) 
= ३१·५ – २७ 
= ४·५ शक. गॅ्र. 

शिंभततीकृत दुधात २·८ टके्क केसीन असते 
 

म्हणून लागणारे शिंभततीकृत दूध = 
४·५ 

× १०० 
२·८ 



 
अनुक्रमणिका 

= १६१ शक. गॅ्र. 
 

िीििे िे शनरशनराळे प्रकार आहेत त्यापैकी काही प्रकारािें घटक पुढील प्रमाणे असतात. 
 

नािं आद्रथता क्स्नग्धािं प्रशथने क्षार िं शमनरल 
१ २ २ ३ ५ 

ब्रीक ४२·५ ३०·७ २१·१ ३·० 
कॅमेम्बटथ ४७·९ २६·३ २२·२ ४·१ 
िेडर ३६·८ ३३·८ २३·७ ५·६ 
कॉटेि ६९·८ १·० २३·३ १·९ 
क्रीम ४२·७ ३९·६ १४·५ १·९ 
एडॅम ३८·१ २२·७ ३०·९ ६·२ 
गॉगोन्झोला ३७·३ ३४·७ २५·२ ३·९ 
रुकफोटथ ३८·७ ३२·२ २१·४ ६·१ 
स्िंीस ३३·० ३१·२ २९·० ३·० 
गौडा ३८·१ ३४·३ २९·६ ६·१ 
 

प्रशक्रयात िीिमध्ये, सिंथसाधारणपणे पढुील शक्रया केल्या िातात. 
 

कच्च्या िीििी शनर्थमती 
| 

पृथक्करण 
| 

िीििी शनिंड 
| 

टेपरींग िं स्िंच्छ करणे 
| 

तुकडे िं पूड करणे 
| 

प्रशक्रया िं आिंश्यक स्िंाद 
| 

पॅकेविग 
| 

िीतकरण िं साठिंण 
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प्रशक्रयात िीिसाठी, शनरशनराळ्या मुदतीत मुरिंलेल्या िीि गोळ्यािंी शनिंड केली िाते िं या 
प्रत्येक गोळ्यािें पृथःकरण करािं ेलागते. यात मुरण्याने त्यातील आम्लता क्स्नधािं, आद्रथता, क्षार िंगैरे 
गोष्टी पाशहल्या िातात. िीि गोळ्यािंी प्रशक्रयेसाठी शनिंड करताना ०· ते ३ आठिंडे मुरिंलेले िीि िास्त 
प्रमाणात घेतले िाते. ५० ते ७५ टके्क तािे िीि िं २५ ते ५० टके्क प्रमाण ४ आठिंड्यापेंक्षा अशधक 
मुरिंलेल्या िीििे असते. हे प्रमाण िंाढिंल्यास तयार िीि आंबट लागण्यािा सभंिं असतो. शनिंड केलेले 
िीििे गोळे नंतर ६० ते ७०° फॅ. तपमानात एक ते दोन शदिंस ठेिंण्यात येतात. मग त्यािंरील मेण काढून 
टाकण्यात येते. त्या िीििे आता मोठे तुकडे िं बारीक पूड क्रमिः केली िाते. प्रत्यक्ष प्रशक्रया करण्यापूिंी 
त्यात आिंश्यकतेनुसार, पाणी, रंग िं इमल्सीफायर म्हणून काही रासायशनके शमसळली िातात. याििंळेी 
आपणास हिं े असलेले स्िंादही शमसळता येतील. कादंा, लसूण, शिरे िंगैरे पदाथांिे स्िंाद भारतात 
लोकशप्रय होण्यासारखे आहेत शिरे, पुशदना, िंलेिी, लिंगं िंगैरे अनेक स्िंादािंा शिंिार करता येईल. िीि 
हा दुग्धिन्य प्रकार भारतात लोकशप्रय करणे आिंश्यक आहे. पण त्याच्या उत्पादनािा खिथ, लागणारी 
भाडंिंली गंुतिंणूक िं त्याच्या शनर्थमतीकाळात, ते सुक्स्थतीत ठेिंण्यासाठी लागणारी अव्याहत िंातानूकुलीत 
व्यिंस्था, िंगैरे कारणामुंळे त्यािा प्रसार होऊ िकलेला नाही. 
 

 
चीझसाठी उभा चाकू 

 
★ ★ 
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१५. सहंत अर्वा इव्हॅपोरेटेड दूध आणि आटीव अर्वा कणडेन्द्स्ड दूध 
 

पार्श्थभूमी : 
 

दूध शटकशिंण्यािी शनरशनराळी सूते्र आहेत. त्यातील सूक्ष्मिंतंूिा नाि करणे, सूक्ष्म िंतंूिी िंाढ 
होणार नाही. अिा तऱ्हेिे तपमान ठेिंणे िंगैरे काही मागथ आहेत. दूध उत्पादनाच्या पुष्टकाळात गरिेपेक्षा 
िास्त उपलबध असलेले दूध िुष्ट्क िंा अन्य काळाकशरता शटकिंनू ठेिंणे आिंश्यक ठरते. अिा 
साठिंणुकीस िंर उल्लशेखलेले दोन मागथ पुरेिा प्रमाणात उपयोगी पडत नाहीत. दुधातील पाण्यािे प्रमाण 
कमी करून त्यातील घटकािें संहतीकरण केल्यास दूध अशधक काळ शटकू िकते फतत त्या संहत दुधाला 
अन्य िंातािंरणािा संपकथ  न लागण्यािी खबरदारी घ्यािंी लागते. दुधातील पाण्यािे प्रमाण कमी करण्यािा 
नेहमीिा मागथ म्हणिे ते आटिंणे वकिंा आटिंनू त्यािा खिंा करणे. परंतु खव्यािे रूपातंर पनु्हा दुधात 
करता येत नाही. आटशिंलेल्या दुधािे मात्र तसे रूपातंर पुन्हा करता येते ज्या खाद्य पदाथात दुधािी मूळ 
ििं हिंी असते, अिा प्रसगी खिंा िंापरून तो हेतू साध्य होत नाही पण आटीिं दुधाने मात्र होतो. 
आइस्क्रीममध्ये आटीिं दूध िंापरले तर खव्यािी आिंश्यकता भासत नाही. 
 

संहतीकरि आटविे : 
 

दुध आटिंण्याच्या शक्रयेला पाश्चात्य भार्षातून कण्डेन्स्ड दूध असे म्हणण्यािा प्रघात आहे. दूध 
आटिंण्यािी शक्रया शनिंात अिंस्थेत केल्यास, या दुधाला इव्हॅपोरेटेड दूध असे म्हणतात. आपल्याकडे हा 
दुधािा प्रकार सहसा प्रिशलत नाही. त्यामुळे समपथक नािंही उपलबध नाही. सोयीसाठी संहत दूध अिी 
संज्ञा िंापरली आहे. आटिंलेले वकिंा संहत दूध हे मूळ दुधािी गुणानंी सदृि असािंे, ही अपेक्षा आहे. ते द्रिं 
वकिंा शनमद्रिं अिंस्थेत रहाणार असते. त्यामुळे त्यािा िंापर होईपयंत ते द्राव्य क्स्थतीत शटकिंािं ेलागते. 
दूध द्रिं क्स्थतीत शटकशिंण्याकशरता िी धडपड करािंी लागते, त्यापेक्षा अशधक कष्ट हे संहत दूध 
शटकशिंण्यासाठी घ्यािं ेलागतात. आइस्क्रीम वकिंा अन्य पदाथांसाठी दुधापेक्षा आटीिं दुधािा उपयोग केला 
िातो. आटीिं दूध शटकशिंणे सोपे व्हािंे, म्हणून त्यात साखर घालून गोड दूध करण्यािी प्रथा सुरू झाली िं 
अिा गोड कण्डेन्स्ड वकिंा आटीिं दुधाला िं शबगरसाखरेच्या दुधाला संहत वकिंा इव्हॅपोरेटेड अिी नािं े
रूढ झाली. दूध आटिंल्यामुळे त्यािे आकारमान कमी होते. िं दूरिंरच्या िंाहतुकीसाठी ते सोयीिे पडते. 
या दृष्टीने आपल्या देिात एका टोकाहून दुसऱ्या टोकास दुधािी िंाहतूक करणे यासाठी या पद्धतीिा 
अिंलंब करता येईल. दूध भकुटी करून दूध शटकिंण्यापेक्षा या पद्धतीत खिथ कमी येईल िं दुधािी मूळ ििं 
काही प्रमाणात अबाशधत राहील. 
 

मान्द्य घटक : 
 

आटीिं दूध वकिंा संहत दूध मोठ्या प्रमाणािंर करण्यािे तंत्र अगदी अलीकडेि म्हणिे १९ व्या 
ितकात रुढ झाले. म्हणिेि दही, लोणी, तूप िंगैरे पदाथांना ििी ऐशतहाशसक परंपरा आहे. तसे या 
पदाथात नाही. १८१० साली या पद्धतीने पशहले पेटंट इगं्लंडमध्ये शदले गेल्यािा उल्लखे आढळतो. त्यानंतर 
१८५६, १८८४ या िंर्षात या तंत्रात काही सुधारणा झाल्या. काही देिामध्ये या आटीिं संहत दुधािी मानके 
(स्टॅन्डडथ) ठरशिंण्यात आलेली आहेत. या मानकाच्या आधारे संहत दुधात शकती पाणी शमसळल्यास पनु्हा 
दूध होऊ िकते, यािा अंदाि करता येतो. 
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आटीिं दुधािी मानके 
प्रकार  क्स्नग्धािं घटक एकूण दुधािे घन घटक 

  इंग्लंड अमेशरका इंग्लंड अमेशरका 
१) पूणथ साईिे संहत ९·० ७·९ ३१·० २५·९ 
२) पूणथ सायीिे आटीिं (गोड) ९·० ८ ५ ३१·० २८·० 
३) मलईशिंरशहत संहत – – २०·० २०·० 
४) मलईशिंरशहत आटीिं (गोड) – – २०·० २४ ० 
 

िंरील ततत्यािंरून दुधातील क्स्नग्धािंािे घटक साधारणपणे ८·५ ते ९·० टके्क इतकेि आहे असे 
शदसून येईल. आपल्या म्हिीच्या दुधात मुळाति क्स्नग्धािं ७ ते ८ टके्क असतात. त्यामुळे ही मानके आपल्या 
देिात मान्य होणार नाहीत. इंग्लंड िं अमेशरका या दोनही देिात दुधािे उत्पादन गाईपासून शमळते. िं 
गाईच्या दुधािे क्स्नग्धािं प्रमाण ३·५ ते ४ टके्क असते. यािंरून सिंथसाधारणपणे इव्हॅपोरेटेड वकिंा कण्डेन्स्ड 
दूध बनशिंण्यासाठी दुधािे आकारमान १ ३ इतके कमी करािं ेलागते असे म्हटले तर फारसे िूक होणार 
नाही. 
 

काही दक्षता : 
 

साखर न घालता दूध शटकिंणे खरोखरीि शिशकरीिे आहे. याशििंाय संहत शकिंा आटीिं दुधािी 
घनता कायम राखणे ही गोष्टसुद्धा कठीण आहे. सिंथसाधारणपणे आटिंलेला पदाथथ आळतो. आकारमानाने 
कालातंराने कमी होतो. असा आपला अनुभिं आहे. अिा पदाथाच्या साठिंणुकीच्या काळात आळण्याला 
इंग्रिीत एिवथकवनग असे म्हणतात. शिंक्रीसाठी तयार केलेले दूध, िंापरेपयंत एकाि घनतेिे असणे 
आिंश्यक असते. म्हणून ते दूध आळण्यािे कारण िोधून त्यािंर उपाय करणे आिंश्यक ठरते. दूध 
आटिंण्यापूिंी त्यािंर उष्ट्णतेिी प्रशक्रया केली तर उपयुतत पशरणाम होतो असे शदसून आले आहे. उष्ट्णतेिी 
प्रशक्रया करताना तीव्र उष्ट्णता अल्प काळ, की सौम्य उष्ट्णता दीघथकाळ द्यािंयािी याबाबतही प्रयोग 
करण्यात आले. दूध आटिंण्यापूिंी दुधाला काही शनकर्ष लािंणे आिंश्यक असते. दुधािी आम्लता वकिंा 
क्षारता शिंशिष्ट मयादेबाहेर नसािंी दुधािा नमुना ७० ते ८० टके्क अल्कोहोलिी समप्रमाणात शमसळल्यास तो 
नमूना नासू नये, हा सिंथसाधारण शनकर्ष लािंला िातो. दुधािा सिंथसाधारण िंास, गंध िं सूक्ष्म िंतंूिी 
संख्या िंगैरे शनकर्षही लािंले िातात. दुधाच्या नमुन्यात मेशथलीन बल्यू रंग घातला िं तो नमुना ३७° 
तपमानात ठेिंला तर दुधातील सूक्ष्म िंतू शनळा रंग खाऊन टाकतात िं नमुना पूिंथिंत पाढंरा होतो. शितकी 
सूक्ष्म िंतंूिी संख्या िास्त शतततया लिंकर शनळा रंग नाहीसा होतो. म्हणून दूध स्िंच्छ असेल तर त्यातील 
सूक्ष्म िंतंूिी संख्या कमी िं शनळा रंग नाहीसा होण्यास िंळे अशधक लागणार. दूध आटिंण्यामध्ये असा 
कालािंधी शकमान अडीि तास असािंयास हिंा. 
 

उष्ट्णतेच्या पूिंथप्रशक्रयेमुळे दूध आळण्यािा धोका िसा कमी होतो तसाि उष्ट्णतेच्या अशतरेकामुळे 
उलट पशरणामही होण्यािी ितयता असते. आटीिं दूध साठिंणुकीच्या कालात अपेके्षपेक्षा पातळ होण्यातही 
धोका असतो. अनुभिंािंरून असे अनुमान काढले आहे की, ९० ते १००° सें. तपमानात १० ते १५ शमशनटे दूध 
ठेिंल्यास वकिंा १०० ते १२० सें. तपमानात ३ ते १० शमशनटे दूध ठेिंल्यास अनुकूल पशरणाम होतो. १२०° सें. 
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गे्र. िे िंर तपमान ठेिंािंयािे असल्यास त्यािा कालािंधी एक शमशनट वकिंा काही सेकंद ठेिंणे आिंश्यक 
आहे. 
 

साखरेबाबत दक्षता : 
 

संहत वकिंा आटीिं दुधात क्स्नग्धािं वकिंा क्स्नग्धेतरािं यािें प्रमाण सुक्स्थतीत ठेिंल्यास अंशतम 
पदाथथ िागंला होतो. काही कमी क्स्नग्धािं असलेल्या दुधात अशतशरतत क्स्नग्धािं शमसळून क्स्नग्धािंािी 
पातळी कायम ठेिंणे बरे असते. आटीिं दुधात घालािंयािी साखर पाढंरी स्िंच्छ स्फशटकासारखी असािंी. 
ही साखर शितकी स्िंच्छ असेल त्यािंर आटीिं दुधािा रंग अिंलंबनू असतो. साखर धूळ, िं सूक्ष्म 
िंतंूपासून अशलप्त असािंी. आटीिं दुधािी गोडी प्रत्येक शठकाणच्या आिंडीशनिंडीिंर अिंलंबून असते. 
खाणाऱ्यािंी आिंड केिंळ भौगोशलक पशरक्स्थतीनुसार बदलत नसून ती िंयानुसार बदलत असते म्हणनू 
साखरेिे प्रमाण शकती असािं ेयाबाबतिा शनणथय ज्या त्या कारखान्याने घेणे योग्य असते. परंतु िास्त साखर 
घातल्याने आटीिं दुधातल्या सिंथ साखरेिे स्फशटकीकरण होणे ितय असते. आशण साखरेिे खडे, िंगेळे 
होण्यािी ितयता असते साखर केव्हा शमसळािंी याबाबतही अनुभिंाने अनुमान काढले आहे. पूिंथप्रशक्रयेत 
दूध तापत असताना त्या गरम दुधाति साखर शमसळणे योग्य होते. सिंथसाधारणपणे, आइस्क्रीम, िॉकलेट 
वकिंा अन्य खाद्यपदाथात िेव्हा आटीिं दूध िंापरले िाते, तेव्हा ते साठिंनू ठेिंण्यािा प्रश्न उद भिंत नाही. 
पण घरगुती िंापराकरीता घेतलेले संहत वकिंा आटीिं दूध मात्र बरेि शदिंस साठिंले िाण्यािी ितयता 
असते. 
 

काही संभाव्य धोके : 
 

दूध आटिंण्यािी प्रशक्रया शनिंात अिंस्थेत केल्यास ती कमी खिािी होते. उघड्या भाडं्यात दूध 
आटिंताना त्यात िंातािंरणातील बाह्य किरा शमसळला िाण्यािी ितयता नाकारता येत नाही. 
त्यािप्रमाणे उघड्या भाडं्यात, आटिंािंयाच्या दुधाला, उष्ट्णता अशधकािंाने द्यािंी लागते िं तीव्र 
उष्ट्णतामानािे दुष्ट्पशरणाम टाळणे कठीण िाते. म्हणून दूध आटिंण्यासाठी आता सरास शनिंाती साधनािंा 
उपयोग केला िातो. त्यायोगे इंधनािीही बित होते. 
 

दूध आटिंण्याच्या यंत्रसामुग्रीिे साधारणपणे पुढील िार भागात शिंभािन करता येईल. 
 
१) प्रत्यक्ष दूध तापशिंणारा भाग 
२) दुधािी िंाफ काढून घेणारा भाग 
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संहतीकरियतं्र 

 
३) दूध थंड करून त्यािी घनता िंाढिंणारा भाग 
४) अनुर्षंगीक यंते्र : दुधािे पपं, शनिंातीकरणािे पपं िंगैरे. 

 
याप्रमाणे शिंभाग असणारे दूध आटिंणारी शनरशनराळी यतें्र आता बािारात उपलबध होत आहेत. 

प्रत्येक कंपनी आपापली िैंशिष्ट्ये ठेिंनू त्यात सुधारणा करीत आहेत. 
 

आटशिंलेल्या दुधािंर िीतकरणािी प्रशक्रया त्िंरेने करािंी लागते. या शक्रयेस शिंलंब लागल्यास, ते 
आळण्यािी (कोठल्याही प्रशक्रयेशििंाय आकारमान कमी होण्यािी) शक्रया सुरू होते. थोडा रंगािंरही 
पशरणाम होतो. दुधामधील िकथ रेमुळे त्यात कणीदारपणाही येण्यािा संभिं असतो. संहत दुधािेबाबतीत 
िीतकरण प्रशक्रयेतील ते एकिंार एकिीिं करणे आिंश्यक ठरते. (Homogenise) त्यामुळे त्यातील 
क्स्नग्धािंािे प्रसरण योग्य होते. िं आिंश्यक तो दाटपणा प्राप्त होतो. 
 

आटीिं दूध वकिंा संहत दूध लहान आकाराच्या डबयात भरले िाते. हे डबे दूध भरण्यापूिंी 
शनिंतुक केले िातात. संहत दुधाच्या बाबतीत डबयात दूध भरल्यानंतर डबयासकट पुन्हा ते दूध शनिंतूक 
केले िाते. या सिंथ प्रशक्रया सिंथसाधारणपणे केल्या िातात. यापैकी काही बॅि पद्धतीने करणे, तर काही 
अशिंरत प्रिंाह पद्धतीने करणे पसंत करतात. या पद्धतीिे फायदे-तोटे, साधनािंी उपलबधता िंगैरे बऱ्याि 
गोष्टी त्यासाठी शिंिारात घ्याव्या लागतात. 
 

आटीिं वकिंा संहत दुधािा उपयोग आपल्याकडे दोन कारणासंाठी करणे ितय आहे– पशहला 
म्हणिे माथेरान, महाबळेश्वर, तोरणमाळ िंगैरेसारख्या दुगथम शठकाणी दुधािे उत्पादन कमी असते. परंतु 
हिंा खाण्यासाठी हौिी मंडळींिे मुक्काम मोठे असतात. त्यािंी दुधािी गरि अिा डबाबंद आटीिं दुधाने 
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भागिंता येईल. आपल्याकडे आपण प्रिंासात फराळािें मोठमोठे डबे नेतो. पण त्याऐिंिी आटीिं दुधािे 
डबे बाळगू िकलो तर तोंडी लािंण्याबरोबर प्रशथनािाही पुरिंठा केल्यािे समाधान पदरात पडेल. 

 
★ ★ 
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१६. आइस्क्रीम 
 

इणतहास : 
 

अनेक पदाथांिी उपपत्ती लािंणे कठीण असते. ते पदाथथ मूळ कोठल्या देिात प्रिशलत झाले, 
त्यािंा िगभर प्रसार कसा झाला हे समिणे आिंश्यक असले, तरी तसा इशतहास उपलबध होत नसतो. 
आइस्क्रीमिे बाबतीतही असेि आहे. या पदाथाला भारतीय परंपरा नाही. आशण त्यामुळेि आपल्या 
आहारात आइस्क्रीमला स्थान नाही. पाश्चात्य देिातही नेमकी केव्हा म्हणिे कोठल्या दिकात यािी 
सुरुिंात झाली यािी माशहती उपलबध नाही. बफाच्या काडं्या १७५० च्या सुमारास युरोप खंडात िंापरत 
असत. त्यापासूनि दूध गोठिंनू त्यािा पदाथथ करण्यात आला असािंा असे मानले िाते. १७०० च्या 
सुमारास आइस्क्रीमबद्दल िंतथमानपत्रात िाशहरात आल्यािा उल्लखे सापडतो. परंतु हे आइस्क्रीमिे प्रमाण 
७५ िंर्ष ेमयाशदति राशहले िं १८५० च्या सुमारास आइस्क्रीमिे अशधकृत कारखाने शनघ ूलागले. 
 

घरगुती आइस्क्रीम : 
 

आपल्या सिंांस सिंथसाधारणपणे पशरशित असलेले आइस्क्रीम म्हणिे घरी पॉटमध्ये भाडें शफरिंनू 
केलेले आइस्क्रीम. लहान लहान हॉटेलमध्ये वकिंा उन्हाळ्याच्या शदिंसात अन्य दुकानातूनही हे आइस्क्रीम 
या पद्धतीने करून शिंकले िाते. ही पद्धत मुख्यत्िंे, घरी करून खाण्याकशरता सुटसुटीत आहे. यातील 
िैंशिष्ट्ये म्हणिे या प्रशक्रयेत घटकािंी बंधने नसतात. खाणाऱ्यािंी आिंड हीि त्यािी कसोटी असते. दूध 
नुसते तापिंनू प्यािं ेकी आटिंनू प्यािं,े पॉटमध्ये टाकण्यपूिंी ते थंड असािं ेकी गरम, त्यात आंबा शमसळािंा 
की अन्य फळे; त्यािें प्रमाण शकती असािं,े याबाबत अनुभिं हाि मागथदिथक आहे साखरेिे प्रमाण ८ ते १२ 
टके्क ििंीनुसार ठरशिंण्यात येते. 
 

बाजारी आइस्क्रीम : 
 

परंतु मान्यिंर कंपन्यामंाफथ त शमळणारे आइस्क्रीम मात्र एका शिंशिष्ट ििंीिे असते. त्यातील 
घटकािें प्रमाण प्रशक्रयेच्या पद्धतीत शनशश्चत केलेले आहे. िं अन्न भेसळ प्रशतबंधक कायद्यान्िंये शनरशनराळ्या 
घटकािें प्रमाणही शनशश्चत केलेले आहे. आइस्क्रीम तयार करण्याच्या या दोन शिंशभन्न पद्धतीमुळे त्याचं्या 
ििंीतही फरक असतो. सिंथसाधारणपणे आइस्क्रीममध्ये १४ टके्क दुधािी फॅट िं ४४ टके्क सिंथ घन पदाथथ 
असािंते असा संकेत आहे. दूध फॅट हा िबदप्रयोग करण्यामागे शिंशिष्ट हेतू आहे. फॅट हा पदाथथ 
िंनस्पतीिन्य पदाथापासूनही शमळू िकतो. प्राशणिन्य फॅटही प्राण्याचं्या िरीरापासून शमळू िकते. पण 
आइस्क्रीमसाठी हे सिंथ पदाथथ शनशर्षद्ध आहेत. फतत दुधातील क्स्नग्ध पदाथथ आइस्क्रीममध्ये असणे आिंश्यक 
आहे. घरगुती आइस्क्रीम िं बािारी आइस्क्रीम यातील मोठी तफािंत आहे, ती आइस्क्रीमच्या सेिंनातली 
आहे. घरगुती आइस्क्रीम तयार झाल्याबरोबर लगेि म्हणिे अध्या तासात खािं ेलागते. अन्यथा ते शिंतळून 
िाते; तर बािारी आइस्क्रीम तयार झाल्यानंतर ग्राहकाचं्या हातात पडेपयंत काही शदिंस िातात. यामुळेि 
बािारी आइस्क्रीमच्या घटकाबंाबत शिंिरे्ष दक्षता घ्यािंी. आइस्क्रीमिा आकार िं त्यािंी घनता 
शटकशिंण्यासाठी स्टॅशबलायझर म्हणून काही पदाथथ िंापरािं ेलागतात. शिलेटीन, अंड्यािा बलक िंगैरे 
पदाथांिा िंापर करािंा लागतो. 
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घटक : 
 

आइस्क्रीम तयार करण्यापूिंी दूध आशण अन्य घटकािें शमश्रण तयार करािं ेलागते. या शमश्रणाला 
आइस्क्रीमशमतस असे नािं शदले िाते. दुधातील घन घटक हा या शमश्रणािा गाभा आहे. ििंळ ििंळ ६० 
टके्क भाग दूधघटकािंा असतो. दूध, मलई (क्रीम), दूध भकुटी, लोणी, संहत दूध िं मलईव्यशतशरतत दूध 
या दुग्धिन्य पदाथांिा िंापर केला िातो िर या शमश्रणासाठी मलई उपलबध नसेल, तर लोणी वकिंा 
शनिथशलत लोण्याच्या उपयोग करतात. परंतु आइस्क्रीममध्ये लोणी वकिंा शनिथशलत लोणी िंापरले तर 
त्यािी िंगेळी िाणीिं ताबडतोब होते िं त्यामुळे तािी मलई िंापरणे पसतं केले िाते. क्स्नग्ध 
पदाथांव्यशतशरततिे घटक शमळशिंण्यासाठी संपूणथ दुधािा वकिंा दूध भकुटीिा उपयोग करतात. कमी 
क्स्नग्धािं टके्किंारी असलेली मलई िर िंापरली, तर त्यात दुधािे इतर घटक आपोआप शमळतात आशण 
म्हणून “लो फॅट क्रीम” िंापरून कारखानदार दुधाच्या खिािी बित करतात. परंतु अिी कमी फॅटिी क्रीम 
वकिंा मलई, त्या कारखानदारािे स्िंतःिे दूध संकलन असेल तर सहिगत्या शमळू िकते, पण िर त्याला 
गािंोगािंी वहडून क्रीम िमा करािंी लागत असेल तर घट्ट क्रीम घेणेि स्िंस्त पडते. त्यायोगे िंाहतुकीिा 
खिथ तर कमी होतोि पण अिी क्रीम दीघथकाळ शटक िकण्यािा फायदाही त्याला शमळतो. 
 

स्वादाचंा वापर : 
 

या शमतससाठी िंापरािंयािे घटक, िागंल्या प्रतीिे असणे आिंश्यक आहे. अस्िंच्छ पशरसरात 
शनमाण झालेल्या दुधापासून तयार केलेले घटक िंापरणे फार धोतयािे असते. या घटकानंा आंबसू िंास 
िंज्यथ आहे. पदाथथ गोठत असताना त्याचं्यात असलेले शनरशनराळे िंास िं स्िंाद तीव्र होत असतात. आशण 
यातूनि आइस्क्रीममध्ये सुगधंी द्रव्ये अथिंा िॉकलेट शमसळण्यािी प्रथा सुरू झाली आहे. सुगंधीत द्रव्यामुंळे 
िरी इतर िंास मारले िात असले तरी त्या घटकािंा शिंघटनािा धोका ढळत नाही. म्हणून सुगधंी द्रव्ये 
फतत स्िंादाकरीता िंापरािंी. 
 

साखर : 
 

आपण सिंथसाधारणपणे गोडी शनमाण करण्यासाठी साखरेिा उपयोग करतो. पाश्चात्य देिात काही 
शठकाणी बीट िुगरिा िंापर होतो. मधु, माल्टोि िंगैरेसारखे पदाथथ िंापरणे काही शठकाणी प्रिशलत आहे. 
१४ ते १६ टततयापेंक्षा अशधक साखर िंापरल्यास आइस्क्रीमिी गोडी मयादेबाहेर िंाढते िं खाणे अितय 
होते. साखरेमुळे, आइस्क्रीमला एक प्रकारिा गुळगुळीतपणा येतो. म्हणून काही कारखानदार साखरेिे 
प्रमाण थोडे िंाढते ठेिंतात, म्हणिे १७ ते १८ टततयापंयंत ठेिंतात. 
 

स्र्ीरके : 
 

आइस्क्रीम तयार केल्यानंतर ते ग्राहकापंयंत पोहोिेपयंत त्यािा आकार शटकशिंणे आिंश्यक आहे. 
ज्या पदाथानी हे घटक बाधंले िातात. त्या पदाथांना स्टॅशबलायझर म्हणतात. शिलेशटन, सोडीयम 
अक्ल्िनेट हे सिंथसामान्य स्टॅशबलायझर आहेत. हे दोन्ही पदाथथ कोलायडल स्िंरूपािे आहेत. त्यामुळे 
स्िंतःभोिंती ते पाण्यािे थेंब आकसून घेतात. त्यामुळे शिलेटीन िं पाणी यांच्या शमश्रणामुळे एक प्रकारिी 
िेली तयार होते. आइस्क्रीम गोठत असताना त्यािे स्फटीक (क्रीस्टल) बनण्यािा धोका शिलेटीनच्या या 
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गुणधमामुळे टळतो. परंतु शिलेशटन हा महाग पदाथथ आहे. सोडीयम अक्ल्िनेट हा िंनस्पतीिन्य पदाथथ 
आहे. “मतॅ रोसौस्टीड पायरीफेरा” या नािंाच्या झाडापासून ते शमळते. या पदाथामुळे आइस्क्रीमशमतसच्या 
प्रिंाहीपणािंर पशरणाम होतो. िं अशधक दाट वकिंा घट्टपणा आणता येतो. शनरशनराळ्या तऱ्हेिे गोंद 
िंापरणेसुद्धा काही शठकाणी पसंत केले िाते. 
 

पाश्चात्य देिात व्हॅशनला, स्रॉबेरी, रॉसबेरी िंगैरे सुगंध िंापरले िातात; तर आपल्याकडे व्हॅशनला, 
शपस्ता, िंलेिी, आंबा, गुलाब आदी सुगंध िंापरले िातात. काही सुगधं अती तीव्र असतात. शिंिरे्षतः कमी 
तपमानात ते अशधक तीव्र भासतात. याशििंाय िॉकलेट, कॉफी िं फळािें तुकडे िंापरण्यािी प्रथा आहे. 
अंड्यािंा उपयोग फार क्विीत केला िातो. कारण अंडी फार महाग पडतात. 
 

तयार करिे : 
 

आइस्क्रीमशमतस तयार करणे ही थोडी कौिल्यािी बाब आहे. उपलबध होणारे घटक लक्षात घेऊन 
त्यािें प्रमाण ठरिंािं ेलागते. घटकािंी उपलबधता सिंथ शठकाणी सारखी नसते. त्यामुळे शमश्रणासाठी एखादे 
सूत्र प्रमाण करता येत नाही. बहुतेक आइस्क्रीम कंपन्यामंध्ये तज्ज्ञ माणसे नोकरीस असतात, त्यामुळे 
िंापरािंयाच्या घटकािें पृथःकरण करून त्यानुसार त्यािें शमश्रणातील प्रमाण ठरशिंण्यात येते. शमश्रण तयार 
करताना दोन उदे्दि डोळ्यापुढे ठेिंणे आिंश्यक आहे. पशहला म्हणिे आइस्क्रीमिी ििं शदिंसानुशदिंस 
कायम राखणे आशण दुसरा म्हणिे घटकािें मूल्य लक्षात घेऊन त्याचं्या खिािा बोिा िंाढता न ठेिंणे. 
घटकािें प्रमाण ठरशिंताना पढुील उदाहरण सोडिंनू पाशहले म्हणिे खुलासा स्पष्ट होईल. 
 

साध्य : १०० शकलो आइस्क्रीमशमतस, अपेशक्षत घटकािें प्रमाण... 
फॅट १४ टके्क, एकूण घनघटक ३८ टके्क, साखर १५ टके्क िं शिलेटीन ०·५ टके्क 
(११·५ टके्क फॅट िं ३५ टके्क एकूण घनघटक) 

साधने : शिलेटीन, साखर, संहत दूध, मलईशिंरहीत दूध, मलई (४० टके्क फॅट अशधक 
४५·५ क्स्नग्धेतर घटक) 

एकूण घन घटक : साखर, शिलेटीन, क्स्नग्ध घटक, क्स्नग्धेतर घन घटक ३८ = १५, ०·५ क्स्नग्ध 
घटक, क्स्नग्धेतर घन घटक 

 
समिा क्ष = मलईिे शकलोतील प्रमाण 
समिा य = संहत दुधािे शकलोतील प्रमाण 
समिा ज्ञ = मलई शिंरशहत दुधािे शकलोतील प्रमाण 
क्ष अशधक य अशधक ज्ञ अशधक १५ अशधक ०·५ = १०० शकलो शमश्रण = Ⅰ 
०·४० क्ष अशधक ०·११ य = १४ शकलो फॅट = Ⅱ 
०·४५५ क्ष अशधक ०·३५ य ०·०८५ ज्ञ अशधक १५ अशधक ०·५ = ३८ शकलो 
एकूण घटक = Ⅲ 

 
हे गशणत पढेु सोडिंले तर 

क्ष = ३१·०१, य = १४·५१, ज्ञ = ३८·९८ 
असे उत्तर येते. हेि उत्तर पढुील कोष्टकात माडंल्यास अशधक सायीिे होईल. 
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घटक त्यािे प्रमाण 

शकलोत 
फॅट शकलो एकूण घन 

घटक शकलो 
शकलो 
साखर 

शकलो 
शिलेटीन 

मलई ३१ ०१ १२·४० १४·११ ० ० 
संहत दूध १४·५१ १·६० ५·०८ ० ० 
मलईशिंरहीत दूध ३८·९८ ० ३·३१ ० ० 
साखर १५·०० ० १५ ०० १५ ० 
शिलेटीन ०·५० – – – ० ५० 
एकूण : – १०० १४·०० ३८ १५ ०·५० 
 

णमश्रिावरीिं प्रणक्रया : 
 

तयार केलेले शमश्रण िंतूरशहत करण्याच्या दृष्टीने पाश्चराईि करािं े लागते. हे शमश्रण 
सिंथसाधारणपणे घटे्ट असते वकिंा शनमप्रिंाही असते. त्यामुळे पाश्चरीकरणासाठी िुनी बॅि पद्धती अिंलंशबणे 
योग्य. १५५ ते १६५ अंि फॅरनहीट वकिंा ६८ ते ७४ अंि सें. गे्रड तपमानािंर सुमारे अधा तास उष्ट्णतेिी 
प्रशक्रया आिंश्यक आहे. यानंतर शमश्रण एकिीिं करण्यासाठी ते होमोशिनायझरमधून शफरिंले िाते. यात 
सिंथ घटक एकिीिं होतात. घटकािंा अणूरेणूच्या आकारात बदल होतो. िं त्यायोगे शमश्रण अशधक दृढ 
होते. सिंथ शमश्रणाला एकशिनसीपणा आणणे आिंश्यक असते. िं त्यासाठी शमश्रण शनदान काही तास तरी ते 
िंगेळे ठेिंािं े लागते. या शक्रयेला ‘एविग’ असे नािं शदलेले आहे. उन्हाळ्यािे शदिंसात एविगिी 
कालमयादा कमी असते. कारण क्रीम िं दूध यातील आम्लता मुळाति अशधक असते िं एविगमध्ये ती 
िंाढण्यािी ितयता आहे. एविगमुळे ‘शमतस’ िा प्रिंाहीपणा सुधारतो िं आइस्क्रीमला एक प्रकारिी तकाकी 
येते. हे शमश्रण अशतिय दाट वकिंा घट्ट असू नये, कारण पुढे ते शथििंताना त्यात हिंिेा शिरकािं होणे 
कठीण िाते. हिंिेा शिरकािं झाल्यामुळे आइस्क्रीमिे एकूण आकारमान िंाढते. या िंाढीिं आकारमानास 
ओव्हर रन असे म्हणतात. सिंथसाधारण आइस्क्रीममध्ये १०० टके्क तरी ओव्हर रन असतोि. तोि खरा 
कारखान्यािा फायदा ओव्हर रनिे प्रमाण िंाढशिंल्यास आइस्क्रीमिी ििं बदलते. 
 

प्रचिंीत पद्धती : 
 

आइस्क्रीम तयार करण्यासाठी सिंथसाधारणपणे दोन पद्धती अंमलात आहेत. पशहली म्हणिे बॅि 
वकिंा तुकडी पद्धत. यात िभंर िभंर शलटसथ अथिंा कमी िास्त प्रमाणात लॉटस् प्रमाणे आइस्क्रीम गोठिंता 
येते. यंत्रसामुग्रीिी कमी वकमत, लागणारी िागा कमी िंगैरे फायदे आहेत. एकाि शदिंिी शनरशनराळ्या 
रंगािे िंा शनरशनराळ्या प्रकारािें आइस्क्रीम तयार करािंयािे असल्यास या पद्धतीिा िास्त उपयोग होतो. 
दुसरी पद्धत म्हणिे कंटीन्युअस शफ्रविग वकिंा सतत गोठशिंण्यािी पद्धती. या पद्धतीत यंत्रात एका बािूने 
शमतस आत सोडले िाते िं दुसऱ्या बािूने ते थंड होऊन बाहेर पडत रहाते. 
 

या दोन्ही पद्धतीत तयार झालेले आइस्क्रीम आपणास आिंश्यक त्या पद्धतीने शनरशनराळ्या 
आकाराच्या भाडं्यात भरता येते. कागदािे आतून मेणािा थर शदलेले कप फार सोयीिे असतात. िौकोनी 
शिंटा करणे वकिंा केकसारखा आकार देणे अथिंा शनरशनराळ्या फळािें आकार देणे, दोन-तीन रंगािें 
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आइस्क्रीमिे एकािंर एक थर देऊन िैंशित्रय शनमाण करणे ितय असते. असे आकार शदल्यानंतर ते 
आइस्क्रीम घट्ट करण्यासाठी िीतगृहात ठेिंण्यात येते. िीतगृहािे तपमान –२३ अंि ते –२८ अंि सें. 
गे्रडइतके असते. या तपमानात आइस्क्रीमिा अगदी दगड झाल्यासारखा शदसतो. िंड्या कापािंयाच्या 
झाल्या तर अक्षरिः करिंत िंापरािंी लागते. 
 

िागंले आइस्क्रीम किास म्हणािं े याबाबत मतभेद असणे ितय आहे. कारण रंग, स्िंाद, िंास, 
आकार याबाबतिी िैंयक्ततक आिंडशनिंड शभन्न असते. पण ते तोंडात घातल्याबरोबर ओिटपणा िाणिंणे 
आिंश्यक आहे. आइस्क्रीम शगळल्यानंतरही काही क्षण ओिटपणा शटकािंा. पशहल्या घासापासून तो 
ििेंटच्या घासापयंत त्यातील मऊपणा कायम असािंा. हे सिंथ गुण त्यातील फॅटिे प्रमाण १४ टके्कपयंत 
ठेिंले तर साध्य होऊ िकतात. साखर १२ टके्कपेक्षा कमी असू नये. आशण स्टॅशबलायझरिे प्रमाण पािं ते 
अध्या टततयापेक्षा िास्त असू नये. आइस्क्रीममध्ये घालािंयाच्या फळािें तुकडे वकिंा सुगधंी स्िंाद ते 
गोठण्यापूिंी घालणे आिंश्यक आहे. 
 

संभाव्य दोष : 
 
आइस्क्रीममधील दोर्ष सहसा खालील प्रकारिे असतात : 
 

१) फ्लेिंर वकिंा दपथ : – आइस्क्रीममधील िंापरलेल्या घटकानंा स्िंतःिा असा स्िंतंत्र दपथ असतो. 
त्यािंी तीव्रता कमी िास्त प्रमाणात असणे, त्या घटकाचं्या प्रतीिंर अिंलंबनू असते. िंापरलेले दूध िर 
शिळे असेल तर आंबट िंास प्रकर्षाने शदसून येतो. काही प्रसंगी िंापरलेल्या सुगधंािे प्रमाण िुकले तरी हा 
दोर्ष शनमाण होऊ िकतो. 

 
★ ★ 
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१७. दुधाची भुकटी 
 

सिंथ भारतीय दुग्धिन्य पदाथात दुधािे पुनघथटन करणे ितय व्हािं े हा उदे्दि नसतो. वकिंा त्या 
दृष्टीने ते पदाथथ तयार केलेले नसतात. ऋतुकालीन दूध उत्पादन िैंशित्रय लक्षात घेता पुनघथटनायोग्य 
पदाथािी शनर्थमती भारतात यापूिंीि व्हािंयास हिंी होती. महाभारतात द्रोणािायथ आपल्या मुलासाठी 
पाण्यात पीठ कालिंनू दूध शनमाण करीत असे असा उल्ल्लेंख आहे. माकोपोलो या प्रशसद्ध याशत्रकाने मोगल 
सम्राट कुलाईखान यािे सरदार िं सैशनक दूध भकुटीिा उपयोग दूध शनर्थमतीसाठी करीत असत असा 
उल्लेख केला आहे. उंटदळािंरील वकिंा घोडदळािंरील सैशनकाचं्या नैसर्थगक हालिालीमुळे पाण्यात 
भकुटी शमसळण्यािे कायथ सुलभतेने होत असे इसिंी सन १८१० च्या सुमारास दुधाच्या शभििंलेल्या 
कणकेसारख्या गोळ्या करणे ितय आहे, असे फ्रें ि िास्त्रज्ञ शनकोलस ॲपनथ याने दाखिंनू शदले. या 
दूधगोळ्या म्हणिे आपल्या खव्यािी सुधारलेली आिृंत्ती असािंी. १८५५ िे सुमारास या पद्धतीत थोडी 
सुधारणा होऊन संहत दूध नळ्यामध्ये तापिंनू मोठ्या तसराळ्यामध्ये (रे मध्ये) सुकिंण्यात येऊ लागले. 
परंतु यासाठी दुधात सोशडयम वकिंा पोटॅशियम क्षार िंा साखर यािंा िंापर केला िात असे. १९०२ मध्ये 
रोलर ड्रायर पद्धत सुरू झाली. पशहला रोलर तयार करण्यािा मान अमेशरकेला शमळाला. 
 

दूध आटिंणे, खिंा करणे िंगैरे दुधातील पाण्यािा अंि कमी करून दूध शटकिंण्यािे प्रकार प्रािीन 
काळापासून प्रिशलत आहेत. परंतु या पदाथात आद्रथता काही प्रमाणात शिल्लक रहाते िं त्यामुळे बुरिी, सूक्ष्म 
िंतू िंगैरेंिा उपद्रिं थोडासा कमी होतो इतकेि. दुधािी पािंडर वकिंा भकुटी तयार करण्यािी पद्धती 
नव्यानेि अंमलात आणली गेली आहे. आपल्या देिात शतिा उपयोग अशलकडेि होऊ लागला आहे. गेल्या 
दोन महायुद्धानंतर या दूध भकुटीिा प्रिार अशधक िंाढला. पािंडरिे दूध वकिंा पािंडरशमशश्रत दूध म्हणिे 
काही तरी आहारािे अिंमूल्यन अिी अद्यापही समिूत प्रिशलत आहे. पाशश्चमात्य देिात दुधािे अमाप 
उत्पादन आहे. दूध शनर्थमतीिा खिथ त्यामुळे कमी आहे, म्हणून तेथे अशतशरतत दुधािे पािंडरमध्ये रुपातंर 
करतात िं ही पािंडर आपल्या देिापेक्षा कमी खिात शमळू िकते. दुधािी पािंडर आपल्याकडे प्रिलीत 
नाही. यािी शनरशनराळी कारणे आहेत. पण ती दुधाइतकीि भेसळ करण्यास योग्य असे माध्यम आहे. 
म्हणून शतिा िंापरापेक्षा अपप्रिार फार झाला असािंा. िंास्तशिंक पुष्ठ काळातील दूध वकिंा कृर्षकाळापयंत 
शटकिंनू पुन्हा दुधाच्या ििंळििंळ मूळ रूपात सादर होणार हा प्रकार का गाह्य मानला न िािंा यािे 
आश्चयथ िंाटते. 
 

दुधापासून पािंडर तयार करण्याच्या सिंथसाधारणपणे दोन पद्धती आहेत. १) रोलर ड्रायर पद्धत, 
२) स्पे्र ड्रायर पद्धत. याशििंाय फ्रीि ड्रावयग पद्धत ही नव्याने सुरू होत आहे. या पद्धती पाश्चात्य देिात 
प्रथम सुरू झाल्या िं शिंकसनिील देिामध्ये नंतर िंापरल्या िाऊ लागल्या. सध्या भारतामधून पािंडर 
तयार करण्याच्या यतं्रसामुग्रीिी शनयातही सुरू झाली आहे. सुमारे १९३० सालापयंत रोलर ड्रावयग 
पद्धतीिा िंापर शिंपलु प्रमाणात होता. नंतर मात्र स्पे्र ड्रावयग पद्धत अंमलात झाली ती कायमिीि. िंस्तुतः 
दोन्ही पद्धतीत काही गुणदोर्ष आहेति. दुसऱ्या िागशतक युद्धात बऱ्याि युद्धग्रस्त देिानंा दुधाच्या 
पािंडरीिी आिंश्यकता भासली आशण त्यामुळे या पद्धतीिा फैलािं अशधक झाला असािंा. बी–१२ 
िीिंनसत्िं सोडल्यास दुधािी पािंडर िं पाश्चराईज्ड दूध याचं्या पोर्षणात्मक मूल्यात काहीि फरक नाही, 
असे म्हटले तरी िालू िकेल. दुधापासून बनशिंलेल्या अन्य पदाथांपेक्षा म्हणिे संहत दूध, आटीिं दूध वकिंा 
शनिंतुक केलेले दूध यापेक्षा पािंडरिी उपयुततता श्रेष्ठ दिािी आहे यात िंाद नाही. स्पे्र पद्धतीने केलेली 
पािंडर रोलर पद्धतीने केलेल्या पािंडरपेक्षा गुणानंी थोडी िंरिढ आहे. सिंथसाधारणपणे अशतिय 
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उष्ट्णतामान शदल्यािंर दुधातील प्रशथने नाहीिी होतात वकिंा शिंघटीत होऊन मूळ पदाथािा रंग िं ििं 
बदलते. परंतु उष्ट्णता देण्याच्या तंत्रात आता इततया सुधारणा झाल्या की प्रशथनािंंर कोठलेही दुष्ट्पशरणाम 
न होता पािंडर शनर्थमती करणे ितय झाले आहे. 
 

दुधातील क्स्नग्धािं अ िं ड िीिंनसत्िं े त्यािप्रमाणे दुग्धिकथ रा या सिंांच्यािंर काहीही शिंपरीत 
पशरणाम न होता दूध आटशिंले िाऊ िकते. हा काय आपल्या दृष्टीने कमी महत्िंािा िोध मानता येईल 
काय? पाण्यात शिंरघळणारी िीिंनसत्िं ेिं क िीिंनसत्िं मात्र शटकशिंणे कठीण आहे. पण दूध पािंडरीिा 
उपयोग या िीिंनसत्िंाकशरता आपण करीत नसल्यामुळे, िं ही िीिंनसत्िं ेअन्य मागाने शिंपुल प्रमाणात 
उपलबध असल्यामुळे या उणीिंलेा फारसे महत्िं देण्यािे कारण नाही. ‘ब’ िीिंनसत्िंापैकी शहबोफे्रलिंीन, 
पॅन्टोथेशनक ॲसीड िंगैरे घटक अबाशधत राहतात. भारतासारख्या उष्ट्ण प्रदेिात तयार झालेली दूध पािंडर 
हिंाबंद डबयात ठेिंल्यास काही मशहने तरी त्या पािंडरीिी आहारमूल्ये कमी होत नाहीत. पािंडरिे डब े
भरतेिंळेी िर त्यात थोडा नायरोिन िंायू सोडून, िर पािंडरिा ििेंटिा थर िं झाकण यातील पोकळी 
भरून काढली तर पािंडरिे ऑक्तसडेिनमुळे होणारे नुकसान टाळता येईल. पािंडरिे गुणधमथ काय 
असािंते हे िरी ढोबळमानाने िंर साशंगतल्याप्रमाणे असले तरी पािंडर किासाठी िंापरािंयािी आहे 
त्यािंरि त्यािे गुणधमथ अिंलंबून आहेत. पािंडरिा मोठ्या प्रमाणािंर होणारा िंापर पुन्हा दूध तयार 
करण्यासाठी असतो. लहान मुलानंा द्यािंयािे दूध दुधाच्या पािंडरपासून केले असेल तर ते आईच्या 
दुधाखालोखाल उपयुतत मानले िाते. िंास्तशिंकपणे गाईिे दूध त्या दृष्टीने अशधक मोलािे असते. पण 
पािंडर तयार करताना िरीरपोर्षणाला आिंश्यक असलेले घटक पूरक पदाथथ म्हणून शमसळता येतात. 
आशण म्हणून नैसर्थगक दुधापेक्षा िंरिा क्रम बेबी फूडला शमळतो. दूध भकुटीिे शनरशनराळे उपयोग आता 
अंमलात येऊ लागले आहेत. आइस्क्रीम तयार करताना दुधाला पूरक म्हणून पािंडरिा मोठ्या प्रमाणािंर 
उपयोग असतो. मागणीनुसार पुरिंठा करणे काही िंळेा अितय असते. अिा प्रसंगी पािंडरपासून केलेले 
दूध, दूधिंाटप योिनाचं्या उपयोगी पडते. अिा दुधाला टोण्ड दूध वकिंा डबल टोण्ड दूध वकिंा 
स्टॅण्डडाईज्ड दूध असे सोयीस्करपणे नामाशभधान केले िाते. शफलीपाईन्स, थायलंड, िपान िंगैरे पूिंथ 
आशियाई देिातून दुधाच्या भकुटीबरोबर िंनस्पतीिन्य िरबी (व्हेशिटेबल फॅट) शमसळण्यािा प्रघात आहे. 
यािी मुख्य दोन कारणे आहेत. एक तर दूध उत्पादन मुळात बतेािे आशण दुसरे म्हणिे िंनस्पतीिन्य 
पदाथािे अमाप उत्पादन. िीि तयार करताना आिकाल पािंडरिा उपयोग मोठ्या प्रमाणािंर होऊ 
लागला आहे. दुधता सुक्ष्म िंतंूिी उपक्स्थती लक्षणीय असते. उष्ट्णतेच्या शनरशनराळ्या प्रशक्रयामुळे या सूक्ष्म 
िंतंूिी िंाढ वकिंा शक्रया काही प्रमाणाति रोखता येते. पण पािंडर शनर्थमतीमध्ये बहुसंख्य सूक्ष्म िीिंाणूंिा 
शबमोड झालेला असतो. त्यामुळे दुधापेक्षा पािंडरिे आयुष्ट्य अशधक क्स्थर असते. शतिी साठिंणकू सोपी 
आशण कमी खिािी असते. 
 

िॉकलेट, शबस्कीटे, पािं, सूप, सॉसेिेस् िंगैरे शकत्येक खाद्यप्रकारात दूध भकुटीिा उपयोग केला 
िातो. पािंडरमुळे पदाथाला नकळत दाटपणा येतो. आशण त्यामुळे दुधाच्या िंापरात बित होते. 
पािंडरमध्ये एक प्रकारिा खमंगपणा असतो आशण त्यामुळे स्िंयंपाकात दुधापेक्षा पािंडर बरी, असा काही 
गृशहणींिा दािंा आहे दूध भकुटीिा उपयोग पिु आहारासाठीही मोठ्या प्रमाणािंर केला िातो. इतर पिु-
आहारामध्ये ती सहिगत्या शमसळता येते. हा पािंडरिा मोठा गुणधमथ आहे. 
 

पािंडर तयार करण्याच्या ज्या दोन पद्धती आहेत. त्यापकैी रोलर ड्रायर पद्धती पूिंीपासून अंमलात 
आहे. स्पे्र ड्रावयग पद्धत शनघाल्यािंरही रोलर पद्धतीला अद्याप मागणी आहे. या पद्धतीत दोन मोठे स्टीलिे 
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रोलसथ एका घट्ट अिा िौकटीत बसशिंलेले असतात. या रोलसथना एकमेकाशंिंरुद्ध गती देण्यात येते. या 
रोलसथच्या आतील भागात िंाफेच्या नळ्यािे िाळे असून त्या िंाफेमुळे रोलसथ तापतात. त्या तापलेल्या 
शफरत्या रोलसथिंर दुधािा पातळ पापदु्रा सोडला तर, त्या पापदु्र्यािे बाष्ट्पीभिंनामुळे ताबडतोब पािंडरमध्ये 
रूपातंर होते. या रोलसथच्या तळाच्या भागाला लाबंलिक सुरीसारखी पाती बसशिंलेली असतात. यायोगे 
रोलसथिंर िमा झालेली पािंडर खरिंडून काढली िाते. या रोलसथिंर दुधािा पातळ थर पडणे, रोलसथ 
तापलेले असणे िं त्यानंा िक्राकार गती असणे, या सिंथ घटना एकसमयािंच्छेदे घडत असल्यामुळे दूध 
भकुटीिा अखंड प्रिंाह सुरू होतो. रोलसथिंर दूध सोडताना ते समान िंगेाने समान प्रमाणात पडणे अशतिय 
महत्िंािे असते. तद्वत दोन रोलसथमधील अंतर प्रमाणाबाहेर असल्यास िं पाती धारदार नसल्यास दुधािा 
प्रिंाह त्याचं्या फटीत पडून दूध फुकट िाण्यािा संभिं असतो. रोलसथमध्ये अखंड िंाफेिा पुरिंठा िं 
त्यािप्रमाणे दुधाच्या बाष्ट्पीभिंनामुळे शनमाण होणाऱ्या िंाफेिा शनिरा होणे आिंश्यक आहे. 
 

रोलसथिंर दूध सोडण्यापूिंी त्या दुधािी घनता शकती असािंी याबाबतही प्रयोग करण्यात आलेले 
आहेत. दूध, ताक वकिंा व्हे (िीि तयार करताना शमळणारा ताकासारखा पदाथथ) यािंी घनता वकिंा 
दाटपणा न िंाढशिंला तरी पािंडर िागंली शमळू िकते असा अनुभिं आहे. हे पदाथथ आटिंनू वकिंा संहत 
करून िंापरल्यास पािंडरला थोडासा िळका िंास येण्यािा संभिं असतो िं रंगही अशधक ताबंूस येतो. या 
दुधाच्या शनिथलीकरणाच्या शक्रयेत बाष्ट्पीभिंनािे तत्िं अमंलात येत असल्यामुळे दुधाला प्रत्यक्ष उष्ट्णतामान 
कमी शदले िाते िं त्यामुळे या प्रशक्रयेत दुधातल्या सूक्ष्म िंतंूिंर कोठलीि शक्रया होत नाही. पािंडरिे स्थैयथ 
िागंले राखण्याच्या दृष्टीने शतच्यात सूक्ष्म िंतंूिा प्रादुभािं सिंात कमी असणे आिंश्यक आहे. िं या 
शनिथलीकरणाच्या प्रशक्रयेत सूक्ष्म िंतूशिंनािक शक्रयेिा अंतभािं नसल्यामुळे प्रशक्रयेपूिंी दूध, ताक वकिंा व्हे 
हे पदाथथ पाश्चराईि करणे आिंश्यक असते. पाश्चरीकरणाने फतत रोगकारक सूक्ष्म िंतू मरतात. पण अन्य 
सूक्ष्म िंतू मारण्याच्या अशभलारे्षने आपण प्रशक्रयेपूिंी दूध, ताक वकिंा व्हे अशतशरतत तपमानापयंत 
तापशिंण्यािा प्रयत्न केला, तर लगेि त्या तपमानािा शनिथलीकरणािंर शिंपरीत पशरणाम होतो. िं दूध 
भकुटीला िळका िंास लागतो. या पद्धतीने तयार केलेली पािंडर पाण्यात पूणथपणे शिंरघळत नाही. सुमारे 
८५ ते ९० टके्क भाग शिंरघळला िातो. बाकीिा भाग तसाि शनद्रथिं अिंस्थेत राहून भाडं्याच्या तळािी 
बसतो. शमश्रण िास्त ढिंळल्यास त्याि दुधाला दाटपणा असल्यािा आभास शनमाण होतो. 
बालखाद्याकशरता अिा पािंडरिा उपयोग िास्त होतो. या पद्धतीत एक शलटर दुधािी पािंडर 
करण्यासाठी सुमारे १·१५ शक गॅ्रम स्टीम लागते. तासाला ४०० ते १००० शल. दुधािी पािंडर तयार करणारी 
यंते्र सिंथसाधारणपणे उपलबध असतात. याहून कमी अशधक क्षमता हिंी असल्यास ते खास तयार करािं े
लागते. पािंडर करण्यासाठी िागंल्या दुधािी आिंश्यकता असते. िास्त शिळे दूध असेल तर अन्य देिात 
त्यात काही प्रमाणात खाण्यािा सोडा शमसळतात. या पद्धतीत िंाफेिा िंापर कमी करण्याच्या दृष्टीने हे यंत्र 
शनिंात अिंस्थेत ठेिंनू हेतू साध्य होऊ िकतो. पण यामध्ये यंत्रािा सुटसुटीतपणा नाहीसा होतो. रोलर 
ड्रायरिंर तयार झालेली पािंडर वकशित भरुकट वकिंा ताबंूस रंगािी असते. 
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भुकटीयतं्र 

 
दुधाला प्रत्यक्ष उष्ट्णता देऊन आपण त्यािा खिंा करू िकतो. िंाफेच्या सहाय्याने आपण त्याि 

दुधािी पािंडर तयार करू िकतो. या दोन्ही पद्धतीत उष्ट्णता देण्यािे प्रमाण भरपूर मोठे असते. म्हणनू 
खिंा वकिंा रोलर ड्राईड पािंडरला एक प्रकारिा खरपूसपणा येतो. थोडासा भािकट िंास िरी खमगं 
वकिंा सुसह्य िंाटत असला तरी या दोन्ही प्रशक्रयामंध्ये दुधातील काही प्रशथने िळल्यामुळे वकिंा 
भािल्यामुळे त्यात अनैसर्थगकता शनमाण होते िं या उणीिंतूेनि तुर्षार पद्धतीने पािंडर तयार करण्यािा 
िोध लागला. 
 

दूध नेहमीप्रमाणे पाश्चराईि करून ते आटशिंले िाते. आटशिंताना ते संहत दुधाइतके द्रिं 
अिंस्थेपयंत आटशिंण्यात येते िं या सहंत दुधािे ‘ॲटोमायझर’ नािंाच्या यंत्राद्वारे दुधािे तुर्षार एका 
स्टेनलेस स्टीलच्या मोठ्या उभट आकाराच्या भाडं्यात सोडण्यात येतात. िं त्याि िंळेी या तुर्षारािंा िंाफ 
िं हिंा याचं्यािी सयंोग करण्यात येतो. िंाफेिी उष्ट्णता दुधाच्या तुर्षारातील प्रशथन कणाला लागल्यामुळे 
बाष्ट्पीभिंन लिंकर होते िं त्यायोगे दुधाच्या थेंबािे रूपातंर दुधाच्या पािंडरच्या कणात होते. 
बाष्ट्पीभिंनामुळे शिंलग झालेले पाणी िं िंाफेतील पाणी हे सिंथ नळ्याद्वारे िंगेळे काढले िाते िं पािंडरच्या 
कणािंा समुच्चय यंत्राद्वारे गोळा केला िातो. शनिंात अिंस्था िं त्िंरीत बाष्ट्पीभिंन यामुळे या तुर्षार 
पद्धतीतील पािंडर पाढंरी स्िंच्छ असते. पाण्यात शिंरघळण्यािे प्रमाण अशधक असते. 
 

गरम हिंा वकिंा िंाफ यािेंद्वारे शमळणारी उष्ट्णता पूणथ दुधातील पाण्यािे बाष्ट्पीभिंन करण्याइतकी 
पुरेिी नसते. म्हणून तुर्षार पाडण्यापूिंी दुधािे संहती करण (कॉन्सेन्रेिन) करणे आिंश्यक ठरते. संहती 
करण्याच्या अनेक पद्धती आता प्रिारात आल्या आहेत. कॅलेड्रीया पद्धत त्या मानाने लोकशप्रय झाली आहे. 
एका िंाफेच्या भाडं्यात दुधाच्या स्टेनलेस स्टीलच्या नळ्या बसशिंलेल्या असतात. या नळ्यामधून दुधािा 
प्रिंाह ‘खालून िंर’ असा िंहात असतो िं िंाफेिा प्रिंाह ‘िंरून खाली’ असा िंहात असतो. उष्ट्णतेिी 
देिंाणघेिंाण झाल्यामुळे दुधािे तपमान िंाढते. त्यातील काही पाण्यािे रूपातंर िंाफेत होते िं या दुधाच्या 
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िंाफेिे िं द्रिं अिंस्थेिे शमश्रण पुढे सरकते. यातील िंाफेिा भाग पढेु एका शनिंात शिंभततीकरण यंत्रात नेला 
िातो. तेथे िंाफ िंगेळी होते िं ती थंड करताि त्या िंाफेिे पाण्यात रूपातंर होते. घट्ट झालेले दूध 
आिंश्यकतेनुसार पुन्हा िंाफेने तापशिंण्यासाठी परत त्या यंत्रात शफरशिंले िाते वकिंा पुढे पािंडर तयार 
करण्यासाठी पाठशिंले िाते. या पद्धतीमुळे दूध तापशिंण्यासाठी लागणाऱ्या उष्ट्णतेत बित होते. या यंत्रािे 
तािी िंगे ॲटोमायझर यंत्रािंर अिंलंबून असतात. अशत िंगेिंान ॲटोमायझरमुळे दुधािे िाड तुर्षार शनमाण 
होतात. दूध िागंले आटण्याच्या दृष्टीने अिी कॅलेड्रीया युशनटस् एकाला एक अिा प्रकारे िोडण्यात येतात. 
हे कॅलेंड्रीया सरळ, उभे असािंते की शतरपे असािंते याबाबतही प्रयोग करून शतरके बनशिंलेले कॅलें शड्रया 
िास्त उपयोगी पडतात, असे शदसून आले आहे. कमीत कमी उष्ट्णता देऊन िेिंढे दूध आटेल त्या दुधािी 
पािंडर सहसा सहिगत्या पाण्यात शिंरघळते. ह्या कॅलें ड्रीयामध्ये दूध तापत असताना िंाफेिे तपमान िं 
आतील दुधािे तपमान यात सुमारे ४० अंि फॅ. इतका फरक असािंा. 
 

दूध आटशिंण्यासाठी आता अत्याधुशनक पद्धती उपलबध झाल्या आहेत. पाश्चरीकरणासाठी ििी 
फ्लॅि पद्धत दूध तापशिंण्यासाठी िंापरतात, त्यािपद्धतीिंर फ्लेट हीट कंडेन्सींग यंते्र शमळतात. यायोगे 
दुग्ध िाळेत िागा कमी लागते. दूध आटशिंल्यानंतर ॲटोमायझरच्या सहाय्याने त्यािे तुर्षार पाडण्यात 
येतात. या ॲटोमायझरमध्येसुद्धा हायड्रॉशलक पे्रिरिंर िालणारे, हिंचे्या दाबािंर िालणारे िं सेंरीफ्युगल 
तत्िंािंर िालणारे असे शनरशनराळे प्रकार आहेत. हे दूध तुर्षार शनिंलीकृत टातयामंध्ये सोडण्यात येतात. 
या टातयािें आकार कसे असािं,े कोठले आकार सोईिे याबाबतही पहाणी िं अनुभिं घेऊन त्याप्रमाणे 
आकार देण्यात येतात. ॲटोमायझरच्या पद्धतीिंर हे सिंथ मुख्यत्िं ेअिंलंबून असते. गरम हिंा िं दुधािे 
तुर्षार यािें योग्य तऱ्हेने शमश्रण व्हािं ेहा त्यातील खरा हेतू आहे. 
 

तयार झालेली पािंडर किा पद्धतीने शिंकािंयािी यािंर त्यािे पकॅींग यंत्र अिंलंबून असते. 
डबयातून पािंडरिी शिंक्री करािंयािी असेल, तर त्या पद्धतीिी यंते्र उपलबध आहेत. सिंथसाधारणपणे 
पॉशलथीलीन शपििंीतून पािंडर भरणे सोईिे होते. या शपिव्याचं्या बाहेर िाड कापड्याच्या शपिव्या 
िंापरल्यास त्या शपिव्या हाताळणे सोईिे िाते. स्पे्र ड्राईड पािंडर िागंली शिंरघळते. ििंळििंळ ९८ ते ९९ 
टके्क पािंडर पाण्यात शिंरघळते. या शिंरघळण्याच्या शक्रयेसाठी शमश्रण सतत एकाि िंगेात घुसळािं ेलागते. 
यािंर सुधारणा म्हणनू आता इन्सटंट (क्षणीक) पािंडर पद्धती शनघाल्या आहेत. तयार झालेली पािंडर 
धुतयासारख्या पाण्याचं्या तुर्षाराबरोबर शमसळून पनु्हा ती पूिंीच्या पद्धतीने शनिंशलत केली तर ही निंी 
पािंडर अशधक िागंल्या प्रमाणात शिंरघळते िं यासाठी शमश्रण ढिंळण्यािी आिंश्यकता नसते. या क्षशणक 
पािंडरीत सुमारे ५ ते ६ टके्क आद्रथता असते. ही प्रशक्रया थोडीिी महागाईिी िंाटते. परंतु अंशतम पदाथािी 
शिंक्री सुलभ होते. त्यामुळे हा होणारा खिथ दुलथ शक्षला िातो. 
 

सिंथसाधारणपणे पािंडर कोरड्या हिंते ठेिंणे योग्य. शतिा िंातािंरणािी प्रत्यक्ष संबधं येऊ देऊ 
नये. पािंडरच्या शपिव्या वकिंा डबे उघडे राशहले, तर हिंतेील बाष्ट्प पािंडर िोर्षनू घेते. हे बाष्ट्प पािंडरच्या 
सिंथ कणात सारखे िंाटले िात नाही, त्यामुळे पािंडरिे गोळे वकिंा ढेकळे शनमाण होतात. हिंतेील सूक्ष्म 
िंतू पािंडरमध्ये सहिगत्या प्रिंिे करतात िं त्यामुळे ती लिंकर खराब होणे ितय असते. दुधातील 
क्स्नग्धािंािे घटक आकाराने फार लहान असतात. त्यािंा आकार म्हिीच्या दुधाच्या बाबतीत १० ते १५ 
मायक्रॉन तर गाईच्या दुधात ५ ते १० मायक्रॉन असतो. शनिंलीकरण करताना उष्ट्णतेिा फािील िंापर 
झाल्यास या क्स्नग्धािं घटकािंंर ताबडतोब प्रशक्रया होऊन त्यािे शिंघटन होऊ लागते िं त्यामुळे पािंडरला 
एक प्रकारिा तेलकटपणा शदसून येतो. अशतिय उष्ट्ण हिंमुेळेसुद्धा क्स्नग्धािािें शिंतळणे सुरू होऊ िकते. 
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ही शक्रया शिंिरे्षतः हिंतेील ऑतसीिनमुळे होते. म्हणनू पािंडर शटकशिंण्यासाठी पािंडरच्या शपिव्या शनिंात 
करून त्यात नायरोिनसारखे िंायू सोडण्यात येतात. या पद्धतीने साठशिंलेली पािंडर सात आठ िंर्ष ेसुद्धा 
शटकू िकते. 
 

दूध भकुटी शनर्थमतीपद्धतीमध्ये एकसूत्रता िं सातत्य असणे आिंश्यक आहे. या यंत्रणेद्वारे १०,००० 
शक. गॅ्र. दुधापासून सपूंणथ दुधािी भकुटी करण्यासाठी शकती शिंभततीकृत दूध िंापरािं ेलागेल यािा शहिबे 
पुढीलप्रमाणे करता येईल. 
 
शदलेले दुधािे घटक : ६·५ टके्क क्स्नग्धािं, ९·५८ टके्क क्स्नग्धेतर घनघटक 
शदलेले शिंभततीकृत दुधािे घटक : ०·१ टके्क क्स्नग्धािं, ९·६१ टके्क क्स्नग्धेतर घटक 
 

पूणथ दुधािी भकुटी तयार करण्यासाठी शिंभततीकृत दुधािा उपयोग प्रमाणीकरणासाठी करणे 
िरुरीिे आहे. 
 

पूणथ दूध भकूटीत सुमारे २६·२ टके्क क्स्नग्धािं िं २·८ टके्क आद्रथता असते. 
 

पूणथ दूध भकुटीत 
क्स्नग्धतेर घनघटक ७१·० 

= २·७१ 
क्स्नग्ध घटक २६ २ 

आता 
१०,००० × ९·५८ 

अशधक 
एस × ९·६१  

१०० १०० 
= २·७१ 

 १०,००० × ६·५० 
अशधक 

५ × ०·१० 
 १०० १००  
 
यािंरून एस = ८६०३·७ शक. गॅ्रम 
उदाहरण दुसरे : शदलेले दूध १०,००० शलटसथ, ७ टके्क क्स्नग्धािं, ९·५ टके्क क्स्नग्धेतर घटक, पूणथ दूध 
भकुटी शकती शनघेल? 
 

अन्न भेसळ प्रशतबधंक कायद्याप्रमाणे पूणथ दूध भकुटीत ५ टके्क पेक्षा िास्त आद्रथता िं २६ टके्कपेक्षा 
कमी क्स्नग्धािं असता कामा नये. तयार भकुटीमध्ये २ टके्क आद्रथता िं २७ टके्क क्स्नग्धािं आहेत असे गृहीत 
धरािंयास हरकत नाही. 
 

दूध भकुटीतील एकूण घन घटक = १०० – २० ए = ९८·० टके्क 
पूणथ दूध भकुटीतील क्स्नग्धेतर घन घटक = ९८ टके्क – २७ टके्क = ७१ टके्क 
 

आता पूणथ दूध भकुटीत = 
क्स्नग्धेतर घटक 

= 
७१·० 

= २·३६  
क्स्नग्धािं २०·० 
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प्रमाशणत दुधात ३·५ टके्क क्स्नग्धािं िं मलईमध्ये ४० टके्क क्स्नग्धािं गृहीत धरून पीअरसन सूत्रािां 
पुढीलप्रमाणे अिंलंब करता येईल. 
 
यािंरून काढलेली मलई पुढीलप्रमाणे अंदाशिता येईल. 

 
३·५ : ३६·५ = मलई   १०,००० 

मलई = 
३·५ × १०,०००  

३६·५  
= ९५८·९ 

प्रमाशणत दूध = एकूण दूध – काढलेली मलई 
= १०,००० – ९५८·९ 
= ९,०४१·१ शक. 

 
प्रमाशणत दुधातील 
क्स्नग्धेतर घनघटक टके्क = ३·५ × २·६३ = ९·२१ 
एकूण घनघटक टके्क = ३·५ अशधक ९·२१ 

= १२·७१ 

एकूण घनघटक = 
९०४१·१ × १२·७१  

१००  
 = ११४९·१ शक.  
 
सिंथ प्रशक्रयेमध्ये १·५ टके्क घट येते असे गृहीत धरले तर एकूण घनघटकांिी घट 
 ११४९ १ × 

१·५ 
 

 १००  
= १७·२ शक.  

भकुटी शनर्थमतीसाठी उपलबध घनघटक = ११४९·१ – १७·२ 
 = ११३१·९ शक. 
दूध भकुटीिे एकूण उत्पादन = ११३१·९ × ९८  

  १००  
 = ११५५ शक. गॅ्रम िं ९५८·९ (४० टके्क घृतािं) मलई 

 
★ ★ 
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१८. बािंआहार (बेबी फूड) 
 

गरज का? 
 

दुधािा उपयोग आहारासाठी केला िातो. लहानाचं्या िंाढीसाठी दुधािा फार उपयोग होतो. 
शनसगाने मातेिे दूध त्यासाठीि शनमाण केले आहे. मानिंी प्राण्याच्या अन्न पिनाचं्या शक्रया, शनरशनराळ्या 
िंयोमानात कमी िास्त फरकाने होत असतात. या अन्नपिनप्रशक्रयािंी शभन्नता लक्षात घेतली तर लहान 
मुलानंा शिंिरे्ष िंगेळ्या आहारािी का आिंश्यकता आहे हे ध्यानात येईल. आईिे दूध लहान मुलाचं्या या 
गरिा भागिं ू िकते. म्हणनूि ितयतो सिंथ लहान मुले अंगािंरि पोसली िािंीत असा सिंथमान्य संकेत 
आहे. परंतु काही दुदैिंी बालकानंा ही सधंी प्राप्त होत नाही. आईिे आिारपण, आईिे अकाली मरण, 
अथिंा आईिी पुरेिी दूध शनमाण करण्यािी क्षमता नसणे िंगैरे बऱ्याि कारणानंी बालकानंा अन्य आहार 
द्यािं े लागतात. नैसर्थगक आपत्तीबरोबरि सुधारक समिल्या िाणाऱ्या काही माता स्तनपानाला शिंरोध 
करतात. त्याचं्या िरीरािा सुडौल बाधंा, स्तनपानामुळे शबघडेल असेही समि काही िंळेा शदसून येतात. 
िोपयंत मुलाला आईच्या दुधािी आिंश्यकता आहे, तोपयंत मातेला समािात मुततपणे िंािंरता येत नाही, 
हेही त्यामागिे कारण असू िकेल. संपूणथ शदिंसाच्या २४ तासात ५ ते ६ िंळेा मुलाला स्तनपान आिंश्यक 
आहे. म्हणिे दर िार ते पाि तासानंी हा स्तनपानािा कायथक्रम आिंश्यक असतो. नोकरी करणाऱ्या 
शस्त्रयानंा कदाशित हे कतथव्य पार पाडणे अितय वकिंा कठीण िाते. ितेािंर काम करणारी स्त्री, उरािी 
वकिंा पाठीिी मूल बाधूंन ितेात काम करू िकते वकिंा झाडाच्या आडोश्याला पाघंरुणाच्या पाळण्यात 
मुलाला ठेिं ूिकते. िहरातील मशहलानंा अिा सोई उपलबध नसतात. िं ते शिष्टसंमत प्रघात नसल्यामुळे 
अिा माताचं्या मुलानंा शिंिरे्ष िंगेळे आहार द्यािं ेलागतात. 
 

महत्त्व : 
 

सिंथसाधारणपणे आईच्या दुधाखालोखाल गाईिे दूध मुलाचं्या िंाढीसाठी योग्य असे मानले िाते. 
पण हा पयायी उपाय आहे. यातून आईच्या दुधापेक्षा काही घटक कमी प्रमाणािंर उपलबध होतात. दूध 
वकिंा अन्नपिनािी शक्रया तोंडापासून सुरू होते. लाळेत उपलबध असणाऱ्या शिंकरामंूळे शपष्टमय पदाथांिे 
साखरेत रूपातंर होते. पढेु पोटात या साखरेिे काबोहायड्रटेस् िं अन्य पदाथात रूपातंर होते. लहान 
मुलाचं्या बाबतीत पशहले काही मशहने शपष्टमय पदाथांिे साखरेत रूपातंर करणारी शिंकरे लाळेत कमी 
प्रमाणात उपलबध असतात. त्यामुळे काबोहायड्रेट् स् िे पिन लहान आतड्यामंध्ये होऊ िकते. म्हणून 
मुलाचं्या आहारात शपष्टमय पदाथथ कमी प्रमाणात असणे आिंश्यक आहे. पोटामध्ये रेनीन िं पेप्सीन ही शिंकरे 
अन्नातील प्रशथने पिशिंण्यािे कायथ करतात. पण ही शिंकरे आम्ल िंातािंरणाति कायथक्षम असतात. यासाठी 
शनसगाने पोटात हायड्रोतलोरीक आम्लाच्या शनर्थमतीिी सोय केली आहे. परंतु लहान मुलािें बाबतीत या 
आम्ल स्त्रािंािंा िंगे मयाशदत असतो. त्यामुळे बालआहारािे घटक ठरशिंताना या तीन मुद्द्ािंा प्रामुख्याने 
शिंिार करणे आिंश्यक आहे. अन्नािे पुढील पिन लहान आतड्यात होत असते. मोठ्या माणसािें लहान 
आतडे िं लहान मुलािें लहान आतडे यातही थोडीफार तफािंति आहे. त्यामुळे अन्नपिनािा बहुतािं भार 
लहान मुलािें बाबतीत पोटािंरि पडतो. या मुख्य बाबी लक्षात घेतल्या, तर बालआहार, त्या दृष्टीने समदृ्ध 
करणे ितय आहे. 
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गायीचे व आईचे दूध : 
 

मातेिे दूध शपण्यािे िंळेी कोमट असते. त्यात रोगिंतंूिा अभािं असतो. (अथात यासाठी आई 
शनरोगी िं स्िंच्छ असणे आिंश्यक आहे) या दुधात प्रशथने, क्स्नग्ध पदाथथ, शपष्टमय पदाथथ, िीिंनसत्िं ेिं 
खशनिे यािंा समतोल असतो. सिंथसाधारणपणे प्रत्येक मुलाला आपल्या िंिनाच्या प्रत्येक पौंडाला २॥ 
औंस दुधािी आिंश्यकता असते. मातेच्या दुधािे कॅलरीिमध्ये मूल्यमापन करािंयािे झाल्यास, प्रत्येक 
औंस दुधातून २ अंि कॅलरी उष्ट्णता शमळते. यािाि अथथ मुलाच्या प्रत्येक पौंड िंिनाला ५ अंि कॅलशरि 
उष्ट्णतेिी आिंश्यकता आहे. गाईच्या दुधाच्या प्रत्येक औसंातूनही ५ अंिउष्ट्णता कॅलशरि प्राप्त होते. म्हणनू 
आईच्या दुधाला गाईिे दूध हा पयाय मानला िातो. परंतु गाईच्या िं आईच्या दुधाच्या, पुढे शदलेल्या 
पृथःकरणािंरून गाईच्या दुधातील उणीिंा िं अशतशरततता लक्षात येण्यासारखी आहे. 
 

टके्किंारी 
 पाणी क्स्नग्ध पदाथथ दुग्ध िकथ रा केसीन अल्बयुमीन एकूण प्रशथने 
आईिे दूध ८७·६ ३·८ ६·४ ०·८ १·२ २·० 
गाईिे दूध ८७·३ ३·७ ४·९ २·९ ०·५ ३·४ 
 

प्रत्येक प्राशणमात्राचं्या दुधात असणाऱ्या प्रशथनािें प्रकार शभन्न आहेत. तो भागिरी शिंिारात घेतला 
नाही, तरी गाईच्या दुधात त्यािें प्रमाण १:४ ने िास्त आहे. िंर उल्लशेखलेल्या लहान मुलाचं्या अन्न पिनच्या 
अिंस्थेमुळे गाईिे संपूणथ दूध मुलानंा पिशिंणे कठीण आहे. केसीन िं अल्बयुशमनच्या प्रमाणातही अिीि 
लक्षणीय तफािंत आहे. गाईच्या दुधात ‘ड’ िीिंनसत्िं िं लोह यािंा अभािं असतो. गाईिे दूध तापिंनू 
पािले िात असल्यामुळे त्यातील अनेक शिंकरे िं िीिंनसत्िं ेनाहीिी होतात. मुलाच्या िरीरात उपित 
िेिंढी खशनिे उपलबध असतात, तेिंढी संपल्यािंर दुधातूनि त्यािंा पुरिंठा होणे आिंश्यक आहे. म्हणून 
गाईिे दूध मुलानंा पािािंयािे झाल्यास त्याचं्या घटकात काही िंाढ करािंी लागेल िं काही घटक कमी 
करािं े लागतील. पण २ अंि कॅलरीि प्रती दुधािा औस हे प्रमाण बदलून िालणार नाही. काही 
बालकाचं्या िंाढीिा िंगे लक्षात घेऊन त्यानुसार दुधािा आहार देणे आिंश्यक असते. ठोकळमानाने प्रमाण 
बसिंनू भागण्यासारखी ही गोष्ट नाही. 
 

अटळ वापर : 
 

बालआहारासंाठी कोठले दूध िंापरािं,े हे िंरील शिंिंिेनािंरून ठरशिंणे ितय होईल. परंतु 
बाहेरील दूध देतेिंळेी ते शनिंतुक असल्यािी खात्री करािंी लागेल सिंथ शठकाणी असे अन्य प्राण्यािें दूध 
उपलबध असतेि असे नाही. मध्य पूिंथ देिात िेथे दुभत्या िनािंरािंीि उणीिं आहे, अिा शठकाणी 
दूधभकुटीिा िंापर अटळ आहे. त्याशििंाय उष्ट्ण कशटबधंात दूध शनिंतुक अिंस्थेत ठेिंणे कष्टप्रदही असते. 
म्हणून दूधभकुटीिा िंापर सिंथमान्य होऊ लागला आहे. दूध भकुटी कोणत्या पद्धतीने म्हणिे स्पे्र अथिंा 
तुर्षार पद्धतीने केली आहे की, रोलर ड्राईड पद्धतीने केली आहे याला फारसे महत्िं नाही. फतत ती 
शनिंतुक असािंी िं ८५ टके्क भाग पाण्यात शिंरघळणारा असािंा. ही भकुटी िंापरलेली वकिंा िळलेली असू 
नये. बालआहार दूध भकुटीिे डबे उष्ट्णतेपासून अशलप्त ठेिंणे आिंश्यक असते. कारण उष्ट्णतेमुळे त्यातील 
क्स्नग्ध पदाथथ शिंतळण्यािा धोका असतो. िं त्या योगे बालआहारात कुिकेपणािा िंास येऊ लागतो. 
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गाईच्या दुधात लोहािी उणीिं असते ती भरून काढण्याच्या दृष्टीने लोहमय पदाथथ िं डी िीिंनसत्िं 
बालआहारात शमसळणे आिंश्यक आहे. काही देिात कायद्याने अिी तरतूद केली आहे. दुधातील क्स्नग्ध 
पदाथािे घटक योग्य प्रमाणात ठेिंनू त्याच्या भकुटीिा उपयोग बालआहार म्हणून करता येईल. 
 

आहार : 
 

नेहमीच्या दुधािी भकुटी तयार करणे िं बालआहारािी भकुटी तयार करणे या दोन्ही पद्धती 
सारख्याि आहेत. रोलर ड्राइड पािंडर कमी खिािी आहे. त्यामुळे बहुतेक कंपन्या त्याि पद्धतीिा िंापर 
करतात. खप अशधक होण्याच्या दृष्टीने कमीिास्त िाशहरातबािी केली िाते एिंढाि फरक आहे. 
बालआहारािे डबे फार मोठ्या आकारािे नसािं.े सिंथसाधारणपणे १५ शदिंस ते १ मशहन्यािी गरि एका 
डबयातून भागािंी असा हेतू असतो. डबा िंारंिंार उघडल्यामुळे त्यात हिंिेी आद्रथता शमसळून बालआहार 
खराब होण्यािी ितयता असते. हा िरी ग्राहकाचं्या दृष्टीने सोयीिा मुद्दा असला, तरी कारखानदाराचं्या 
दृष्टीने गैरसोईिा आहे. १६ शकलो पािंडर एका मोठ्या डबयात साठिंण्याऐिंिी १६ वकिंा ३२ डबयात भरून 
द्यािंी लागते. त्यामुळे िंरखिथ िंाढता रहातो. त्यािप्रमाणे प्रत्येक दुधाच्या डबयाबरोबर मापािा कपही देणे 
आिंश्यक असते. अन्यथा ग्राहक आपल्या सोईच्या मापाने, िमच्याने, लहान िंाटीने िंगैरे भकुटी घेईल तर 
त्या आहारािा मूळ हेतू सफल होणार नाही िं आिंश्यकतेपेक्षा िास्त वकिंा कमी कॅलरीि पोटात िातील. 
 

मानक : 
 

भारतीय मानक संस्थेने बाल आहारातील घटकािें प्रमाणीकरण केले आहे. त्यामुळे आय. एस. 
आय. मान्य बालआहार खरेदी करण्यात धोका नाही. बालआहार दूध भकुटी पूणथपणे शनिंतुक असत नाही 
त्यामुळे ती दीघथकाल शटकणेही अितय असतेि. त्यात असलेल्या आद्रथतेमुळे िंातािंरणातल्या तपमानामुळे 
उिंथरीत िीिंाणू कायथरत राहताति. आशण त्यामुळे बालआहार शनमाण केल्यापासून शकती शदिंसात िंापरािं े
याबाबत मागथदिथन करणे शनमात्यािे कतथव्य असते. गेल्या महायुद्धानंतर बालआहारािा प्रसार भारतात 
मोठ्या प्रमाणािंर झाला आहे. खािगी िं सहकारी के्षत्रात यािे उत्पादन िंाढत्या प्रमाणािंर होत आहे. 
िासकीय के्षत्रातही थोड्याि अिंधीत या दृष्टीने प्रयत्न होतील असे िंाटते. 

 
★ ★ 
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१९. केसीन 
 

दुधातील प्रशथनािंा िंापर पूिंापार सिंांना माहीत आहे. िाकाहारी मंडळींना, िरीरिंधथनासाठी 
प्राणीिन्य प्रशथने िी लागतात. त्यािंा पुरिंठा दुधातील प्रशथनातूनि होतो, म्हणनूि दुधाला आहारात 
स्थान शमळाले आहे. परंतु ही प्रशथने दुधातून शिंभतत करून न देता, ती दुधाबरोबरि सेिंन केली िातात 
भारतामध्ये तरी केसीन वकिंा दूध प्रशथनािें शिंभततीकरण केले िात नसे. परंतु. कालातंराने केसीनिा 
उपयोग आहाराव्यशतशरतत अन्य उपयोगासाठीही आढळून आला आशण म्हणून या केसीन 
शिंभततीकरणाकंडे लोकािें लक्ष लागले. केसीनिा िंापर रंगामध्ये, कापड उद्योगात, कागदाच्या 
शझलाईसाठी िं प्लॅक्स्टक उद्योगात मोठ्या प्रमाणािंर करणे ितय झाले आहे. या केसीनपासून बरेि 
अशभनिं खाद्यपदाथथही तयार करण्यात येत आहेत. 
 

गाईच्या दुधािे घटक साधारणपणे पुढीलप्रमाणे असतात : 
 सिंथसाधारण प्रमाण बदलत्या प्रमाणाचं्या कक्षा 
क्स्नग्ध पदाथथ ३·४ टके्क ०·८ टके्क – ८ टके्क 
केसीन ३·२ ” १·० ” – ४·५ ” 
अल्बयुमीन ०·६ ” ०·२ ” – ०·८ ” 
लॅतटोप्रोटीन ०·१ ” ०·०८ ” – ०·३५ ” 
लॅतटोझ ४·५ ” ०·३ ” – ६·० ” 
मीनरल्स ०·७ ” ०·६ ” – ०·९ ” 
 

केसीन दुधात शिंरघळलेल्या अिंस्थेत नसून, ते दुधात लोंबकळत्या अिंस्थेत असते. या 
केसीनमुळेि दुधाच्या प्रिंाहीपणािंर अनुकूल प्रशतकूल पशरणाम होत असतात. यामुळेि दुधातील क्स्नग्ध 
पदाथथ म्हणिे साय, दुधािंर तरंगत येणे अिंलंबनू असते. दूध तापिंण्यामुळे वकिंा उकळण्यामुळे केसीनच्या 
या अिंस्थेत बदल होत नाही. परंतु दुधात मंद आम्ल वकिंा रेनेटसारखे पदाथथ शमसळले, तर ताबडतोब 
केसीन दुधापासून िंगेळे होऊ िकते. हे शिंभतत झालेले केसीन पाण्यात वकिंा मदं आम्लाता शिंरघळत 
नाही. तर उलट त्यािे घट्ट गोळे तयार होतात. यािंरूनि केसीन हा पदाथथ दुधामध्ये मूळ स्िंरूपात नसून 
तो कॅक्ल्ियम वकिंा िुनखडीच्या पदाथािी सलग्न असतो असे शदसून येते आशण नंतर हे कॅक्ल्ियम वकिंा 
िुनखडीिे पदाथथ इतर आम्लाचं्या सहाय्याने िंगेळे केले तर िुद्ध केसीन शमळणे ितय होते. िुद्ध केसीनच्या 
शनर्थमतीसाठी फार थोडे आम्ल िंापरले तरी िालू िकते. १ टक्का लॅतटीक ॲशसड िंापरून हे उशद्दष्ट साध्य 
होऊ िकते. सिंथसाधारणपणे केसीनबरोबर दुधातील अन्य प्रशथनेही संलग्न असतात. केसीनपासून िे 
पदाथथ तयार करतात ते सिंथसाधारणपणे अन्य कारखान्यातून म्हणिे िेथे त्यािंा िंापर व्हािंयािा असेल 
तेथे केले िातात िं यासाठी, कू्रड केसीन डेअरीमध्ये तयार करून अन्य कारखान्यामंध्ये पाठिंले िाते. कू्रड 
वकिंा अिुद्ध केसीन दोन तीन प्रकारे तयार करता येणे, दुधािे आम्ल (लॅतटीक ॲशसड) िंापरून त्यािे 
िोथा िं पाण्यात रूपातंर करणे िं नंतर िोथा बािूला करून, त्यािे शिंशिष्ट दाब देऊन, ितय तेिंढ्या 
पाण्यािे पृथःक्करण करणे िं मग तो िोथा िंाळिंनू, बारीक पूड करून ते केसीन म्हणून शिंकणे. दुसरा मागथ 
म्हणिे रेनेटसारख्या शिंकरािंा उपयोग करून, दुधािे दह्यात रूपातंर करणे ितय आहे. परंतु रेनेटिा 
िंापर करून केसीन बरोबर अन्य पदाथथही दुधापासून िंगेळे होतात िं त्यामुळे या केसीनला पॅरा केसीन हे 
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नािं शदले िाते. ह्या अन्न घटकाचं्या सहिायािा फायदा िीिसारख्या पदाथथ शनर्थमतीस अशधक होतो. अन्य 
आम्लािंा उपयोग करून िुद्ध केसीन शमळशिंणे हा शतसरा मागथ आहे. आशण तो िास्त सयुक्ततक आहे िं 
केसीन शिंभततीकरणािी प्रशक्रया थोड्या अिंधीत करता येते. 
 

या आम्लाचं्या प्रभािंी प्रशक्रयेसाठी दुधािे तपमान ६० अंि फॅ. ते १४० अं. फॅ. असणे आिंश्यक 
आहे. यापेक्षा कमी वकिंा िास्त तपमान झाल्यास, होणाऱ्या प्रशक्रया अपूणथ असतात असे प्रयोगाअंती शदसून 
आले आहे. यासाठी दूध कसे तापिंािं ेयाला गौण महत्िं आहे. रेनेटिा िंापर करािंयािा झाल्यास १०,००० 
दुधाच्या भागास १ भाग रेनेट पुरेसे असते. म्हणिेि १०,००० शलटर दुधास एक शकलो रेनेट पुरेसे असते. 
आशण या प्रयोगामुळे सुमारे ४० शमशनटात दुधािे दह्यात रूपातंर होऊ िकते. रेनेटिे प्रमाण िंाढिंनू म्हणिे 
दुप्पट, करून तो कालािंधी २० शमशनटापंयंत आणता येईल. रेनेटिी उपलबधता वकमत िंगैरे गोष्टी लक्षात 
घेऊन, यािे िंापरािंयािे प्रमाण ठरशिंणे योग्य होईल. रेनेटिे प्रमाण अशधक ठेिंले, तर तयार झालेल्या 
दह्यात पाण्यािे प्रमाण कमी रहाते िं त्यामुळे अशधक िागंले केसीन शमळणे ितय होते. 
 

दुधामध्ये मूळ आम्लता शकती आहे यािंरही केसीन शिंभततीकरणािी प्रशक्रया अिंलंबून आहे तािे 
काढलेले दूध, ॲम्फोटेरीक म्हणिे आम्ल तसे अल्कयुतत असते. पण काही काळानंतर ते आम्ल होऊ 
लागते. शितकी आम्लता िास्त, शततके शिंघटन लिंकर. यािाि अथथ असा की, दुधात खाण्यािा सोडा 
िंगैरे आम्लयुतत पदाथथ शमसळलेले असले तर त्यापासून िागंल्या प्रमाणात केसीनिा उतारा पडणार नाही. 
शनभळे दूध असणे यासाठी अत्यंत आिंश्यक आहे. ॲसेटीक आम्लासारख्या द्रव्यामुळे दुधािे शिंघटन सिंात 
लिंकर होऊ िकते असा अनुभिं आहे. सल्फ्युरीक ॲशसड (१० टके्क घनतेिे १० सी. सी. ॲसीड प्रशत २० 
शमलीलीटर दुधाला) ५ टततयापंयंत िंापरले तरी शिंघटन ताबडतोब शमळू िकते. या पद्धतीने तयार 
झालेल्या िो्यात पाण्यािा अंि बराि असतो त्यािप्रमाणे काही प्रमाणात क्स्नग्ध पदाथथही असण्यािा संभिं 
असतो. केसीनमध्ये क्स्नग्ध पदाथांिी आिंश्यकता नसते, म्हणून मुळात दूध घेतानाि शिंभततीकृत 
(सेपरेटेड) दूध घेणे योग्य. परंतु शिंभततीकृत दुधातंही ०·२ टके्क ते ०·५ टके्क क्स्नग्ध पदाथथ राहतात. म्हणून 
काही कारखान्यामधून हा क्स्नग्ध पदाथांिा उिंथरीत भाग घालशिंण्यासाठी दहीसुद्धा सेंरीफ्युगल 
मिीनमधून एकदा शफरिंले िाते. तयार झालेले दही, थंड िं गरम पाण्याने धुऊन पाण्यात शिंरघळू 
िकणारे सिंथ घटक बािूला करता येतात. दही धुण्यासाठी िंापरलेले पाणी िेव्हा स्िंच्छ पाण्यासारखे 
बाहेर येते, तेव्हा केसीनमध्ये पाण्यात शिंरघळणारे पदाथथ शिल्लक नाहीत असे समिािंयास हरकत नाही. 
 

तयार झालेला दह्यािा िोथा पूणथपणे िंाळिंणे आिंश्यक आहे. यासाठी हा िोथा, िाळीदार 
थाळ्यामध्ये साठिंला िातो. त्यायोगे काही पाण्यािे थेंब राशहले असल्यास ते गळून िातात. हा िोथा कसा 
िंाळिंािंा, हे सुद्धा गरिेनुसार ठरशिंले िाते. प्रत्यक्ष उन्हात, हे थाळे ठेिंनू वकिंा स्िंच्छ िाड िाळीदार 
कापडािंर हा िोथा पसरून, उन्हात, त्यातं असलेल्या पाण्यािे बाष्ट्पीभिंन करणे ितय आहे पण असे 
करीत असताना, त्यात िंातािंरणातंील धूळ-किरा वकिंा अन्य पदाथथ शमसळले िात नाहीत िंा त्यांिा 
संपकथ  होत नाही यािी कळिी घ्यािंी लागते. हे सिंथ धोके टाळण्यािे दृष्टीने, हा िोथा यंत्राव्दारे िंाळिंणे 
फार सोईिे. एखाद्या ड्रममध्ये िोथा भरुन त्या ड्रमला बाहेरून उष्ट्णता देऊन अथिंा गरम हिंिेे प्रिंाह 
ड्रममध्ये शफरिंनू िोथा िंाळिंणे ितय आहे. वकिंा मोठमोठ्या कपाटांमध्ये या थाळ्या ठेिंनू, त्या कपाटात 
गरम हिंा खेळिंणे अशधक सोयीस्कर. हा िोथा िंाळत असताना सारखा हलिंत ठेिंला तर अशधक सोईिे 
होते. यंत्राच्या सहाय्याने अिी सोय करणे सहि ितय असते. थाळे सतत हलिंत ठेिंणे वकिंा ड्रममधील 
आतील भाग िंक्राकार गतीने शफरता ठेिंणे यापैकी काही सोय करता येईल. यामुळे, िो्यािा सिंथ भाग 
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उष्ट्णतेला प्रगट होऊन पाण्यािे बाष्ट्पीभिंन सुलभ होते. िं सिंथ भागािे सारखे बाष्ट्पीभिंन झाल्यास 
केसीनला एकसंघ रंग येऊ िकतो. अन्यथा, तळािे केसीन करपल्यासारखे ताबंसू वकिंा काळसर 
होण्यािा संभिं असतो. 
 

केसीनिा उपयोग ज्यासाठी करािंयािा त्यािंर पुढील प्रशक्रया अिंलंबनू असतात. िंाळलेल्या 
केसीनिी एखाद्या यंत्रिलीत िात्यातून भकुटी करणे सोयीिे होते. अिी भकुटी साठिंणे सोपे, िं ती 
दीघथकाळ शटकशिंणेही ितय होते. 
 

केसीन पाण्यात शिंरघळत नाही. पण यात िर धुण्यािा वकिंा खाण्यािा सोडा शमसळला िं पाणी 
घालून िागंले ढिंळले, तर यािा िागंला लगदा तयार होतो. प्राप्त केसीनच्या २५ टके्क शडस्टील्ड िंॉटर िं 
१ ते ४ टके्क सोडा िंापरला तर हे द्रािंण िंापरण्यास सोयीिे होते. या द्रािंणािा उपयोग, रंगाकशरता 
प्रभािंीपणे होतो. यात बुरिी िंगैरे न होण्यासाठी काही प्रती-िीिंकेही िंापरता येतील. 
 

केसीन तयार करण्याच्या शनरशनराळ्या पद्धती अंमलात आल्या आहेत. अमेशरकेमध्ये सध्या अनेक 
कंपन्या केसीन तयार करीत असून त्यानंी तेथील दुग्धिाळािंी करार करून त्यािें भशिंष्ट्यकाळात शनमाण 
होणारे केसीनही स्िंतःकरीता राखून ठेिंले आहे. अद्याप या केसीनिा िंापर भारतात मोठ्या प्रमाणािंर होत 
नाही. त्यामुळे उत्पादन िंाढल्यािंर त्यािा शिंशनयोग कसा करतात हा एक यक्ष प्रश्नि राहणार आहे. तसेि 
केसीन शनमाण करण्यासाठी ििी शनरशनराळी आम्ले िंापरणे ितय झाले आहे िंा त्यािें प्रमाणही 
ठरशिंण्यात आलेले आहे, तसेि काही िंनस्पतींिे िीकही या बाबतीत उपयोगी पडतील वकिंा काय 
याबाबत संिोधन करणे आिंश्यक आहे. भारतीय संस्कृतीत काही झाडे ही धार्थमक महत्िंाला पोहोिली 
आहेत. त्या झाडािंा उपयोग मानिंाच्या शहतासाठी करता येणे ितय असते. उंबरािे झाड यापैकी एक आहे 
अंिीरासारख्या शदसणाऱ्या झाडािंा िीक, रेनेट म्हणनू िंापर करता येईल असा काही िुन्या उल्लेखािंरून 
शनष्ट्कर्षथ काढता येईल. त्या दृष्टीने संिोधन होणे आिंश्यक आहे. 
 

केसीनिा उपयोग रंगासाठी करता येतोि पण अन्य गोष्टीही त्यापासून करणे ितय आहे. वडकापेक्षा 
अशधक शिकटपणािा गुण त्यात असल्यामुळे त्याचं्या पेस्टपासून शनरशनराळे शिकटिंणारे पदाथथ करणे ितय 
आहे. ॲरल्डाईट, स्टीकफास्ट िंगैरे सारखे पदाथथही केसीनपासून तयार करणे सुलभ आहे. शिनी मातीिी 
भाडंी, कािेिी उपकरणे यासाठीही िेथे िोडािोडीिी आिंश्यकता असते, त्या शठकाणी केसीनपासून 
तयार केलेल्या “ग् ल्यू” िा उपयोग होतो. शनरशनराळ्या तऱ्हेच्या शिकटपट्ट्या, मग त्या िखमेिंर 
लािंािंयाच्या असोत, वकिंा इन्सुलेिन म्हणून िंापरािंयाच्या असोत, त्या सिंथ शिकटपट्ट्या या 
केसीनपासून करता येतील पाश्चात्त्य देिात अनेक शनरशनराळी नािं े धारण करून पदाथथ उपलबध झाले 
आहेत. केसीनमध्ये काही प्रमाणात बोरॅतस शमसळून यािा शसमेंटसारखा िंापर करता येईल. या केसीन 
शसमेंटिा उपयोग अनेक िोडािोडीत सुलभतेने करता येईल. िंॉटर प्रूवफग करणे िंगैरे कामासाठी 
केसीनिा उपयोग ितय आहे हस्तीदंत पुडीत केसीन शमसळून अथिंा अन्य पदाथथ शमसळून नकली 
हस्तीदंत शनमाण करणे ितय झाले आहे. केसीनिा उपयोग, अाटीरेडीअन्ट; वकिंा अाटीकरोझीव्ह म्हणनूही 
करता येतो. यापासून उत्तम प्लाक्स्टक करणे ितय आहे. पाश्चात्य देिात हिंचे्या आद्रथतेिा पशरणाम वभती 
वकिंा िशमनीिंर होऊ नये म्हणून केसीनिा उपयोग केला िातो. अनेक उद्योगामध्ये िेथे कोरड्या 
खोल्यािंी आिंश्यकता असते, अिा शठकाणी केसीनिा उपयोग िागंल्या तऱ्हेने होऊ िकेल. केसीनपासून 
नकली शलनोशलयम, नकली िामडेसुद्धा तयार करता येते. काही संिोधकानंी यािा उपयोग नकली हाडे 
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तयार करण्यासाठी केला आहे. िनािंरािंी नकली विगेसुद्धा त्यापासून करता येतील असा काही मंडळींिा 
दािंा आहे. केसीनपासून किकडे बनिंणे फारसे कठीण नाही. शिंिरे्षतः या सिंथ पदाथािी वकमत 
केसीनच्या िंापरामुळे कमी ठेिंणे ितय होईल. कापडाचं्या छपाईसाठी केसीनिा मोठ्या प्रमाणािंर उपयोग 
केला िातो. ज्या रंगानंा धातूिी शझलाई आिंश्यक असते, असे रंग केसीनपासून िागंल्या तऱ्हेने तयार 
होतात. त्यािप्रमाणे सुताला शझलाई, मऊपणा आणण्यासाठी केसीन फार उपयोगी पडते. 
 

केसीनिा उपयोग मानिंी खाद्यासाठीही करणे ितय आहे. शिंिरे्षतः िाकाहारी मंडळींना 
प्रोटीन्सिा पुरिंठा होण्यासाठी शद्वदल धान्ये वकिंा भईुमुगासारखे तैलयुतत पदाथािा िंापर करािंा लागतो. 
दूध हे िरी प्राशणिन्य अन्न असले तरी त्यािा अतंभािं िाकाहारात केलेला आहे. म्हणून केसीनिा उपयोग 
प्रशथनाचं्या पुरिंठ्यासंाठी करणे शनरे्षधाहथ नाही. लॅतटेरीन, ग्लॅतटोिन, गुटमनिे दुधािे सकस पीठ, 
मुलेतटोल िंगैरे नािंानंी पाश्चात्य देिात केसीनपासून तयार केलेले पदाथथ उपलबध होतात. केसीनिा 
उपयोग पािं, शबक्स्कटे, केक यासाठीही करता येतो. अंड्यापासून िसा प्रशथनािंा पुरिंठा होतो, तसा 
केसीन पदाथांपासूनही करणे ितय आहे. कृशत्रम दूध तयार करण्यासाठी केसीन, खाण्यािा सोडा, लोणी 
वकिंा क्रीम अथिंा बटरऑईल यािा िंापर करता येईल. केसीनिे असे शिंशिंध उपयोग आहेत. कागदधंद्यात 
आिकाल यािंा िंापर फार मोठ्या प्रमाणािंर होत आहे. बुटपॉलीि, पेया, थर पातळ करणे वकिंा रंग 
घालिंणे यासाठीही आता केसीनिा िंापर करता येतो. 
 

अद्याप भारतात त्या दृष्टीने शिंिरे्षिी िंाटिाल झालेली नाही. कदाशित यािी कारणे िंगेळी 
असतील. केसीनच्या गुणधमािे अन्य पदाथथही उपलबध होत असािंते. परंतु औद्योशगक उपयोगात िर 
केसीनिा िंापर केला, तर वकमतीिी पातळी कमी ठेिंणे ितय होईल असे िंाटते. काही िृंक्ष िसे कल्पतरू 
म्हणून शिंशिंध उपयोगात उपयुतत ठरतात, तसेि हे कामधेनूिे दूध शनरशनराळ्या स्िंरूपात औद्योशगक 
शिंकासास हातभार लािं ूिकेल असे िंाटते. 
 

 
केसीनिी मान्य मानके पुढीलप्रमाणे आहेत. 
आद्रथता (िंिनाने) १०·० 
एकूण क्षार (अिं) २·५ 
आम्लात न शिंरघळणारे क्षार ०·१ 
क्स्नग्धािं १·५ 
नायरोिन (िंिनाने) १४·५ 
आम्लता ६ ते १४ 
िीिंाणू संख्या ५०,००० 
कोलीफामथ िीिंाणू  १० 
बुरिी िीिंाण ू ५० 

 
★ ★ 
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२०. काही उपपदार्थ 
 

दुग्ध पदाथथ शनर्थमती करतानंा िे उपपदाथथ शनमाण होतात त्यािंी योग्य शिंल्हेिंाट किी लािंायिी 
हा प्रश्न डोळ्यापंुढे उभा असतो. एक तर या उपपदाथामध्ये काही मौल्यिंान अन्न घटक असतात वकिंा 
त्याच्या शनस्सारणािे प्रश्न सोडिंले नाहीत तर उपद्रिं होण्यािा संभिं असतो. दूध योिनामंध्ये शनःस्सःरण 
यंत्रणा बसशिंणे अटळ असते. खाद्यपदाथािे अखाद्य पदाथात समातंर करणे सयुततीक नाही. शिंिरे्षतः 
आपल्या देिात अन्न उत्पादनात लक्षणीय शिंर्षमता असल्यामुळे दुग्ध उपपदाथािे शकफायतिीर खाद्य 
िंस्तूमध्ये रूपातंर करणे योग्य. गेल्या काही िंर्षात प्रगत देिामध्ये अिा िंस्तू शनर्थमतीबाबत प्रगती झाली 
आहे. 
 

पाश्चात्य धर्थतिे दुग्धिन्य पदाथथ तयार करतानंा शमळणारे उपपदाथथ पुढील प्रमाणे आहेत. 
 

मूळ पदाथथ शमळणारा उपपदाथथ 
क्रीम शिंभततीकृत दूध 
लोणी ताक 
िीझ  
केसीन व्हे 

 
तर भारतीय पदाथथशनमीतीतून शिंभततीकृत दूध, ताक, व्हे, लस्सी, तुपािी बेरी, िंगैरे उपपदाथथ 

शमळतात. या सिंथ पदाथामध्ये पुढीलप्रमाणे अन्नघटक असतात. 
 
उपपदाथांिे नािं 
गाईच्या दुधापासून पाणी क्स्नग्धािं प्रशथने दुग्ध िकथ रा क्षार 
१) शिंभततीकृत दूध ९०·६ ०·१ ३·६ ५·० ०·७ 
२) ताक ९१·० ०·४ ३·४ ४·५ ०·७ 
३) लस्सी ९६·२ ०·८ १·४ १·२ ०·४ 
४) बेरी ९·७ ६१·४ २४·८ – ४·१ 
५) छन्ना व्हे ९३·६ ०·५ ०·४ ५·१ ०·४ 
६) िीि व्हे ९३·१ ०·३ ०·९ ४·९ ०·६ 
७) ॲसीड केसीन ९३·१ ०·१ १·० ५·१ ०·७ 
 

या उपपदाथांिा िंापर पुढीलप्रमाणे करण्यात येतो वकिंा करता येईल. 
उपपदाथथ िंापरण्यािे तंत्र खाद्यपदाथािे नािं 

शिंभततीकृत दूध पाश्चरीकरण 
शनिंतूकीकरण 

सुिंासीक दूध 
शनिंतुक सुिंासीक दूध 
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आम्लता िंधथन शिंरिलेले ताक 
ॲसीडो शफलासू दूध 
बागेरीयन बटर शमल्क 

 आम्लतािंधथन िं संहतीकरण संहत आम्ल शिंभततीकृत दूध 
 संहतीकरण संहत शिंभततीकृत दूध 

गोड शिंभततीकृत दूध 
गोठिंलेले शिंभततीकृत दूध 

 शनिथलीकरण साखळिंणे दूध भकुटी 
कॉटेि िीि 
बेकसथ िीि 
खाद्य केसीन 

ताक आम्लता िंधथन िं संहतीकरण 
शनिथलीकरण 
साखळिंणे 

सहत ताक 
ताक पूड 
मृदू िीि 

व्हे आम्लता िंधथन 
संहतीकरण 
शनिथलीकरण 
साखळिंणे 

व्हे पेय, िीस्ट व्हे 
व्हे पेस्ट, दुग्धिकथ रा 
व्हे पूड 
शरकोटा वकिंा अन्य प्रकारिे िीि 

लस्सी बफथ , साखर िंगैरे पेय 
बेरी प्रशक्रया टॉफी, वकिंा भारतीय शमठाईत 

शमसळण्यािोगते द्रािंण 
 

व्हे पासून तयार होऊ िकणाऱ्या पेयाबंाबत पुरेसे संिोधन झाले आहे िं आता अिा तऱ्हेिी पेये 
शनमाण करण्यास हरकत नाही. ही पेये मद्याकथ सहीत िं रहीत असू िकतात. त्यापकैी एकािी कृती 
पुढीलप्रमाणे आहे. 
 

व्हे व्हीट : 
 

छन्ना पनीर तयार करताना केलेले शमळणारे व्हे एकदा शिंभततीकरण (सेपरेटर) यतं्रातून शफरिंािं े
िं नंतर डबल िॅकेटेड भाडं्यातून ३० शमशनटे िंाफळािं.े ते िंातािंरण तपमानाइतके थंड करून एक रात्र 
शनिंळू द्यािं े त्यायोगे प्रशथनािंा लोंबकळणारा थर, खाली बसतो. मग तो एका स्िंच्छ फडतयातून गाळून 
घ्यािंा. यात ५० टके्क साखरेिा पाक, एकूण व्हेच्या २२ ते २३ टके्क पयंत िं १० टके्क सायरीक ॲसीड, एकूण 
व्हेच्या २ टके्क रंग िं स्िंाद आिंडीप्रमाणे त्यात शमसळािं.े त्यात शिंशिष्ट प्रकारच्या सूक्ष्मिंतंूिे शिंरिण 
लािंािं ेिं ते २२ अंि सें. तपमानात सुमारे १४ तास ठेिंािं.े बाटल्यामंध्ये भरून बाटल्यानंा पत्रा िं कॉकथ िी 
सीलबंद बुिे लािंािंीत. त्यायोगे शनमाण होणारा काबथन डाय ऑतसाईड उडून िात नाही. हे पेय िागंल्या 
तऱ्हेने लोकशप्रय होत आहे. 
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व्हे पासून दुग्धिकथ रा तयार करता येते. लॅतटोझ सिंथसाधारणपणे तीन रूपात अक्स्तत्िंात शदसते. 
पशहली दोन रूपे स्फशटकस्िंरूपी शक्रस्टलाईज् आहेत. तर शतसरे कािेसारखे शदसणारे पण शबगर स्फटीक 
अिंस्थेतील रूप आहे. लॅतटोझ हायड्रेटच्या रूपात ही िकथ रा सिंथसाधारणपणे शमळते िं या सयुंगालाि 
व्यापारी संज्ञा लॅतटोि शदली िाते. लॅतटोि तयार करण्यासाठी िीि व्हेिा िंापर केला िातो. ॲसीड 
केसीन व्हे सुद्धा िंापरता येईल. भारतात छन्ना करताना िे व्हे शमळते त्यािा िंापर करणे अशधक सुलभ 
होईल. 
 

बािारामध्ये लॅतटोिच्या तीन मान्य प्रती आहेत. पशहली प्रत अिुद्ध वकिंा कू्रड. दुसरी खाद्य िं 
शतसरी ‘यूएसपी’ वकिंा और्षधी म्हणून उपयोगी पडािंी इतकी िुद्ध. या तीन प्रकारािें घटकानुसार 
पुढीलप्रमाणे िंगीकरण करता येईल. 
 

तपिील शकमान अपेक्षा  
 अिुद्ध कू्रड खाद्य और्षधोपयोगी 
लॅतटोि टके्किंारी ९८·४ ९९·० ९८·८५ 
आद्रथता ०·३ ०·५ ०·१ 
प्रशथने ०·८ ०·१ ०·०१ 
क्षार ०·४ ०·२ ०·०३ 
शलपीडस् ०·१ ०·१ ०·०१ 
आम्लता टके्किंारी ०·४ ००·६ ०·०४ 
 

कृती : 
 

व्हे प्राप्त झाल्यािंर त्यािंर उष्ट्णतेिी प्रशक्रया केली िाते. त्यायोगे व्हेमधील प्रशथन, कण, क्षार, 
आम्लता िंगैरे शनघनू िाऊ िकतात. या घटकाचं्या िंगळण्यामुळे उरलेल्या ‘व्हे’ ला दाटपणा येतो िं 
िुद्धतेमुळे त्यािे पढेु स्फशटकीकरण िागंले होते. त्यानंतर हे व्हे शिंभततीकरण यंत्रातून शफरिंले िाते. 
त्यायोगे प्रशथने, क्षार िंगैरे िड घटक बािूला काढले िातात. िं उरलेल्या व्हेिे संहतीकरणाच्या यंत्रणेतून 
साखरेप्रमाणे स्फटीकीकरण करण्यात येते. लॅतटोि शनर्थमतीत पढुीलप्रमाणे प्रिंाह सत्र असते : 
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भारतीय मानक संस्थेने दुग्धिकथ रेबाबत खालीलप्रमाणे आिंश्यक बंधने घातली आहेत. 
 

गुणधमथ प्रमाण 
एकूण क्षार – िंिनी टके्किंारी १·५ 
क्स्नग्धािं २·५ 

 
काही दुग्धजन्द्य पदार्ांचे णनजथिंीकरि : 

 
गेल्या दोन दिकात दुधाप्रमाणेि दुग्धिन्य पदाथथही शनिथलीत करण्यािे यिस्िंी प्रयत्न करण्यात 

आले आहेत. कमी िागेत साठिंणूक, आिंश्यक तेव्हा मूळ पदाथासारखे पनुघथटन, िंाहतुकीत सुलभता; 
िंगैरे बरेि फायदे या शनिथलीकरणामुळे शमळू िकतात. परंतु मूळ दुधापेक्षा पदाथथ शनिथलीत करून 
साठिंण्यात अनेक प्रकारिी आव्हाने आहेत िं ही आव्हाने केिंळ शिद्द म्हणून न स्िंीकारता आर्थथक 
तुलनेतूनि त्या पद्धतींिा स्िंीकार करणे योग्य होईल. 
 

१) ताक पूड : 
 

याशंत्रक पद्धतीने क्रीमिे लोणी तयार करताना शमळणारे ताक (बटर शमल्क) आम्लतेच्या दृष्टीने 
आम्लतािनू्य असते असे म्हणािंयास हरकत नाही. पण शिंरिण लािंनू तयार केलेले लोणी तयार करताना 
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शमळणारे ताक तुलनेने आंबट असते. या दोन प्रकारच्या ताकापासून केलेल्या पुडीत पुढीलप्रमाणे घटक 
असतात. 
 
 आद्रथता क्स्नग्धािं प्रशथने दुग्ध िकथ रा खशनिे आम्ल 
गोड ताक २·८ ५·३ ३४·३ ५०·० ७·६ – 
आम्ल ताक ४·८ ५·७ ३७·६ ३८·८ ७·४ ५·७ 

ज्या पद्धतीने शिंभततीकृत दुधािी भकुटी तयार करतात त्यािप्रमाणे ताकािी पूड, रोलर वकिंा स्पे्र 
ड्रायरिंर करता येते. पािंडर तयार करण्यापूिंी िर ताक पाश्चराईि करून िागंले एकिीिं करता आले 
तर त्यािी पूड िागंली होते. आंबट ताकािी पूड करािंयािी असेल तर त्यात लॅतटोबसॅील, िं लोटीतस 
नािंाच्या िीिंाणूंिे शिंरिण लािंणे इष्ट. पुरेसा आंबटपणा आल्यािंर त्या ताकािी पूड करािंी. आंबट 
ताकपुडीिा उपयोग, लस्सी तयार करण्यासाठी िागंला होईल. पाशश्चमात्य देिात ताकपुडीिा उपयोग पि ू
खाद्य म्हणून केला िातो. त्यािप्रमाणे बे्रड, केतस, शबस्कीटे यातही पुडीिा उपयोग करता येतो. 
 

२) व्हे पूड : 
 

िीि तायर करताना िो ताकासारखा पदाथथ बाहेर पडतो, त्याला “व्हे” असे नािं आहे. यामध्ये 
दुग्धिकथ रा अशधक प्रमाणात असते. तर प्रशथनािें प्रमाण कमी राहते. दुग्ध िकथ रेमुळे, त्यािी पूड करणे 
अिंघड होते. व्हे पुडीतील घटक पुढीलप्रमाणे असतात. 
 
 आद्रथता क्स्नग्धािं प्रशथने दुग्ध िकथ रा खशनिे 
िेडर िीि मधील “व्हे” ४·५ ०·९ १२·९ ७३·५ ८ 
कॉटेि िीि ३·२ ०·० १३·० ६६·६ १० 
 

प्रथीने िं दुग्ध िकथ रा िं खशनिे, या भकुटीमध्ये भरपूर प्रमाणात असतात ताकासारखीि यािी पूड 
तयार करता येते. परंतु उष्ट्ण प्रशक्रया करण्यापूिंी, “व्हे” िे शिंभततीकरण करािं.े त्यािप्रमाणे दुग्ध िकथ रा 
पाकातीलसाखरेप्रमाणे साका धरणार नाही यािी काळिी घ्यािंी लागते. या भकुटीिी साठिंण दूध 
भकुटीसारखीि करािंी लागते. सिंथ घटकापेंक्षा िकथ रा सिंात प्रथम आद्रथता िोर्षनू घेते. म्हणून या 
भकुटीच्या शपिव्या ितय तेिंढ्या हिंाबंद कराव्या लागतात. या भकुटीिा पिू िं पक्षी खाद्य म्हणून 
महत्त्िंािा उपयोग आहे. पाश्चात्य पद्धतीनुसार िेिंणानंतर िे गोड पदाथथ िंापरले िातात त्यात या 
भकुटीिा िंापर होऊ िकतो. त्यािप्रमाणे प्रशक्रयेत िीिमध्ये स्िंादासाठी शहिा उपयोग करतात. शबक्स्कटे, 
केतस, कन्फेतिनरी यातही िंापर होऊ िकतो. 
 

३) मिंई पूड : 
 

मलई वकिंा क्रीमिी भकुटी करणे ितय आहे. परंतु मलई भकुटी शटकणे िं शटकिंणे कठीण आहे. 
त्यामुळे या भकुटीिी मोठ्या प्रमाणािंर शनर्थमती केली िात नाही. 
 

मलई भकुटीतील घटक पुढीलप्रमाणे असतात. 
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आद्रथता क्स्नग्धािं प्रथीने दुग्ध िकथ रा खशनिे 
०·८ ६५·० १३·४ १८·९ २·९ 

 
िागंल्या मलईिे प्रमाणीकरण करण्यात येते. क्स्नग्धािं िं क्स्नग्धेतर घटक यािे १:१ प्रमाण 

ठेिंण्यात येते. नंतर तो पाश्चराईि केली िाते; आशण ३००० पौंड प्रती िौरस इंि दाबाखाली एकिीिं 
करण्यात येते. त्यानंतर शतिे सहिीकरण करण्यात येते िं भकुटी शनमाण केली िाते. मलई भकुटी 
यंत्रणेच्या बािूला शिकटून बसते. म्हणून ती शिकटण्यापूिंीि काढून घेणे आिंश्यक आहे. शिकटा 
काढण्यासाठी िंारंिंार खरिंडू नये, कारण त्यायोगे क्स्नग्ध घटकािें तेलसादृि पदाथात रूपातंर होते िं 
भकुटीला तेलकट स्िंरूप प्राप्त होते. िागंल्या शरतीने पकॅबंद केलेली मलईपूड २ ३ मशहने शटकू िकते. 
परंतु १० ते १५ अंि से. तपमानात ती अशधक काळ शटकू िकते. 
 

ह्या भकुटीिा मुख्यत्िं े करून १) कन्फेतिनरी बेकरी उद्योगात, २) मलई िीिसाठी वकिंा 
िॉकलेट आइस्क्रीमसाठी उपयोग होतो. 
 

िंोिी पूड : 
 

ऑस्रेशलयन िास्त्रज्ञानंी लोण्यािी भकुटी तयार करण्यात यि शमळिंले आहे. लोणी भकुटीत 
क्स्नग्धािंािे प्रमाण मूळ लोण्याइतकेि असते. या भकुटीतील मुख्य घटक पुढीलप्रमाणे : 
 
आद्रथता क्स्नग्धािं क्स्नग्धेतर 

घनघटक 
केसीनेट 
सायरटे 

इमीस्त्री 
फायर 

प्रिंाही 
माध्यम 

प्रिंी 
ऑतसीडेंट 

०·६ ८१·९८ ६·७० ६·७ ३·५० ०·५० ०·०२ 
 

लोणीपूड तयार करण्यासाठी पुढील रासायशनके िंापरली िातात. 
घटक प्रमाण शकलोमध्ये 
पाश्चराईज्ड क्रीम (६२ टके्क क्स्नग्धािं) १३२ 
कोरडे आंबट केसीन ६·० 
सोशडयम सायरेट १·० 
शिंभततीकृत दूध (९ टके्क एकूण घन) २०·० 
सोशडयम हायड्रातसाईड (२ टके्क) ७·० 
क्ग्लसरॉल मोनो स्टीअरेट (३६ टके्क) ३·५ 
सोशडयम अल्युशमशनयम शसलीयेट ०·५ 
बयुशटलेटेड हायड्रॉतसी ॲशनखोल १०·९ (ॲशनसोल) 
 

सुमारे ६० ते ६२ टके्क घृतािं असलेली मलई पाश्चराईि करण्यात येते. सोशडयम सायरटे त्यात 
शमसळून ते शमश्रण एकिीिं करण्यात येते. शिंभततीकृत दुधात केसीन शमसळून त्यात सोशडयम 
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हायड्रॉतसाईड हलके हलके घातले िाते. रीसरॉल मोनोस्टीअरेट शिंतळिंनू त्यात ॲटी ऑक्तसडेंट 
शमसळले िाते. हे सिंथ शिंभततीकृत दुधात शमसळून मग मलईच्या शमश्रणात घालािं.े नंतर हे शमश्रण स्पे्र 
ड्रायरमध्ये आटिंनू त्यािी पूड तयार करतात. या भकटीत सोशडयम अल्युशमशनयम शसशलकेट िं कॅक्ल्ियम 
फॉस्फेट शमसळले िाते. 
 

ही भकुटी िागंल्या पवॅकगमध्ये २ ते ३ मशहने शटकू िकते. या भकुटीिा मुख्य उपयोग आइस्क्रीम, 
बेकरीिे पदाथथ, सॉस िंगैरेंसाठी होतो. 

याि पद्धतीने आइस्क्रीम शमतस, िीि, खिंा यािंीसुद्धा भकुटी करता येते. श्रीखंडपूडसुद्धा अिा 
रीतीने तयार करता येईल. 

 
★ ★ 
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२१. दुग्धजन्द्य पदार्ांची मान्द्य असिेंिंी मानके व गुि णनयत्रिे 
 

काही व्याख्या : 
 

या व्याख्या कायद्याच्या परीभारे्षत शदल्या नसून कायद्याच्या दृष्टीने स्पष्ट केलेले अथथ आहेत. 
 

दूध : दुभत्या िनािंराचं्या सडातूंन पूणथपणे काढलेला स्त्रािं. या स्त्रािंामध्ये शिकािा–
कोलस्रमिा–अंतभािं नाही. दुभते िनािंर व्याल्यापासून सुमारे दहा शदिंस शनघणारे दूध, िीक या 
स्िंरूपात असते. दुधाच्या शनरशनराळ्या प्रकारिे िंणथन स्िंतंत्रपणे पढेु शदलेले आहे संपूणथपणे काढलेला 
स्त्रािं, असा उल्लेख करण्यािे मुद्दाम कारण म्हणिे धार काढताना, पशहल्या धारा, मधल्या धारा आशण 
ििेंटच्या धारा याचं्यातील दुधािे पृथःकरण केले तर संपूणथ दुधापेक्षा िंगेळे असेल. पशहल्या धारेत क्स्नग्धािं 
अगदी कमी तर ििेंटच्या धारेत सिंात अशधक. म्हणून सपूंणथ दोहनानंतर िो शमश्र स्त्रािं शमळेल त्याला दूध 
ही संज्ञा आहे. 
 

पाश्चरीकृत दूध : ज्या दुधातील प्रत्येक कण शकमान ६ अंि सें. तपमानाला तापिंला आहे िं त्याि 
तपमानाला ३० शमशनटे श्रारण केला आहे वकिंा ७१·५° सें. तपमानाला तापिंनू त्याि तपमानाला १५ सेकंद 
ठेिंला आहे वकिंा अिाि तऱ्हेच्या अन्य मान्य उष्ट्णतामानाला तापिंनू ठराशिंक काल धारण केला आहे िं 
ताबडतोब १ अंि से. वकिंा कमी तपमानाला थंड केला आहे, अिा दुधाला पाश्चरी कृत दूध असे म्हणतात. 
पाश्चरीकृत दूध फास्फटेझ कसोटीला नकाराथी उतरणे आिंश्यक आहे. 
 

स्टरथिंाईज्ड लकवा णनजथतूक दूध : िे दूध ११५ से. गे्र. उष्ट्णतामानाला १५ शमशनटे वकिंा १४५ सें. 
उष्ट्णतामानाला ३ सेकंद वकिंा अिाि तऱ्हेच्या मान्य उष्ट्णतामानात मान्य काल तापिंलेले असेल िं िे 
शनिंतूक दूध सिंथसाधारण िंातािंरणात १५ शदिंस शटकू िकेल, अिा दुधािी शिंक्री ज्या भाडं्यात 
(बाटलीमध्ये) ते तापिंले असेल अिाि भाडं्यातून (बाटलीतून) करता येईल. त्यािप्रमाणे या दुधात 
टर्थबडीटी कसोटी लािंली असता, आल्बयुमीनिा अंिसुद्धा सापडता कामा नये. 
 

सुगंधीत–फ्िेंवडथ–दूध : ज्या तऱ्हेिा िंास घातला असेल, त्यािा नामशनदेि दुधाच्या बाटलीिंर 
करून त्यात कािू, बदाम, शपस्ते वकिंा अन्य िंलेिीसारखे पदाथथ घातले असतील वकिंा नसतील िं िे 
सुगंधीत दूध शकमान पाश्चरीकृत, स्टरथलाइज्ड वकिंा शनदान उकळिंलेले (सुिंास घातल्यािंर) असेल असे 
दूध. 
 

प्रमािीत दूध : गाईिे अथिंा म्हिीिे दूध अथिंा शमश्र दूध ज्यािें घृतािं प्रमाण ४·५ टके्क िं 
क्स्नग्धेतर घटक ८·५ टके्क इतके प्रमाणीत केले आहेत िं िे तयार करण्याकरीता घृतािं काही प्रमाणात 
काढले आहेत िंा शमसळले आहेत िं ज्यात शिंभततीकृत दूध शमसळले आहे अथिंा नाही, तसेि पुनघथटीत 
क्स्नग्धािंशिंरहीत शमसळले आहे वकिंा नाही, िे दूध पाश्चराईि केले असून फॉस्फेटेझ कसोटी नकाराथी 
दाखिंते ते दूध. 
 

पुनघथटीत दूध : दुधािे क्स्नग्ध िं क्स्नग्धेतर घटक िं पाणी यािें एकिीिंन (होमोशिनायझेिन) 
करून िे पाश्चरीकृत केले आहे फॉस्फोटेझ कसोटीस नकाराथी उतरते असे दूध. 
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टोणड दूध : गाईिे िंा म्हिीिे दूध, दुधािी भकुटी िं पाणी अथिंा क्स्नग्धताशिंरहीत दूध यािें शमश्रण 
अथिंा ज्या दुधातून काही प्रमाणात क्स्नग्धता काढली आहे अथिंा ज्या दुधात काही प्रमाणात क्स्नग्धता 
शमसळली आहे, असे पाश्चरीकृत िं फॉस्फोटेझ कसोटीस नकाराथी उतरणारे दूध अिा दुधात िर दूध 
भकुटी िंापरली असेल तर तयार झालेल्या दुधािी कसलाही थर िमा होता कामा नये. यातील क्स्नग्धता 
३·१ टके्कपेक्षा कमी नसािंी िं क्स्नग्धेतर घटक १८·५ टततयापेंक्षा कमी नसािं.े 
 

डबिं टोन्द्ड दूध : 
 

व्याख्या िंरीलप्रमाणेि फरक फतत क्स्नग्ध घटकात आहे. क्स्नग्ध घटक शकमान १·५ टके्क असािं ेिं 
क्स्नग्धेतर घटक ९ टके्कपेक्षा कमी असू नये. 
 

गाई–म्हिीच्या दुधात शकमान क्स्नग्ध िं क्स्नग्धेतर घटक याचं्यात व्याख्या या दृष्टीने 
राज्याराज्यातून तफािंत आहे. आसाम, शबहार, िंदीगढ, शदल्ली, गुिराथ, हशरयाणा, महाराष्ट्र, पंिाब, 
उत्तर प्रदेि या राज्यात म्हिीच्या दुधात शकमान ६ टके्क क्स्नग्धािं िं ९ टके्क क्स्नग्धेतर घटक असणे 
आिंश्यक आहे. 
 

या उलट अंदमान, शनकोबार, आंध्र प्रदेि, दादरा, नगर हिंलेी, गोिंा, दीिं दमण, केरळ, 
लक्षदीप, तामीळनाडू, मणीपूर, कनाटक, नेफा, नागालाड, ओरीसा पाँडेिरी, शत्रपुरा िंगैरे राज्यात 
म्हिीच्या दुधात शकमान क्स्नग्धािं ५ टके्क िं क्स्नग्धेतर घटक ९ टके्क अपेक्षीत आहेत. 
 

गाईच्या दुधाच्या बाबतीत िदंीगढ, हशरयाना, पंिाब, अंदमान या राज्यात ४ टके्क िं क्स्नग्धेतर 
घटक ८·५ टके्क तर इतर सिंथ राज्यात तेि प्रमाण ३·५ टके्क िं ८·५ आहे. 
 

दूध शिंक्री करीत असताना िर ते कोणत्या प्रकारिे दूध आहे यािा िाहीर उल्लखे केला नसेल तर 
ते म्हिीिे दूध असे समिण्यात येते. 
 

दुग्धिन्य पदाथात पुढील पदाथांिा प्रामुख्याने समािंिे केलेला असतो : 
१) क्रीम, २) मलई, ३) दही, ४) शिंभततीकृत दुधािे दही, ५) छन्ना, ६) शिंभततीकृत दुधािी 

भकुटी, ७) शिंभततीकृत दुधािा छन्ना, ८) िीि ९) प्रोसेस्ट िीि, १०) आइस्क्रीम ११) शमल्क आईसेस, 
१२) आटीिं दूध १३) गोड आटीिं दूध, १४) आटीिं शिंभततीकृत दूध, १५) दूध भुकटी, १६) गोड आटीिं 
शिंभततीकृत दूध, १७) शिंभततीकृत दुधािी भकुट, १८) अंितः शिंभततीकृत दुधािी भकुटी, १९) टेबल 
बटर, मस्का २०) देिी लोणी, २१) बाल आहार. 
 

१) क्रीम : हा पदाथथ गाईच्या िं म्हिीच्या वकिंा दोन्ही एकत्र केलेल्या दुधापासून शिंभततीकृत 
केलेला असािंा िं २५ टके्क पेक्षा कमी क्स्नग्धता नसािंी. 
 

२) मिंई : हा पदाथथ म्हणिे गाई, म्हिीिे दूध अथिंा दोन्ही एकत्र करून तापिंनू त्यािंर िमा 
झालेला पदाथथ िं यािी क्स्नग्धता २५ टततयापेक्षा कमी नसते. 
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३) दही : पाश्चरीकृत अथिंा उकळलेल्या दुधाला नैसगीक अथिंा कृत्रीम, शनरुपद्रिंी, िीिंाणूंिे 
शिंरिण लािंनू केलेला पदाथथ. ज्या दुधापासून हे दही केले असेल त्या दुधाइतकेि दह्यामध्ये क्स्नग्ध िं 
क्स्नग्धेतर घटक राहतील. ज्या िंळेी शिंभततीकृत दुधापासून केलेल्या दह्याइतके िंा त्याऐिंिी अन्य 
दुधापासून दही केले असेल िं तसा उल्लेख केला नसेल तर ते म्हिीच्या दुधािे दही मानले िाते. 
 

४) छन्ना : (पनीर) म्हिीिे वकिंा गाईिे दूध शिंरिणाने अथिंा वलबाच्या रसाने फाटिंनू त्यािा 
केलेला िोथा. यात ७० टततयापेक्षा आद्रथता असू नये िं ५० टततयापेक्षा कमी एकूण ड्राय फॅट नसािंी. 
शिंभततीकृत दुधापासून केलेल्या छन्न्यामध्ये हेि प्रमाण ७० टके्क िं १३ टके्क असािं े
 

५) चीज : हा पदाथथ पूणथपणे पाशश्चमात्य असल्यामुळे यासाठी काही भारतीय पशरमाणे ठरशिंण्यात 
आलेली नाहीत. सिंथसाधारणपणे ४३ ते ४७ टक्क आद्रथता असािंी. 
 

आइस्क्रीम, कुल्फी, िॉकलेट आइस्क्रीम हे पदाथथ दूध िं त्याचं्या पदाथापासून तयार करून त्यात 
साखर, अंडी, फळािें रस, फळािें तुकडे, खायिे रंग, स्िंाद िं स्टािंीलायझर दुभत्सीफायर त्यात 
शमसळलेले असतील िं हे शमश्रण गोठिंण्यापूिंी तापिंलेले असेल. तयार पदाथात १० टके्कपेक्षा कमी 
क्स्नग्धता, ३ टके्कपेक्षा प्रशथने िं ३६ टके्कपेक्षा कमी एकूण घन प्रमाण पदाथथ नसतील. फळे वकिंा कािूसारखे 
पदाथथ घातल्यास त्यािें प्रमाण िंिनाने ८ टके्क पेक्षा कमी असेल. 
 
शमल्क आइसेस :– शमल्क आइसेसमध्ये हेि प्रमाण पुढीलप्रमाणे राहील. 
 स्टॅबीलायझर : ०·५ टके्क पेक्षा िास्त नाही. 
 क्स्नग्धािं : २ टके्क पेक्षा िास्त नाही. 
 प्रशथने : ३·५ टके्क पेक्षा िास्त नाही. 
 एकूण घन पदाथथ : २० टके्क पेक्षा िास्त नाही. 
 
संहत दूध :– (कन्डेन्स्ड अनस्िंीटन्ड, इव्हॅपोरेटेड दूध) गाईिे अथिंा म्हिीिे अथिंा दोन्हीिे शमश्रण 
आटिंनू त्यातील पाण्यािा भाग अंितः कमी केलेला असेल यात सोयीकरता कॅल  शियम तलोराइड, 
सायरीक ॲसीड िं ऑथोफॉस्फोरीक िं रपरॉलेर पॉली फॉस्फरीक ॲसीडपासून केलेले सोशडयम क्षार, 
एकूण संहत दुधाच्या ०·३ टके्क पेक्षा िास्त नसतील तर हरकत नाही. िं तसे िाहीर करण्यािी आिंश्यकता 
नाही. क्स्नग्धता ८ टके्कपेक्षा कमी नसािंी िं २६ टके्कपेक्षा कमी एकूण घनपदाथथ नसािं.े 
 
आटीव दूध :– गोड कण्डेन्स्ड दुधात क्स्नग्धािं ९ टके्क, दुग्धिन्य एकूण पदाथथ ३१ टके्क िं साखर ४० 
टके्कपेक्षा कमी असू नये. 
 
शिंभततीकृत कण्डेन्स्ड दुधात क्स्नग्धािं ०·५ टके्क िं २० टके्क घन पदाथथ. 
 
दूध भुकटी :– गाईच्या, म्हिीच्या अथिंा शमशश्रत दुधापासून केलेली असून आटीिं दूध तयार करताना 
िंापरलेली तर उल्लखेलेली केशमकल्स त्यात ३ टके्कपेक्षा कमी प्रमाणात असल्यास हरकत नाही. दूध 
भकुटीमध्ये ५ टके्क पेक्षा िास्त आद्रथता असता कामा नये. िं २६ टके्कपेक्षा कमी क्स्नग्धता असू नये. सूक्ष्म 
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िीिंाणूंिी संख्या ५०,००० प्रती गॅ्रमपेक्षा अशधक असू नये िं तलोरोफॉमथ िीिंाणूंिी संख्या ९० गॅ्रमपेक्षा कमी 
असािंी. ज्या पद्धतीने केली असेल त्या पद्धतीिा उल्लखे पॅकींगिंर करणे आिंश्यक आहे. िी दूध भकुटी 
प्रत्यक्षपणे िंार करािंयािी नसेल यािा अथथ ज्या भकुटीिा िंापर पािं, शबक्स्कटे अथिंा अन्य पदाथांतून 
करािंयािा असेल अिी दूध भकुटी, थोड्या नासलेल्या वकिंा आंबसू दुधापासूनही करता येईल. अिा 
दुधात खाण्यािा सोडा, वकिंा अिाि तऱ्हेिे न्यूरलायझर पदाथथ िंापरण्यािी मुभा आहे. अिा दूध 
भकुटीच्या शपििंीिंर ‘प्रत्यक्ष खाण्यासाठी नाही’ असा उल्लखे करणे आिंश्यक आहे. 
 
खवा :– हा पदाथथ गाईिे म्हिीिे िळेीिे वकिंा मेंढीिे दूध िलद गतीने आटिंनू करणे आिंश्यक आहे. 
तयार खव्यामध्ये २० टके्कपेक्षा कमी घृतािं असून िालणार नाही. 
 
बािं आहार :– गाय म्हैस यािें अथिंा या दोहोंिे शमशश्रत अथिंा प्रमाशणत दूध यापासून केलेली भकुटी. या 
भकुटीत साखर डेतस्रोझ, डेस्टीन, माल्टोझ वकिंा लॅतटोि काही प्रमाणात शमसळणे आिंश्यक आहे. 
त्यािप्रमाणे लोहक्षार िं िीिंनसत्िं े यािंाही िंापर करणे आिंश्यक आहे. यात शपष्टमय पदाथथ िं अाटी 
ऑक्तसडंटस् पूणथपणे िंज्यथ आहेत. त्यािप्रमाणे पुढील रासायशनक घटक आिंश्यक आहेत. 
 

आद्रथता १५ टके्कपेक्षा िास्त नाही. क्स्नग्धािं १८ टततयािें िंर, काबोहायड्रटेस २८ टके्कपेक्षा िास्त 
नसािं.े दूध प्रशथने ३२ टततयािें िंर, लोह ४ ओ. एम. िी. १०० गॅ्रम. अ िीिंनसत्िं १५ इन्टरनॅिनल 
युशनटस् गॅ्रम. 
 

ज्या पद्धतीने (रोलर वकिंा स्पे्र) भकुटी तयार केली असेल त्या पद्धतीिा उल्लखे पॅकींगिंर स्पष्टपणे 
असणे आिंश्यक आहे. त्यािप्रमाणे पॅकींगिंर िंापरािंयाच्या ििेंटच्या तारखेिा उल्लेख करणे िरुरीिे 
आहे. 
 

टेबिं बटर : गाय, म्हैस वकिंा यािें शमश्रीत दुधाच्या मलईपासून अथिंा गाय, म्हैस याचं्या शमश्रीत 
दुधाच्या दह्यापासून केलेले लोणी; यात रंग, मीठ िंगैरेिी आिंश्यकता आहेि असे नाही. पण रंग 
घालायिाि असल्यास ॲनॅटोशििंाय अन्य रंग नसेल िं शटकाऊ पदाथथ म्हणून मीठाशििंाय मसुदा पदाथथ 
नसेल, त्यात कोणत्याही तऱ्हेिी प्राणीि वकिंा िंनस्पतीिन्य िरबी नसेल, मेण नसेल िंा तेले शमसळलेली 
नसतील. िंिनाने ८० टके्कपेक्षा कमी क्स्नग्धता नसािंी. १·५ टके्कपेक्षा िास्त मीठ नसािं े िं िंासाकरीता 
अथिंा अन्य हेतूने शमसळलेली रसायने ०·२ टके्क पेक्षा िास्त नसािंीत. 
 

देशी िंोिी : बाकी सिंथ घटक िंरीलप्रमाणेि परंतु यात रंग िं क्षार नाही. क्स्नग्धािं ७६ टके्क पेक्षा 
कमी नसािं.े ज्यािंळेी देिी लोणी असा उल्लेख नसेल तेव्हा या लोण्याला टेबल बटरिे शनयम लाग ू
पडतील. 
 

तूप : मलई अथिंा लोणी कढिंनू केलेला पदाथथ. यात कोठलाही रंग वकिंा शटकिंण्यासाठी 
रसायने िंापरता येणार नाहीत. तुपाच्या कसोया सिंथसाधारणपणे िार आहेत. ज्या भागात सरकीिा 
आहार दुभत्या िनािंरानंा शदला िातो त्या भागात कसोयािें प्रमाण थोडे िंगेळे असते. 
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राज्यािे नािंं ४० सें. तपमानाला 
शरफॅ्रतटोमीटर रीडींग 

आर. एम. व्हॅल्य ू फ्रीफॅटी ॲशसडिी 
टके्किंारी 

आद्रथता टके्किंारी 

आंध्र प्रदेि ४० ते ४३·० २४ ३·० ०·३ 
गुिराथ ४० ते ४५·० २४ ३·० ०·३ 
मध्य प्रदेि ४० ते ४३ २६ ३·० ०·३ 
कनाटक ४० ते ४४ २६ ३·० ०·३ 
महाराष्ट्र ४० ते ४५ २१ ते २६ ३·० ०·३ 
 

दुग्धिन्य पदाथाबाबत घटकाचं्या दृष्टीने कायदेिीरदृष्ट्या या शकमान अपेक्षा आहेत. िततयािा 
अंतभािं कायद्यात नव्यानेि झाला आहे. िं त्यात १६ टके्क क्स्नग्धािं िं ३६ टके्क एकूण घन पदाथथ अपेशक्षत 
आहेत. 
 

शनमाण केलेले पदाथथ कायद्याच्या िौकटीत बसले म्हणिे ते हमखास िागंले असतीलि असे 
नाही. त्यािंी शिंश्वासाहथता िंापरलेल्या मूळ पदाथांिंर, िंापरलेल्या रंगािंर स्िंच्छतेिंर िं गुणाचं्या 
सातत्यािंर अिंलंबून आहे. एखाद्या कंपनीने िंा एखाद्या देिाने तयार केलेल्या अिा मालाला, तो 
िंापरणाऱ्याला, उत्पादन करणाऱ्याला नकळत प्रशतष्ठा शमळते. म्हणून शिंक्री योग्य माल हमखास िागंला 
असणे आिंश्यक असेल तर तो नुकताि कायद्याच्या िौकटीत बसणारा असून भागणारा नाही. तर त्यात 
गुणसातत्य हिं.े आशण अिा गुण सातत्यािी तपासणी िंारंिंार, शनयशमतपणे िं अिानकपणे होणे िरूरीिे 
आहे. 
 

भारतीय मानक संस्थेने, शनरशनराळ्या उत्पादीत मालासाठी मानके शनशश्चत केली आहेत. अनेक 
प्रयोग मोिमापे घेऊन ती मानके प्रमाणीत केली आहेत. दुग्धिन्य पदाथासाठीही अिी मानके शनशश्चत 
करण्यात आली आहेत. या मानकानुसार िे पदाथथ शनर्थमले िातात, त्या पदाथांिी शनयशमतपणे िं 
अिानकपणे तपासणी केली िाते. तुपासाठी ‘ॲगमाकथ ’ शदला िातो. दूधभकुटी, लोणी, आटीिं दूध िंगैरे 
पदाथासाठी ‘आय. एस. आय.’ माकथ  शदला िातो (माकथ  = शिन्ह) भारतीय मानक संस्था असे शिन्ह 
देण्यासाठी, काही आकार लािंते िं लायसेन्स देते. 
 

भारतीय मानक संस्थेने यासाठी शनयमािंली तयार केली असून, प्रत्येक पदाथांिी मानके 
स्िंतंत्रपणे प्रकािीत केली आहेत. यात िंळेोिंळेी होणाऱ्या सुधारणाही प्रकाशित होतात. ही मानके भारतीय 
परंपरेनुसार ठरिंली गेली आहेत िं हे त्यािें िैंशिष्ट्य आहे इगं्लंडमध्ये िं अमेशरकेमध्ये अिाि पदाथांिी 
मानके िंगेळी असण्यािा सभंिं आहे. मानके ठरिंण्यातली कल्पना परकीय असली तरी, तपिील परकीय 
नाही हे त्यािे दुसरे िैंशिष्ट्य आहे. भारतीय घटना वकिंा भारतीय दंड शिंधान या बाबी दोन िार देिािें त्या 
संबंधीिे कायदे तपासून त्यानुसार करणे ितय आहेत. पण भारतातील दुग्धिन्य पदाथथ हे स्िंरूपािे 
घटकानंी पाश्चात्य पदाथापेक्षा िंगेळे असल्यामुळे या मानकाचं्या बाबतीत नक्कल तयार करणे ितय नव्हते. 

 
★ ★ 
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२२. दूध तपासिी 
 

कारिणममासंा : 
 

शिंसाव्या ितकात भेसळ, नकली माल िंगैरे सत्यसादृश्य प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात प्रिलीत झाले 
आहे. द्रोणािायांनी आपल्या मुलाला दुधाऐिंिी पाण्यात शपठ शमसळून पािले, असे साशंगतले िाते. 
त्यािंरून पुराणकाळातंही गरिेपोटी का होईना पण पयायीसादृश्य पदाथथ शनमाण करण्यािी िाल असािंी 
असे िंाटते. िंस्तुतः दूध सहिसुलभ असे भेसळीस योग्य अन्न आहे. ते प्रत्येकाला आिंश्यक आहे. पण 
त्यािे उत्पादन सिंांना पुरण्याइतके शिंपलु नाही. म्हणनू त्यात पाणी शमसळून त्यािे प्रमाण िंाढिंले िाणे 
ितय आहे. पण केिंळ उपलबध दुधािे समान िंाटप करण्यासाठी िर त्यात भेसळ होत असली तर 
त्याबंाबत शिंिरे्ष आके्षप कोणी घेतले नसते. 
 

पण भेसळीमागे समतोल िंाटपािा उदात्त हेतू नसून व्यक्ततगत स्िंाथथ दडलेला असतो. म्हणून 
त्याला सिंथतोपरी शिंरोध होतो. दुधात झालेली भेसळ िोधून काढणे हा दूध तपासणीमागिा खरा हेतू आहे. 
िेथे दूध तपासणी कडकपणे होते, तेथे भेसळीिे प्रयत्न िोरात असािंते, असे मानािंयास हरकत नाही. 
म्हिीच्या दुधात भेसळीला िेिंढा िंािं आहे, तेिंढा िंािं गाईच्या दुधात नाही, हे अनुभशिंक सत्य आहे. प्रगत 
देिात गाईच्या दुधािे उत्पादन मोठ्या प्रमाणािंर होते. आशण तेथे ितेकऱ्याच्या दुधािी रोिच्या रोि 
िािणी करणे आिंश्यक ठरत नाही. आठिंड्यातून एकदा वकिंा रोिच्या दुधािा थोडा थोडा नमुना गोळा 
करून त्यािे आठिंड्यातून संकीणथ मूल्यमापन केले तरी िालते. पण अिी पशरक्स्थती दुदैिंाने भारतात 
नाही. रामिरण भयै्या आमच्या घरी गेली काही िंर्ष े दूध घालत आहे. पण त्यािे दूध सणािंारी पाणीदार 
असल्याशििंाय रहात नाही. सणािंारी ग्राहकािंी मागणी मोठी असते. आशण म्हणून तो पाणी घालून सिंांिी 
गरि स्िंतःच्या स्िंाथांसाठी भागशिंण्यािा प्रयत्न करतो. िंसईिंाल्यािें वकिंा गिंळ्यािे दूध नव्याने सुरू 
केले की, पशहले पंधरा शदिंस त्यािंर भाकरीसारखी िाड साय येते. मग लिंकरि त्यािी म्हैस िास्त पाणी 
प्यायला लागते िं सायीिी भाकरी शदिंसेंशदिंस तलम होऊ लागते! दोन-तीन मशहन्यानंतर त्याि दुधाला 
पाण्यासारखी उकळी फुटते! 
 

 
अशीही एक चाचिी 
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ग्रामीि कसोट्या : 
 

भेसळ हे व्यािंसाशयकािें व्यसन असािं ेअसे िंाटते. पोशलसािंी संख्या िंाढिंली म्हणून गुन्ह्यािें 
प्रमाण कमी होत नाही. निंनिंीन िािण्या काढल्या, तरी भेसळीच्या तलुप्त्या त्याहून निंीन असतात. 
पूिंीच्या काळी दुधािे एक-दोन थेब िशमनीिंर टाकले की, शकती िंळे ते तसेि रहातात यािंर दुधािी प्रत 
ठरत असे. पण ही िािणी सिंथमान्य आशण िास्त्रिुद्ध नाही. िशमनीिा कोरडेपणा, दुधाच्या थेंबािा आकार 
िंगैरे शकतीतरी गोष्टी त्या िािणीतील उणीिंा दिथशिंतात. खेड शिल्ह्यातील काही सहकारी संस्थािें 
िालक दुधात बोट घालून त्या बोटाला लागलेल्या ओिटपणािंरून त्या दुधािी प्रत ठरिं ूिकतात, असे 
साशंगतले िाते. हे काही अितय नाही. दुधातील ओिटपणा म्हणिे त्यातील घृतांिािे प्रमाण ज्या प्रमाणात 
कमी-िास्त असेल त्या प्रमाणात त्यािंा बोटाला ओिटपणा िाणिंतो. अनुभिंातंी त्या योगे दुधािी परीक्षा 
करणे ितय होते. पण ही साधना सिंांना ितय नाही. योगासनािंी माशहती असणारा प्रत्येक माणसू समाधी 
घेऊ िकतो असे नाही. तसेि या िािणीिे आहे. याशििंाय दुधािे एकाि तपमानािे दोन तीन नमुने पाशहले 
तर त्यातील तरतमभािं या पद्धतीने सागंता येईल. पण एक थंड दूध, एक कोमट दूध असे शभन्न तपमानािे 
नमुने या पद्धतीने तपासले तर अिूक शनदान होणार नाही. 
 

णवणशष्ट घनता : 
 

म्हणून दुधाच्या कोठल्याही नमुन्यािे पृथःकरण करता यािं े अिी तपासणीिी पद्धत असािंयास 
हिंी. दूध हा पाण्यापेक्षा दाट पदाथथ आहे. गाईच्या दुधापेक्षा म्हिीिे दूध अशधक दाट आहे. त्यािे शिंशिष्ट 
गुरुत्िं शकती आहे, यािंरून दुधािा दाटपणा समिू िकतो. म्हणनू शडग्री लािंनू दूध तपासण्यािी प्रथा 
प्रिारात आली पण ही शडग्री लािंनू दूध नाकारणे म्हणिे िािणीिा नुसता बागुलबुिंा करण्यासारखे आहे 
एकाि दुधािे शनरशनराळ्या तपमानािे नमुने काढले तर, त्या नमुन्याचं्या शडग्री कमी िास्त भरतील. गरम 
दूध पातळ िंाटेल तर थंड दूध िाड िंाटेल. म्हणनू शडग्री लािंल्यािंर त्यािे तपमानही पहाणे आिंश्यक 
आहे. ९५° फॅ. तपमानािे शिंशिष्ट गुरुत्िं आशण ७५° फॅ. तपमानाच्या दुधािे गुरुत्िं यािंी तुलना करणेंही 
बरोबर नाही. िर तुलनाि करायिी असेल तर दोन्ही दुधे एकाि तपमानाला आणली पाशहिेत. पण ही 
गोष्ट प्रयोगिाळेत ितय आहे, व्यिंहारात नाही. म्हणून अनेक प्रयोगातंी दर अंि फॅ. तपमानात फरक 
पडणारे शिंशिष्ट गुरुत्िं अभ्यासण्यात आले िं त्यानुसार दुधाच्या नमुन्यािे पशरक्षणािे िंेळी शकतीही 
उष्ट्णतामान असले तरी ७०° फॅ. ला ते शकती असू िकेल हे अिमािंणे ितय झाले आहे. 
 

घृताशंाचे प्रमाि : 
 

दुधातील महत्िंािा घटक म्हणिे त्यातील घृतािं. म्हिीिे दुधात यािे प्रमाण शकमान ६ टके्क 
असािंयास हिं े िं गाईिे बाबतीत ३·५ टके्क असािं,े असा कायद्यािंा संकेत आहे. हा सकेंत ठरशिंताना 
दुभत्या िनािंराचं्या िाती, त्या िातींिी िैंशिष्ट्ये, त्यािें आहार, त्यािंी िंतेामधील अिंस्था िंगैरे बाबी 
शिंिारात घेऊन शकमान अपेक्षा शनशश्चत केली आहे. पण दुदैिंाने आि आपण या शकमान पात्रतेिा उपयोग 
भेसळ पिंातील लाल कंशदलासारखा करीत आहोत. यािाि अथथ दुधात भेसळ करून त्यािे घृतािंािे 
प्रमाण या शकमान पातळीइतके आणले िाते. म्हणून दुधािी प्रत ठरशिंताना त्यातील इतर घनपदाथांिे 
प्रमाण पाहणे आिंश्यक आहे अन्न भेसळ प्रशतबधंक कायदा हा संसदेने पूणथ भारताकशरता केला असल्यामुळे 
प्रादेशिक िैंशित्रय लक्षात घेऊन त्याबाबत प्रादेशिक िैंशित्रयता राखली आहे. 
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स्स्नग्धाशं तपासिी 

 
दुधात पाण्यािी भेसळ केली, तर या दोन्ही संयुतत िािण्यानंी त्यातील भेसळीिीि िाणीिं होते, 

पण नेमके प्रमाण कळत नाही. त्यासाठी दुधािा गोठणवबदूि पहािंा लागतो. पण ही गोष्ट प्रयोगिाळेति 
सुलभ आहे. त्यामुळे या िािणीला मयादा पडल्या आहेत. म्हिीिे दूध पातळ करून गाईिे म्हणून शिंकणे 
अथिंा गाईच्या भेसळयुतत दुधात म्हिीिे दूध शमसळून घटकाचं्या त्रटुी भरून काढण्यािे प्रयत्न सुरूि 
असतात. यािंरही आता हंसा कसोटीसारख्या िािण्या अमलात आणल्या िातात. पण अद्याप बकरी, 
(िळेी) मेंढीच्या दुधािे शमश्रण ओळखता येत नाही. यथािंकाि तेही सुरू होईल आशण शमश्रणािें प्रमाण 
मयाशदत राहील. 
 

या कसोयाखेरीि ग्राहकाला दूध किासाठी हिं ेआहे, यािंर दूध तपासणीिा भर असतो. सिंथ 
साधारण दूध शिंक्रीला शिंशिष्ट गुरुत्िं िं घृतािंािे प्रमाण कळले तरी पुरेसे आहे. लोणी वकिंा तुपाच्या 
कारखानदाराला दुधातील इतर घन पदाथांिी सुतराम कतथव्य नसते. पण िीिच्या कारखानदारािी मात्र 
याउलट गोष्ट असते. शमठाईिंाला मात्र ितयतो सिंथ घटकािे प्रमाण आिंश्यक मानतो. बंगाली शमठाई 
तयार करणाऱ्या हलिंायाला गाईिे दूध अशधक पसंत असते. यािे मुख्य कारण त्यातील मयाशदत प्रमाणात 
असलेले घृतािंािे प्रमाण हे आहे. दुधातील प्रशथने िं घृतािं यािें परस्पर प्रमाण गाईच्या दुधािेबाबतीत 
अनुकूल आहे. म्हिीिे दूध िर िंापरािंयािे झाले, तर त्यातील घृतािंािे प्रमाण काही प्रमाणात कमी करािं े
लागते. िं असे करीत असताना त्यातील काही प्रशथनेही कमी होतात िं त्यामुळे प्रशथने िं घृतािं यािंा 
समतोल राखणे कठीण िाते. 
 

स्स्नग्धेतर दुग्धघटक : 
 

दुधामध्ये घृतािंाव्यशतशरतत िे घटक आहेत, त्यािे प्रमाण अिमािंणे ही िािणी आि फतत 
संघटीत दुग्धिाळेत केली िाते. िंस्तुतः यात कठीण असे काहीि नाही. िुिबी ताशंत्रक ज्ञान प्राप्त 
केल्यािंर फारसा न शिकलेला माणूसही ही िािणी करू िकतो. या घटकािें प्रमाण गायीच्या दुधाच्या 
बाबतीत सुमारे ८·५ टके्क असते, तर म्हिीच्या दुधाच्या बाबतीत ९ टके्क असते. कोठल्याही कारणाने ते कमी 
असण्यािा संभिं नाही. म्हणन अन्न भेसळ कायद्यामध्ये या मयादा घातलेल्या आहेत. महाराष्ट्र िासनातफे 
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दूध खरेदी करते िंळेी या घटकािे प्रमाण शकमान मयादेपेक्षा अशधक असल्यास काही प्रमाणात अशधक भािं 
शदला िातो. त्यामुळे शनभळे दूध प्राप्त होण्यास मदत होते. 
 

तपासिी कोि करते? 
 

अन्न भेसळ कायद्यानुसार दुधाबाबत परीक्षा घेण्यािे अशधकार नगरपाशलका िं अन्न और्षधी प्रिासन 
शिंभागाला शदलेले आहेत. या दोन्ही शिंभागातफे ग्रामीण अथिंा िहरी भागात नमुने काढून तपासणी केली 
िाते. स्थाशनक दडपणामुळे वकिंा नगरपाशलकािंा नोकरिंगथ अन्य कामात गंुतलेला असल्यामुळे 
नगरपाशलकेतफे अिी िािणी अगदी प्रासंशगक स्िंरूपाति होते. पण अन्न और्षधी प्रिासनातफे बरेि िंळेा 
नमुने तपासले िातात. या प्रिासनाला िासकीय दूध योिनानंी आपली प्रयोगिाळा मदतीला देऊ केली 
असल्याने अिी तपासणी करणे सोपे झाले आहे. दुधात भेसळ करणे हा शिक्षापात्र गुन्हा असल्यामुळे दंड 
वकिंा सतत मिुरी अथिंा दोन्ही अिा शिक्षा होऊ िकतात. दुधािे वकिंा त्याच्या पदाथािे उपभोगािे प्रमाण 
लक्षात घेतले तर त्याच्या होणाऱ्या तपासणीिे प्रमाण अगदी नगण्य आहे. 
 

परंतु या दोन्ही माध्यमातफे दुधािी िािणी होत असली तरी दुधात भेसळ करून, अन्य 
परिंडण्यािोगे पदाथथ शमसळून या दोन्ही घटकांिे प्रमाण मयाशदत बसिंणे ितय नाही. आशण आि तरी 
शनदान या शमशश्रत पदाथामुळे िंाढिंलेल्या घन पदाथांबाबत शिंिरे्ष परीक्षा या दोन्ही माध्यमातून होत नाही. 
कालातंराने याबाबतीतही सुधारणा होईल िं भेसळीस प्रशतबंध केला िाईल. परंतु िासन मात्र दूध खरेदी 
करतेिंळेी दुधात घातलेली साखर अथिंा अन्य शपष्टमय पदाथथ यािें अक्स्तत्िं नसल्यािी खात्री करून घेते. 
पण या िािण्या अन्य ग्राहकानंा सहि सुलभ नाहीत. आशण त्या अद्याप कायद्याने प्रमाशणत म्हणनू मान्य 
झाल्या नाहीत. 
 

सेडीमॅट टेस्ट : 
 

खरेदी केलेल्या दुधातील ससंगथ दोर्ष िाणण्याच्या दृष्टीने दुधाच्या काही िािण्या घेतल्या िातात. 
त्यातील पशहली उल्लेखनीय म्हणिे, दुधामध्ये असलेला दृश्य आशण अदृश्य किरा िोधून काढणे. अस्िंच्छ 
िं शनष्ट्काळिी दोहन अथिंा हाताळणी. दूध हाताळणीच्या पद्धतीमुळे दुधात अनेक िंळेा केरकिरा, 
गिंताच्या काड्या, िणेािे कण, प्रसंगी पिखूाद्यािे अिं, माश्या, केस िंगैरे गोष्टी आढळून येतात. अिा 
िंळेी दूध िंस्त्रगाळ केले तर, िंस्त्रािंर िमा होणाऱ्या किऱ्यािंरून दुधािी प्रत ठरशिंता येते. पण यासाठी 
िंापरलेले कापड तलम होते की, िाळीदार होते िंगैरे कारणामुळे किऱ्यािे दृश्य स्िंरूप अिंलंबून राहील 
म्हणून ठराशिंक प्रशतच्या शफल्टर पेपरमधून एका ठराशिंक दाबाने दुधािे नमुने िोर्षनू घेतले िातात. िं त्या 
शफल्टर पेपरिंर सािलेल्या किऱ्यािंरून त्यािे प्रमाण ठरशिंणे सोपे िाते. ही िािणी दुग्धालयात घेणे 
अत्यंत आिंश्यक आहे. कारण या बाह्य पदाथािा दुधािा दीघथकाळ शटकण्याच्या क्षमतेिंर फार शिंपरीत 
पशरणाम होतो. 
 

एम. बी. आर. टेस्ट : 
 

तसेि दुधात मुलतःि असणारे सुक्ष्म िीिंाणू िं कालातंराने त्यात झालेली िंाढ यािंी िािणी 
घेऊन दुधािी प्रत ठरशिंता येते. मेथीलीन बल्यू नािंािा एक सेंद्रीय पदाथथ परीक्षानशलकेत घेऊन त्यात 
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दुधाच्या नमुन्यािे शमश्रण करतात िं ही नशलका सुक्ष्म िीिंाणूंच्या पोर्षक तपमानात ठेिंली िाते. या 
तपमानाद्वारे त्याचं्या संख्येत िंाढ होऊन ते शनळा रंग नाहीसा करतात. िं नशलकेतील नमुना पाढंरा शदसू 
लागतो. शिततया लिंकर हा शनळा रंग नाहीसा होईल. शततके िास्त िीिंाणू त्या दुधात आहेत असे 
अनुमान काढले िाते. या िािणीला एम. बी. आर टेस्ट असे म्हणतात. पण उपकरणाचं्या अभािंी ही 
िािणी फतत प्रयोगिाळेपुरतीि मयाशदत आहे. 
 

दूध हे िरी भेसळीस पोर्षक असे अन्न असले तरी त्या भेसळीिी तपासणी करणे फारसे कठीण 
नाही. म्हणून दूध उत्पादकानंा या िािण्यातूंन पळिंाटा काढण्यापेक्षा शनभेळ दूध पुरिंठा करणे अशधक 
शहतािें आहे. 
 
आम्पिंता पणरक्षा : 
 

दुधािी शटकण्यािी क्षमता दुधातील लॅक्तटक ॲशसडिी टके्किंारी काढूनही ठरशिंता येते. 
सिंथसाधारणपणे नुकत्याि काढलेल्या दुधात िरी ॲम्फोटेशरक असले तरी थोड्याि िंळेात ०·१२ टके्क 
लॅतटीक ॲशसड आढळते. दुधातील काही प्रकारिे सूक्ष्म शििंाणू दुधात लॅक्तटक ॲशसड तयार करीत 
असतात. दूध लगेि थंड क्स्थतीत ठेिंल्यास दुधातील सूक्ष्म िीिंािंी िंाढ अती अल्प प्रमाणात होत रहाते िं 
दुधातील लॅतटीक ॲशसडिे प्रमाण अशतिय सािंकािपणे िंाढते. याउलट दुधािे तपमान अशधक असल्यास 
त्या तपमानास दुधातील सूक्ष्म िीिंािंी सखं्या िंाढिंनू त्यापासून लॅतटीक ॲशसड अथिंा दुधातील 
आम्लतेिी टके्किंारीही िंाढते. दुधातील आम्लतेिी टके्किंारी ०·१६ अथिंा त्यापेक्षा अशधक झाल्यास असे दूध 
उकळिंले असता नासते. दुधातील आम्लता आणखी िंाढत राशहल्यास दूध दह्यासारखे घट्ट होते िं त्यास 
आंबूस खराब िंास येतो. 
 
उकळी पणरक्षा : 
 

एका पशरक्षा नळीत दूधािा नमुना घेऊन तो नमुना स्पीशरटच्या शदव्यािंर, िगेडीिंर अथिंा 
उकळत्या पाण्यात ठेऊन तापशिंतात. पशरक्षा नळीत दह्यासारखे कण आल्यास दूध उकळी पशरके्षत नासले 
असे म्हणतात. असे दूध पुढील हाताळणीकरीता अयोग्य ठरशिंले िाऊन नाकारले िाते. दूधािी उकळी 
पशरके्षिंरून दूध नासले आहे वकिंा नाही हे अनुमान काढता येते. तथापी दूध नासण्याच्या क्स्थतीत 
िाण्यापूिंीि दुधािी शटकण्यािी क्षमता पाहाण्याकशरता दूधातील आम्लता टके्किंारी अथिंा दुधािा पी. एि. 
पहािंा लागतो. 
 

प्रयोग िाळेत दुधािा नमुना आणून पी. एि. मीटरिंर दुधािा पी. एि. पहाता येतो. 
सिंथसाधारणपणे िागंल्या दूधािा पी. एि. ६·८ असून तो कमी होत िािंनू ६·३ पयंत आल्यास असे दूध 
उकळी पशरके्षत नासते. या पद्धतीत पी. एि. मीटरसारखे थोडेसे महाग उपकरण लागत असल्याने बऱ्याि 
प्रयोगिाळामंध्ये टाय रेिन करून दुधातील आम्लता टके्किंारी पाशहली िाते. या पद्धतीत एन सोडीयम 
हैड्रॉतसाईडिा द्रिं बयूरेटमध्ये घेतात. पोशसशलन डीि अथिंा लहान केशमकल फासस्कम ये १° शम. शल. 
दुधािा नमुना शपपेटने मोिून घेऊन त्यात १° शम. शल. िुद्ध पाणी घालतात. त्यामध्ये १ मीली. मध्ये १ 
शफनॉल थॉलीन इशंडकेटर घालतात. यामध्ये काहीसे सािंकािपणे बयूरेटमधून एन ९ अल्क सोडत 
राशहल्यास टायरेिनच्या एडं पॉईटंला दुधािा रंग शफक्कट गुलाबी होतो. लागणाऱ्या एन–९ शम. ली. 
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सोशडयम हैड्रॉतसॉईडला दहाने भागल्यास दुधािी आम्लता टके्किंारी शनघते. दुधातील आम्लता टके्किंारी 
०·१२ ते ०·१४ पयंत असल्यास असे दूध िागंल्या क्षमतेिे समितात. ती ०·१५ टके्क पयंत िंाढल्यास त्यािंर 
दूध शटकशिंण्यासाठी पनु्हा प्रशक्रया करणे आिंश्यक ठरते. यानंतर दुधातील आम्लतेिे प्रमाण िलद गतीने 
िंाढत राहाते िं ते ०·१६ टके्क अथिंा आशधक झाल्यास असे दूध उकळताना नासते. 
 

दुधातील आम्लता टके्किंारी िंाढू नये म्हणनू अथिंा िंाढलेली असल्यास असे दूध नासू नये म्हणून 
काही स्िंाथी लोक दुधात सोडा अथिंा िनु्यािी शनिंळी टाकतात अन्न िं और्षध भेसळ प्रशतबधंक 
कायद्याप्रमाणे अिी भेसळ करणारे गुन्हेगार ठरू िकतात. 
 
सोड्याची भेसळ : 
 

दुधात मोठ्या प्रमाणात सोड्यािी भेसळ केल्यास असे दूध शिभेिंर ठेिंले असता सरािंाने 
ििंीिंरून भेसळ ओळखता येते. मात्र अशतिय अल्प भेसळ फतत ििंीने ओळखता येत नाही. प्रयोगिाळेत 
अिा दोन्ही भेसळीबाबत िािणी घेऊन ठरिंता येते कािेच्या पशरक्षा नळीत ५ शमली दुधािा नमुना घेऊन 
त्यात ५ शमली ॲबसल्यूट अल्कोहोल घालतात. त्यानंतर पशरक्षानळीत १ टक्का रोझलीन ॲशसडिे तीन िार 
थेंब टाकून पशरक्षानळीच्या तोंडािंर हातािा अंगठा ठेिंनू आतील द्रिंण हालशिंतात. दुधात सोड्यािी भेसळ 
असल्यास आतील द्रािंणास ताबंड्या गुलाबािा रंग येतो. 
 

साखर चाचिी : 
 

काही स्िंाथी लोक दुधात पाणी घालतात. यामुळे दुधािे शिंशिष्ट गुरुत्िं कमी होते िं दुधातील 
क्स्नग्धेतर घनघटक कायद्यातील शकमान प्रमाणापेंक्षा कमी होिं ू नये म्हणनू दुधािे शिंशिष्ट गुरुत्िं 
िंाढशिंण्यासाठी दुधात साखरेिी भेसळ केली िाते. ही भेसळ अशधक असल्यास ििंीिंरून ओळखता येते. 
प्रयोगिाळेत या भेसळीबाबतही िािणी घेता येते. कािेच्या परीक्षा नळीत १° शमली दुधािा नमुना घेऊन 
त्यात १ शम. शल. तीव्र हायड्रोतलोशरक आम्ल घालतात. त्यात ०·१ गॅ्रम अथिंा अधी शिमटू शरसॉर्थसनॉल 
फोतस हे रसायन टाकून परीक्षा नळीिे तोंड बंद करून आतील द्रािंण हलशिंतात. नंतर नळीिे तोंड उघडे 
ठेिंनू उकळत्या पाण्यात परीक्षा नळी पाि शमशनटे ठेिंतात. दुधात साखरेिी भेसळ असल्यास आतील 
नमुन्यास ताबंसू रंग येतो. 
 

हंसा कसोटी : 
 

म्हिी पाळून दुधािा व्यिंसाय करण्यापेक्षा गायी पाळून दुधािा व्यिंसाय केल्यास दुधािे उत्पादन 
िंाढून व्यिंसायही अशधक शकफायतिीर होतो. याकशरता ितेकऱ्यानंी सकंरीत गाईिी िंाढ करून 
दुग्धव्यिंसाय िंाढशिंण्याच्या दृशष्टने उते्तिन म्हणून महाराष्ट्र िासनाने म्हिीच्या िं गाईच्या दुधास सारखेि 
भािं ठेिंलेले आहेत. गाईच्या दुधात क्स्नग्धािं िं क्स्नग्धेतर घनघटक मलूतःि कमी असतात. पण 
िासनाच्या धोरणामुळे अिा दुधास िागंल्या म्हिीच्या दुधािेि दर शमळतात. काही स्िंाथी लोक यािा 
गैरफायदा घेऊ पहात आहेत. म्हिीच्या दुधात पाण्यािी भेसळ करून अथिंा म्हिीच्या दुधातील काही 
प्रमाणात मलई काढून असे दूध गाईिे दूध म्हणून फसशिंण्यािे प्रकारही आढळात येतात. ही भेसळही 
प्रयोगिाळेत ओळखता येते. या पशरके्षस हंसा परीक्षा असे म्हणतात. मोठ्या परीक्षानळीत १ शम. ली. दुधािा 
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नमुना घेिंनू त्यात १९ शम. ली. िुद्ध पाणी घालून शमसळतात. शपपेटच्या सहाय्याने या नमुन्यािा एक थेंब 
कािेच्या तुकड्यािंर ठेऊन त्यािंर हंसा सीरमिा एक थेंब सोडून दोन्ही थेंब एकत्र शमळशिंतात. दोन्ही थेंब 
एकत्र शमसळल्यापासून तीस सेकंदाच्या कालािंधीत कािेच्या तुकड्यािंरील शमश्रणात पाढंरे कण 
शदसल्यास, गाईच्या दुधात म्हिीच्या दुधािी भेसळ झालेली आहे हे ओळखले िाते. हंसा परीक्षा ही 
सेटॉलॉशिलकल परीक्षा असून अाटीब्रॉडीि िं अाटीिेन याचं्या शक्रयेमुळे दुधातील केशसन घटकािें 
कोआाग्युलेंिन होऊन कािेच्या तुकड्यािंर पाढंरे कण शदसू लागतात. यासाठी लागणारा हसा शसरम 
महाराष्ट्र िासनाच्या पुणे येथीस व्हेटनथरी बायॉलॉिकल इस्टीयूटमध्ये तयार होतो. हंसा सीरममध्ये सूक्ष्म 
िीिंाणू असल्यामुळे हंसा सीरमच्या लहान प्लॅक्स्टकच्या बाटल्या नेहमी ४ सें. या तपमानास ठेिंाव्या 
लागतात. 
 

गोठि परीक्षा : 
 

दुधािी मागणी िंाढू लागल्यामुळे दुधात भेसळीिे प्रमाणही िंाढू लागल्यािे आढळत आहे. अिा 
िंगेिंगेळ्या भेसळींिे स्िंरूप िं प्रमाणही िोधून काढण्याच्या कसोया अक्स्तत्िंात येत आहेत. या 
कसोयामुळेंि भेसळीस मोठ्या प्रमाणात आळा बसणार आहे. दुधात पाणी घातल्यास दूध पातळ शदसते हे 
सिंथसाधारणपणे ओळखता येत असले तरी दुधात शनशश्चतपणे शकती टके्क पाणी भेसळ केलेले आहे हे दुधािा 
गोठणवबदू पाशहला असता समिून येते. दूध ०·५३° से. तपमानास गोठते. याउलट िुद्ध पाणी ० सें. या 
तपमानास गोठते. दुधात िसििी पाण्यािी भेसळ िंाढेल, तसतसा दुधािा गोठणवबदू बदलत िातो. 
ऑसमॉशटक पे्रिरच्या तत्िंािा उपयोग करून क्रायस्कोप मशिनच्या सहाय्याने दुधाच्या गोठणवबदूिंरून 
दुधातील भेसळ पाण्यािी टके्किंारी एक ितािं टततयापंयंत देखील बरोबर समिू िकते िं गुन्हेगारास 
िासन होऊ िकते. मोठ्या प्रयोगिाळामंध्ये याकशरता क्रायो आयस्कोप मशिनस् ठेिंलेली असतात. ही 
मशिनस् काहीिी महाग आहेत. अशलकडे या कसोटीकरता छोटी िं स्िंस्त उपकरणे शनघाली आहेत. 
मोठ्या थमास एिंढे एक पत्रयािे भाडें िंापरून, त्यात बफथ  िं शमठािे शमश्रण घालतात. या शमश्रणात दुधािा 
नमुना असलेली पशरक्षा नळी ठेिंतात. िं परीक्षा नळीत ०·६०° से. ते १ से या रेंििा थमामीटर ठेिंलेला 
असतो. बफथ  िं शमठािे शमश्रण हलिंत राशहल्यास आतील दूध थंड होत राहून ििेंटी तें गोठते. िं ज्या 
तपमानास दूध गोठले ते तपमान आतील उभ्या थमाशमटरिंरून पाहता येते. िं गोठणवबदूच्या तपमानािंरून 
दुधातील भेसळ पाण्यािी टके्किंारी अिकूपणे सागंता येते. 
 

फॉस्फेटेज कसोटी : 
 

िंर दुधातील भेसळीिे काही प्रकार िं त्या ओळखण्याच्या काही कसोया साशंगतल्या आहेत. 
याशििंाय क्स्िंकृत केलेले दूध आंबसू न होता िागंल्याप्रकारे अशधक काळ शटकािं ेम्हणून दुधािंर प्रशक्रया 
करािंी लागते. दूध ७५ सें. ते ८२ से. या तपमानास शकमान १५ सेकंदपयंत तापिंनू ते लगिे ४ सें. ते ५ सें. 
इततया कमी तपमानास थंड करून त्या तपमानासि ठेिंल्यास दुधातील सूक्ष्म िीिंाणूिंी िंाढ खंुटते िं 
पशरणामी दुधातील आम्लता अशधक न िंाढता दूध शकमान ४८ तासपयंत िागंल्या क्स्थतीत राहते. दुधािंर 
िंरील प्रशक्रया करण्याकरीता मोठ्या दुग्धालयात शिंिेिंर िालणारी प्रशक्रया यंते्र बसशिंलेली असतात. या 
यंत्राद्वारे तासाला १ हिार शलटरपासून दहा हिार शलटरपयंत दुधािंर प्रशक्रया होऊ िकते दूध शकमान 
तपमानास न तापिंल्यास दुधािंरील प्रशक्रया अपूरी राहाते िं असे दूध अशधककाळ शटकत नाही. दुधािंर 
व्यिंक्स्थतपणे प्रशक्रया झाली वकिंा नाही हे समिण्यासाठी प्रयोगिाळेत फॉस्फटेि टेस्ट या नािंािी 



 
अनुक्रमणिका 

कसोटी घेतली िाते. कच्च्या दुधात फॉस्फटेि नािंािे शिंकर असते. दूध ७५ सें. तपमानास तापशिंले तरि 
िंरील शिंकरािा नाि होतो. तपमान ७५ सें. पेक्षा कमी असल्यास काही एन्झाइम दुधात शिल्लक राहाते. 
प्रशक्रया केलेल्या दुधात असे एन्झाइम शिल्लक असल्यास दुधास शकमान आिंश्यक उष्ट्णता शमळालेली नाही 
हे ओळखता येते. 
 

कािेच्या पशरक्षानळीत १ शमली बफर सिंरटे नािंाच्या रसायनािा द्रिं घेऊन पशरक्षा िंाटर बाथमध्ये 
३७ ते ३८ सें. या तपमानास ठेिंतात २ शमली दुधािा नमुना घेऊन पशरक्षा नळीत सोडतात. पशरक्षा नळीिे 
तोंड रबराच्या बिुाने बंद करून पशरक्षा नळीत एक दोन िंळेा उपडी करून दुधािा नमूना िंरील द्रािंात 
शमसळला िातो. दुसऱ्या पशरक्षा नळीत उकळलेल्या दुधािा नमुना घेिंनू िंरील प्रमाणेि कृती केली िाते. 
दोन्ही पशरक्षा नळ्या ३७ ते ३८ सें. या तपमानाच्या िंाटरबाथमध्ये ३० शमशनटे ठेिंनू शदसणाऱ्या शपिंळ्या 
रंगािे तुलनात्मक शनशरक्षण केले िाते. पुन्हा दोन्ही पशरक्षा नळ्या त्याि िंाटरबाथमध्ये आणखी ९० शमशनटे 
ठेिंनू दोन्ही पशरक्षा नळ्यातील शपिंळ्या रंगािे पुन्हा तुलनात्मक शनशरक्षण केले िाते. मायकोगॅ्रम 
नायरोशफनॉलच्या पशरभारे्षत नोंदलेल्या आकड्यािंी शडस्क (तबकडी) लव्हीबॉन्ड का परेटमध्ये बसशिंलेली 
असते. त्याच्या डाव्या बािूस उकळलेल्या दुधाच्या नमुन्यािी पशरक्षा नळी िं उिव्या बािूस 
शनशरक्षणाखालील नमुन्यािी पशरक्षा नळी ठेिंनू शडस्कमधील शपिंळ्या रंगािी तीव्रता िुळेपयंत शडस्क गोल 
शफरिंली िाते. तीव्रता िुळाल्यािंर शडस्किंरील आकडा िंािून त्यािंरून खालीलप्रमाणे अनुमान काढले 
िाते. 
 

पणहल्या तीस णमनीटानंतरची णनणरक्षिे : 
० अथिंा त्या ििंळपास व्यिंक्स्थत प्रशक्रया झालेले दूध 
६ िकंास्पद प्रशक्रया झालेले दूध 
१० अथिंा त्यापेक्षा िास्त व्यिंक्स्थत प्रशक्रया न झालेले दूध 
दोन तासानंतरची णनणरक्षिे : 

० ते १° व्यिंक्स्थत प्रशक्रया झालेले दूध 
१° पेक्षा अशधक व्यिंक्स्थत प्रशक्रया न झालेले दूध 

 
िंरील पद्धतीत ३० शमशनटाच्या पशहल्या िािणीच्या िंळेीि प्रशक्रयेतील गंभीर दोर्ष ध्यानात येतात 

दोन तासानंतरच्या िािणीत प्रशक्रयेतील शकरकोळ दोर्षही ध्यानात येतात. 
 

बफर सोल्यूिनमधील डायसोशडयशफनील फॉस्फेट मधील दुधातील फॉस्फेटेि शिंकरामुळे 
शफनॉल िंगेळे केले िाते िं ते िंरील पद्धतीने तुलनात्मक दृष्ट्या पाशहले िाते. दररोि हिारो शलटर 
दूधािी हाताळणी िं त्यािंर प्रशक्रया करणाऱ्या दुग्धालयात शनयशमतपणे फॉस्फटेंि कसोटी आिंश्यक 
असते. 
 

दुधापासून केलेल्या पदाथांबाबत घ्यािंयाच्या कसोयाबंाबत येंथें शिंिार केलेला नाही. 
गुणशनयंत्रण हा स्िंतंत्र स्िंयंपूणथ शिंर्षय असल्याने प्रस्तुत पुस्तकात त्यािा उहापोह केलेला नाही. 
पदाथांमधील शपष्टमय पदाथांिी भेंसळ आयोडीन टेस्टने ओळखणें कठीण आहे. 

★ ★ 


