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(टेक नॉलॉजी). १९५४ मध्ये फूड टेक नॉलॉजी मध्ये बी. एस सी. (टेक ) व १९५८ मध्ये केवमकल 
टेक नॉलॉजीमध्ये पीएच डी. (टेक) असा विक्षणक्रम पूणण केल्यावर १९५८ ते १९६५ पयंत हिंदुस्तान 
ॲन्टीबायॉवटक्स वलवमटेड, हपपरी, पुणे येथे संिोधन अवधकारी म्िंणनू काम केले. १९६१–६२ मध्ये 
अमेवरकेतील वपट स बर्ण ववद्यापीठात पोस्टडॉक्टरल विष्यवृवि वमळून संिोधनकायण केले. मंुबई 
ववद्यापीठाच्या एम् . एस सी. पदवीसाठी ववद्यार्थ्यांना हपपरी येथे संिोधनात्मक मार्णदिणन केले. १९६५ पासून 
मंुबईतील एका नामावंकत परदेिी औषधउद्योर्ातं उत्पादन अवधकारी या जारे्वर काम पिंातात. १९७१ 
मध्ये जमणनीस कािंी प्रविक्षणासाठी भेट वदली. रे्ली कािंी वष े मंुबई ववद्यापीठाच्या फुड टेक नॉलॉजी व 
फामणसी ह्या िाखामंधील पदवी पवरक्षासंाठी पवरक्षक म्िंणून वनयुक्ती झाली. मराठी व इंग्रजीमध्ये िास्त्रीय 
लेखन करण्याची आवड आिें. ववववध भारतीय व पाश्चात्य इंग्रजी िास्त्रीय वनयतकावलकामंध्ये अनेक 
संिोधनात्मक लेख प्रवसद्ध झाले आिेंत. मराठी ववश्वकोषासाठी कािंी लेखन केले असून पुस्तकरूपाने 
प्रवसद्ध िंोणारे िें पविंलेच मराठी वलखाण आिें. 
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णनिेदन 
 

आधुवनक िासे्त्र, ज्ञानववज्ञाने, तंत्र आवण अवभयावंत्रकी इत्यावद के्षत्रातं त्याच प्रमाणे भारतीय प्राचीन 
संस्कृवत, इवतिंास, कला इत्यावद ववषयातं मराठी भाषेला ववद्यापीठाच्या स्तरावर ज्ञानदान करण्याचे 
सामर्थ्यं याव ेिंा मुख्य उदे्दि लक्षात घेऊन साविंत्य–संस्कृवत मंडळाने वाङमय वनर्ममतीचा ववववध कायणक्रम 
िंाती घेतला आिें. मराठी ववश्वकोि, मराठी भाषेचा मिंाकोि, वाङमयकोि, ववज्ञानमाला, भाषातंरमाला, 
आंतरभारती–ववश्वभारती, मिंाराष्रवेतिंास इत्यावद  योजना या कायंक्रमातं अतंभूणत केल्या आिेंत. 

 
मराठी भाषेला ववद्यापीठीय भाषेचे प्रर्ल्भ स्वरुप व दजा येण्याकवरता मराठीत ववज्ञान, तत्वज्ञान, 

सामावजक िासे्त्र आवण तंत्रववज्ञान, या ववषयावरील संिोधनात्मक व अद्यावत माविंतीने युक्त अिा गं्रथाचंी 
रचना मोठ्या प्रमाणावर िंोण्याची आवश्यकता आिें. विक्षणाच्या प्रसाराने मराठी भाषेचा ववकास िंोईल िंी 
र्ोष्ट तर वनर्मववादच आिें. पण मराठी भाषेचा ववकास िंोण्यास आणखीिंी एक साधन आिें आवण ते साधन 
म्िंणजे मराठी भाषेत वनमाण िंोणारे उत्कृष्ट वाङमय िें िंोय. जीवनाच्या भाषेतच ज्ञान व संस्कृती याचें 
अवधष्ठान तयार व्िंाव ेलार्ते. जोपयंत माणसे परकीय भाषेच्याच आश्रयाने विक्षण घेतात, कामे करतात व 
ववचार व्यक्त करतात तोपयंत विक्षण सकस बनत नािंी. संिोधनाला परावलंवबत्व रािंते व ववचाराला 
अस्सलपणा येत निंी. एवढेच नव्िें तर वरे्ाने वाढणाऱ्या ज्ञानववज्ञानापासून सवणसामान्य माणसे ववंचत 
रािंतात. 

 
वरील ववषयावंर केवळ पवरभाषाकोि अथवा पाठ्यपुस्तके प्रकावित करून ववद्यापीठीय स्तरावर 

अिा प्रकारचे स्वरुप व दजा मराठी भाषेला प्राप्त िंोणार नािंी. सवण सामान्य सुविवक्षतापासून तो प्रज्ञावतं 
पंवडतापंयंत मान्य िंोतील अिा गं्रथाचंी रचना व्िंावयास पाविंजे. मराठी भाषेंत हकवा अन्य भारतीय 
भाषामंध्ये ववज्ञान, सामावजक िासे्त्र व तंत्रववज्ञान या ववषयाचें प्रवतपादन करावयास उपयुक्त अिा 
पवरभाषासूची हकवा पवरभाषा कोि तयार िंोत आिेंत. पवश्चमी भाषानंा अिा प्रकारच्या कोिाचंी र्रज नसते. 
याचे कारण उघड आिें. पवश्चमी भाषातं ज्या ववद्याचंा सगं्रिं केलेला असतो, त्या ववद्याचंी पवरभाषा सतत 
वापराने रूढ झालेली असते. त्या िबदाचें अथण त्याचं्या उच्चाराबंरोबर वा वाचनाबरोबर वाचकाचं्या लक्षात 
येतात, वनदान त्या त्या ववषयातंील वजज्ञासूंना तरी ते मािंीत असतात. अिी स्ट्स्थती मराठी हकवा अन्य 
भारतीय भाषाचंी नािंी. पवरभाषा हकवा िबद याचंा प्रवतपादनाच्या ओघात समपणकपणे वारंंवार प्रवतवष्ठत 
लेखातं व गं्रथात उपयोर् केल्याने अथण व्यक्त करण्याची त्यात िक्ती येते. अिा तऱ्िेंने उपयोर्ात न आलेले 
िबद केवळ कोिात पडून राविंल्याने अथणिनू्य रािंतात. म्िंणून मराठीला आधुवनक ज्ञानववज्ञानाचंी भाषा 
बनववण्याकवरता िासन,  ववद्यापीठे, प्रकािनससं्था व त्या त्या ववषयाचें कुिल लेखक यानंी मराठीत 
गं्रथरचना करणे आवश्यक आिें. 

 
वरील उदे्दि ध्यानंात ठेवनू मडंळाने जो बिुंववध वाङमयीन कायणक्रम आखला आिें त्यातील पविंली 

पायरी म्िंणून सामान्य सुविवक्षत वाचकवर्ाकवरता, इंग्रजी न येणाऱ्या कुिल कामर्ाराकवरता व 
पदवी/पदववका घेतलेल्या अवभयतं्याकंवरता सुबोध भाषेत वलविंलेली ववज्ञान व तंत्रववषयक पुस्तके 
प्रकावित करून स्वल्प हकमतीत देण्याची व्यवस्था केलेली आिें. मंडळाने आजवर आरोग्यिास्त्र, 
िरीरिास्त्र, जीविीस्त्र, आयुवेद, र्वणत, ज्योवतषिास्त्र, भौवतकी, रेवडओ, अणुववज्ञान, सासं्ट्ख्यकी, 
स्थापत्यिास्त्र, वनस्पवतिास्त्र, वस्त्रोद्योर्, पाणी पुरवठा इत्यादी ववषयावंर ३।४ दजेदार पुस्तके ववज्ञानमालेत 
प्रकावित केली आिेंत. प्रकाि वचत्रकला, र्णकयंते्र, रंर्, कृवत्रम धारे्, पुस्तक–बाधंणी, मोटारदुरुस्ती, 
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वैमावनक ववद्या, अवकाियान, साखर वनर्ममती, सीमेंट, वास्तुकला इत्यादी इतर अनेक ववषयावंरील 
पुस्तके तयार िंोत आिेंत. 

 
प्रस्तुत “वमष्टखादे्य” िें कन्फेक्िनरी या ववषयावरील पुस्तक डॉ. वा. वव. लवाटे, मंुबई यानंी 

मंडळासाठी वलविंले असून ते मंडळाच्या ववज्ञानमालेत प्रकावित करण्यास मंडळास आनंद िंोत आिें. 
 
 
वाई  लक्ष्मिशास्त्री जोशी 
आवश्वन १०, िके १८९८  अध्यक्ष 
ववजयादिमी  मिंाराष्र राज्य साविंत्य–संस्कृती मंडळ. 
२ ऑक्टोबर, १९७६.   
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लेखकाचे दोन शब्द 
 

‘कन्फेक्िनरी’ या इंग्रजी नावाने अवभपे्रत असलेल्या आधुवनक प्रकारच्या र्ोड खाद्यपदाथांचा जन्म 
अमेवरका आवण युरोपमधील इंग्लंड, फ्रान्स, जमणनी व स्ट्स्वत्झणलंड यासारख्या प्रर्त पाश्चात्य देिात झाला िें 
सवांना मािंीत आिें. त्यानंतरच्या काळात वरील देिातं ह्या उत्पादन व्यवसायाची पद्धतिीर जोपासना व 
भरभराट झाली व या खाद्यपदाथांना अमाप लोकवप्रयतािंी वमळाली. पविंल्या व दुसऱ्या मिंायुद्धाचंा ह्या 
व्यवसायाच्या जलद प्रर्तीला मिंत्त्वाचा िंातभार लार्ला. 

 
रे्ल्या पंचवीस ते तीस वषांत भारतातिंी कन्फेक्िनरी व्यवसायाची स्पृिंणीय वाढ व प्रर्ती झाल्याचे 

बाजारात आकषणक पहॅकर्मध्ये उपलबध असलेले उिम दजाचे ववववध खाद्यप्रकार पािूंन लक्षात येते. 
मालाची हकमत आवण ग्रािंकाचें रािंणीमान व आवडवनवड या दृष्टीने पिंाता वरील पदाथांचा प्रसार सध्या 
तरी प्रामुख्याने ििंरी भार्ात झालेला वदसतो. तरी देखील देिाच्या अन्तभार्ात या पदाथांची वाढती आवड 
वनमाण िंोत आिें असे वनवश्चत म्िंणता येईल. 

 
साखर व तत्सम र्ोड पदाथांवर आधावरत पाश्चात्य वमष्टप्रकाराचं्याबाबत वर वनदेवित केलेली 

सद्यःपवरस्ट्स्थती िें कन्फेक्िनरी या ववषयाचे एक अंर् आिें. त्याचबरोबर िकेडो वषांपासून भारत व 
मध्यपूवेतील कािंी देिामंध्ये मध, र्ूळ आवण साखर ह्या र्ोड पदाथांचा वापर करून अनेक वमष्टप्रकार 
करण्याची प्रथा प्रचवलत असून िंी पाककला चारं्ल्या तऱ्िेंने ववकवसत झाल्याचे इवतिंासात नमूद आिें. ह्या 
खाद्यप्रकारानंा स्थानीय लोकाचं्या खाद्यववषयक आवडीवनवडीमध्ये व आिंारामध्ये अवतिय मिंत्त्वाचे स्थान 
आिें. 

 
‘कन्फेक्िनरी’ या ववषयाचा पाश्चात्य व भारतीय ह्या दोन्िंी अंर्ाचंा ववचार करता कन्फेक्िनरी ह्या 

इंग्रजी िबदास ‘वमष्टखादे्य’ िंा मराठी प्रवतिबद अनुरूप वाटतो. पाश्चात्य व भारतीय पद्धतीचे बिुंतेक सवण 
प्रमुख वमष्टखाद्यप्रकार ‘वमष्टखादे्य’ या िीषणकाखाली ववचारात घेण्याचा या पसु्तकात लेखकाने प्रयत्न केला 
आिें. पाश्चात्य खाद्यप्रकारापंकैी वबस्ट्स्कटे, केक्स, डोनट स वर्ैरे प्रकार वस्तुतः ‘पेस्ट्स्रज्’ ह्या वर्ात मोडत 
असल्यामुळे त्याचंा या पुस्तकात अन्तभाव करण्यात आलेला नािंी. 

 
ह्या पुस्तकाची माडंणी करताना लेखकाने वजज्ञासू मराठी वाचकाचंी ‘वमष्टखादे्य’ या ववषयातील 

िास्त्रीय वजज्ञासा जार्ृत करावी िंा िेंतू समोर ठेवला आिें. स्ट्क्लष्टता टाळण्यासाठी प्रस्तुत ववषयाच्या 
ववववध अंर्ाचंी सखोल वचवकत्सा िेंतूतः वर्ळली आिें. त्याच दृष्टीने यंत्रसामुग्रीचा तपिील व उत्पादन- 
ववषयक आकडेवारीिंी मोघम स्वरूपात वदली आिें. ववववध खाद्यप्रकाराचंी कृती व पाठ याबद्दल माविंतीिंी 
त्रोटक स्वरूपात वदली आिें, कारण पाककलेवरील ववववध पुस्तकातं अिा तऱ्िेंचा तपिील ववस्ताराने 
सापडतो. 

 
पाश्चात्य वमष्टखाद्याबंद्दल तपिीलवार अवधक माविंतीसाठी वजज्ञासूनंी सोबतच्या सदंभण सूचीतील 

मूळ इंग्रजी गं्रथाचंा आधार घ्यावा. ह्या पसु्तकात अंतभूणत केलेल्या पाश्चात्य वमष्टखाद्यप्रकाराचं्या िास्त्रीय 
पाश्वणभमूीबाबत मूळ इंग्रजी गं्रथामंधून सखोल व वचवकत्सक माविंती वमळू िकेल. 

 



 
 अनुक्रमणिका 

ह्या पुस्तकाच्या वनवमिाने ‘वमष्टखादे्य’ ह्या ववषयाबद्दलच्या मराठी वाचकाचं्या वजज्ञासेला चालना व 
उिेजन वमळाव ेव ह्या ववषयासंंबंधी अवधक पवरपूणण व सखोल अभ्यास करण्यास त्यानंा स्फूती वमळावी अिी 
लेखकाची इच्छा आिें. त्या दृष्टीने िंा पुस्तकरूपी  प्रयत्न वाचक ‘र्ोड’ मानून घेतील असा ववश्वास वाटतो. 

 
िें पुस्तक वलविंण्याचा प्रयत्न करण्यास सधंी व उिेजन वदल्याबद्दल लेखक मिंाराष्र राज्य 

साविंत्य–संस्कृवत मंडळाचा अत्यंत आभारी आिें. ह्या ववषयातील एक तज्ञ डॉ. वद. वा. रेरे्, प्रोफेसर ऑफ 
फूड टेक्नॉलॉजी, वडपाटणमेन्ट ऑफ केवमकल टेक्नॉलॉजी, मंुबई ववद्यापीठ, ह्याचें िें पुस्तक वलविंण्यास 
लेखकास मौवलक व सवक्रय मार्णदिणन लाभले आिें. 

 
 

– डॉ. िा. णि. लिाटे 
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प्रकरि पणहले 
 

पूिवपीणिका 
 

वमष्टखादे्य तयार करण्याची कला अत्यतं प्राचीन काळापासून वनरवनराळ्या स्वरूपातं मानवाला 
अवर्त आिें. स्थूलमानानें असे म्िंणता येईल की ज्या काळी मनुष्याला मधाची र्ोडी प्रथम कळली त्याच 
सुमारास वमष्टखादे्य तयार करण्याच्या कलेचा जन्म झाला. ह्या कलेचा पूवेवतिंास दिणववणारे अनेक पुराव ेव 
उल्लेख प्राचीन ििंराचं्या उत्खननादं्वारे प्राप्त झालेल्या अनेक विलालेखातून व वस्तुतून आढळतात. 
त्याचप्रमाणे कािंी धमणगं्रथ व कथापुराणें यामध्येविं तत्संबंधी वनदेि पिंावयास वमळतात. अिा तऱ्िेंच्या 
पुराव्यावंरून मानवाचे ह्या कलेतील ज्ञान व अनुभव कालमानानुसार कसकसें वृहद्धर्त िंोत रे्ले याची 
कल्पना येण्यास मदत िंोते. 

 
विस्तपूवण १५६६ मध्ये वमष्टखाद्याचें कािंी प्रकार तयार करून बाजारात ववकण्याचा व्यवसाय 

करणारे लोक अस्ट्स्तत्वात असल्याचा उल्लखे इवजप्तमध्यें एका विलालेखात आढळतो. बिुंधा ह्या कलेच्या 
पूवेवतिंासातंील िंा सवात प्राचीन उल्लखे असावा. त्या काळी अथात् आजच्या स्वरूपात उपलबध असलेली 
साखर ज्ञात नव्िंती व सवण वमष्ट प्रकार बिुंधा मधापासून केले जात असत अिा तऱ्िेंने बनववलेले अनेक 
प्रकार इवजप्त, तुकण स्थान व मध्यपूवेंतील अनेक देिात आजविं लोकवप्रय आिेंत. मधाच्या जोडीला 
ज्येष्ठमधाचा रस, अनेक प्रकारचे हडक व ववववध फळे वर्ैरे पदाथणविं विस्तपूवण काळात बऱ्याच प्रमाणावर 
वमष्टखादे्य तयार करण्यासाठीं वापरले जात असत असा उल्लेख एका ग्रीक इवतिंासकारानें विस्तपूवण 
वतसऱ्या ितकात केलेला आिें. ज्येष्ठमधाच्या रसाचा वमठाईसाठी केल्या जाणाऱ्या वापराचा उल्लखे वैवदक 
वाङ्मयातविं आढळतो. 

 
नंतरच्या काळात रोमन व ग्रीक लोकानंी वमष्टखाद्यकलेची वाढ अवधक पद्धतिीर रीतीने केल्याचे 

वदसते व अिा संबधंीचा वनदेि एका प्राचीन रोमन ििंराच्या उत्खननातं आढळतो. या वनदेिामध्ये वमठाई 
तयार करावयास वापरण्यात येणाऱ्या तत्कालीन अनेक साधनाचंी वणणनेविं वदलेली आिेंत व त्यावरून त्या 
काळातंील ह्या कलेच्या ववकासाची थोडी कल्पना यावयास मदत िंोते. 

 
भारतामध्यें उसाच्या रसापासून आटवनू तयार केलेल्या रु्ळासारख्या र्ोड पदाथाचा वापर करून 

अनेक वमठाईचे पदाथण इसवी सनापूवी वकत्येक ितकापंासून केले जात असत. इसवी सनाच्या सुमारे 
पविंल्या ितकात भारतामध्ये साखरेचा िोध लार्ला असावा. भारताच्या सीमेवरील प्रदेिातील एका 
राजाने चीनच्या बादििंाला साखरेचा नजराणा वदल्याचा एक उल्लखे आिें. 

 
सिंाव्या ितकात पर्मिया व अरबस्तानात साखर उपलबध झाली. पर्मियन भाषेत ‘कँडीसेपीड’ असे 

म्िंणत व भारतात वतला ‘िकण रा’ िें नाव िंोते. त्याचवरून पढेु कॅन्डी व िक्कर हकवा िकण रा िें िबद रूढ 
झाले असावते. इसवी सन ६२७ मध्ये पर्मियामधील एका लढाईत साखर लुटल्याचा उल्लेख आिें. त्याच 
सुमारास चीनचा बादििंा ताईत्सुंर् याने साखर करण्याची कला अवर्त करून घेण्यासाठी आपले कािंी 
दूत भारतात वबिंारमध्ये पाठववले िंोते. इ. सन ७० मध्ये अरबानंी उस वसवसलीमध्ये नेला व तेथून इ. सन 
९०३ मध्ये आवफ्रकेत साखर वनयात केली रे्ल्याचा पुरावा आढळतो. 
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इ. सनाच्या ७ व्या ितकात उस स्पेनमध्ये रे्ला व ८ व्या ितकापासून इवजप्तमध्ये मोठ्या 
प्रमाणावर िुद्ध साखरेची वनर्ममती व वनयात िंोऊ लार्ली. त्याच सुमारास वचनी लोकानंी उस जावा व 
वफलीपाइन्समध्ये नेला. सुमारे ११ व्या ितकातं साखर उिर युरोपात वमळू लार्ली. प्रवसद्ध प्रवासी माको 
पोलो १२७० ते १२९५ मध्ये चीनला रे्ला असता तेथे त्याला साखरेचे अनेक कारखाने आढळले. 

 
मोर्ल अंमलाच्या तेराव्या ितकामध्ये भारतात उसापासून दिंा प्रकारची साखर तयार करण्यात 

येत असे. त्यातील कािंी मुख्य प्रकार असे आिेंत. 
 

क्ादं इ वसयािं (रु्ळाच्या प्रकारची) 
िक्कर इ तारी (खाडंसरी प्रकारची)  
िक्कर इ सुफेद 
नबात इ सुफेद (िुद्ध साखर) 
फवनज व इबल्लूज 

 
इंग्लंडमध्ये १३१९ मध्ये प्रथम साखर उपलबध झाली व ती लोकरीच्या बदलात आयात केली रे्ली 

िंोती. अथात् त्या काळी साखरेचा भाव अवधक व पुरवठा कमी अिी पवरस्ट्स्थती असल्याने ती सवांच्या 
आवाक्यात नव्िंती. त्याविवाय साखरेचे वनवश्चत रु्णधमण व उपयोर् नीटपणे मािंीत नव्िंते. प्रथम प्रथम 
साखरेचा उपयोर् केवळ कडू औषधे घेण्यासाठी केला जाई. परंतु १४ व्या ितकानंतरच्या काळात 
साखरेची हकमत कमी झाली, उपलबधता वाढली व ती मनुष्याच्या दैनंवदन आिंारातील एक अत्यंत प्रमुख व 
आवश्यक घटक बनू लार्ल्यामुळे वतचा वापरिंी मोठ्या प्रमाणावर वाढला. ह्याच काळात साखर व तत्सम 
र्ोड पदाथांपासून बनवलेल्या खाद्यपदाथांच्या अनेक प्रकाराचंा िोध लार्ला व असे खाद्यपदाथण लोकवप्रय 
िंोऊन त्याचें औद्योवर्क प्रमाणावर पद्धतिीर उत्पादन करण्याच्या व ववक्रीच्या व्यवसायास मिंत्त्वाचे स्थान 
प्राप्त झाले. 

 
१६५१ मध्यें फ्रान्समध्ये चॉकलेटचा वापर प्रथम सुरू झाला व सतराव्या ितकापयंत चॉकलेटचा 

प्रसार सवण युरोपभर झाला. चॉकलेटचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन अठराव्या ितकात सुरू झाले. 
वमष्टखाद्यात वापरण्यात येणारा दुसरा एक मिंत्त्वाचा घटक म्िंणजे दूध व दुधापासून केलेले पदाथण िंोय. 
दुधाचा वापर वमठाईसाठी करण्याचे ज्ञान भारतात फार प्राचीन काळापासून आिें. साखरेच्या िोधानंतर दूध 
व साखर ह्यापासून केलेले वमठाईचे अनेक प्रकार मोठ्या प्रमाणावर लोकवप्रय झाले. पाश्चात्य देिातं दुधाचा 
वापर आटववलेल्या दुधाच्या स्वरूपात प्रथम अमेवरकेत १८६५ मध्ये करण्यातं येऊ लार्ला. १८६६ पासून 
त्याचे अनुकरण स्ट्स्वत्झलंडमध्ये सुरू झाले व त्यासुमारास अनेक ववख्यात स्ट्स्वस कंपन्या उदयास आल्या. 
तेव्िंापासून स्ट्स्वत्झलंडमध्ये दुग्धयुक्त चॉकलेटचे उत्पादन सुरू झाले व त्यामुळे डबाबंद र्ोड आटीव 
दुधाच्या उत्पादनव्यवसायाला मोठी चालना वमळाली. 

 
१८५१ मध्यें लंडनमध्यें त्यावळेी उपलबध असलेल्या वमष्टखाद्याचं्या प्रकाराचें व ते तयार करावयास 

लार्णाऱ्या यतं्रसामुग्रीचे एक प्रदिणन भरववण्यातं आले िंोते. ह्या प्रदिणनामुळे वमष्टखाद्यव्यवसायाची जमणनी, 
फ्रान्स व िंॉलंडमध्यें वाढ िंोण्यास खूपच मदत झाली. 
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१९ व्या ितकात तुकण स्थान व कािंी भमूध्य सार्री देिात कॅरामलचा िोध लार्ला व त्याचा 
वमष्टखाद्यामंध्ये वापर अमेवरका व इंग्लंडमध्ये प्रचवलत झाला. १९ व्या ितकाच्या उिराधात ववजेवर 
चालणारी औद्योवर्क यंत्रसामुग्री वनमाण िंोऊ लार्ली. त्यामुळे उत्पादनक्षमता व मालाचा दजा ह्यामध्ये 
खूपच सुधारणा िंोऊन िास्त्रीय संिोधन व तयार मालाची बाह्य सजावट याचें मिंत्त्व वाढीस लार्ले. त्याच-
प्रमाणे नवनवीन प्रकारच्या कच्च्या मालाचा उपयोर् व सवण तऱ्िेंच्या कच्च्या मालाची िास्त्रिुद्ध प्रतवारी 
करायची आवश्यकता आवण मिंत्त्व याचंी जाणीव झाली. 

 
दोनिंी जार्वतक मिंायुद्धाचें वमष्टखाद्यव्यवसायाला अनेक फायदे झाले. एका बाजूला कच्च्या 

मालाचा दजा, पुरवठा व प्रकार ह्याबाबत अनेक अडचणींना तोंड देता देता दुसऱ्या बाजूने नवनवीन 
पदाथांच्या युद्धजन्य व युद्धववषयक आवश्यकतेनुसार झालेल्या संिोधनामुळे ह्या व्यवसायाचे के्षत्र खूपच 
ववस्तार पावले व जार्वतक अथण व्यवस्थेमध्ये वमष्टखाद्य उद्योर्ाचे एक मिंत्त्वाचे स्थान वनमाण झाले. 

 
साखर उत्पादनाववषयी भारतातील पवरस्ट्स्थती ववचारात घेता असे वदसते की आता साखरेच्या 

उत्पादनाच्या बाबतीत आपला देि स्वयंपूणण झाला असून वनयातीच्या के्षत्रातिंी त्यास मिंत्त्वाचे स्थान आिें. 
ह्याचे बिुंतािं श्रेय सुधारीत यंत्रसामुग्री व तंत्रज्ञान ह्यास द्याव ेलारे्ल. िुद्ध साखरेच्या जोडीला अिुद्ध 
साखरेचेिंी कािंी प्रकार देिभर जरी तयार केले जात असले तरी वमष्टखाद्यव्यवसायाच्या दृष्टीने िुद्ध 
साखरेचे मिंत्त्व सवात अवधक आिें. िुद्ध साखरेच्या आवश्यक त्या प्रमाणातील उपलबधतेच्या जोडीला 
दजेदार वमष्टखाद्याचं्या वनर्ममतीसाठी आवश्यक असलेले ववववध तऱ्िेंचे कचे्च पदाथण, यंत्रसामुग्री व तंत्रज्ञान 
देिातल्या देिात प्राप्त झाल्यामुळे भारतीय वमष्टखाद्यव्यवसायाला अलीकडील काळात जोराची प्रर्ती 
करण्यास वनवश्चत चालना वमळाली आिें. 

 
पुढील प्रकरणामंध्ये वमष्टखादे्य ह्या ववषयाच्या ववववध अंर्ाचंा ववस्ताराने ववचार केला आिें. 
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प्रकरि दुसरे 
 

णमष्टखाद्यासंािी लागिारा कच्चा माल 
 
वमष्टखादे्य बनववण्यासाठी ७५ िूंन अवधक वनरवनराळ्या प्रदाथांचा कच्चा माल म्िंणून वापर केला 

जातो. वमष्टखाद्याचं्या प्रकाराप्रमाणे त्यामध्ये वरील पदाथांपैकी कािंीं पदाथण कमी जास्त प्रमाणातं वापरले 
जातात. स्थूलमानाने वरील पदाथांची वर्णवारी पुढीलप्रमाणे करता येईल. 

 

१ साखर हकवा तत्सम र्ोड पदाथण 
२ पूरक पदाथण 
३ स्वावदष्ट व सुर्धंी द्रव्ये 
४ रंर्द्रव्ये 
५ पाणी 

 

१ साखर ककिा ित्सम गोड पदार्व 
 
सवण र्ोड पदाथांत साखरेचे स्थान अत्यंत मिंत्वाचे आिें. साखरेऐवजी हकवा साखरेला पूरक 

म्िंणून रू्ळ, आटवलेला उसाचा रस,  साखरेची हकवा रु्ळाची मळी, मध, र्ोल्डन वसरप, कॉनण वसरप(द्रव 
ग्लुकोज), मपॅल वसरप व सॉर्मबटॉल िें पदाथणविं वापरले जातात. 

 
१ अ) साखर 

 
उच्च दजाच्या वमष्टप्रकारामध्ये पाढंरी िुद्ध साखर वापरली जाते. अिुद्ध साखर अिा वमष्टकामंध्ये 

वापरतात की ज्यामध्यें साखरेच्या अिुद्धतेचा वा र्ढूळ रंर्ाचा त्या वमष्टकाचं्या स्वाद, रूवच अर्र स्वरूपावर 
पवरणाम वदसून येणार नािंी वमष्टकाचा प्रकार व दजा ह्या र्ोष्टी ध्यानात घेऊनच उत्पादकाला कोणत्या 
प्रकारची साखर वापरावयाची िें ठरवाव ेलार्ते. 

 
साध्या साखरेला िास्त्रीय पवरभाषेत सुक्रोज असे नावं आिें. साखर िंी उसापासून अर्र बीटपासून 

बनवली जाते. िुद्ध साखरेचा उसापासून उतारा १४ ते १८% व बीट पासून १२ ते १५% एवढा पडतो. 
 

साखरेची संणिप्ि कृणि 
 

उसाचा हकवा बीटचा रस काढून त्याचा रंर् व वास कािंी प्रवकयाचं्या सिंाय्याने नािंीसे करण्यातं 
येतात. र्ाळलेला िुद्ध रस आटवनू थंड केला की ह्या थंड िंोण्याच्या अवस्थेत साखरेच्या 
स्फवटकीभवनाला सुरुवात िंोऊन ती मूळ द्रावापासून वरे्ळी िंोण्यास प्रारंभ िंोतो. प्रथम स्फवटकीभवनाच्या 
द्वारे वमळणारी साखर िंी सवात िुद्ध व पाढंरी िुभ्र असते. अिी साखर दाणेदार, मोकळी व न वचकटणारी 
असते व वतचे पाण्यातील द्रावण स्वच्छ व पारदिणक असते.स्फवटकीकरणानंतर राविंलेला रस पुन्िंा पुन्िंा 
आटवनू व थंड करून आणखी साखर वमळते. परंतु त्या साखरेची िुद्धता कमी कमी िंोत जाते. अिा 
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तऱ्िेंची वनकृष्ट प्रतीची साखर बिुंधा कािंीिी वचकट व र्ढूळ रंर्ाची असते व वतचे पाण्यातील द्रावण 
अस्वच्छ व अपारदिणक असते. 
 

अिुद्ध साखरेपासून िुद्धीकरणाद्वारे िुद्ध साखर बनवता येते. वमष्टखाद्यामंध्ये पुढील साखरेचे 
प्रकार वापरले जातात. 
 

साखरेचे प्रकार 
 

किीदार शुद्ध साखर :–  आधी सावंर्तल्याप्रमाणे िंी साखर सवात िुद्ध, पाढंरी व कणीदार 
असते. वतचे पाण्यातील द्रावण स्वच्छ व पारदिणक असते. पोलॅवरवमटर िें उपकरण वापरून त्या द्रावणाचे 
पोलरायहझर् मूल्य मोजल्यास ते ९९.९ इतके असते. अिा साखरेच्या दजाची इतर रासायवनक प्रमाणे 
पुढीलप्रमाणे असावीत. 
 

पाणी जास्तीत जास्त ०·०५% 
सुक्रोज कमीत कमी ९९·८% 
वरड्यूहसर् साखर जास्तीत जास्त ०·०३% 
सल्फेट रक्षा जास्तीत जास्त ०·०५% 
सल्फर डायऑक्साईड जास्तीत जास्त ०.०५% 
सूक्ष्मजीव जास्तीत जास्त दर गॅ्रममध्ये १०० 
असेवनक जास्तीत जास्त १ भार् एक दिलक्ष भार्ात 
विसे जास्तीत जास्त २ भार् १ दिलक्ष भार्ात 
कवथल, ताबं ेआवण जस्त जास्तीत जास्त ५ भार् एक दिलक्ष भार्ात  
प्रवथने, स्ट्स्नग्धािं व कॅल्िम अवजबात असू नयेत. 

 
खाडंसरी साखर :– िंी साखर अिुद्ध व हपर्ट रंर्ाची असते व ती प्रामुख्याने िंलक्या प्रतीच्या 

वमष्टखाद्यामंध्ये वापरली जाते. त्यामध्ये सुक्रोजचे प्रमाण कमीत कमी ९०% असावयास िंव.े 
 

कॅन्डीड साखर :– िुद्ध साखर जाड दळल्यास वतला कॅन्डीड साखर असे म्िंणतात. या साखरेचे 
इतर रु्णधमण िुद्ध साखरेप्रमाणेच असतात. 
 

आयकसग साखर :– िंी साखर िुद्ध साखरेपासून बारीक दळून तयार िंोते. बाकी रु्णधमण िुद्ध 
साखरेप्रमाणेच असतात. पुष्कळ वळेा ५% प्रमाणात त्यात वपष्टद्रव्य वापरले जाते. आयहसर् साखरेच्या 
घटकद्रव्याचंी रासायवनक प्रमाणे पुढीलप्रमाणे असावीत. पाणी जास्तीत जास्त ०·८%, वरडयूहसर् साखर  
जास्तीत जास्त ०·०८%, वपष्ट द्रव्य जास्तीत जास्त ५%, वपष्ट आवण साखर एकत्र कमीत कमी ९९%. 

 
वमष्टखाद्यत वापरण्याच्या दृष्टीने इतरिंी कािंी कमी मिंत्त्वाचे साखरेचे प्रकार आिेंत. 
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उदािंरणाथण : कॅस्टर साखर, प्लॅन्टेिन साखर, बुरा साखर वर्ैरे. साखरेच्या ववववध प्रकारासंाठी 
भारतीय मानक संस्था आवण अन्नभेसळ प्रवतबधंक कायदा अिा िासकीय संस्थाकंडून योग्य ती मानके 
वनवश्चत करण्यात आली आिेंत. 

 
१ ब) गूळ 

 
र्ूळ िंा सवणस्वी भारतीय प्रकार असून तो भारताच्या सवण भार्ात मोठ्या प्रमाणावर बनवला जातो. 

साखर लोकवप्रय िंोण्यापूवी ितकानुितके भारतात रु्ळाचा वापर केला जात असे व अजूनिंी रु्ळापासून 
केलेले अनेक खाद्यपदाथण अत्यंत लोकवप्रय आिेंत. रु्ळाचे उत्पादन उसाच्या रसापासून आटवनू केले 
जाते. िंा उत्पादन व्यवसाय अजूनिंी ितेकी उत्पादनाच्या वर्ात मोडतो व वनर्ममतीचे तंत्र बिुंतािंी 
मार्ासलेले आिें. भारतात तयार िंोणाऱ्या उसाच्या उत्पादनापैकी जवळ जवळ अधे उत्पादन र्ूळ 
बनवण्यासाठी वापरले जाते. उच्च प्रतीचा र्ूळ ववववध खाद्यप्रकारामंध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरला जातो. 
परंतु वचक्कीसारख्या खाद्यपदाथांमधे एक खास प्रकारच्या वचकट रु्ळाचा प्रकार वापरला जातो म्िंणून 
त्याला वचक्कीचा र्ूळ असे ओळखले जाते. र्ूळ िंा साखरेच्या मानाने कमी वटकाव ूअसल्यामुळे रु्ळाची 
िंाताळणी व साठवणकू यासाठी वविषे काळजी घेणे आवश्यक असते. 

 
रु्ळाबद्दल अवधक माविंती भारतीय वमष्टखादे्य या प्रकरणात आली आिें. 

 
१ क) गोल्डन णसरप 

 
साखरेच्या िुद्धीकरणाच्या व स्फवटकीकरणाच्या प्रवक्रयेत स्फवटकीभवन न झालेली कािंी साखर 

मूळ द्रावात तिीच विल्लक रािंते. अिा द्रावापासून आटवनू व िुद्ध करून तयार केलेल्या पाकाला  र्ोल्डन 
वसरप असे म्िंणतात. 

 
१ ड) इनव्हटव णसरप 

 
साखर (सुक्रोज) िंी ग्लुकोज व फु्रक्टोज या दोन िकण राप्रकाराचं्या संयोर्ाने बनलेली असते. 

साखरेच्या द्रावणाचे उष्णता व अम्ल याचं्या सिंाय्याने वरील घटक िकण रा प्रकारात ववभाजन करून त्या 
द्रावणाचा आटवनू दाट पाक केल्यास त्याला इनव्िंटण वसरप या नावंाने ओळखले जाते. इनव्िंटण वसरप 
रंर्ाने िंलके हकवा र्डद वपवळ्या रंर्ाचे असते. इनव्िंटण वसरपमध्ये ग्लुकोज व फु्रक्टोज समप्रमाणात 
असतात व या दोन घटकाचें इनव्िंटण वसरपच्या तीव्र द्रावणातूनिंी स्फवटकीभवन िंोत नािंी िंा रु्णधमण 
वमष्टखाद्यामंध्ये अत्यंत उपयुक्त असल्याने इनव्िंटण वसरप वमष्टखाद्यामंध्ये बऱ्याच प्रमाणावर वापरले जाते. 
इनव्िंटण वसरपचा दुसरा एक उपयुक्त रु्णधमण म्िंणजे त्याची मोठ्या प्रमाणात पाणी िोषनू घेण्याची क्षमता. 
वरील दोनिंी मिंत्त्वाच्या रु्णधमासाठी कािंी वमष्टप्रकारात इनव्िंटण वसरप साध्या साखरेच्या जोडीला 
ववववध प्रमाणात वापरण्याची प्रथा आिें. इनव्िंटण वसरप चवीला साखरेच्या मानाने थोडे कमी र्ोड असते. 
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१ इ.) कॉनव णसरप (द्रि ग्लुकोज) 
 

मका, बटाटे वर्ैरे पदाथांपासून वमळणाऱ्या वपष्ट पदाथाचे उष्णता व अम्ल याचं्या सिंाय्याने 
ववभाजन केल्यास ग्लुकोज िंी साखर तयार िंोते. अिा ग्लुकोजचे अिुद्ध द्रावण िुद्ध करून व आटवनू 
तयार केलेल्या दाट पाकाला कॉनण वसरप अथवा द्रव ग्लुकोज असे म्िंणतात. कॉनण वसरपलािंी इनव्िंटण 
वसरपसारखेच साखरेचे स्फवटकीभवन न िंोऊ देण्याचा व पाणी िोषनू घेण्याचा असे दोन्िंी रु्णधमण 
असतात. कॉनण वसरपमध्ये ग्लुकोजच्या जोडीला डेस्ट्क्स्रन व माल्टोज िें वपष्टवर्ातील पदाथण अल्प प्रमाणात 
आढळतात. िें पदाथणिंी वपष्ट पदाथाच्या ववभाजनानेच तयार झालेले असतात. 
 

कॉनण वसरपचे रासायवनक पृथःक्करण पुढीलप्रमाणे असाव.े 
 

पाणी जास्तीत जास्त २०% 
वरड्यूहसर् साखर कमीत कमी ३०% 
सल्फेट रक्षा जास्तीत जास्त ०·०६% 
सल्फर डायऑक्साईड जास्तीत जास्त ४५ भार् १ दिलक्ष भार्ात. 
पी एच (२५° सें.) ४’५. 

 
१ फ) घन ग्लुकोज 

 
ग्लुकोजची साखर घनस्वरुपात सुद्धा उपलबध असते व या पदाथाला डेक्स्रोज असे ओळखले 

जाते. कॉनण वसरपपासून स्फवटकीभवनाद्वारे ग्लुकोज तयार केले जाते. ग्लुकोज िंी साखर पाढंऱ्या िुभ्र 
पुडीच्या स्वरुपात हकवा चमकदार व दाणेदार अिा स्वरूपात उपलबध असते. डेक्स्रोजचे प्रमाण त्यामध्ये 
९९% पेक्षा कमी असू नये. 

 
१ ग) मध 

 
वमष्टखाद्यामंध्ये मधाचा वापर करणे फार पुरातन काळापासून लोकवप्रय आिें. मधामधे साधारणपणे 

७०% इनव्िंटण साखर असते व त्यामुळे मधामधे पाणी िोषनू घेण्याचा व धरून ठेवण्याचा रु्णधमण असतो. 
उत्कृष्ट दजाच्या मधातील घटक द्रव्याचंी प्रमाणे पढुीलप्रमाणे असावीत. पाणी जास्तीत जास्त २०%, 
इनव्िंटण साखर कमीत कमी ७०%, साखर जास्तीत जास्त ५%, रक्षा जास्तीत जास्त ०·५%, अम्लता 
जास्तीत जास्त ०·२%, फु्रक्टोज–ग्लुकोजचे  एकमेकासं प्रमाण कमीत कमीत कमी १, ववविष्ट घनता 
१·४१, िंायड्रोस्ट्क्समेवथल फुरफुराल जास्तीत जास्त ३० भार् १ दिलक्ष भार्ात. आधुवनक काळात 
वमष्टखाद्यामंध्ये मधाचा वापर करण्याचा प्रमुख उदे्दि र्ोडपणा आणणे िंा नसून मधाचा ववविष्ट स्वाद व चव 
आणणे िंा असतो. कारण ज्या झाडापासून मध तयार केलेला असेल त्या ववविष्ट स्वादाचे वमष्टखाद्य अिा 
मधापासून तयार करता येते. उत्कृष्ट प्रतीचा मध अत्यतं मिंार् असल्यामुळे मधाच्या बाबतीत भेसळीच्या 
दृष्टीने काळजी घेणे आवश्यक असते. 
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१ ह) मॅपल णसरप 
 
मपॅल वसरप िंा एक मूळ कॅनेवडयन पदाथण आिें. व तो मपॅल वृक्षापासून तयार केला जातो. मपॅल  

वसरपपासून मपॅल साखरिंी वमळू िकते. मपॅल साखरेला एक ववविष्ट स्वाद असल्याने त्यापासून केलेले 
वमष्टप्रकार कािंी देिामंध्ये वविषे आवडीने वापरले जातात. मपॅल साखर कणीदार पडुीच्या स्वरूपात हकवा 
साच्यात पाडलेल्या वड्याचं्या स्वरूपात वमळू िकते. 

 
१ ज) सॉरणबटॉल 

 
सॉरवबटॉल िंा पदाथण रासायवनक दृष्टीने एक प्रकारचा सेंवद्रय अल्कोिंोल असून त्याला र्ोड चव 

असते. सॉरवबटॉल ग्लुकोजपासून रासायवनक प्रवकयेने तयार केले जाते व द्रव ग्लुकोजप्रमाणे पाणी िोषनू 
घेण्याचा व धरून ठेवण्याचा रु्णधमण त्यामधे असतो. सॉरवबटॉल घनस्वरूपात अर्र ७०% तीव्रतेच्या 
द्रवस्वरूपात उपलबध असते. 

 
वनरवनराळ्या साखरेच्या वर वनदेवित केलेल्या प्रकाराचंी व इतर कािंी र्ोड पदाथांच्या प्रमुख 

घटकद्रव्याची प्रमाणे व त्या पदाथाच्या र्ोडपणाचा तुलनात्मक वनदेिाकं तक्ता क्रमाकं १ मध्ये वदलेला 
आिें. सकॅवरन िंा कृवत्रम रासायवनक र्ोड पदाथणिंी अनेक र्ोड खाद्यप्रकारात कािंी प्रमाणात वापरला 
जातो. सायक्लामेट िें असेच एक रासायवनक कृवत्रम र्ोड द्रव्य कािंी वष ेर्ोड खाद्यप्रकारामंध्ये वापरले 
जात असे. परंतु िें द्रव्य मानवी आरोग्याला अपायकारक असल्याचे वनदिणनास आले असून त्यामुळे त्याच्या 
वापरावर अनेक देिात आता कायदेिीर वनबंध घालण्यात आले आिेंत. 

 
िक्िा क्रमाकं १ : गोड पदार्ांमधील प्रमुख घटकद्रव्ये ि गोडपिाचा णनदेशाकं 

र्ोड 
पदाथण व 
प्रकार 

एकूण 
साखर 

% 

सुक्रोज 
% 

ग्लुकोज 
% 

फ्रक्टोज 
% 

इन्व्िंटण 
साखर 

% 

माल्टोज 
% 

डेस्ट्क्स्रन 
% 

पाणी 
% 

र्ोडपणाचा 
वनदेिाकं 
(सुक्रोज 
१००) 

सुक्रोज 
(साखर) १०० १०० — — — — — — १०० 

कॉनण 
वसरप ४७ — २१ — — २६ ३५ १८ २० 

ग्लुकोज 
पूड ९९ — ९९ — — — — १ ७० 

इन्व्िंटण 
वसरप ८० ६ — — ७४ — — २० ९८ 

र्ोल्डन 
वसरप ६९ ३१ — — ३८ — — २२ ७७ 

उसाची ७० ५४ ९ ८ — — — १८ ७४ 
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मळी 
मध ७५ ५ — ७० — — — २० ९० 

र्ूळ ९५ ७० — — १५ — — ५ ९५ 

सकॅरीन — — — — — — — — 
३०,०००- 
५०,००० 

 
२ पूरक पदार्व 

 
पूरक पदाथांचे ढोबळमानाने पुढील प्रमाणे वर्ीकरण करता येईल. 
 
अ. दूध व दुग्धजन्य पदाथण 
 
ब. चॉकलेट व कोको बटर  
 
क. वथजणारे व साधंणारे पदाथण 
 
वजलेवटन, अर्ार–अर्ार, अंड्याचा बलक हकवा त्याची पूड, हडक, पेस्ट्क्टन, वपष्ट पदाथण, इतर 

पदाथण 
 
ड. भर म्िंणून वापरावयाचे पदाथण : फळे व सुकामेवा वर्ैरे 
 
इ. कबणवनक अम्ले व क्षार 
 

२ अ. दूध ि दुग्धजन्य पदार्व 
 

अनेक वपष्टप्रकारात दूध हकवा दुधापासून बनवलेले पदाथण मोठ्या प्रमाणात वापरले जातात. 
 
कािंी पाश्चात्य वमष्टपदाथात ताजे दूध हकवा आटवलेले डबाबंद दूध (कंडेन्स्ड दूध) अथवा 

आटवलेले र्ोड डबाबंद दूध (स्वीटन्ड कंडेन्स्ड दूध) वापरले जाते. अन्य कािंी प्रकारात पूणण दुधाची हकवा 
स्ट्स्नग्धािं काढलेल्या दुधाची (िंोल हकवा स्ट्स्कम्डदूधाची) पूडिंी वापरली जाते. ह्या पदाथांच्या वापरामुळे 
त्या वमष्ट पदाथाला दुधाची चव व स्वाद प्राप्त िंोतो. दूध तापवल्याने त्याला एक जो ववविष्ट स्वाद प्राप्त 
िंोतो त्या स्वादाला दुधाच्या वमष्ट प्रकारात फार मिंत्वाचे स्थान असते. 
 

डबाबंद र्ोड हकवा अर्ोड आटीव दूध व दुधाची र्ोड हकवा अर्ोड पूड यामधील घटकाचंी 
रासायवनक प्रमाणे तक्ता क्रमाकं २ व ३ मधे वदली आिेंत.  
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िक्िा क्रमाकं २ : डबाबंद आटीि दुधाचे णिणिध प्रकार 

घटकद्रव्ये 
पूणण दूध 
र्ोड 

पूणण दूध 
अर्ोड 

स्ट्स्नग्धािं काढलेले 
र्ोड 

स्ट्स्नग्धािं काढलेले 
अर्ोड 

दुग्धािं 
कमीत कमी % 

३१ ३१ २६ २० 

स्ट्स्नग्धािं % 
कमीत कमी 

९ 
कमीत कमी 

९ 
जास्तीत जास्त 

०·५ 
जास्तीत जास्त 

०·५ 
सुक्रोज कमीत 
कमी % 

४० — ४० — 

अम्लता जास्तीत 
जास्त % ०·३५ ०·३५ ०·३५ ०·३५ 

रंर् पाढंरा ते वफकट 
हपर्ट 

पाढंरा ते िंलका 
वपवळा 

पाढंरा ते वफकट 
हपर्ट 

पाढंरा ते िंलका 
वपवळा 

सूक्ष्मजीव मयादेपेक्षा कमी मयादेपेक्षा कमी मयादेपेक्षा कमी मयादेपेक्षा कमी 
 
 

िक्िा क्रमाकं ३ : दुधाच्या पुडीचे णिणिध प्रकार 
घटकद्रव्ये पूणण दूध स्ट्स्नग्धािं काढलेले दूध 

पाणी जास्तीत जास्त % ३ ३·५ 
दुग्धािं कमीत कमी % ९७ ९६·५ 
ववद्रणक्षमतेचा वनदेिाकं (रोलर यंत्रात तयार झालेली) 

८५ 
(स्पे्र यंत्रात तयार झालेली) 

९८·५ 

(रोलर यंत्रात तयार झालेली) 
८५ 

(स्पे्र यंत्रात तयार झालेली) 
९८·५ 

रक्षा जास्तीत जास्त % ७ ९ 
स्ट्स्नग्धािं % कमीत कमी २६ जास्तीत जास्त १·५ 
अम्लता % जास्तीत जास्त १ १·२५ 
सूक्ष्मजीव मयादेपेक्षा कमी मयादेपेक्षा कमी 
 

वमष्टखाद्यातं वापरण्यातं येणाऱ्या कािंी दूध प्रकाराचंी घटकद्रव्यें तक्ता क्रमाकं ४ मध्ये वदली 
आिेंत. 
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िक्िा क्रमाकं ४ : काही दुध प्रकाराचंी घटकद्रव्ये 

दूध प्रकार स्ट्स्नग्धािं 
% 

प्रवथने 
% 

लॅक्टोज 
% 

पाणी 
% 

र्ोडीसाठी घातलेली 
साखर % 

म्िंिीचे पूणण व ताजे दूध ८ ४·२ ४·८ ८२ — 

र्ायीचे पूणण व ताजे दूध ४ ३·३ ४·८ ८७ — 
स्ट्स्नग्धािं काढलेले आटीव 
डबाबंद र्ोड दूध 

०·५ ४ ५ ३० ४० 

आटीव डबाबंद र्ोड पूणण दूध ९ ८ १२ २५ ४० 
स्ट्स्नग्धािं काढलेले आटीव 
डबाबंद अर्ोड दूध 

०·५ ३·५ १५ २६·६ — 

पूणण दुधाची पूड २८ २६ ३७ २·५ — 
स्ट्स्नग्धािं काढलेल्या दुधाची पूड १·८ ३५ ५० २·७ — 

 
भारतीय वमष्टप्रकारात ताज्या दुधाच्या जोडीला आटवलेले दूध (मावा हकवा खवा), नासवलेले दूध 

(चना हकवा पनीर वर्ैरे) दुधाचे प्रकारिंी मोठ्या प्रमाणावर वापरण्यात येतात. अनेक पाश्चात्य व भारतीय 
वमष्ट पदाथात िुध्द लोणी िें फार पूवीपासून उपयोर्ात आणले जात आिें व अजूनिंी टॉफी व कॅरामलमधे 
लोणी िंा एक आवश्यक घटक मानला जातो. िुध्द लोण्याचा स्वाद, वमश्रणक्षमता व िुध्द लोण्याच्या 
वापरामुळे पदाथाला प्राप्त िंोणारा दृश्यस्वभाव (टेक्श्चर) या दृष्टीने िुध्द लोणी अत्यंत मिंत्त्वाचे आिें. 
भारतीय वमष्टप्रकारात बिुंतािंी लोण्याऐवजी िुध्द तूपच वापरले जाते. वकत्येक वमष्टप्रकारात 
िुध्दतुपाऐवजी वनस्पवत तूप वापरले जाते. 

 
२ ब. चॉकलेट ि कोकोबटर 

 
कोकोच्या वबया “वथओब्रोमा कॅकॉव्िं” या वृक्षाच्या फळापंासून वमळतात. िें झाड मूळचे 

मेस्ट्क्सकोमधील असून सुमारे १७ व्या ितकाच्या सुरवातीस त्याची युरोपमधे लार्वड झाली. त्यावळेी चिंा 
व कॉफी युरोपमधे फारिी ज्ञात नव्िंती व त्यामुळे कोकोच्या वबयाचंी बारीक पूड वापरून केलेले कोको िें 
पेय तेथे खूपच लोकवप्रय झाले. २० व्या ितकाच्या सुरूवातीस कोकोचे झाड पवश्चम आवफ्रकेत आणण्यात 
आले व रे्ल्या पन्नास वषात पवश्चम आवफ्रका िें कोको उत्पादनाचे सवात मोठे कें द्र बनले आिें. पवश्चम 
आवफ्रकेखालोखाल दवक्षण अमेवरका, वसे्ट इवंडज, वसलोन वर्ैरे देिाचंा क्रमाकं लार्तो. भारतात रे्ल्या 
कािंी वषात कोकोच्या लार्वडीचे यिस्वी प्रयोर् करण्यात आले असून कािंी वनवडक वठकाणी मोठ्या 
प्रमाणावर लार्वडीला सुरवात झाली आिें. 
 

कोको वबयापंासून कोकोची पूड िें पेय बनववण्यासाठी तयार केली जाते व चॉकलेट व कोको बटर 
िें पदाथण वमष्टखादे्य तयार करण्यासाठी वापरले जातात. वरील सवण पदाथांचा दजा कोकोवबयाचं्या दजावर 
अवलंबून असतो व वनरवनराळ्या देिात लार्वड िंोणाऱ्या कोकोवृक्षाचं्या वरे्वरे्ळ्या जातीपासून वमळणाऱ्या 
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कोकोवबयाचं्या दजामध्ये तफावत आढळते. भारतात अजूनिंी कोकोवबयांची मोठ्या प्रमाणावर आयात िंोते 
व ह्या आयात केलेल्या कोको-वबयाचंा दजा भारतीय कोकोवबयाचं्या दजापेक्षा श्रेष्ठ असतो. 
 

दुसऱ्या मिंायुद्धापयंत चॉकलेटयुक्त वमष्टके भारतात मोठ्या प्रमाणावर आयात केली जात असत. 
परंतु युद्धकाळात चॉकलेटची अंतर्णत मार्णी खूपच वाढली व आयात केलेला माल कमी पडू लार्ला. 
१९४१ साली एका भारतीय कंपनीने आयात केलेल्या कोकोबीयापंासून कोकोपूड, चॉकलेट व कोकोबटर 
बनवण्याचा पविंला कारखाना सुरू केला. त्यानंतर आणखीिंी कािंी कारखाने ह्या व्यवसायात आले व 
त्यातील कािंी कारखाने खूपच मान्यवर झाले आिेंत. 

 
कोकोपूड, चॉकलेट व कोकोबटर ह्याचें कोकोबीयापंासून उत्पादन करण्याची सवण साधारण पद्धत 

पुढीलप्रमाणे आिें. 
 
कोकोझाडाचं्या फळापंासून काढलेल्या ताज्या वबयाचें कािंी काळ ठराववक तपमानावर 

स्वयंवकण्वन िंोऊ देण्यात येते. त्यायोरे् त्यामधील नैसर्मर्क प्रवकण्व े ववविष्ट जीव रासायवनक प्रवक्रयाचं्या 
सिंाय्यानें वबयाचं्या घटकद्रव्यांमधे कािंी उपयुक्त फेरफार घडवनू आणतात. 

 
वकण्वनानंतर या बीया उष्णतेच्या सिंाय्याने तीन ते आठ वदवसापंयंत वाळवण्यात येतात. त्यामुळे 

त्यातील पाण्याचे प्रमाण २० ते ३५% वरून ५ ते ८% पयंत  खाली येते व त्यातील प्रवकण्वाचें कायण थाबंनू 
त्यानंा वटकाऊपणा प्राप्त िंोतो. त्यानंतर या वाळलेल्या बीया १६० ते ३५०° सें. तपमानावर भाजल्या जातात 
व भाजण्याच्या वक्रयेमुळे त्या वबयानंा ववविष्ट स्वाद प्राप्त िंोतो. भाजल्यामुळे वबयाचंी टरफले वठसूळ िंोतात 
व त्याचंा रंर् दाट हपर्ट िंोतो. वठसूळ टरफले यंत्राच्या सिंाय्याने काढून टाकल्यावर वमळणाऱ्या 
सोललेल्या वबयामंध्ये ५० ते ५५% स्ट्स्नग्धािं असतो. या सोललेल्या वबयाचंा नंतर कुटून व दाबाखाली 
मळून घट्ट लर्दा तयार केला जातो. ह्या एकजीव झालेल्या घट्ट लर्द्याचे साच्यामध्ये दाबून ठोकळे पाडले 
जातात. ह्या ठोकळ्यानंा बलॉक कोको या नावाने ओळखले जाते. 

 
बलॉक कोको ७० ते ८०° सें. तपमानावर ववतळवनू त्यामधील स्ट्स्नग्धािंाचा भार् वरे्ळा काढला 

जातो. आिा तऱ्िेंने वमळणाऱ्या पदाथाला कोको बटर असे म्िंणतात. कोको बटर िंा वपवळ्या रंर्ाचा स्ट्स्नग्ध 
पदाथण असून तो पढुील घटकाचंा बनलेला असतो. 

 
ओवलओपावमटोस्ट्स्टअवरन ५५% 
ओवलओस्ट्स्टअवरन २०% 
स्ट्स्टअरोडायओलेइन, पावमटोडायओलेइन व  
ओवलओडायपावमटीन उरलेला भार् 

 
कोको बटरचे रु्णधमण पढुीलप्रमाणे असतात. 

ववविष्ट घनता ०·९७० (१५° सें.) 
ववविष्ट प्रवािंीपणा १·४५ (६०° सें.) 
(वरलेवटव्िं स्ट्व्िंस्कॉवसटी) 
वथजण्याचा हबदू २३ ते २६ सें°. 
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ववतळण्याचा हबदू ३३ ते ३५ °सें. 
सपॅॉवनवफकेिन मूल्य १९२ ते १९५. 
ॲवसड मूल्य  १ ते ३. 
आयोवडन मूल्य  ३५  ते  ४२. 

 
स्ट्स्नग्धािं काढून टाकल्यावर बलॉक कोकोच्या मूळ वजनाचा २५% भार् विल्लक रिंातो व त्याची 

दळून पूड करण्यात येते. िंी पूड म्िंणजेच कोको पूड िंोय. ह्या पुडीचा उपयोर् कोको िें उिेजक पेय 
बनवण्यासाठी करण्यात येतो. 

 
बलॉक कोको, कोको पूड, कोको बटर व अन्य कािंी पदाथण याचं्या उपयोर्ाने चॉकलेट स, टॉफीज 

व कॅरामल्स िें वमष्ट प्रकार बनवले जातात. चॉकलेटचा उपयोर् इतर वमष्ट प्रकाराचं्या अवरंु्ठनासाठीिंी 
केला जातो. कोको पूड आवण अवरंु्ठनयोग्य चॉकलेटच्या ववववध प्रकाराचं्या घटकद्रव्याचंी प्रमाणे तक्ता 
क्रमाकं ५ व ६ मध्ये वदलेली आिेंत.  

 
िक्िा क्रमाकं ५ : कोको पुडीची घटकद्रव्ये 

घटकद्रव्ये प्रमािे 
 पाणी % जास्तीत जास्त ७ 
 कोको बटर % कमीत कमी ८ 
 रक्षा (एकूण) % जास्तीत जास्त १५ 
 अम्लामधे न ववरघळणारी रक्षा % जास्तीत जास्त ०·२ 
 अल्कली % जास्तीत जास्त ५·५ 
 तंतूभार् % जास्तीत जास्त ७ 

 
िक्िा क्रमाकं ६ : अिगंुिनयोग्य चॉकलेटच्या णिणिध प्रकाराचंी घटकद्रव्ये 

घटकद्रव्ये चॉकलेटचा प्रकार 
पाणी % जास्तीत जास्त अर्ोड र्ोड दुग्धयुक्त 
एकूण स्ट्स्नग्धािं % कमीत कमी ३ ३ ३ 
सुक्रोज % जास्तीत जास्त ५० २७ २७ 
एकूण रक्षा % जास्तीत जास्त - ८० ७० 
अम्लात न ववरघळणारी रक्षा % जास्तीत जास्त ८ ८ ८ 
तंतूभार् % जास्तीत जास्त ०·२ ०·२ ०·२ 
वपष्ट पदाथण % जास्तीत जास्त ७ ७ ७ 
स्ट्स्नग्धािं ववरविंत घनभार् % जास्तीत जास्त १५ ११ ५ 
 - - १० 
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२ क. णर्जिारे ि साधंिारे पदार्व 
 

वजलेवटन, अर्ार-अर्ार, अंड्याचा बलक हकवा त्याची पूड, झाडापासून वमळणारे हडक, पेस्ट्क्टन, 
वर्ैरे पदाथण वमष्ट प्रकाराचं्या कृतीत वापरले जातात. त्याचंा वचकटपणा, वथजण्याची पात्रता, वटकाऊपणा 
वाढवण्याची क्षमता, सवण पदाथांना एकजीव करून साधंण्यासाठी आवश्यक असलेले रु्णधमण ह्यामुळे ह्या 
पदाथांना अत्यतं मिंत्त्व आिें. 
 

णजलेणटन : वजलेवटन िें प्राण्याचं्या चामडीमध्ये व िंाडापंासून तयार करण्यात येणारे एक प्रवथन 
आिें. खाद्योपयोर्ी प्रतीचे िुद्ध वजलेवटन कारखान्यातं मोठ्या प्रमाणावर तयार केले जाते. खाद्योपयोर्ी 
प्रतीच्या वजलेवटनचे पाण्यातंील द्रावण स्वच्छ, वासरविंत व चवरविंत असायला पाविंजे. त्यामध्ये २·२५ % 
पेक्षा जास्त  खवनजद्रव्ये असता कामा नयेत. विवाय असेवनक, ताबं,े विसे, जस्त आवद घातक धातंूचे प्रमाण 
मयावदत असायला िंव.े वजलेवटन पूड, पातळ पापदेु्र हकवा कणीदार स्फवटकाचं्या स्वरुपात वमळते. 
चारं्ल्या प्रतीच्या वजलेवटनची वथजण्याची क्षमता उिम असते. वजलेवटनची वथजण्याची क्षमता 
मोजण्यासाठी एक प्रमावणत उपकरण वापरले जाते व त्याला बलूम जेलॉवमटर असे म्िंणतात. २०० हकवा 
त्यािूंन अवधक वथजण्याचा वनदेिाकं असलेले वजलेवटन उच्च प्रतीचे समजले जाते व खाद्य प्रकारात त्याचा 
वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. 
 

वजलेवटन थंड पाण्यात ववरघळत नािंी परंतु र्रम पाण्यात टाकल्यास ते प्रथम पाणी िोषनू घेऊन 
मऊ िंोते व मर् ववरघळते. वजलेवटनचे पाण्यातील द्रावण अवधक उष्णतामानावर तापवल्यास हकवा 
अम्लाच्या वक्रयेमुळे ववघटन पावते व त्याची वथजण्याची क्षमता कमी िंोते. वजलेवटनचे द्रावण फेसाळ असते 
िंा फेस वटकाऊ असल्याने त्याच्या ह्या रु्णधमाचा कािंी वमष्टप्रकारात उपयोर् केला जातो. वजलेवटनच्या 
सिंाय्याने जेलीज्, पेस्टाईल  स, र्म्स, आइसक्रीम, मािणमलॅोज्, वर्ैरे प्रकारची वमष्टखादे्य तयार केली 
जातात. वजलेवटनमुळे िें पदाथण मऊ िंोतात, त्यात बरीच िंवा व पाणी धरून ठेवले जाते व त्यातील 
साखरेचे स्फवटकीभवन िंोणे टाळले जाते. 
 

अगार-अगार (जपानी आईकसग ग्लास) : अर्ार-अर्ार िंा पदाथण कबोदके ह्या रासायवनक 
वर्ातील असून तो कािंी सार्री वनस्पतींपासून वमळतो. १९३९ पूवी अर्ार-अर्ार फक्त जपानमध्ये तयार 
िंोत असे. परंतु आता न्युझीलंड व दवक्षण अवफ्रकेच्या वकनारपट्टीजवळील समुद्रातं ह्या वनस्पतीची मोठ्या 
प्रमाणावर वाढ केली जात आिें. अर्ार-अर्ार िंा पदाथण दोन स्वरूपात वमळतो. लाबं, पारदिणक, 
रंर्ववविंन, चमकदार काडं्या व वफकट करड्या रंर्ाची पूड. अर्ार-अर्ार थंड पाण्यात ववरघळत नािंी पण 
र्रम पाण्यातं ते सावकाि ववरघळते व त्याचा दाट लर्दा तयार िंोतो. थंड केल्यावर िें दाट द्रावण 
वथजते. अर्ार-अर्ारच्या वथजण्याच्या रु्णधमाचा उपयोर् कािंी वमष्टप्रकारातं केला जातो. अर्ार-अर्ार 
सिंाय्यक पदाथण म्िंणनूिंी कािंी वमष्टखाद्यातं वापरले जाते. 
 

२% प्रमाणाचे अर्ार-अर्ारचे-पाण्यातील द्रावण वथजण्याच्या दृष्टीने अर्दी योग्य असते. अर्ार-
अर्ारचे द्रावण अवधक तापवण्याने अर्र अम्लाच्या सावन्नध्याने ववघटन िंोण्याची िक्यता असते व 
ववघटनानंतर अर्ार-अर्ारचे द्रावण वथजत नािंी. र्रम अर्ार-अर्ारचे द्रावण चारं्ले प्रवािंी असल्यामुळे व 
त्याचा वथजण्याचा हबदु साधारण ४३° सें. तपमानावर असल्यामुळे िें रु्णधमण साच्यात ओतून वड्या 
पाडण्याच्या दृष्टीने अत्यंत उपयोर्ी आिेंत. 
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अडं्याचा बलक ककिा त्याची पूड : कोंबडीच्या अंड्यातील पाढंरा बलक िंा बिुंतािंी अल्बुवमन ह्या 
प्रवथनाचा बनलेला असतो. प्रवथनाचा उरलेला भार् ग्लोबयुवलन व इतर कािंी कमी मिंत्त्वाच्या प्रवथनाचंा 
बनलेला असतो. मोठ्या प्रमाणावर वापरण्यासाठी ताजा बलक तयार करून वापरण्याऐवजी त्याची 
वाळवलेली पूड तयार करून वापरणे अवधक सोईचे असते. िंी भकुटी पाण्यात वभजत घातल्यावर सावकाि 
ववरघळते. अंड्याच्या बलकाच्या पुडीचे १०% तीव्रतेचे पाण्यातील द्रावण कािंी वमष्टप्रकारात मोठ्या 
प्रमाणावर वापरले जाते (उदा. नूर्ट, मािणमलो, फॉन् डन्ट क्रीम, रॉयल आईहसर्, इत्यावद). वरील 
द्रावणाचा फेसाळण्याचा रु्णधमण ह्या वमष्टप्रकारातं उपयुक्त ठरतो. 

 
कडक : बाभळू हडक (र्म अकॅविया) िंा बाभळीच्या झाडापासून वमळतो. ह्या हडकाचा रंर् पाढंरा ते 

वफकट हपर्ट असतो व तो त्याच्या वजना इतक्या पाण्यात ववरघळतो. हडकाचा वचकटपणा व साखरेचे 
स्फवटकीभवन टाळण्याचा त्याचा रु्णधमण ह्याचंा उपयोर् कािंी वमष्टखादे्य बनवण्यात केला जातो. हडकाचे 
पाण्यातील द्रावण वासिंीन, चविंीन, पारदिणक, स्वच्छ व पाढंरे हकवा वफकट वपवळ्या रंर्ाचे असावयास 
िंव.े ववरघळलेला भार् र्ाळून टाकावा लार्तो. अवधक उष्णतेमुळे हडकाच्या द्रावणाचे ववभाजन िंोते व 
म्िंणून खाद्यपदाथण तयार करताना अवधक तापवणे टाळाव ेलार्ते. कािंी पदाथांच्या कृतीमध्ये तापवण्याची 
वक्रया पूणण झाल्यावर हडकाचे द्रावण वमसळण्यात येते. लॉझेन्जेस सारख्या कािंी प्रकारात बाभळीचा हडक 
वापरला जातो. 

 
बाभळीच्या हडकाप्रमाणेच र्म अरेवबक, र्म रार्ाकान्थ, र्म घाटी, र्म कराया, र्म रु्आर, वर्ैरे 

झाडापंासून वमळणारे हडकिंी अल्प प्रमाणात कािंी वमष्टप्रकारात वापरले जातात. 
 
च्युइंर् र्म सारख्या वमष्टकामंध्ये र्म वचकल नावाचा एक झाडाचा हडक वापरला जातो. िंा हडक 

रबरा-सारखा वचकट असून सपॅोवडला ह्या झाडापासून मेस्ट्क्सको, मध्य अमेवरका व दवक्षण अमेवरका येथे 
तयार केला जातो. झाडापासून वमळालेला िंा हडक पाण्याच्या सिंाय्याने एकजीव करून त्याच्या वफकट 
करड्या रंर्ाच्या चपट्या वड्या पाडण्यात येतात. िंा हडक वाळत नािंी, त्याला चव नसते व खाताना तो 
दातानंा वचकटत नािंी. च्युइंर् र्मच्या उत्पादनासाठी नैसर्मर्क वचकल र्म पुरेिा प्रमाणात उपलबध 
नसल्याने आता रेवझने, तेले व रबर ह्याच्या पासून कृवत्रम हडक तयार करून वापरले जाऊ लार्ले आिेंत. 
त्याचें रु्णधमण नैसर्मर्क र्म वचकल प्रमाणेच असणे अत्यंत जरूर असते. 

 
पेक्क्टन : पेस्ट्क्टनचा िोध जरी १९ व्या ितकातं लार्ला असला तरी पेस्ट्क्टनचे उत्पादन व वापर 

१९१७ नंतरच्या काळातच िंोऊ लार्ला. पेस्ट्क्टनच्या वमष्टखाद्यातील वाढत्या उपयोर्ामुळे अर्ार–अर्ार, 
हडक व वजलेवटन ह्याचें मिंत्त्व कमी िंोण्याची िक्यता वनमाण झाली आिें. 

 
पेस्ट्क्टन िंा एक वपष्टवर्ातील पदाथण असून तो सफरचंद, मोसंबी, संत्री, पेरू ह्या सारख्या फळाचं्या 

र्रामंध्ये आढळतो. वरीलपकैी कोणत्यािंी फळाचं्या र्रापासून तो मोठ्या प्रमाणावर तयार करता येतो. 
पेस्ट्क्टनमध्ये वथजण्याचा रु्णधमण असून त्यासाठीच त्याचा कािंी वमष्टखाद्यात उपयोर् केला जातो. 
पेस्ट्क्टनच्या दजाचे प्रमाणीकरण त्याच्या वथजण्याच्या क्षमतेवर करण्यात येते. वनरवनराळ्या ताज्या फळाचं्या 
व फळभाज्याचं्या र्रात पुढील प्रमाणात पेस्ट्क्टन आढळते. 
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पेस्ट्क्टनची वथजण्याची वक्रया योग्य पद्धतीने िंोण्यासाठी साखर व अम्लाचे प्रमाण अनुरूप असणे 
आवश्यक असते. 
 

णपष्ट पदार्व (स्टाचव) : मक्याचा वपष्टभार्, र्व्िंाचा मदैा व धान्यापासून बनवलेले इतर वपष्टपदाथण 
ह्याचंा पूडीच्या स्वरूपात हकवा पाण्यातील ववलयनाच्या स्वरूपात अनेक वमष्टप्रकारात वापर केला जातो. 
वपष्टाची पूड वमष्टखाद्याचं्या साच्यामंध्ये वड्या पाडण्यासाठीिंी मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाते. वपष्टपूड 
स्वतःच्या वजनाच्या १४% पयंत पाणी िोषनू घेऊ िकते व वाळल्यावर त्यातील पाण्याचे प्रमाण १·५% 
पयंत खाली आणता येते. अिा तऱ्िेंने वपष्टपुडीचा वापर पुनः पुनः करणे िक्य असते. वपष्टपुडीच्या 
वापरामुळे वमष्ट खाद्याचंा वचकटपणा कमी िंोऊन पदाथण िंाताळणे सोपे जाते. वपष्टपूड हकवा धान्याच्या 
पीठाचंा खळीच्या हकवा पूडीच्या स्वरूपात खाद्यपदाथात वापर करताना त्याचंा वचकटपणा, वथजण्याची 
क्षमता व इतर पदाथांना एकत्र बाधूंन ठेवण्याचा रु्णधमण ह्या रु्णाचंा उपयोर् िंोतो.  
 

भारतीय वमठाईमध्येिंी र्व्िंाचा मदैा, पीठ हकवा वपष्टपदाथण ह्याचंा वापर अनेक वमष्टप्रकारातं मोठ्या 
प्रमाणावर केला जातो.  

 
इिर पदार्व : स्ट्ग्लसवरल मोनोस्ट्स्टअरेट व लेवसवथन ह्यासारखे कािंी इतर पदाथणिंी वचकट 

पदाथांच्या वर्ांत मोडतात व मयावदत प्रमाणावर त्याचंा वापर कािंी ववविष्ट वमष्टप्रकारात केला जातो. 
कािंी टॉफीच्या प्रकारात ०·७५% प्रमाणात स्ट्ग्लसवरल मोनोस्ट्स्टअरेट वापरले जाते.  
 

२ ड. भर म्हिून िापराियाचे पदार्व : फळे ि सुका मेिा िगैरे 
 

वमष्ट पदाथांचा आकार वाढवण्यासाठी हकवा त्याचें अंर् भरण्यासाठी फळाचें हकवा सुक्या मेव्याचे 
तुकडे, धान्याच्या लाह्या, कोरडे खोबरे, ताजे ओले खोबरे वर्ैरे पदाथण वापरण्याचा प्रघात फार पूवीपासून 
जर्भर चालत आलेला आिें. अिा पदाथांची वनवड करताना उपलबधता, हकमत, वमष्टखाद्याच्या रूपरंर्ािी 
व चवीिी त्याचंी संर्ती, िें मुदे्द ववचारात घ्याव े लार्तात. पदाथातील पाण्याचा अंि कमी असणे 
वटकाऊपणाच्या दृष्टीने आवश्यक असते. पाण्याचा अंि प्रमाणापेक्षा जास्त असल्यास वटकाऊपणाच्या दृष्टीने 
वविषे काळजी घ्यावी लार्ते.  

 
पुढील पदाथण वरील उपयोर्ाच्या दृष्टीने मिंत्वाचे आिेंत. 
 
ताजी हकवा डबाबंद फळे अर्र फळाचें जॅम व जेली ह्यासारखे वटकाऊ पदाथण, चेरीज्, अननस, 

अंजीर, खजूर, सफरचंद, जरदाळू, ओला नारळ इ. 

सफरचंद १·५  ते २·५ % 
मोसंबी २·५  ते ४·० % 
संते्र ३·५ ते ५·५ % 
बीट १·० %   
र्ाजर ०·६ %   
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सुका मेवा : बदाम, वपस्ते, काजू, िेंर्दाणे, अक्रोड, बेदाणा, सुके खोबरे, चारोळ्या इ.  
 
धान्याचे दाणे : मक्याच्या लाह्या, पोिें, कुरमुरे, चण्याची भाजकी डाळ हकवा चणे इ.  

 
२ इ. सेंणद्रय अम्ले ि िार 

 
असेवटक अम्ल (बिुंधा विरक्याच्या स्वरूपात : विरक्यामध्ये सवणसाधारणपणे ४% असेवटक अम्ल 

असते), वसवरक अम्ल व टाटावरक अम्ल िंी सेंवद्रय अम्ले कािंीं प्रमाणात अनेक खाद्यप्रकारात वापरली 
जातात. 

 
असेवटक अम्ल िें एक आंबट वासाचे रंर्िंीन द्रव असते व ते फॉन्डन्ट क्रीम व रॉयल आईहसर् 

सारख्या पदाथामध्ये वापरतात. असेवटक अम्ल लाकडाच्या ऊध्वणपतनाद्वारे अर्र मद्याकाच्या वकण्वनामुळे 
तयार करता येते. वसवरक अम्ल अनेक आंबट फळामंध्ये असते व पाढंऱ्या रंर्ाच्या पुडीच्या स्वरूपात 
वमळते. त्याला तीव्र आंबट चव असते. वसवरक अम्ल आंबट फळापंासून हकवा कृवत्रम रासायवनक 
प्रवक्रयेद्वारे अर्र वकण्वनमार्े तयार केले जाते. टाटावरक अम्ल हचचेमध्ये आढळते व ते पाढंऱ्या रंर्ाच्या 
पुडीच्या स्वरूपात वमळते. िंी पूड तीव्र आंबट चवीची असते व हचचेपासून हकवा कृवत्रम रासायवनक पद्धतीने 
िें अम्ल तयार केले जाते. वरील तीनिंी आंबट चवीच्या अम्लाचं्या आंबट चवीमध्ये वनवश्चत वरे्ळेपणा आिें. 
वसवरक अम्लाचा आंबटपणा आंबट फळाचं्या नैसर्मर्क चवीच्या जास्त सदृि असल्याने फळाचंा अवधक अंि 
असलेल्या वमष्टखाद्यातं वसवरक अम्लाचा वापर अवधक प्रमाणात केला जातो. 

 
अनेक वमष्टप्रकारातं चवीसाठी कािंी क्षार थोड्या प्रमाणात वापरले जातात. त्यात प्रामुख्याने मीठ, 

क्रीम ऑफ टाटणर, सोवडअम बायकाबोनेट (हकवा बेहकर् पावडर) िें क्षार मोडतात. 
 

३. स्िाणदष्ट ि संुगधी द्रव्ये 
 

स्वाद म्िंणजे चव व सुर्ंध ह्याचें समतोल वमश्रण असे म्िंणता येईल. त्यामुळे खाद्यपदाथाला माधुयण 
येते. स्वाद व चव ह्यामध्ये मूलतः जरी फरक असला तरी दोन्िंी एकमेकानंा अत्यंत पूरक असे कायण 
करतात. कोणता सुवावसक पदाथण स्वादासाठी किात वापरावयाचा िें जरी पूवापार अनुभवानेच ठरले 
असले तरी तो अनुभव प्रायोवर्क ज्ञानावर आधारलेला असेलच असे नािंी. साधारणत: मधुर सुवास र्ोड 
चवीच्या पदाथांबरोबर वापरले जातात. (उदा. व्िॅंवनला, रु्लाब, वाळा, चॉकलेट, हमट वर्ैरे). तीव्र 
रु्णधमाचे सुवास कमी र्ोड हकवा अर्ोड पदाथांमध्ये योग्य वाटतात (उदा. हलब,ू आले, लव्िंेंडर वर्ैरे). 
संत्र्याच्या सुवासासारखे कािंी सुवास वमश्र चवीच्या पदाथांमध्ये वापरल्यास सवांना आवडतात. 

 
स्वादाची आवड देि, जावत, िंवामान, वर्ैरेनुसार जरी बनलेली असली तरी तीतिंी कािंी 

वरीलप्रमाणे स्थूल वनयम अवभपे्रत असल्याचे स्पष्ट वदसते. पाश्चात्य, थंडदेिातंील लोकानंा सामान्यतः 
सौम्य, मंद असा स्वाद आवडतो तर उष्ण देिातंील, त्यातल्या त्यातं पौवात्य जातींना, खाद्यपदाथांतून 
तीव्र, उिेजक असे वास घातलेले आवडतात. अथात् ह्यामध्येिंी स्थलपरत्व े फरक आढळतोच. उष्ण 
िंवामानात तीव्र, उिेजक स्वादाची आवड कदावचत् वनसर्णतःच उत्पन्न िंोत असावी, कारण उष्ण िंवमुेळे 
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िवरराचे तपमान कायम ठेवण्यास खाद्यपदाथांची वततकी आवश्यकता नसते व त्यामुळे भकूिंी मंदावते. 
तीव्र स्वादामुळे भकू उिेवजत िंोण्यास खूपच मदत िंोते. 
 

सुगंधी द्रव्याचें प्रकार 
 

सुर्ंधी द्रव्ये नैसर्मर्क अर्र कृवत्रम पद्धतीने बनववलेली असू िकतात. नैसर्मर्क सुर्धंी द्रव्ये प्राणीज 
(उदा. कस्तुरी, अंबर, वसव्िेंट, कॅस्टर वर्ैरे) हकवा वनस्पवतजन्य असतात. वनस्पवतजन्य सुर्धंी द्रव्ये 
वनस्पतींच्या वनरवनराळ्या भार्ापासून (उदा. मुळे, कंद, खोड, खोडाची साल, पाने, फुले, फळे, फळाचं्या 
साली, वबया, र्वत, झाडाच्या वचकापासून, िवेाळापासून, वर्ैरे) वमळू िकतात. वनरवनराळ्या नैसर्मर्क 
सुर्ंधातील ववविष्ट सुर्धंी घटकाचंा रसायनिास्त्राच्या प्रर्तीमुळे जसजसा अभ्यास िंोऊ लार्ला तसतसा 
कृवत्रमवरत्या नैसर्मर्क सुर्ंधी द्रव्ये तयार करण्याचा प्रयत्निंी वाढीला लार्ला व आता जवळ जवळ सवणच 
नैसर्मर्क सुर्धंी द्रव्ये योग्य घटकद्रव्याचं्या कृवत्रम वमश्रणाने स्वस्त हकमतीत व भरपूर प्रमाणात उपलबध 
झाली आिेंत. 

 
वमष्टखाद्यात सवांत जास्त वापरला जाणारा सुर्धं म्िंणजे व्िॅंवनला िंा िंोय. व्िॅंवनला िें द्रव्य एका 

वलेीवजा झाडाच्या िेंर्ापंासून वमळते. व्िॅंवनला झाडाचा िोध मेस्ट्क्सको मध्ये लार्ला व अजूनिंी सवात 
उिम दजाच्या व्िॅंवनलाच्या िेंर्ा मेस्ट्क्सकोममध्येच वमळतात. त्याविवाय उिम जातीच्या व्िॅंवनलाची 
लार्वड आवफ्रकेचा कािंी भार्, वसे्ट इंवडज, जावा, दवक्षण अमेवरकेचा कािंी भार् ह्या वठकाणीिंी मोठ्या 
प्रमाणावर िंोऊ लार्ली आिें. व्िॅंवनलाच्या िेंर्ाचंा ववविष्ट वास प्रर्ट िंोण्यासाठी कोकोवबयापं्रमाणेच 
त्यावर कािंी प्रवक्रया कराव्या लार्तात. व्िॅंवनलाच्या िेंर्ा वाळवनू व त्याचंी बारीक पूड करून ती 
वासासाठी वापरता येते. ह्या पुडीपासूनच व्िॅंवनलीन िें सुर्ंधी द्रव्य िुद्ध स्वरूपात काढता येते. आता 
व्िॅंवनलीन कृवत्रम रासायवनक पद्धतीनेिंी तयार केले जाते. परंतु कृवत्रम अर्र नैसर्मर्क व्िॅंवनलीनचा वास 
मूळ व्िॅंवनलाच्या िेंर्ाचं्या वासाची पूणणता करू िकत नािंी. िेंर्ामंध्ये साधारणतः २% व्िॅंवनलीन व इतर 
अनेक सूक्ष्म द्रव्ये असतात. 

 
व्िॅंवनलीनप्रमाणे कुमवरन, िेंवलरॉवपन व टॉस्ट्न्कन िंी आणखी कािंी नैसर्मर्क सुर्ंधी द्रव्ये झाडाचं्या 

िेंर्ापंासून वमळतात व त्याचािंी वापर कािंी प्रमाणात केला जातो. कुमवरन िें सुंर्धी द्रव्य कृवत्रम 
पद्धतीनेिंी तयार केले जाते. 

 
अनेक सुर्धंी द्रव्ये वासाबरोबर चवीष्टपणाच्या दृष्टीनेिंी मदत करतात. जेष्टमध, सुंठ हकवा आले, 

सासापवरला, चॉकलेट, कॅरामल िें पदाथण ह्या दृष्टीने मिंत्त्वाचे आिेंत. केिरामुळे व कािंी प्रमाणात 
कस्तुरीमुळे खाद्यपदाथाला स्वादाच्या जोडीला रंर्िंी वमळतो. सुर्ंधी द्रव्ये म्िंणून अनेक सुर्धंी 
वनस्पतीजन्य तेलाचंािंी बऱ्याच प्रमाणावर उपयोर् केला जातो. उदा. दालवचनी, लवरं्, जायफळ, 
जायपत्री, वलेची, रु्लाब, पेपरवमट, वर्ैरे. त्याविवाय लेमन, ऑरेंज, स्रॉबेरी, केळे, आंबा, रासबेरी, 
अननस, चेरी, पीच, पेरू, वर्ैरे फळाचें नैसर्मर्क अर्र कृवत्रम अकण  वासासाठीं वापरले जातात. मपॅल वसरप 
व मध िेंविं पदाथण सुवास व चव ह्या दोन्िंी दृष्टीने वापरले जातात. वमश्र सुर्धंाचंा उपयोर्िंी कािंी वमष्ट 
पदाथांत केला जातो परंतु वमश्रणाची वनवड काळजीपूवणक स्वादिंानी टाळण्यासाठी अत्यतं आवश्यक 
असते. 
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सुर्ंधी द्रव्ये वापरावयास तयार स्वरुपात अनेक उत्पादक बाजारात ववकतात व त्यांच्या सुर्ंधी 
रु्णधमाववषयी अनेक तऱ्िेंची माविंती व फायदे ग्रािंकाना सारं्तात. नामावंकत कारखानदार स्वतः ह्या 
िास्त्रातं अनुभव व सतत सिंोधन ह्या आधारावर पारंर्त असल्यामुळे त्याचं्या मालाबद्दल िकंा घ्यावयास 
फारसी जार्ा नसते. बिुंधा ह्याच कारणास्तव नामावंकत उत्पादकाचें सुर्ंध मिंार् असतात. बाजारातील 
इतर स्वस्त उत्पादने वनकृष्ट दजाची व भेसळीची असू िकतात व त्यामुळे खाद्यपदाथाची रसिंावन व 
खाणाऱ्याची िारीवरक िंावन िंोणे िक्य असते. 
 

सुगंधाची संिेदना 
 

मानवी संवदेनातं र्ंधाची संवदेना (कािंी अंिी चव देखील) िंी बरीच सूक्ष्म व तरल असते. त्यामुळे 
सुर्ंधाचे प्रमाण अत्यल्प असले तरी तो पवरणामकारक ठरतो. उलटपक्षी सुवास जास्त प्रमाणात वापरल्यास 
हकवा तो अवधक तीव्र असल्यास आल्िंाददायक िंोण्यापेक्षा तो त्रासदायकच िंोऊ िकतो. सुर्धंाची जात 
आवण त्याच्या रु्णधमानुसार त्याच्याववषयी मनुष्याची सवंेदना कमी अवधक तीव्र असते. वमष्टखाद्यामंध्ये 
वापरण्यात येणाऱ्या सुर्धंी द्रव्याचंी संवदेना जाणवण्यास िंवते त्याच्या कमीतकमी प्रमाणाची मयादा 
उपस्ट्स्थत असावयास पाविंजे. 

 
सुर्ंधाच्या संवदेनाचे व्याविंावरक पवरणाम लक्षात येण्यासाठी पुढील उदािंरण उपयुक्त ठरेल. 

आपण एकदा श्वास घेताना ४० ते ५० घन सें. िंवा नाकावाटे आत घेतो. या िंवमेध्ये व्िॅंवनलाच्या सुवासाचा 
एक भार् िंवचे्या १० लक्ष दि लक्ष भार्ात हकवा केिराच्या सुवासाचा एक भार् लक्ष लक्ष िंवचे्या भार्ात 
उपस्ट्स्थत असल्यास ह्या अत्यल्प प्रमाणातिंी त्या वासाची संवदेना आपल्याला िंोऊ िकते.  

 
सुर्ंधाबाबत त्याच्या िारीवरक व मानवसक ह्या दोन्िंी पवरणामाचंा एकवत्रत ववचार करणे आवश्यक 

असते. एवढेच नव्िें तर केवळ स्वादाचा ववचार करतानािंी माधुयण व चव ह्या दोन रु्णाचंा एकदम ववचार 
करावा लार्तो. स्वादाचे मूळ कायण पदाथाची चव वाढवणे िंा असतो. परंतु एखाद्या पदाथाचा नाकाला 
समजणारा वास वकतीिंी मधुर असला तरी त्या पदाथाचे माधुयण वजभेला मान्य िंोईलच असे नािंी. 
पदाथांच्या स्वादाबद्दल मानवी वजभ िंी नाकापेक्षा वनःसंिय अवधक चोखंदळ आिें. याच कारणास्तव 
सुर्ंधाचा उपयोर् वमष्टखाद्यातील दोष हकवा वनकृष्टता झाकण्यासाठी केला जाता कामा नये कारण 
मनुष्याची वजभ अिी फसववेर्री चटकन िुंडकून काढू िकते. 

 
४. रंगद्रव्ये 

 
वमष्टखादे्य तयार करण्याच्या कलेत रंर्ाचे स्थान फार मोठे व मिंत्वाचे आिें. डोळ्याना सुखद 

वाटणाऱ्या रंर्ामुळे खाद्यपदाथांचे खाणाऱ्यास आकषणण वाढते व ह्याच कारणासाठी बाह्य रंर्रूपाची सुयोग्य 
वनवड आवश्यक असते. रंर् योग्य प्रमाणातं वापरणे ह्याचा िेंतू भडकपणा टाळणे व वनरवनराळ्या रंर्ाचंी 
पूरक रंर्संर्वत साधणे िंा असावयास पाविंजे. 

 
खाद्यपदाथांत वापरावयाचे रंर् नैसर्मर्क हकवा कृवत्रम रासायवनक पदाथण असू िकतात. कोणतेिंी 

खाद्योपयोर्ी रंर्द्रव्य खाणाऱ्याला कोणत्यािंी दृष्टीने अपायकारक असता कामा नये. ह्या उदे्दिाने प्रत्येक 
देिात सरकारी वनयतं्रण असते. वनरूपद्रवी रंर्द्रव्ये, त्याचें वापरावयाचे प्रमाण व त्याचं्या रु्णधमाचे 
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प्रमाणीकरण ह्याबद्दल वनवश्चत माविंती योग्य त्या सरकारी यंत्रणेमाफण त उपलबध िंोऊ िकते. खाद्योपयोर्ी 
रंर्ाचं्या उत्पादकाचं्या मालाच्या दजाची योग्य ती छाननी व परीक्षा करणे िेंिंी वरील सरकारी वनयंत्रण 
संस्थेचे कायण असते. 

 
खाद्योपयोर्ी रंर्द्रव्ये, र्ंधरविंत व पाण्यात संपूणण ववरघळणारी असायला पाविंजेत.उष्णता व अम्ल 

ह्याचं्या सावन्नध्यात व सूयणप्रकािात िंी रंर्द्रव्ये वटकाऊ असणे आवश्यक असते. मिंत्त्वाची नैसर्मर्क रंर्द्रव्ये 
पुढीलप्रमाणे आिेंत. केिर, िंळद, कॅरामल, बीटचा रंर्, वर्ैरे. केिर िें काड्या हकवा पूडीच्या स्वरूपात 
वमळते व फार मिंार् असते. ते क्रॉकस सटाव्िंस ह्या वनस्पतीपासून स्पेन, इटली, फ्रान्स व कािंी प्रमाणात 
भारतात कावश्मरमध्ये तयार केलेजाते. िंळदीची लार्वड भारतात मोठ्या प्रमाणावर केली जाते पण िंळद 
पाण्यात ववरघळत नसल्यामुळे रंर्द्रव्ये म्िंणून िंळदीचा उपयोर् वमष्टखाद्यांमध्ये मयावदत प्रमाणावरच िंोऊ 
िकतो. कॅरामल िें साखरेच्या अधणवट ज्वलनामुळे तयार िंोते व त्याचा रंर् हपर्ट असतो. नैसर्मर्क 
रंर्द्रव्याचंा औद्योवर्क प्रमाणावर खाद्यपदाथामध्ये उपयोर् करणे वदवसेवदवस मारे् पडत चालले असून 
प्रमावणत कृवत्रम रासायवनक रंर्द्रव्ये वापरणे सवणच दृष्टीने अवधक सोयीचे ठरले आिें. 

 
कृवत्रम रासायवनक रंर्द्रव्ये पुडीच्या अर्र द्रवाच्या स्वरूपात उपलबध असतात. नामावंकत 

उत्पादक ववववध तऱ्िेंचे रंर्, त्याचंी वमश्रणे व त्याचें वापरावयाचे प्रमाण याबद्दल वनवश्चत माविंती 
वापरणाऱ्यास देऊ िकतात. प्रमुख रंर्द्रव्ये पढुील तक्त्यात दिणववली आिेंत. 

 
िक्िा क्रमाकं ७ : प्रमुख रंग ि रंगद्रव्ये 

 
रंग रंगद्रव्याचे नािं 

वनळा वव्रवलयन्ट बल्यू एफ्. सी. एफ्,. 
 इंडोविन बलू, इवंडर्ोवटन. 

विंरवा वर्नी ग्रीन बी, लाईट ग्रीन यलोइि एस. एफ,  
 फास्ट ग्रीन एफ सी एफ. 

नाहरर्ी ऑरेंज आय्, ऑरेंज एस. एस. 
लाल पॉस्ट्न्सआ िी आर, पॉस्ट्न्सआ एक्स एस., ॲमेरान्थ, 

 अेवरिोवसन ऑईल रेड एक्स ओ.  
वपवळा नॅप्थॉल यलो एस, नॅप्थॉल यलो पोटॅविअम सॉल्ट, 

 यलो ए. बी, यलो ओ. बी, टारावझन, सन् सेट यलो, 
 एफ. सी. एफ., वटटॅवनअम डायऑक्साईड. 

 
५.पािी 

 
वमष्टखाद्य उद्योर्ासाठी चारं्ल्या व भरपूर पाण्याची सोय असावी लार्ते. िें पाणी िुद्ध व वपण्यास 

योग्य असावयास िंव.े त्यामध्ये खवनजाचें प्रमाण (वविषेतः र्ंधकयुक्त क्षार) कमीत कमी असणे आवश्यक 
असते. त्याचप्रमाणे पाणी कडक (िंाडण) नसून मृदू (सॉफ्ट) असाव.े याचा अथण असा की पाण्यामध्ये 
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कॅलवियम व मगॅ्नेवियम याचंी क्षारद्रव्ये कमी प्रमाणात असावीत. पाणी कडक असल्यास मृदू करून घेणें 
आवश्यक असते. 

 
पाण्याच्या कडकपणाची तीव्रता व प्रकार (कायमचा कडकपणा वा तात्पुरता कडकपणा) ह्यानुसार 

योग्य ती पद्धत व यंत्रसामुग्री वापरून कडकपणा काढावा लार्तो. मूलतः मृदू असलेल्या हकवा मृदू करून 
घेतलेल्या पाण्यास कोणतािंी वास, रंर् हकवा चव असता कामा नये. त्यामध्ये सूक्ष्मजीवाचें प्रमाण कमीत 
कमी असाव े व बवसलस कोलायसारखे िंानीकारक सूक्ष्मजंतू अवजबात असू नयेत. चारं्ल्या पाण्यातील 
रासायवनक द्रव्याचं्या कमाल मयादा पढुीलप्रमाणे असाव्यात. 
 

कडकपणा २० ते ५० भार् दर िभंर लीटरमध्ये. 
सेंवद्रय कबण जास्तीत जास्त ०·२ भार् एक लक्ष भार्ामध्ये. 
सेंवद्रय नत्र जास्तीत जास्त ०·०२ भार् एक लक्ष भार्ामध्ये. 
अमोवनया जास्तीत जास्त ०·००५ भार् एक लक्ष भार्ामध्ये 
प्राणवायू िोषनू घेण्याची क्षमता १ ते २  भार् एक लक्ष भार्ामध्ये 

 
पाणी सवणसाधारणपणे नदी, तलाव व वविंीरी यापासून वमळते. मूलतः िुद्ध असलेले पावसाचे पाणी 

विंात जाता जाता अिुद्ध व र्ढूळ िंोते व त्यामुळे कोणतेविं पाणी वापरण्यापूवी प्रथम र्ाळून व िुद्ध करून 
घेणे आवश्यक असते. र्ढूळपणा घालवण्यासाठी तुरटीचा वापर अल्प प्रमाणात केला जातो. िुद्ध केलेले व 
र्ाळलेले मुद् पाणी वापरण्यापूवी वनयवमतपणे तपासणे अर्त्याचे असते. ििंरामंध्ये वमळणारे नळाचे पाणी 
वपण्यायोग्य करण्यासाठी क्लोरीन वायचूा वापर करण्यात येतो. म्िंणनू नळाचे पाणी क्लोवरनच्या 
प्रमाणासाठी तपासून त्यातील क्लोवरनचे प्रमाण मयादेपेक्षा जास्त नािंी याची खात्री करणे जरूर असते. 
पाण्यातील क्लोवरनची कमाल मयादा २·५ भार् एक लक्ष भार्ात अिी असावी. क्लोवरनयुक्त ििंरी पाणी 
सूक्ष्मजंतूच्या दृष्टीने बिुंधा सुरवक्षत असते. परंतु नदी, तलाव हकवा वविंीरी यातील पाणी सूक्ष्मजंतूपासूनिंी 
मुक्त आिें अिी स्वतंत्रपणे खात्री केल्याविवाय वापरणे योग्य नसते.  
 

यापढुील प्रकरणामधे वर वनदेवित केलेले कचे्च पदाथण वमष्टखाद्यामधे किा तऱ्िेंने वापरले जातात व 
त्याचंा तयार वमष्ट खाद्यपदाथांच्या रु्णधमांवर काय पवरणाम िंोतो याचंा ववचार केला आिें. 
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प्रकरि णिसरे 
 

साखरेचा पाक 
 

साखरेचा आटवनू दाट पाक करणे िंी बिुंतेक वमष्टप्रकारातंील एक मिंत्त्वाची कृवत आिें. साखरेचा 
पाक बनवणे िंी एक िास्त्रिुद्ध व अनुभववसद्ध कला आिें व म्िंणून ह्याबाबत स्वतंत्र ववचार करणे आवश्यक 
आिें. 

 
साखरेचे पाण्यामधील तीव्र प्रमाणाचे ववलयन थंड करताच त्यातील साखरेचे स्फवटकीभवन िंोऊन 

ती बािेंर फेकली जाऊ लार्ते. त्यासाठी तीव्र ववलयन करताना घन ग्लुकोज, द्रव ग्लुकोज हकवा क्रीम 
ऑफ टाटणर वापरले जाते. अिा स्फवटकीभवन टाळण्याचे कायण करणाऱ्या पदाथाना ‘डॉक्टर’ असे 
म्िंणतात. 

 
साखरेचे पाणयािंील णिलयन 

 
साखरेच्या पाण्यातील ववलयनाची तीव्रता व त्या ववलयनाचे नेिंमीच्या िंवचे्या दाबाखाली 

उत्कलनहबदु ह्याचें कोष्टक पढुील तक्त्यातं वदले आिें. 
 

िक्िा क्रमाकं ८ 
साखरेच्या णिलयनाची िीव्रिा ि उत्कलनकबदु 

% साखर ववलयनातं उत्कलनहबदू ०° सें. 
१० १००·४ 
२० १००·६ 
३० १०१·० 
४० १०१·५ 
५० १०२·० 
६० १०३·० 
७० १०६·५ 
८० ११२·० 
९०·८ १३०·० 

 
पुढील कोष्टकाचा उपयोर् कोणत्या तपमानावर वकती तीव्रतेचे ववलयन िंोऊ िकते िें ठरवण्यास 

िंोऊ िकतो व िंी माविंती पाक बनवतानंा अत्यंत उपयुक्त असते. 
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िक्िा क्रमाकं ९ : िपमान ि साखरेची पाणयािील णिलयनशक्क्ि 

तपमान ° सें.  ववलयनातील साखरेचे प्रमाण % तपमान ° सें.  ववलयनातील साखरेचे प्रमाण % 
० ६४·१८ ४२ ७०·७८ 
५ ६४·८७ ४५ ७१·३२ 
१० ६५·५८ ४८ ७१·८७ 
१५ ६६·३३ ५१ ७२·४४ 
२० ६७·०९ ५४ ७३·०१ 
२५ ६७·८९ ५७ ७३·५८ 
३० ६८·७० ६० ७४·१८ 
३३ ६९·२१ ६३ ७४·७८ 
३६ ६९·७२ ६६ ७५·३८ 
३९ ७०·२४ ६९ ७६·०१ 

 
साखरेचा पाक 

 
साखरेच्या पाकाचा दाटपणा िंा ववलयनाच्या तीव्रतेवर व तपमानावर अवलंबून असतो. 

उत्पादकाला दाटपणा, ववलयनाची तीव्रता, तपमान ह्याचं्यामुळे साखरेच्या पाकावर काय काय व कसे कसे 
पवरणाम िंोतात िें चारं्ले माविंत असणे अत्यंत आवश्यक असते. ह्या माविंतीच्या  आधारे पाक वकती 
तपमानापयंत आटवल्यास कोणत्या वमष्टप्रकारासाठी योग्य असतो िें त्याला ठरवता येते. तपमान 
जाणण्यासाठी अनुभवी जुने उत्पादक बोटाला भासणारा वचकटपणा, तार येणे व लोखंडी सळी प्रथम थंड 
पाण्यातं व नंतर पाकातं आवण नंतर पनु्िंा थंड पाण्यातं घालून वनरीक्षण करणे, वर्ैरे ठोकताळ्यावंर अंदाज 
बाधंत असत. परंतु आधुवनक कुिल उत्पादक तपमानमापक (थमावमटर) वापरून तपमान मोजतात. 

 
खालील तक्त्यात साखरेचा पाक आटवण्याचे तपमान, त्या तपमानावर पाकाचे रु्णधमण व त्याची 

उपयुक्तता ह्याबद्दल माविंती वदली आिें.  
 

िक्िा क्रमाकं १० : साखरेच्या पाकाचे आटिणयाचे िपमान, गुिधमव ि उपयुक्ििा 
तपमान ° सें. रु्णधमण उपयुक्तता  

११० – ११३  तार येणे वलक्युसणसाठी 
११५·५ – ११८·५ मऊ र्ोळी, बोटाने दाबनू आकार देण्यायोग्य फॉन्डन्ट क्रीम 
१२१ – १२४ मध्यम र्ोळी कॅन्डीज्, फज् 
१२६·५ – १२९·५ कडक र्ोळी, अवधक उष्णतामानावर पाकाची 

र्ोळी आणखी कडक िंोते 
कॅरामल  स 

१२९·५ – १३२   वचवट र्ोळी  टॉफीज्, कॅरामल  स 
१३५ – १३८  बारीक भेर्ा जाणे, पाकात लोखंडी सळी बुडवनू नूर्ट, टॉफीज् 
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बािेंर काढल्यास पाक वचकटत नािंी 
१३८ – १५४  मोठ्या भेर्ा जाणे ड्रॉप स, रॉक, कडक प्रकार 
१६८ – १७७  कॅरामल जळलेल्या साखरेचा वास 

 
वरील तक्त्यातं वदलेले तपमानाचे आकडे िुद्ध साखरेवर आधावरत असले तरी साखरेच्या 

वरे्वरे्ळ्या प्रतीच्या बाबतींत वरे्वरे्ळे वमष्टपदाथण करताना मार्णदिणक ठरू िकतात . 
 

साखरेचे णिभाजन 
 

उष्णता, दाब व अम्ल ह्याचं्यामुळे साखरेचे ग्लुकोज व फु्रक्टोज ह्या घटकद्रव्यात ववभाजन िंोते. 
सेंवद्रय अम्ले िें ववभाजनाचे कायण फार सुलभतेने करू िकतात. िंायड्रोक्लोवरक अम्लाची ववभाजनाची 
क्षमता जर १०० धरली तर वनरवनराळ्या अम्लाचे ववभाजन क्षमतेचे तुलनात्मक वनदेिाकं पढुीलप्रमाणे 
आिेंत. 

 
िक्िा क्रमाकं ११ : अम्लाची णिभाजन िमिा 

अम्ल साखरेच्या ववभाजन क्षमतेचा वनदेिाकं 

िंायड्रोक्लोवरक अम्ल १०० 
नायवरक अम्ल १०० 
र्ंधकाम्ल ५३·६० 
फॉस्फोवरक अम्ल ६·२१ 
ऑक्झवॅलक अम्ल १८·५७ 
टाटावरक अम्ल ३·०८ 
वसवरक अम्ल १·७२ 
फॉर्ममक अम्ल १·५३ 
लॅस्ट्क्टक अम्ल १·०७ 
असेवटक अम्ल ०·४० 

 
अम्लामुळे घडणारे साखरेचे ववभाजन तपमानावरिंी अवलंबून असते. अवधक तपमानावर ववभाजन 

जलद िंोते. ववभाजनाचा वरे् अम्लाच्या तीव्रतेवरिंी अवलंबून असतो. 
 

साखरेचे ‘डॉक्टरींग’ 
 
‘डॉक्टर’ म्िंणून ग्लुकोज वापरताना त्याचे सवणसाधारण प्रमाण १२ वकलो साखरेस ४ वकलो 

ग्लुकोज असे असते. परंतु ते प्रमाण २ ते १२ वकलोपयंत कमी जास्त िंोऊ िकते. प्रमाण ठरवण्यासाठी 
पुढील बाबी ववचारात घ्याव्या लार्तात. वमष्टपदाथाचा प्रकार, इतर घटकद्रव्ये व त्याचंी प्रमाणे, 
वमष्टखाद्याचा अपेवक्षत वटकाऊपणा व इतर रु्णधमण, पदाथांची कृवत व त्यासाठी वापरावयाची साधनसामुग्री 
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व िंवामान. ग्लुकोज ऐवजी क्रीम ऑफ टाटणर वापरणे कािंी पदाथांत अवधक फायदेिीर ठरते व त्यामुळे 
पुढील िेंतू साधण्यास चारं्ली मदत िंोते. क्रीम ऑफ टाटणरच्या सिंाय्याने केलेली वमष्टके जास्त कोरडी, 
टणक व र्ोड िंोतात. क्रीम ऑफ टाटणर वापरल्यास ग्लुकोजच्या मानाने साखरेचा पाक उच्च तपमानावर 
जास्त वळे आटवावा लार्तो िंा एक दोष म्िंणावा लारे्ल. क्रीम ऑफ टाटणर वापरण्याचे सवणसाधारण प्रमाण 
१२५ गॅ्रम क्रीम ऑफ टाटणर व ५० वकलो साखर असे असते. क्रीम ऑफ टाटणर वापरल्यास कािंी नाजूक 
वमष्टप्रकाराचं्या बाबतीत उच्च तपमानावर जास्त वळे तापवल्याने रंर्, रूप व स्वादाची िंावन िंोणे िक्य 
असते. सवणसाधारणपणे असे म्िंणता येईल की उत्पादकाचंा वाढता कल ग्लुकोज वापरण्याकडे असून क्रीम 
ऑफ टाटणरची उपयुक्तता कमी िंोत आिें. ग्लुकोज वापरणे अवधक सोपे, अवधक सुरवक्षत व अवधक वनदोष 
असल्याचे मान्य झाले आिें. 
 

साखरेचा पाक करणयासािी यतं्रसामुग्री 
 

औद्योवर्क प्रमाणावर साखरेचा दाट पाक बनववण्यासाठी पढुीलपकैी कोणतीिंी पद्धत वापरली 
जाते. 

 
१ कोळसा हकवा कोकच्या सिंाय्याने चालणाऱ्या उघड्या भट्ट्ट्या 
२ वाफेच्या सिंाय्याने तापवलेली उघडी आटवपाते्र 
३ वाफेच्या सिंाय्याने तापवलेली कमी दाबाखाली चालणारी आटवपाते्र 
४ अखंड चालणारी आटवपाते्र 

 
कोळसा हकवा कोकच्या सिंाय्याने चालवलेल्या उघड्या भट्ट्ट्या पूवीच्या काळी वापरल्या जात 

असत. परंतु अिा पद्धतीने पाकाचा दजा एक सारखा वमळत नािंी व उष्णता सवण पदाथास सारखी न 
वमळाल्यामुळे स्वाद व रंर् वबघडण्याची िक्यता असते. वाफेच्या सिंाय्याने तापवलेल्या उघड्या 
आटवपात्रामुळे वळे वाचतो पण वरील दोष तसेच रिंातात. वाफेच्या आटवपात्रात बािेंरून व आतून बदं 
नळ्याचं्या सिंाय्याने जास्त दाबाची वाफ खेळवनू उष्णता वदली जाते. अिा तऱ्िेंच्या आटवपात्रात १०० 
वकलो साखरेचा पाक सुमारे १ तासात तयार करता येतो. परंतु उच्च तपमानावर तापवण्याचे काम कराव े
लार्ल्यामुळे मालाच्या एकसारखेपणावर नीटसा ताबा ठेवता येत नािंी. 

 
उत्पादनाच्या आधुवनक पद्धतीत वनवात अवस्थेत आटवणे हकवा अखंड तत्त्वावर चालणारी 

आटवयंते्र वापरणे सवण दृष्टीने श्रेयस्कर ठरते व म्िंणनूच नामावंकत व मोठे उत्पादक ह्यापैकीच एका 
पद्धतीचा अवलंब करतात. वनवात अवस्थेत तापवण्याची वक्रया केली जात असल्याने तपमान कमी लार्ते. 
वनवात पद्धत िंी मालाचा दजा व एकसारखेपणा ह्याबाबत अत्यंत फायदेकारक असते. परंतु उत्पादन 
जास्त प्रमाणावर करण्यासाठी ह्या बॅच पद्धतीपेक्षा सतत उत्पादनाची पद्धत अवधक उपयुक्त ठरते. सतत 
पद्धतीमध्ये साखरेचा थोडा आटवलेला पातळ पाक सतत यंत्रामध्ये कािंी सेकंदातच झटकन आवश्यक त्या 
दाटपणापयंत आटवला जातो व बािेंर फेकला जातो. अिा तऱ्िेंने यतं्राच्या एका बाजूने पातळ पाक सतत 
घातला जातो व दुसऱ्या बाजूने दाट पाक सतत बािेंर पडतो. तापवण्याचे उष्णतामान वाफेच्या दाबावर व 
पातळ पाकाच्या वरे्ावर अवलंबून असते व वरील दोन पवरमाणे वनवश्चत करून ते मयावदत व सारखे ठेवता 
येते. सतत तत्वावर चालणारी आटवपाते्रिंी वनवात पद्धतीने चालवता येतात व त्यायोरे् उत्पादनाचा वरे् 
अवधक वाढवता येतो.  
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सतत उत्पादनपद्धतीमध्ये प्रथम अवस्थेतील साखरेचा पातळ पाक तयार करण्यासाठी वाफेच्या 
सिंाय्याने तापवलेली उघडी आटवपाते्र वापरावी लार्तात. आटवपात्रासंाठी ॲल्युवमवनअम हकवा ताबंे िें 
धातूिंी वापरले जातात पण जास्त अद्ययावत आटवपात्रासंाठी स्टेनलेस पोलादाचा वापर जास्त पसतं 
केला जातो. 

 
आकृती १ व २ मध्ये वाफेवर चालणारे आटवपात्र व वनवात पद्धतीवर चालणारे आटवपात्र ह्याचंी 

छायावचते्र वदली आिेंत. 
 

 

आकृिी १ : साखरेचा पाक करणयासािी िाफेिर चालिारे आटिपात्र. 
 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 
आकृिी २ : साखरेचा पाक करणयासािी णनिांि पद्धिीिर चालिारे आटिपात्र. 

 
पाक करण्यासाठी १ भार् पाणी व ३ भार् साखर एकत्र करून त्या द्रावणात ग्लुकोज हकवा क्रीम 

ऑफ टाटणर योग्य प्रमाणात घातले जाते. साखर पूणणपणे ववरघळल्यावर कािंी कचरा राविंल्यास र्ाळून 
द्रावण स्वच्छ  करण्यात येते. िें द्रावण नंतर उघड्या आटवपात्रात थोडे तापवनू मर् पूणण आटवण्यासाठी 
वनवात हकवा सतत तत्त्वावर चालणाऱ्या आटवयतं्रात घातले जाते. 

 
साखरेचा आटवलेला दाट पाक तयार झाल्यावर त्याचा उपयोर् पुढे संकस्ट्ल्पत वमष्ट प्रकारासाठी 

करण्यात येतो. त्याबद्दलची पुढील माविंती त्या त्या वमष्टप्रकाराच्या कृतीमध्ये ववस्ताराने वदली आिें. 
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प्रकरि चिरे् 
 

पाश्चाि णमष्टखाद्याचें प्रकार, कृिी ि यतं्रसामुग्री 
 

पाश्चात वमष्टकाचें अनेक प्रकार आिेंत. त्याचें वर्ीकरण पढुीलप्रमाणे केले जाते. 
 

१) िुद्ध साखरेची वमष्टके (कॅन्डी) 
२) चॉकलेटस, टॉफीज् व कॅरामल्स 
३) फज हकवा इटावलअन क्रीम 
४) नूर्ट 
५) मािणमलॅो 
६) फॉन्डन्ट पेस्ट हकवा क्रीम 
७) खोबऱ्याचे पदाथण 
८) र्म्स, जुजुब स, र्म पेस्ट्स्टलस, वलक्युसण, जेलीज, जेली वक्रस्टल्स 
९) टकीि वडलाईट 
१०) िकण रावरंु्वठत वमष्टके 
११) लॉझेन्जेस 
१२) यंत्रात दाबनू तयार केलेल्या वड्या (टॅबलेटस) 
१३) मार्मझपान 
१४) बॉनबॉन्स 
१५) चॉकलेटचे अवरंु्ठन (कोहटर्) केलेले पदाथण 
१६) च्युइंर् र्म व बबल र्म 

 
१) शुद्ध साखरेची णमष्टके (कॅन्डी) 

 
िुद्ध साखरेची अनेक प्रकारची वमष्टके केली जातात. त्याचं्या कृतीमध्ये मूलभतू तत्व साधारण 

एकच असते. ह्या सवांमध्ये साखर िंाच मिंत्वाचा घटक असतो. चारं्ल्या प्रतीची वमष्टके करण्यासाठी 
साखरेमध्ये कोणकोणते व कसकसे प्राकृवतक बदल िंोतात िें समजणे फार मिंत्त्वाचे असते. कॅन्डीमध्ये 
साखर दोन स्वरूपात असते, एक स्फवटकी स्वरूप व दुसरे अस्फवटकी स्वरूप. ह्या दोन स्वरूपातील 
साखरेचे परस्पर प्रमाण वनरवनराळ्या प्रकारच्या कॅन्डीमध्ये वरे्वरे्ळे असते. 

 
स्टॅनले ह्या संिोधकाने कॅन्डीचे पुढीलप्रमाणे वर्ीकरण केले आिें. 

 
अ) स्फणटकी साखरेची कॅन्डी 

 
१ मोठे स्फवटक — रॉक कॅन्डी 
२ लिंान स्फवटक — फॉन्डन्ट, फज 

 
ह्यामधील साखरेचे स्फवटक इतके सूक्ष्म असू िकतात की ते ओळखतािंी येत नािंीत. 
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ब) अस्फणटकी साखरेची कॅन्डी 
 

१ वठसूळ कॅन्डी — नूर्टचा एक प्रकार 
२ कडक कॅन्डी — टॉफी, बटरस्कॉच 
३ मऊ कॅन्डी — कॅरामल 

 
कॅन्डीमध्ये वजलेटीन, अंड्याच्या पाढंऱ्या बलकाची पूड, र्म अरेवबक, पेस्ट्क्टन हकवा वपष्टपदाथण 

घातल्यास ववववध रु्णधमाचे व स्वरूपाचे कॅन्डीचे प्रकार तयार करता येतात. 
 
अ. स्पंजासारखी सस्ट्च्छद्र कॅन्डी 
ब. वचकट कॅन्डी, र्मड्रॉप्स, मािणमलॅोज्, पेस्ट्क्टन कॅन्डी  

 
जॉडणन ह्या िास्त्रज्ञाच्या मते कॅन्डीचे पुढील ५ प्रकार करणे सोयीचे आिें. 
 

अ. पारदिणक कॅन्डी  
ब. िंवावमवश्रत कॅन्डी 
क. कणीदार कॅन्डी 
ड. स्ट्स्नग्धािंयुक्त कॅन्डी 
इ. मध्यभार् भरलेली कॅन्डी 

 
ह्या वरील पाच प्रकाराचंी सववस्तर माविंती पढुीलप्रमाणे आिें. 
 

अ. पारदशवक कॅन्डी 
 

िंा प्रकार वदसावयास साधा वदसला तरी तयार करताना अत्यतं काळजी घेणे आवश्यक असते. 
वनष्काळजीपणामुळे हकवा चुकीमुळे पदाथण वचकट िंोतो व त्यातील साखरेचे स्फवटकीभवन िंोण्याची 
िक्यता असते. एकदा पदाथण वबघडला की नंतर तो सुधारता येत नािंी. 

 
साध्या कॅन्डीमध्ये साखरेच्या जोडीला ग्लुकोज, फु्रक्टोज, माल्टोज, लॅक्टोज हकवा डेस्ट्क्स्रन िें 

पदाथण वापरले जातात. त्याविवाय योग्य तो रंर् व सुर्ंधी द्रव्ये घातली जातात. साध्या कॅन्डीमध्ये पुढील 
पदाथण असू नयेत. वटकाऊपणासाठी रासायवनक पदाथण, पाणी िोषनू घेण्यासाठी घातलेले पदाथण, भरीसाठी 
घातलेले पदाथण, बािेंरून आवरण म्िंणून वापरण्याचे पदाथण, अनैसर्मर्क प्रमाणात खवनज पदाथण, आवण 
अप्रमावणत रंर् व सुर्ंधी द्रव्ये, चारं्ल्या प्रतीची कडक कॅन्डी वटकाऊ असते. 

 
पारदिणक कॅन्डीचा एक पाठ पुढे वदला आिें. 

 
साखर  १२ वकलो  
ग्लुकोज   ४ वकलो 
पाणी  ४ वलटर 
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वसवरक अम्ल पूड ६० ते २५० गॅ्रम 
स्वाद व रंर् आवश्यकतेप्रमाणे 

 
पाक करण्याचे आटवपात्र अत्यंत स्वच्छ असले पाविंजे. आटवपात्रात साखर पाण्यात नीट 

ववरघळल्यावर त्यात ग्लुकोज घालून त्या द्रावणाला उकळी आणण्यात येते. न ववरघळलेल्या साखरेचा 
एकिंी कण कोठेिंी विल्लक रािूं नये ह्याची काळजी घ्यावी लार्ते. त्यानंतर िें द्रावण १४६° सें. 
तपमानापयंत जलद तापववण्यात येते. व तपमान १५१.५° सें. पोिंोचेपयंत उकळवणे चालू ठेवाव ेलार्ते. 
िंा आटलेला दाट पाक चटकन एका तेल लावलेल्या व धातूचा पृष्ठभार् असलेल्या सपाट मेजावर 
ओतण्यात येतो. हकवचत थंड झाल्यावर मधोमध एक खळर्ा करून त्यात सुर्धं, रंर् व अम्ल िें पदाथण 
घालण्यात येतात व चारं्ले वमसळू देण्यात येतात. मेजावरील पत्रा आवश्यकतेनुसार र्रम हकवा थंड 
ठेवण्याची सोय असणे उपयुक्त ठरते. वरील दाट पाक चारं्ला एकजीव झाल्यावर त्याला जाड 
दोरीसारखा आकार देऊन व यंत्रात घालून आवश्यक त्या आकाराच्या र्ोळ्या पाडण्यात येतात. तयार 
र्ोळ्या थंड झाल्यावर िंवाबंद डबयात हकवा सेलोफेनच्या अर्र बटरपेपरच्या कार्दात रंु्डाळून बदं 
कराव्या लार्तात. वरील पाक लॉलीपॉप यंत्रात घालून लॉलीपॉपिंी बनवता येतात. 

 
ग्लुकोज ऐवजी क्रीम ऑफ टाटणर वापरून करण्याच्या र्ोळ्याचंा एक पाठ पढेु वदला आिें. 
 

साखर  १४ वकलो  
पाणी  ५ वलटर 
क्रीम ऑफ टाटणर  ३० गॅ्रम 
वसवरक अम्ल पूड ९० ते २५० गॅ्रम 
रंर् व सुर्ंध आवश्यकतेप्रमाणे 

 
वरील र्ोळ्याचंी कृवत पूवी प्रमाणेच आिें; परंतु उकळवण्याचे व आटवण्याचे तपमान १६०° सें. 

पयंत वाढवाव ेलार्ते. 
 
वरील ग्लुकोज हकवा क्रीम ऑफ टाटणर वमवश्रत र्ोळ्याचं्या पाठात मध, मेन्थॉल, जेष्ठमध, वनलवर्री 

तेल, पेपरहमट तेल, वर्ैरे पदाथण वापरून एक्स्रॉ स्राँर्, खोकल्याच्या र्ोळ्या, वर्ैरे प्रकार बनवले जातात. 
र्ोळ्याचं्या ऐवजी काडं्यािंी कािंी वळेा केल्या जातात. 

 
ब. हिाणमणिि कॅन्डी 

 
साखरेचा आटवलेला पाक तयार झाल्यावर तो एका खंुटीला अडकवनू जर वारंवार ओढला व 

त्यामुळे त्यात िंवा वमवश्रत िंोऊ वदली तर त्याचा पारदिणकपणा नािंीसा िंोऊन त्याला र्डदपणा प्राप्त 
िंोतो. ह्या र्डदपणाला ‘सवॅटन’ स्वरूप (सवॅटन वफवनि) असे संबोधतात. िंवा ववरघळण्याच्या 
वक्रयेबरोबरच साखरेचे सूक्ष्म स्फवटकीभवनिंी िंोते. िंी ओढण्याची वक्रया िंातमोजे घालून िंाताने हकवा 
यंत्राच्या सिंाय्याने करता येते. 
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आकृती ३ मध्ये साखरेचा दाट पाक िंाताने ओढण्याची खंुटी व आकृती ४ मध्ये पाक ओढण्याचे यतं्र 
दिणववली आिेंत. 
 

 
आकृिी ३: साखरेचा दाट पाक हािाने ओढणयाची खंुटी. 

 

 
आकृिी ४: साखरेचा दाट पाक ओढणयाचे यतं्र 

 
ओढण्याची वक्रया योग्य त्या प्रमाणात करून आवश्यक तो पवरणाम साधणे िें कसब असते व त्यासाठी 
भरपूर अनुभवाची जोड असावी लार्ते. ओढण्याची वक्रया पूणण झाल्यावर ‘अ’ मध्ये वदल्याप्रमाणे त्याच्या 
वड्या, र्ोळ्या हकवा काडं्या पाडता येतात. 
 

क. किीदार कॅन्डी 
 

साखरेचे सूक्ष्म व कणीदार स्फवटकीभवन िंोऊ वदल्यास वरील क्रमाकं ‘अ’ हकवा ‘ब’ मधील प्रकार 
आणखी आकषणक िंोऊ िकतात. अिा तऱ्िेंचे स्फवटकीभवन िंोण्यासाठी साध्या साखरेच्या जोडीला अन्य 
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कािंी साखरेचे प्रकार घालण्यात येतात की ज्यामुळे िंी स्फवटकीभवनाची वक्रया आवश्यक तेवढी व 
आवश्यक त्यावळेात पूणण िंोऊ िकते. स्फवटकीभवन पूणण झाल्यावर नेिंमीप्रमाणे र्ोळ्या पाडल्या जातात. 
 

कणीदार कॅन्डीचा एक पाठ पुढे वदला आिें. 
 

साखर  १२ वकलो 
ग्लुकोज  २·५ वकलो 
पाणी  ३·७५ वलटर 
लेमन तेल } पुरेिा प्रमाणात 
लेमन वपवळा रंर् 

 
साखर पाण्यात ववरघळू वदली जाते व नंतर त्यात ग्लुकोज घालून १२१° सें. तपमानापयंत 

आटवण्यात येते. नंतर तापवणे बंद करून रंर् व सुर्ंध घालण्यात येतात. िंा पाक चारं्ला ढवळत ठेवनू 
िंळूिंळू तो पाढंरट व दाट िंोऊ देण्यात येतो. एवढे झाल्यावर िें वमश्रण एका र्रम, तेल लावलेल्या थाळीत 
ओतण्यात येते. पुरेसे थंड झाल्यावर वड्या पाडल्या जातात. 

 
कणीदार कॅन्डी करताना तयार पदाथण थंड थाळीत ओतून चालत नािंी. तसे केल्यास पाक एकदम 

थंड िंोऊन साखरेचे स्फवटकीभवन नीट िंोत नािंी. र्रम थाळीत पाक ओतल्यावर त्यावर एक मेणाचा 
कार्द दाबनू बसवल्यास पाकास कणी अवधक चारं्ली पडते. वरील पाठातील लेमन तेलाऐवजी दुसरे 
अनेक सुर्धं वापरता येतात. त्याचप्रमाण वपवळ्याऐवजी इतरविं योग्य रंर् वापरले जातात. 

 
कणीदार कॅन्डीचे आणखी कािंी प्रकार लोकवप्रय आिेंत. उदा. : खोकल्याची कॅन्डी (ह्यामध्ये 

जेवष्टमध व बडीिपेेचा अकण  वापरतात), फळाचंी कॅन्डी (ह्यात फळाचे हकवा सुक्या मेव्याचे तुकडे 
वापरतात) व आल्याची कॅन्डी (ह्यात आल्याचे तुकडे हकवा आल्याचा अकण  वापरतात.) त्याचप्रमाणे डबाबंद 
र्ोड आटीव दूध, पेपरहमट, चॉकलेट, मध, चेरी, मपॅल, फॉन्डन्ट पेस्ट, खोबरे वर्ैरे पदाथण घालून अनेक 
प्रकार केले जातात. त्याविवाय वरे्वरे्ळे रंर् घालून केलेल्या पाकाच्या दोऱ्या एकत्र रंु्फून त्याच्या वड्या 
पाडल्याने रंर्ीबेरंर्ी कॅन्डीज् बनवता येतात. 
 

ड. क्स्नग्धाशंयुक्ि कॅन्डी 
 

कािंी कडक कॅन्डीप्रकारात मीठ, लोणी हकवा मार्ावरन, कोकोबटर, तूप वर्ैरे स्ट्स्नग्ध पदाथण 
घातले जातात. अिा कॅन्डी पदाथाना बटरस्कॉच हकवा बटरनट्ट्स (बदाम हकवा इतर सुक्या मेव्याचे पदाथण 
घातल्यास) असे म्िंणतात. ह्या प्रकारच्या र्ोळ्यानंा चॉकलेट हकवा लेमन तेल अिा सुर्ंधाचा स्वाद 
वदल्यास त्या अवधक आकषणक िंोतात. 
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इ. अिंभाग भरलेले कॅन्डीप्रकार 
 

बािेंरून आटवलेल्या साखरेच्या पाकाचे कडक आवरण व अंतभार्ात दुसऱ्या (नरम) पदाथाचा 
भराव अिा प्रकारे तयार केल्या जाणाऱ्या कॅन्डीचे अनेक प्रकार आिेंत. बाह्यभार्ासाठी साधा, िंवा वमवश्रत, 
स्ट्स्नग्धािंयुक्त हकवा कणीदार पाक वापरतात. अंतभार्ात वापरण्यात येणाऱ्या पदाथामध्ये खूपच ववववधता 
आढळते. 

 
बाह्यभार्ाचे पदाथण व अंतभार्ाचे पदाथण िें स्वतंत्रपणे तयार केले जातात. अंतभार्ासाठी चॉकलेट, 

जॅम, जेली, क्रीम, नारळ हकवा खोबरे, सुका मेवा, खजूर, कॅरामल, जरदाळू, बदाम, वपस्ते, काजू व अन्य 
सुक्या मेव्याचे प्रकार, सुंठ, जेष्ठमध, फळाचंा र्र, वर्ैरे अनेक पदाथण वापरले जातात. 

 
अंतभार् भरलेली कॅन्डी मुख्यत्वकेरून खास यंत्रामध्ये तयार केली जाते. बाह्यभार्ाच्या पदाथाची 

एका यंत्राद्वारे लाबं पोकळ नळी तयार केली जाते व त्याच्या अंतभार्ात आतील पदाथण सतत भरला जातो. 
िंी भरलेली नळी कापून दोन्िंी बाजूने बंद करून थंड केली जाते व अिा तऱ्िेंने यतं्रामधून तयार कॅन्डी 
बािेंर पडते. 

 
अंतभार् भरलेली कॅन्डी तयार करताना बाह्य पदाथण व आतील पदाथण याचें तपमान सारखे असणे 

आवश्यक असते. 
 
बॉनबॉन्ससारख्या अन्य कािंी मध्यभार् भरलेल्या पदाथासाठी मध्यभार्ाचा पदाथण स्टाचण रूममध्ये 

स्वतंत्रपणे साच्यात ओतून तयार केला जातो व नंतर त्याला बािेंरून आवरण वदले जाते. साखरेच्या 
पाकाचे आवरण देण्यासाठी कािंी पदाथांकरता खास पद्धतीची आवरणपाते्र व अवरंु्ठनपाते्र वापरली 
जातात. 
 

िक्िा क्रमाकं १२ : कडक कॅन्डी प्रकाराचं्या घटकद्रव्याचंी प्रमािे 
घटकद्रव्ये  साधे कॅन्डीचे प्रकार   मध्यभार् भरलेले कॅन्डीचे  

    प्रकार       
पाणी % जास्तीत जास्त  ३       —  

वरड्यूहसर् साखर% कमीत कमी  ८       —  
सल्फेट रक्षा % जास्तीत जास्त  १       —  
आम्लात ववरघळणारी रक्षा% 
जास्तीत जास्त 

 ०·१      —  

र्ंधक वद्रप्राणीज % जास्तीत 
जास्त 

 ३५० भार् १ दिलक्ष भार्ात  ३५० भार् १ दिलक्ष 
भार्ात 

आसेवनक जास्तीत जास्त  १ भार् १ दिलक्ष भार्ात  १ भार् १ दिलक्ष भार्ात 

विसे जास्तीत जास्त  २ भार् १ दिलक्ष भार्ात  २ भार् १ दिलक्ष भार्ात 

ताबंे जास्तीत जास्त  ५ भार् १ दिलक्ष भार्ात  ५ भार् १ दिलक्ष भार्ात 
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कथील जास्तीत जास्त  ५ भार् १ दिलक्ष भार्ात  ५ भार् १ दिलक्ष भार्ात 

जस्त जास्तीत जास्त  ५ भार् १ दिलक्ष भार्ात  ५ भार् १ दिलक्ष भार्ात 
 

चॉकलेटस् टॉफी ि कॅरमॅलस् 
 
चॉकलेटस् :- 

 
चॉकलेट वापरून तयार केलेल्या सवण प्रकारच्या वमष्टकाना चॉकलेट्ट्स िें सवण साधारण नाव आिें. 
 
कोको पूड, साखर (हकवा सकॅवरनसारखा पयायी र्ोड पदाथण), कोको बटर, आरारूट हकवा 

तत्सम वपष्टमय पदाथण व सुर्ंधी द्रव्ये याचें एकजीव वमश्रण केल्यास चॉकलेट तयार िंोते. चॉकलेट 
बनववण्यासाठी बलॉक कोकोचा उपयोर् करण्यात येतो. वपष्ट पदाथाचे प्रमाण सुमारे २०% असते. कोको 
बटरऐवजी हकवा सिंाय्यक म्िंणून कािंी प्रमाणात अन्य स्ट्स्नग्ध पदाथण (उदािंरणाथण िुद्ध केलेला बोर्मनओ 
टॅलो हकवा वनस्पती तेलापासून केलेले स्टीअरीन) वापरले जातात. चॉकलेट करताना दुधाची पूड हकवा 
आटीव दूध वापरल्यास दुधाचे चॉकलेट तयार िंोते. चॉकलेटमध्ये वासासाठी बिुंधा व्िॅंवनला िें सुवावसक 
द्रव्य वापरले जाते. कािंीं वळेा दालवचनी, लवरं्, जायफळ, जायपत्री, वलेची, वर्ैरे सुर्ंधी द्रव्ये वापरली 
जातात. दुधाच्या चॉकलेटचा एक पाठ पुढे वदला आिें. 
 

स्ट्स्नग्धािं ववरविंत कोको पावडर  १५% 
कोको बटर  २५% 
साखर  ४०% 
दूध भकुटी 

}  
हकवा २०% 
डबाबंद आटीव र्ोड दूध  

 
दुधाच्या चॉकलेटचे सवणसाधारण रासायवनक ववश्लेषण पढुीलप्रमाणे असते. 

 
प्रवथने  ७·४% 

स्ट्स्नग्धािं (लोणी)  ५·५% 
कोको बटर  २६·३% 
लॅक्टोज  ८% 
साखर  ४३·२% 

 
चॉकलेट तयार करताना वर वनर्मदष्ट केलेले सवण पदाथण ववववध प्रमाणात एकत्र करून १९ ते ९६ 

तासापरं्य़त ठराववक उष्णतेवर वमसळून एकजीव करण्यात येतात. त्यामुळे त्यातील पाण्याचे प्रमाण कमी 
िंोते व िें एकजीव झालेले वमश्रण सावकाि थंड करण्यात येते. ह्या सावकाि थंड करण्याच्या वक्रयेमध्ये 
कोको बटरचे सूक्ष्म स्फवटकामंध्ये स्फवटकीभवन िंोते. अिा पद्धतीने तयार झालेले चॉकलेट वटकाऊपणा, 
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एकजीवपणा, योग्य ववतळण्याचे तपमान, साच्यात वड्या पाडण्यास अनुकूल रु्णधमण ह्या सवण बाबतीत 
उिम प्रतीचे असते. िंलक्या प्रतीच्या चॉकलेटमध्ये िंलक्या प्रतीचे पदाथण वापरले जातात. भेसळीचीिंी 
बरीच िक्यता असते व त्यासाठी कोको वबयाचं्या टरफलाचंी पूड सुद्धा वापरली जाते. साध्या हकवा दुधाच्या 
चॉकलेटमध्ये बदाम, वपस्ते, काजू आवद सुक्या मेव्याचे दाणे वापरून नट चॉकलेटचे अनेक प्रकार तयार 
करण्यात येतात. 

 
टॉफीज् ि कॅरामल्स् 

 
या दोनिंी पदाथांच्या बाह्य स्वरूपात कािंीसा फरक असला तरी त्यामध्ये बिुंतेक सवण दृष्टीने 

साधम्यण आिें. टॉफी िंा प्रकार कडक व वचवट असतो व म्िंणून तो तोंडात सावकाि ववरघळतो. ह्या 
रु्णधमामुळे टॉफी िंी चघळण्याच्या दृष्टीने योग्य असते. ह्याउलट करामल्स िंी मऊ असतात. 

 
टॉफी व कॅरामल्स चे रु्णधमण, त्याचं्यातील घटकद्रव्याचंी ववववधता व प्रमाणावर, त्याचप्रमाणे 

उकळवनू आटवण्याच्या तपमानावर अवलंबून असतात. घटकद्रव्यापकैी वापरण्यात येणाऱ्या साखरेच्या 
दजाला तयार मालाच्या दजाच्या दृष्टीने सवात अवधक मिंत्त्व आिें. त्यानंतर मिंत्त्वाची घटकद्रव्ये म्िंणजे 
वापरलेले दूध व स्ट्स्नग्ध पदाथण. कॅरामलसाठी साधारणपणे ११८° सें. तपमान वापरले जाते तर टॉफीसाठी 
१४९° सें. तपमान आवश्यक असते. 

 
कॅरामल व टॉफीसाठी पूवी ताजे दूध व लोणी वापरले जात असे. नंतरच्या काळात आटवलेले 

डबाबंद (र्ोड हकवा अर्ोड) दूध हकवा दुधाची पूड उपलबध झाल्यामुळे फारच सोय झाली आिें. विवाय 
डबाबंद आटीव दुधापासून हकवा दुधभकुटीपासून केलेला माल प्रतीच्या दृष्टीनेिंी अवधक सलर्, 
एकसारखा व चारं्ला िंोतो िें आढळून आले आिें. डबाबंद आटीव दूधाच्या हकवा दुधभकुटीच्या वापरामुळे 
टॉफी व कॅरामलसची लोकवप्रयता व प्रचार अवधक िंोण्यास खूपच मदत झाली. उत्पादकांचा वळे व श्रम 
वाचून उत्पादन अवधक वाढवणेिंी त्यामुळे िक्य झाले. 

 
साखर व दुधातील स्ट्स्नग्धािं (लोणी) एकत्र करून ठराववक तपमानावर विजवल्यावर एक ववविष्ट 

रुचकर स्वाद वनमाण िंोतो व िंा स्वाद कॅरामल व टॉफी ह्या वमष्टप्रकाराचंा पायाभतू भार् आिें. िंा आकृष्ट 
करणारा स्वाद अन्य स्ट्स्नग्धपदाथांच्या सिंाय्याने वनमांण िंोत नािंी कारण साखरेच्या उपस्ट्स्थतीत 
उष्णतेद्वारा लोण्याचे कािंी प्रमाणात जे ववघटन िंोते त्यामुळे िंा ववविष्ट स्वाद वनमाण िंोतो. तरी देखील 
कािंी स्वस्त टॉफी व कॅरामल प्रकारात लोण्याऐवजी वनस्पती तूप हकवा तेले वापरली जातात. उच्च 
दजाच्या टॉफी हकवा कॅरामलमध्ये अंर् भरण्यासाठी १% प्रमाणात लेवसवथन िंा पदाथण वापरण्याचा प्रघात 
आिें. साखरेच्या जोडीला टॉफी व कॅरामलमध्ये द्रव हकवा घन ग्लुकोज वापरले जाते. साखरेचे 
स्फवटकीभवन टाळण्यासाठी त्याचप्रमाणे तयार मालाचा कडकपणा हकवा मऊपणा योग्य प्रमाणात 
ठेवण्यासाठी ग्लुकोजचे प्रमाण आवश्यकतेनुसार कमीजास्त कराव े लार्ते. टॉफी हकवा कॅरामलमध्ये 
ग्लुकोज ऐवजी क्रीम ऑफ टॉटणर वापरणे विंताचे नसते. 

 
कॅरामल व टॉफी बनवताना वमश्रण कायणक्षमवरत्या ढवळणे अत्यंत मिंत्त्वाचे असते. ढवळण्यामुळे 

लोण्याचे इतर घटकपदाथांबरोबर चारं्ले वमश्रण िंोते व जळलेल्या साखरेचा (कॅरामलायझेनमुळे तयार 
झालेला) रंर् व स्वाद योग्य प्रमाणात वनमाण िंोतो. 



 
 अनुक्रमणिका 

टॉफी ि कॅरामलस् चे णिणिध प्रकार 
 

कॅरामल व टॉफीचे ववववध प्रकार त्यामधील घटक द्रव्याचं्या फरकामुळे व उत्पादनपद्धतीमधील 
फरकामुळे वनमाण िंोतात. सवणसाधारणपणे असे म्िंणता येईल की जलद व अवधक उष्णतामानावर 
आटवण्याने पदाथण कडक व वटसूळ िंोतात व सावकाि व कमी उष्णतामानावर तापवल्याने पदाथण मऊ व 
वचकट िंोतात. कॅरामल व टॉफी बनवण्याचे ववववध नमुन्याचे कािंी पाठ पुढीलप्रमाणे आिेंत. 

 
पाि १ ला : ह्यातं दूध वापरले जात नािंी. साखरेचा पाक १४९° सें. तपमानावर तापवनू नंतर 

लोणी घातले जाते. 
 
पाि २ रा : दूध व लोणी एकत्र करून एका आटवपात्रात तापवले जाते व नंतर िें वमश्रण दुसऱ्या 

पदाथात वमसळले जाते. तापवण्याचे तपमान १५१·७° सें. असते. 
 
पाि ३ रा : साखर, ग्लुकोज व पाणी एकत्र ववरघळवनू नंतर आटवनू दाट करण्यात येते. नंतर 

त्यात लोणी घालून ते ववतळून चारं्ले एकजीव झाल्यावर थोडे थोडे दूध घातले जाते व ते आटवले जाते. 
 
पाि ४ र्ा : ह्या पाठात वजलेवटन वापरण्यात येते. वजलेवटन पाण्यात प्रथम वभजत घालून ते मऊ 

झाल्यावर त्याचे ववलयन करून त्यात साखर घातली जाते. साखर ववरघळल्यावर ग्लुकोज व लोणी 
वमसळण्यात येते. िवेटी िें वमश्रण उकळवनू आटवण्यात येते. 

 
पाि ५ िा : ह्या पाठातिंी वजलेवटन वापरण्यात येते. परंतु बाकीचे वमश्रण ववरघळ-आटवनू 

झाल्यावर वजलेवटनचे द्रावण त्यात एकवत्रत करण्यात येते. विवाय लोणी व दूध ह्याचें दाट वमश्रणिंी ह्या 
वरील वमश्रणात १२१° सें. तपमानावर घालण्यात येते. 

 
पाि ६ िा : िंा पाठ टॉफीसाठी जास्त योग्य आिें. ह्यात मक्याचा वपष्टभार् वापरण्यात येतो. 

वपष्टभार्ाचे पाण्यातील वमश्रण साखरेच्या पाकात वमसळण्यात येते व नंतर त्यात लोणी घातले जाते. चारं्ले 
एकत्र केलेले िें वमश्रण आटवण्यात येते. वपष्टभार् घालताना तो सावकाि घालावा लार्तो नािंीतर त्याच्या 
रु्ठळ्या िंोतात. 

 
पाि ७ िा : ह्या पाठात ताजे दूध हकवा दुधाच्या भकुटीपासून बनवलेले दूध वापरण्यात येते. साखर 

व कािंी भार् दूध एकत्र ववरघळवनू त्यात ग्लुकोज व लोणी घालण्यात येते. त्यानंतर उरलेले दूध सावकाि 
घालून आटवण्यात येते. डबाबंद र्ोड आटीव दूध वापरल्यास ते ताजे हकवा भकुटीचे दूध वापरून 
झाल्यावर घालण्यात येते व त्यानंतर आटवण्याची वक्रया पूणण करण्यात येते. 

 
पाि ८ िा : ह्या पाठात आटवलेले र्ोड दूधच फक्त वापरण्यात येते. साखर, ग्लुकोज व पाणी 

एकत्र ववरघळवनू आटवण्यात येते. आटवण्याच्या िवेटच्या अवस्थेत लोणी घालण्यात येते. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

पाि ९ िा : पाठ ८ प्रमाणे पदाथण तयार करून सपाट मेजावर ओतण्यापूवी त्यात अडं्याच्या पाढंऱ्या 
बलकाची पूड (अल्बुवमन) वमसळून ते खंुटीवर अडकवनू ओढण्यात येते. अिा पद्धतीने चघळण्याचे 
कॅरामल बनवण्यात येते. 

 
पाि १० िा : पाठ २ प्रमाणे दूध व लोण्याचे एकजीव वमश्रण करून ते साखरेच्या पाकात १३८° सें. 

तपमानावर घालण्यात येते. 
 
पाि ११ िा : उच्च प्रतीचे कॅरामल करावयास िंा पाठ वापरला जातो. लोणी, आटवलेले र्ोड दूध व 

कािंी भार् ग्लुकोज ह्याचें वमश्रण साखरेच्या पाकात ११५·५° सें. तपमानावर वमसळण्यात येते. 
 

कॅरामल ि टॉफीचे काही पाि ि त्याचंी कृणि 
 

कॅरामल व टॉफी बनवण्यासाठीं वाफेच्या सिंाय्याने तापवलेली व सतत ढवळण्याची यावंत्रक सोय 
असलेली वमश्रणपाते्र वापरणे सोयीचे असते. ढवळण्याची र्वत बदलण्याची सोय आवश्यक असते. 

 
आकृती ५ मध्ये कॅरामल व टॉफीसाठी वापरण्यात येणारे वमश्रणपात्र दिणववले आिें. 

 
आकृिी ५: कॅरामल ि टॉफीसािी िापरणयाि येिारे णमििपात्र 



 
 अनुक्रमणिका 

साध्या टॉफीच्या एका पाठाची कृवत नमुन्यादाखल पुढे वदली आिें. 
साखर १२ वकलो 
ग्लुकोज ३ वकलो 
पाणी ५ वकलो 
मीठयुक्त लोणी १ वकलो 
सुर्ंधी द्रव्ये  आवश्यकतेप्रमाणे 

 
एका ढवळपात्रात साखर पाण्यात ववरघळवण्यात येते. ह्या द्रावणास तापवनू उकळी आल्यावर 

ग्लुकोज घालून व ढवळून एकवत्रत करण्यात येते. त्यावर झाकण ठेऊन ५ वमवनटे उकळी आल्यावर 
तपमापक ठेऊन तपमान १४९° सें. जाईपयंत आटवण्यात येते. नंतर त्यात लोणी घालण्यात येते व पुन्िंा 
उकळी आणण्यात येते. त्यानंतर तापवणे बंद करून त्यात सुर्ंधी द्रव्य वमसळून एका तेल लावलेल्या 
धातूच्या थाळीत ओतण्यात येते. थोडे थंड झाल्यावर वड्या पाडण्यात येतात व घट्ट झाल्यावर वड्या 
सोडवनू त्या कार्दात रंु्डाळल्या जातात. 

 
वरील पाठात अध्या िुद्ध साखरेच्या बदली हपर्ट साखर वापरल्यास टॉफीचे अंर् व रूप बदलता 

येते. इतर अनेक प्रकारचे फरक वरील पाठात करून वनरवनराळे प्रकार तयार करता येतात. लोणी य सुर्धं 
ह्याचं्या प्रमाणात व प्रकारात फरक करून व त्याविवाय खोबरे, सुका मेवा वर्ैरे पदाथण घालून तऱ्िेंतऱ्िेंची 
टॉफी करता येते. टॉफीमध्ये वजलेवटन घातल्यास चघळण्याची टॉफी बनवता येते. िंी टॉफी सावकाि 
ववरघळते. चघळण्याच्या टॉफीचेविं अनेक प्रकार बनवता येतात. 

 
व्िॅंवनला व दुधाच्या कॅरामलचा एक नमुन्याचा पाठ पुढे वदला आिें. 

साखर ६ वकलो 
ग्लुकोज ६ वकलो 
ताजे दूध १० वकलो 
आटवलेले डबाबंद र्ोड दूध ३ वकलो 
मीठयुक्त लोणी २ वकलो 
व्िॅंवनला सुर्ंध  आवश्यकतेनुसार 

 
साखर व ३·७५ वलटर ताजे दूध एकत्र ववरघळवनू उकळण्यात येते. नंतर त्यात ग्लुकोज व लोणी 

ढवळून एकत्र केल्यावर आटवणे चालू ठेवनू सावकाि िंप्त्यािंप्त्याने उरलेले दूध घातले जाते. प्रथम ताजे 
दूध व नंतर आटवलेले र्ोड डबाबंद दूध घातले जाते व १२६·५° सें. तपमानापयंत तापवले जाते. सुर्धं 
घालून तेल लावलेल्या धातूच्या थाळीत ओतून थोडे थंड झाल्यावर वड्या पाडण्यात येतात. दूध घालताना 
ते फाटू नये म्िंणून थोडे सोवडयम बायकाबोनेट घातल्यास फायदा िंोतो. 

 
वरील पाठात १·५ वकलो चॉकलेट व ०·५ वकलो लोणी एकत्र करून घातल्यास एक वरे्ळा प्रकार 

बनतो. आटवलेल्या दूधाऐवजी दुधाची भकुटी पाण्यात ववरघळवनू घालता येते. त्याचप्रमाणे मध, कॉफी 
पूड, माल्ट, जेवष्टमध, वर्ैरे पदाथण घालून कॅरामलचे अनेक प्रकार बनवता येतात. 



 
 अनुक्रमणिका 

भारतीय मानक संस्थेने टॉफीच्या ववववध प्रकारासंाठी पढुील मानके वनवश्चत केली आिेंत. 
 

िक्िा क्रमाकं १३: टॉफीच्या णिणिध प्रकाराचं्या घटकद्रव्याचंी प्रमािे 
घटकद्रव्ये साधी 

टॉफी 
दुधाची 
टॉफी 

मध्य भार् 
भरलेली टॉफी 

लोण्याची 
टॉफी 

पाणी % जास्तीत जास्त ८ ८ ८ ८ 
सल्फेट रक्षा % जास्तीत जास्त २·५ २·५ २·५ २·५ 

अम्लात ववरघळणारी रक्षा % जास्तीत जास्त ०·१ ०·१ ०·२ ०·१ 
वरडयूहसर् साखर % कमीत कमी १० १० १० १० 

स्ट्स्नग्धािं % जास्तीत जास्त ४ ४ ४ ४ 
साखर % जास्तीत जास्त ६० ६० ६० ६० 

प्रवथने % कमीत कमी — ३ — — 
 

३.फज ककिा इटाणलअन क्रीम 
 

फज ह्या वमष्टप्रकाराचा िोध अमेवरकेतील असून त्या वठकाणी तो अत्यतं लोकवप्रय आिें. 
 
फज म्िंणजे कॅरामल व फॉन्डन्ट ह्या दोन वमष्ट प्रकाराचें वमश्रण िंोय. चारं्ल्या प्रतीच्या फजला 

चारं्ली दळदार कणी पडलेली असावी व त्याला दुधाचा रुचकर स्वाद असावा. कणी आणण्यासाठी दोन 
पद्धतींचा वापर करण्यात येतो. पविंली पद्धत म्िंणजे ढवळण्याची व दुसरी पद्धत म्िंणजे फॉन्डन्ट क्रीमचा 
उपयोर् करणे. ढवळण्याची पद्धत वापरल्यास पदाथण पुरेसा थंड झाल्याविवाय ढवळू नये. फॉन्डन्ट क्रीमचा 
वापर केल्यास िें क्रीम घालण्यापूवी फज पुरेसा थंड झाला आिें ह्याची खात्री करावी लार्ते. दोन्िंी पद्धतीत 
थंड थाळीत ओतण्यापूवी फज पुरेसा थंड करणे आवश्यक असते. वरील प्रकारची काळजी न घेतल्यास 
फजची कणी बरोबर पडत नािंी व पदाथाचे बाह्यस्वरुप एकसारखे वदसत नािंी. रूचकर स्वादासाठी व 
फजचे अंर् नीट भरण्यासाठी ह्या पदाथात दुधाचे कायण फार मिंत्त्वाचे असते. 

 
थाळीत ओतून थंड झालेल्या फजच्या दुसऱ्या वदविी वड्या पाडण्यात येतात. मेण लावलेल्या 

लाकडी थाळ्या फजसाठी जास्त सोईच्या असतात. 
 
फॉन्डन्ट पेस्ट वापरून फज तयार करण्याची पद्धत अवधक वापरली जाते. म्िंणून फॉन्डन्ट पेस्टचा 

पाठ व कृवत प्रथम ववचारात घेतली आिें. 
 

फॉन्डन्ट पेस्ट 
साखर २९ वकलो 
ग्लुकोज ५ वकलो 
पाणी ८.५ वलटर 



 
 अनुक्रमणिका 

 
साखर, ग्लुकोज व पाणी एकत्र ववरघळवनू ११५·५° सें. तपमानापयंत उकळण्यात येते. िें वमश्रण 

एका स्वच्छ, ओल्या थाळीत ओतून थंड करण्यात येते. थंड झाल्यावर लाकडी चमच्याने ढवळून एकजीव 
करण्यात येते. नंतर एका मातीच्या भाडं्यात ओतून कपड्याने झाकून ठेऊन आवश्यकतेप्रमाणे वापरण्यात 
येते. फॉन्डन्ट पेस्टबद्दल अवधक माविंती पुढे आली आिें. 

 
फॉन्डन्ट पेस्ट वापरून करावयाच्या एका फजच्या पाठाची कृवत पुढे वदली आिें. 
 

साखर ६ वकलो 
हपर्ट साखर ५०० गॅ्रम 
ग्लुकोज  ४ वकलो 
पाणी २·५ पाणी 
आटवलेले र्ोड डबाबंद दूध २ वकलो 
मीठयुक्त लोणी ५०० गॅ्रम 
फॉन्डन्ट पेस्ट २ वकलो 
टॉफीचा सुर्ंध व रंर्  आवश्यकतेप्रमाणे 

 
साखर, ग्लुकोज व पाणी िें चारं्ले ववरघळवनू १३५° सें. तपमानापयंत आटवले जाते. तापवणे बंद 

करून त्यात लोणी व दूध ह्याचें तापवलेले व एकजीव केलेले वमश्रण वमसळण्यात येते. पुन्िंा तापवनू 
तपमान ११८° सें. पयंत नेल्यावर तापवणे थाबंवनू िें वमश्रण पुरेसे थंड करण्यात येते व त्यात फॉन्डन्ट पेस्ट, 
सुर्ंध व रंर् एकत्र केले जातात. मेणाचा कार्द लावलेल्या लाकडी चौकटीत िें वमश्रण ओतले जाते. थंड 
झाल्यावर वड्या पाडून त्याना लकाकी आणली जाते व त्या मेणाच्या कार्दात रंु्डाळल्या जातात. 

 
फजचे अनेक प्रकार करता येतात. सुर्धंी व रंर्द्रव्यातं फरक करून त्याचप्रमाणे त्यात खजूर, 

चॉकलेट, सुका मेवा, कॉफी पूड, वर्ैरे पदाथण वापरून ववववधता आणता येते. 
 

४. नूगट 
 

नूर्ट िंा वमष्टकाचंा एक अत्यंत लोकवप्रय प्रकार असून पूवीच्या काळी फ्रान्समध्ये प्रचवलत 
असलेल्या मध, अंड्याचा पाढंरा बलक, साखरेत मुरवलेली फळे व सुका मेवा ह्याचंा वापर करून तयार 
केल्या जात असलेल्या वमष्टकापंासून िंल्लीच्या नूर्टचा जन्म झाला असावा. अथात् मूळच्या पाठात नंतर 
अनेक फेरफार िंोत रे्ले व पूवी वापरण्यात येणारे मध, फळे व सुका मेवा िें पदाथण आता वापरले जातातच 
असे नािंी. अंड्याच्या पाढंऱ्या बलकाऐवजी वजलेवटन वापरले जाऊ लार्ले आिें. साखरेचे व ग्लुकोजचे 
प्रमाण व उकळवण्याचे तपमान ह्यावर तयार पदाथाचे रु्णधमण अवलंबनू असतात. थोडेसे तूप वा लोणी व 
कोरडे खोबरे िें पदाथण घातल्यास वड्या पाडण्यास सोपे जाते. तूप हकवा लोणी िवेटच्या ढवळण्याच्या वळेी 
वर पसरून ववतळू द्याव ेम्िंणजे ते नीट पसरते. थोड्या प्रमाणात लेवसवथन िंा पदाथण घातल्यास ववतळलेले 



 
 अनुक्रमणिका 

लोणी हकवा तूप व्यवस्ट्स्थत पसरण्यास मदत िंोते. तयार झालेला लर्दा पसरून त्याच्या योग्य त्या 
आकाराच्या वड्या पाडण्याचे काम लरे्च कराव ेलार्ते. 

 
नूर्ट तयार करण्यासाठी भरपूर ताकदीचे ढवळयतं्र बसवलेले वमश्रणपात्र वापरले जाते (आकृती 

६). वड्या पाडण्यासाठी योग्य त्या प्रकारचे वड्या पाडणारे यंत्र वापराव ेलार्ते. 
 

 
आकृणि ६ : नूगटसािी लागिारे णमििपात्र 

 
मधाच्या नूर्टचा पाठ व कृवत पुढे वदली आिें. 
भार् १ : अंड्याच्या पाढंऱ्या बलकाची पूड 
 हकवा वजलेवटन १५ गॅ्रम 
 पाणी ३०० वमवलवलटर 
भार् २ : साखर ३ वकलो 
 ग्लुकोज  ४ वकलो 
 र्ाळलेला मध ६·५ वकलो 
 पाणी १·२५ वलटर 
अंर् भरण्याचा पदाथण 
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 उकडलेले बदाम १·३ वकलो 
 सुर्ंध  जरूरीप्रमाणे 

 
अंड्याचा पाढंरा बलक पाण्यात चारं्ला एकजीव करून भार् १ तयार करण्यात येतो. साखर, 

ग्लुकोज, र्ाळलेला मध व पाणी एकत्र करून ववरघळल्यावर िें द्रावण १२१° सें. तपमानापयंत आटवले 
जाते. अिा तऱ्िेंने भार् २ तयार िंोतो. भार् २ चे र्रम द्रावण भार् १ मध्ये वमसळले जाते. ढवळणे सतत 
चालू ठेऊन १३५–१३८° सें. पयंत िें वमश्रण आटवण्यात येते व त्यात बदामाचे तुकडे व सुर्ंध घालण्यात 
येतात. िें एकजीव झालेले वमश्रण तेलाचा कार्द लावलेल्या लाकडी चौकटीत ओतण्यात येते व वरून 
दुसऱ्या तेलाच्या कार्दाने झाकण्यात येते. झाकणावर एक फळी ठेवनू त्यावर वजन ठेवणे जरूर असते. 
२४ तासानंतर विजलेल्या पदाथाच्या वड्या पाडून कार्दात रंु्डाळण्यात येतात. नूर्ट मोठ्या प्रमाणावर 
करण्यासाठी यावंत्रक पे्रस वापरणे सोयीचे पडते. 

 
व्िॅंवनला, खोबरे, स्रॅबेरी, चॉकलेट, लेमन तेल हकवा रु्लाब ह्यापैकी कोणतािंी सुवास वापरला 

जातो व त्याला अनुरूप असा रंर्िंी वापरला जातो. सुक्या मेव्यापकैी िेंर्दाणे, काजू, बदाम, वपस्ते वर्रेै 
पदाथण वापरले जातात. चेरीज्, संत्र्याच्या वाळवलेल्या सालींचे तुकडे िें पदाथणिंी वापरण्यात येतात. 

 
५. माशवमॅलो 

 
मािणमलॅो ह्या वमष्टखाद्यप्रकाराचे मूळ पोटात घेण्याच्या एका सारक कडू औषधाच्या र्ोड केलेल्या 

पदाथात आिें. पूवी अिा पदाथात वनस्पतींचा अकण , वचकट हडक, अंड्याचा पाढंरा बलक व साखर िें 
पदाथण वापरले जात असत. अलीकडच्या पाठामंध्ये वरील पदाथण बिुंतािंी तसेच असतात पण त्यात 
वनस्पतींचे अकण  वापरत नािंीत. त्याविवाय अर्ार–अर्ार हकवा वपष्ट िेंिंी पदाथण वापरले जातात. 
मािणमलॅोमध्ये पाण्याचे प्रमाण जास्त असते त्यामुळे िंा पदाथण आंबण्याची िक्यता असते. ते टाळण्यासाठी 
सवण घटक पदाथण वनजंतुक करून घ्याव ेलार्तात व पदाथण चारं्ले विजवनू तयार कराव ेलार्तात. सवण 
उत्पादनकृवत अत्यंत स्वच्छ वातावरणात करावी लार्ते व वापरण्याची यतं्रसामुग्री स्वच्छ ठेवावी लार्ते. 

 
लिंान प्रमाणावर उत्पादन करण्यासाठी अंड्याच्या पाढंऱ्या बलकाचे वमश्रण करणारी यंते्र वापरली 

जातात. मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादनासाठी वाफेच्या सिंाय्याने तापवता येणारी, थंड पाण्याने थंड करता 
येणारी आवण ढवळण्याची सोय असणारी वमश्रणयंते्र वापरली जातात. ५० ते ७५ वकलो माल एका खेपेत 
तयार करता येतो व त्याला फक्त ८ वमनटे इतका कमी वळे पुरतो (आकृती ७). 
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आकृिी ७ : माशवमॅलोसािी णमिियतं्र 

पाठ १ : (अंड्याचा पाढंरा बलक वा वजलेवटन वापरून) 
भार् १ : अंड्याच्या पाढंऱ्या बलकाची 
 पूड हकवा वजलेवटन १२५ गॅ्रम 
 पाणी १·२५ वलटर 
भार् २ : साखर ५ वकलो 
ग्लुकोज   ५ वकलो 
पाणी  २ वलटर 
व्िॅंवनला सुर्ंध   जरूरी प्रमाणे 

 
अंड्याचा पाढंरा बलक पाण्यामध्ये एकत्र करून िें द्रावण (भार् १) एका मातीच्या हकवा काचेच्या 

भाडं्यात वापरण्यापूवी १२ तास ठेवण्यात येते. िें वमश्रण मधूनमधून ढवळण्यात येते म्िंणजे ते भाडं्याच्या 
तळाला वचकटत नािंी. वापरण्यापूवी जास्त जोरात ढवळून घ्याव ेलार्ते. वजलेवटन वापरल्यास ते पाण्यात 
वभजत घातले जाते व मऊ झाल्यावर र्रम पाण्यात ववरघळू देण्यात येते. 

 
साखर, ग्लुकोज व पाणी एकत्र करून चारं्ले ववरघळल्यावर १२६·५° सें. तपमानापयंत उकळवनू 

आटवले जाते. बलकाचे हकवा वजलेवटनचे द्रावण साखरेच्या द्रावणात सावकाि वमसळल्यास ते जास्त 
फेसाळून उतू जाणार नािंी. चारं्ले वमश्रण झाल्यावर सुर्धंी द्रव्ये घातली जातात. ढवळत ठेऊन िें वमश्रण 
सावकाि एका लाकडी चौकटीत ओतून थंड िंोऊ देण्यात येते. वर वपष्टपूड घालून नंतर वड्या पाडण्यात 
येतात. 

 
पाठ : २ (थंड पद्धत)   
साखर ६ वकलो 
पाणी २·५ वलटर 
ग्लुकोज  ३ वकलो 
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वजलेवटन (पाण्यात वभजवनू मऊ केलेले) २५० गॅ्रम 
अंड्याचा पाढंरा बलक १२५ गॅ्रम 
पाणी ३०० वमवलवलटर 
व्िॅंवनला सुर्ंध  आवश्यकतेप्रमाणे 

 
साखर र्रम पाण्यात ववरघळवावी लार्ते. नंतर त्यात ग्लुकोज व वजलेवटन ववरघळू देण्यात येते. 

ढवळपात्रात िें द्रावण अंड्याच्या पाढंऱ्या बलकाच्या पाण्यातील द्रावणात ढवळणे चालू ठेवनू सावकाि 
घालाव ेलार्ते व नीट वमसळल्यावर त्यात सुवास घालून वरील र्रम पद्धतीप्रमाणे लाकडी चौकटीत ओतून 
वड्या पाडण्यात येतात. 

 
वजलेवटन ऐवजी अर्ार–अर्ार हकवा र्म अरेवबक वापरले जातात. त्याविवाय मध, सरॅ्मबटॉल िें 

पदाथण वापरूनिंी वनरवनराळ्या प्रकारचे मािणमलॅोज् बनवले जातात. 
 

६. फॉन्डन्ट पेस्ट ककिा क्रीम 
 

फॉन्डन्ट पेस्टमध्ये साखर, ग्लुकोज व पाणी िें प्रमुख घटक असतात. एक नमुन्याचा पाठ व त्याची 
कृवत पढेु वदली आिें. 
 

साखर २८ वकलो 
ग्लुकोज  ५ वकलो 
पाणी ८·५ वलटर 

 
साखर र्रम पाण्यात ववरघळू देण्यात येते. नंतर ग्लुकोज घालून िें द्रावण र्ाळून घेतले जाते व ते 

११५·५° सें. तपमानापयंत आटवण्यात येते. त्यानंतर ते एका स्वच्छ लादीवर पसरले जाते व थंड िंोऊ 
देण्यात येते. साधारण ३८° सें. तपमान झाल्यावर लाकडी हकवा लोखंडी ढवळण्याने िें वमश्रण चारं्ले 
घोटाव े लार्ते. वमश्रण पाढंरट व क्रीमसारखे दाट िंोईपयंत घोटणे चालू ठेवण्यात येते. त्यानंतर 
वचनीमातीच्या हकवा स्टेनलेस पोलादाच्या भाडं्यात ओल्या कपड्याखाली दाबून २४ तास ठेवण्यात येते. 
चारं्ली फॉन्डन्ट पेस्ट िंोण्यासाठीं थंड करण्याच्या लादीची पातळी अर्दी समातंर असावी. थंड िंोण्याची 
वक्रया जलद व सारखी व्िंावी व लादीवर वमश्रण योग्य त्या प्रमाणात ओतले जाव.े घोटण्यापूवी वमश्रण योग्य 
त्या तपमानापयंत थंड करणे अवतिय मिंत्त्वाचे असते. 

 
वरील पाठात ग्लुकोज वर्ळून साखर व पाण्याचे वमश्रण ११८·५ सें. तपमानापयंत आटवण्यात 

येते. थोडे थंड करून त्यात र्रम केलेले ग्लुकोजचे द्रावण घालण्यात येते व ११५·५° सें. पयंत उष्णता 
द्यावी लार्ते. बाकी कृवत आधीच्या पाठाप्रमाणेच करण्यात येते. 

 
आटवण्याची प्रवक्रया उघड्या आटवपात्रात करून घोटण्याची वक्रया यंत्राद्वारे केली जाते. एक बॅच 

२०–३० वकलो तयार मालाची असते. आटवपात्र थंड करण्याची सोय असावी व उष्णता वाफेच्या सिंाय्याने 
वदली जावी. तयार माल बािेंर काढण्यासाठी आटवपात्रास खालच्या बाजूला सोय असावी (आकृती ८). 
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फॉन्डन्ट पेस्ट बनवण्यासाठी क्रीम ऑफ टाटणरिंी वापरता येते. ग्लुकोज हकवा क्रीम ऑफ टाटणर 
वापरून केलेल्या फॉन्डन्ट पेस्टमध्ये डबाबंद र्ोड आटवलेले दूध घातल्यास त्याला ऑपेरा क्रीम पेस्ट असे 
म्िंणतात. आटवण्याचे तपमान १२१° सें. ठेवल्यास कडक क्रीम बनते तर तपमान ११५° सें. ठेवल्यास मऊ 
पेस्ट बनते. फॉन्डन्ट क्रीममध्ये मपॅल वसरप, मध, सुक्या मेव्याचे तुकडे, चॉकलेट, कॉफी, पेपरहमट, वर्ैरे 
पदाथण वापरूनिंी फॉन्डन्ट पेस्ट बनवली जाते. 
 

फॉन्डन्ट पेस्ट िापरणयाची पद्धि 
 

फॉन्डन्ट पेस्ट ६०° सें. तपमानापयंत तापवनू ववतळवावी लार्ते. फार दाट वाटल्यास २·१२५ 
वकलो ग्लुकोज १·२५ वलटर पाण्यातं ववरघळवनू िें द्रावण पेस्ट थोडी पातळ करण्यासाठी वापरणे सोयीचे 
असते. नंतर त्यात योग्य तो रंर् व सुर्ंध घालण्यात येतो व िंी पेस्ट रबरी साच्यामंध्ये हकवा वपष्टपूडीच्या 
साच्यामंध्ये ओतण्यात येते. एक वदवस थंड करून व वपष्टपूडीच्या आवण कंुचल्याच्या सिंाय्याने तुकडे 
िंलकेच सोडवनू घेऊन ते एका स्फवटकीभवन पात्रात घालण्यात येतात व ३४° बाऊमे साखरेच्या पाकात ६ 
तास वभजत घातले जातात. वाळवलेले तुकडे काढून त्यातला पाक चारं्ला र्ळू लार्ला की काढून 
सुकवण्यात येतात व नंतर पकॅबंद करण्यात येतात. 
 

आकृती ८ मध्ये फॉन्डन्ट क्रीमसाठी ववतळपात्र व आकृती ९ मध्ये क्रीम साच्यात पाडण्यासाठी हकवा 
ओतण्यासाठी वापरावयाची साधने दिणववली आिेंत. 
 

 
आकृिी ८ : फॉन्डन्ट क्रीमसािी णििळपात्र 

 
फॉन्डन्ट क्रीम ओतण्याची साधने आकृती ९ मध्ये दाखवली आिेंत. 
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आकृिी ९ :  फॉन्डन्ट क्रीम ओिणयाची साधने 

 
७. खोबऱ्याचे पदार्व 

 
वमष्टखाद्यामध्ये नारळाच्या खोबऱ्याचा वापर वनरवनराळ्या प्रकारे व वनरवनराळ्या स्वरूपात फार 

पूवीपासून केला जात आला आिें. कोरड्या खोबऱ्याचा वापर करणे जास्त सोयीचे, वटकाऊ व कमी खचाचे 
असते व त्यामुळे ह्याच स्वरूपात खोबरे जास्त वापरले जाते. तरीिंी कािंी उत्पादक ताजे खोबरे वापरणे 
पसंत करतात कारण ताज्या खोबऱ्याची चव व वास जास्त आकषणक असतो. परंतु ताज्या खोबऱ्यामध्ये 
पाण्याचे प्रमाण ४० ते ५०% इतके जास्त असल्याने वटकाऊपणाच्या दृष्टीने ताज्या खोबऱ्यापासून बनवलेले 
पदाथण मारे् पडतात. ताज्या खोबऱ्यापासून बनवलेले पदाथण लरे्च वापराव े लार्तात हकवा त्याचं्या 
वटकाऊपणासाठी जादा काळजी घेणे आवश्यक असते. 

 
खोबऱ्याच्या वमष्टप्रकाराचा एक पाठ पुढे वदला आिें. 

 
खोबऱ्याची कॅन्डी 

साखर १२ वकलो 
पाणी ५ वलटर 
ग्लुकोज हकवा }   
क्रीम ऑफ टाटणर १० गॅ्रम 
कोरडे खोबरे १·२५ वकलो 
सुर्ंध  आवश्यकतेप्रमाणे 

 
साखर पाण्यात ववरघळवनू त्यात ग्लुकोज हकवा क्रीम ऑफ टाटणर घालून ते वमश्रण १२१° सें. 

हकवा ११२° सें. तपमानापयंत तापवनू ढवळण्यात येते. पाढंरट व दाट झाल्यावर त्यात खोबरे घालून नीट 
ढवळून एकत्र केल्यावर तेल लावलेल्या र्रम थाळीत ओतून वरून मेणाचा कार्द दाबून बसवण्यात येतो. 
साखरेची चारं्ली कणी पडण्यासाठी १ वदवस ठेवनू नंतर वड्या पाडण्यात येतात. त्यावर रु्लाबी रंर्ाच्या 
पाकाचा दुसरा थर पसरल्यास पदाथण अवधक आकषणक िंोतो. िंा पदाथण फारसा वटकाऊ नसल्यामुळे 
लवकर संपवावा लार्तो. 



 
 अनुक्रमणिका 

फळाचें हकवा सुक्या मेव्याचे पदाथणिंी भरीस वापरता येतात. त्याविवाय वजलेवटन व टाटणवरक अम्ल 
वापरूनिंी खोबऱ्याची जेली तयार केली जाते. 
 

८. गम्स, जुजुब स्, गम पेक्स्टल् स्, णलक्यसूव, जेलीज, जेली णक्रस्टल्स् 

र्म्स िंा वमष्टकाचा एक जुना प्रकार आिें. औषधाच्या चघळण्याच्या र्ोळ्या बनववण्यासाठी 
बाभळीचा हडक वापरला जात असे. बाभळीचा हडक, अरेवबक हडक, वजलेवटन, मक्याचा वपष्टभार्, अर्ार–
अर्ार, पेस्ट्क्टन, िेंिंी पदाथण वापरले जातात. योग्य प्रकारचे पदाथण व त्याचें ववववध प्रमाणातील वमश्रण 
वापरून वनरवनराळ्या कडकपणाचे अनेक प्रकार तयार करता येतात. 

 
बाभळीच्या हडकाचे द्रावण र्ाळून घेतल्यास त्यातील न ववरघळणारा कचरा काढून टाकता येतो. 

उच्च दजाच्या वमष्टकासंाठी वफक्या रंर्ाचे हडकाचे खडे वनवडून घ्याव ेलार्तात. हडक, अर्ार–अर्ार हकवा 
वजलेवटनचे द्रावण प्रमाणापेक्षा जास्त न उकळण्याची काळजी घ्यावी लार्ते, नािंीतर त्याची वथजण्याची 
िस्ट्क्त कमी िंोते. साखरेचे द्रावण वरे्ळे उकळवनू मर् हडकाच्या द्रावणात एकत्र कराव ेलार्ते. 

 
र्म्ससारख्या वमष्टकामंध्ये अन्य अनेक वमष्टकाचं्या मानाने पाण्याचे प्रमाण जास्त असते. ह्याचे 

कारण म्िंणजे ह्यातील वचकटपणा आणणारे पदाथण पाण्यािी नीट एकजीव झाल्याविवाय पदाथण चारं्ले 
बनत नािंीत. योग्य त्या प्रमाणात वचकटपणा आणण्यासाठी वचकट पदाथाची द्रावणातील तीव्रता 
पुढीलप्रमाणे असावी लार्ते. 
 

बाभळीचा हडक ५०–६५% 
वजलेवटन ४–१०·५% 
अर्ार अर्ार २–३% 
पेस्ट्क्टन १·७५% 
वपष्टभार् ५·१०% 

 
र्म्सच्या वपष्टपूड लावलेल्या साच्यात वड्या पाडल्या जातात. त्यानंतर त्यावर ग्लेहझर्, साखरेच्या 

पाकात पाकवणे व साखरेत घोळवणे ह्या वक्रया केल्या जातात. 
 
ग्लेकिंग : र्म्सच्या वड्या वपष्टपूडीमधून काढून ब्रिने साफ केल्या जातात व जाळीवर ठेवनू त्याना 

खालून वाफ देण्यात येते. त्यानंतर त्या वाळवल्या जातात. 
 
ग्लेहझर् करण्याच्या दुसऱ्या पद्धतीत र्म्सच्या वड्या काड्याना टोचून वजलेवटनच्या र्रम द्रावणात 

बुडवनू काढण्यात येतात. िंी वक्रया िंाताने करणे अथात् त्रासाचे व वनयंत्रण करण्यास कठीण असल्याने िें 
काम पुष्कळदा यावंत्रक पद्धतीनेच केले जाते. 

 
साखरेि घोळििे : र्म्सच्या वड्या वाफवनू साखरेच्या बारीक पुडीमध्ये घोळवल्या जातात. 

र्म्ससाठी वापरण्यात येणारी यंत्रसामुग्री सवणसाधारणपणे वापरल्या जाणाऱ्या इतर वमष्टपदाथांच्या 
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यंत्रसामुग्री सारखीच असते. आटवपाते्र, वमश्रणपाते्र आवण वड्या पाडणारी, ग्लेहझर् करणारी व साखरेत 
मुरवणारी आवण घोळवणारी यंते्र उपलबध आिेंत. पदाथण वाळवण्यासाठी एक स्वतंत्र खोली असणे 
आवश्यक असते. 

 
र्मचा एक पाठ व कृवत पुढे वदली आिें. 

साखर १५ वकलो 
ग्लुकोज  ५ वकलो 
पाणी ५ वलटर 
बाभळीचा हडक २८ वकलो (२५ वलटर पाण्यातं ववरघळलेला) 
रंर् व सुर्ंध  आवश्यकतेप्रमाणे. 

 
हडक पाण्यात ववरघळवण्यात येतो व िें द्रावण स्वच्छ र्ाळून घ्याव ेलार्ते. साखर, ग्लुकोज व 

पाणी एकत्र करून ववरघळू वदल्यावर ते १२६·५° सें, तपमानापयंत आटवण्यात येते. आटवलेले साखरेचे 
द्रावण सावकाि हडकाच्या द्रावणात वमसळले जाते व ढवळून चारं्ले एकजीव केले जाते. थोडे थंड 
झाल्यावर पृष्ठभार्ावर जमलेला र्ाळ काढून टाकण्यात येतो. रंर् व वास घालून ते वमश्रण वड्या 
पाडण्यासाठी वपष्टपूडीच्या साच्यात ओतले जाते. दुसऱ्या वदविी वड्या वपष्टपूडीमधून काढून ६ वदवस ५०° 
सें. तपमानावर ठेवल्या जातात म्िंणणे ग्लेहझर् करण्यास पुरेसा कडकपणा येतो. 

 
जुजुब स् ि गम पेक्स्टल् स् :– जुजुब स आवण र्म पेस्ट्स्टल  स िें प्रकार बऱ्याच अंिी र्म्स सारखेच 

असतात. त्यामध्ये हडकाऐवजी हकवा हडकाच्या जोडीला वजलेवटन वापरले जाते. चव व वासासाठी 
वनलवर्री तेल, मेन्थॉल, जेवष्टमध, फळाचें अकण , बवडिपे, मध वर्ैरे पदाथण वापरण्यात येतात. 
 

 
आकृिी १०: जुजुब ि गम्सच्या िड्या कापाियाचे यतं्र 

 



 
 अनुक्रमणिका 

आकृती १० मध्ये जुजुब व र्म्सच्या वड्या कापावयाचे यंत्र व आकृती ११ मध्ये जुजुब व र्म्स 
साखरेत घोळावयाचे यंत्र दाखवले आिें. 
 

णजलेणटनच्या जुजुबचा एक पाि 

साखर १४ वकलो 
ग्लुकोज ७ वकलो 
पाणी ४·२५ वलटर 
वजलेवटन ३ वकलो 
वसवरक अम्लाची पूड ३७५ गॅ्रम 
रंर् व वास  पुरेसे 

 

 
आकृिी ११ : जुजुब ि गम्स साखरेि घोळिणयाचे यतं्र 

 
साखर व ग्लुकोज पाण्यामध्ये र्रम करून ववरघळून १२४° सें. तपमानापयंत उकळण्यात येते. 

नंतर ह्या द्रावणात वजलेवटनचे र्रम द्रावण वमसळून त्यामध्ये वसवरक अम्ल, रंर् व वास घालण्यात येतो. 
वरील वमश्रण थंड करून तेल लावलेल्या थाळीत ओतण्यात येते. एक वदवस बाजूला ठेवनू घट्ट झाल्यावर 
त्याच्या साधारण चौकोनी वड्या पाडल्या जातात व ह्या वड्या चारं्ल्या सुकल्यावर वरून साखरेत घोळून व 
वषे्टकात रंु्डाळल्या जातात. 

 
जुजुब स बिुंधा साखरेत घोळलेले असतात तर र्म पेस्टाईल  स िें नेिंमी साखरेत घोळलेले 

असतातच  असे नािंी.   
 

फु्रट जेलीज्  :– फळाचं्या  वासाच्या जेलीचा एक पाठ पढेु वदला आिें. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

साखर ३२ वकलो 
ग्लुकोज १६ वकलो 
पाणी १० वलटर 
वजलेवटन ४ वकलो 

)पूड हकवा पापदु्र्याच्या स्वरूपात( 
वसवरक अम्ल ७५० गॅ्रम 
फळाचंा वास हकवा वासाचे तेल व रंर् आवश्यकतेनुसार 

 
वजलेवटनचे र्रम पाण्यात स्वच्छ द्रावण केले जाते. साखर, ग्लुकोज व पाणी याचें स्वतंत्र द्रावण 

करून ते ११८·५° सें. तपमानापयंत तापवनू आटवण्यात येते. दोन्िंी द्रावणे एकत्र करून व वसवरक अम्ल, 
वास व रंर् िें वमसळून वमश्रण वपष्टपूडीच्या साच्यातं ओतले जाते. १०–१२ तास वाळवण्याच्या खोलीत 
वाळवनू, पाकात पाकवनू साखरेत घोळल्यानंतर पदाथण तयार िंोतो. फळाचं्या वासाबरोबर फळाचंा र्र, 
अर्ार–अर्ार हकवा पेस्ट्क्टनिंी वापरता येतात. 

 
णलक्यरू जेलीज् : 

 
कािंी फु्रट जेलीज् मध्ये मध्य भार् भरलेला असतो. मध्यभार् भरण्यासाठी वलक्यूर नावाचा पदाथण 

वापरण्यात येतो. वलक्यूरचा एक पाठ पढेु वदला आिें. 
 

साखर १५ वकलो 
पाणी ६·२५ वलटर 

वास व रंर् पुरेिा प्रमाणात  
 

साखरेचे पाण्यात द्रावण करून १०९° सें. तपमानावर तापवले जाते. त्यानंतर ह्या द्रावणाच्या 
पेस्ट्न्सलीसारख्या काडं्या वपष्टपूडीच्या साच्यात पाडल्या जातात. नंतर ह्या काडं्या सुकवण्याच्या खोलीत 
१० ते १२ तास सुकवल्या जातात व वपष्टपूडीपासून वरे्ळया काढून मध्यभार्ात भरल्या जातात. 

 
वरील वलक्यूर भरण्यासाठी वापरावयाचा बािेंरचा भार् बनवण्यासाठी वरे्ळी जेली करावी लार्ते. 

बाह्य भार्ाच्या जेलीचा एक पाठ पढेु वदला आिें. 
 

साखर १६ वकलो 
ग्लुकोज ८ वकलो 
पाणी ५ वलटर 
अर्ार–अर्ार ५००गॅ्रम 
वसवरक अम्ल ३०० गॅ्रम 
वास व रंर् आवश्यकतेनुसार  



 
 अनुक्रमणिका 

अर्ार–अर्ार पाण्यात २ तास वभजवले जाते व त्यानंतर थोडे र्रम करून र्ाळून घेण्यात येते. 
नंतर त्यात साखर व ग्लुकोज घालून ववरघळल्यावर दाट िंोईपयंत (तार येईपयंत) उकळण्यात येते. 
त्यापुढे त्यात रंर्, वास व वसवरक अम्ल वमसळल्यावर (थोड्या पाण्यात वेर्ळे ववरघळवनू) िें तयार वमश्रण 
वपष्टपुडीच्या साच्यात ओतले जाते. साचे ⅔ पयंत भरले जातात व नंतर मध्यभार् वलक्यूरच्या काडं्यानंी 
भरावा लार्तो. नंतर वर आणखी जेली ओतून साचे पूणं भरले जातात. साचे भरल्यावर त्यावर थोडी 
वपष्टपूड उडवण्यात येते व सुकवण्याच्या खोलीत १० तास सुकवाव े लार्ते. तयार पदाथण सुकवल्यावर 
ग्लेहझर् करून नंतर साखरेत पाकवनू घोळण्यात येतो. पाकवण्यासाठी ३३° बाऊमे तीव्रतेचा साखरेचा 
पाक वापरला जातो व २ तास पाकात मुरवले जाते. योग्य तो वास व रंर् वापरून खालील फळाचं्या 
वलक्यूर जेलीज् तयार केल्या जातात. सफरचंद, लेमन, गे्रपफू्रट, मलबेरी (तूती) रास्बेरी, स्रॉबेरी, संते्र, 
चेरी वर्ैरे. त्याविवाय अर्ार–अर्ार ऐवजी पेस्ट्क्टन िंी वापरता येते. कािंी फळाचं्या र्राचा प्रत्यक्ष वापर 
करूनिंी जेलीज् केल्या जातात. 
 

जेली णक्रस्टल्स 
 

पाण्यामध्ये योग्य त्या प्रमाणात वमसळून थंड केल्यावर जेली वक्रस्टल्सची चारं्ली जेली तयार िंोते. 
िंी जेली वक्रस्टल्सची पूड तयार पॅकबंद ववकत वमळते. अिी पूड करण्याचा एक पाठ पुढे वदला आिें. 
 

कणीदार साखर ९३·५ वकलो 
वजलेवटन १६२·५ वकलो 
दाणेदार वसवरक अम्ल २२·५ वकलो 
वास व रंर् जरुरीप्रमाणे 

 
साखर, वजलेवटन व वसवरक अम्ल चारं्ले एकवत्रत केले जाते. नंतर रंर् व वास थोड्या पाण्यात 

वमसळून त्याचा फवारा वरील कोरड्या वमश्रणावर ढवळून मारण्यात येतो. पुढे िें वमश्रण थोडे वाळवनू व 
एकत्र करून नंतर िंी पूड िंवाबंद पावकटात भरली जाते. 
 

र्म्स, जेलीज, पेस्ट्स्टलस व जेली वक्रस्टल्ससाठी योग्य असे वनरवनराळे  फळाचें अकण  तयार 
वमळतात. पुढील सुवावसक फळाचे अकण  प्रामुख्याने उपलबध असतात. जरदाळू, बलॅकबेरी, बलॅककरंट, 
चेरी, गे्रपफु्रट, लेमन, मोसंबी, संत्री, लेमन, बेरी, पॅिन फु्रट, पीच, रासबेरी, रेड करंट, स्रॉबेरी वर्ैरे. 

 
मध्यभार् वाईनने (आसव)े भरलेले र्म्सिंी तयार केले जातात व त्यासाठी पुढील वाईन्सचे प्रकार 

वापरले जातात. बोडो, बर्णन्डी, पोटण, क्लेरेट, िरेी इत्यावद. वाईन्स व्यवतवरक्त रम व स्ट्व्िंस्कीचेिंी अनेक 
प्रकार मध्यभार् भरण्यासाठी वापरले जातात. 

 
९. टकीश णडलाईट 

 
पूवीच्या काळी मधाचा वापर करून जे अनेक वमष्टकाचें प्रकार केले जात असत त्यामधूनच उत्पन्न 

झालेला िंा एक आधुवनक प्रकार आिें. वरे्वरे्ळे वास व रंर् घालून बनवता योणाऱ्या एका प्रकारच्या टकीि 
वडलाईटचा सवणसाधारण पाठ पुढे वदला आिें.   



 
 अनुक्रमणिका 

वमश्रण १ : साखर २४ वकलो 
 ग्लुकोज ८ वकलो 
 पाणी २५ वलटर 

वमश्रण २ : साबुदाण्याचे हकवा मक्याचे पीठ ५·५ वकलो 
 पाणी १० वलटर 

वमश्रण ३ : वसवरक अम्ल ६० गॅ्रम 
 साखर ८ वकलो 
 ग्लुकोज ४ वकलो 
 पाणी १० वलटर 

रु्लाब सुवास व रु्लाब रंर् आवश्यकतेनुसार 
 

साखर, ग्लुकोज व पाणी एकत्र करून, ढवळून व र्रम करून वमश्रण १ तयार केले जाते. पीठ 
पाण्यात वमसळून वमश्रण २ तयार केले जाते. वमश्रण १ उकळण्यात येते व उकळत असतानंा वमश्रण २ 
त्यामध्ये सावकाि वमसळले जाते. रु्ठळ्या िंोऊ नयेत म्िंणून काळजी घ्यावी लार्ते. दाट झाल्यावर 
वसवरक अम्ल १ वलटर पाण्यात ववरघळवनू घालण्यात येते व अधा तास उकळण्यात येते. त्यानंतर साखर 
व ग्लुकोज पाण्यात ववरघळवनू वमश्रण ३ तयार केले जाते व ते ११५·५° सें. तपमानापयंत आटवले जाते. 
नंतर िें वमश्रण ३, पविंल्या वमश्रणात सावकाि ढवळता ढवळता घातले जाते व सवण वमश्रण चारं्ले दाट 
िंोईपयंत आटवण्यात येते. पाक तयार झाल्यावर आटवणे थांबवनू रंर् व वास वमसळण्यात येतात व 
वपष्टपूड लावलेल्या थाळ्यामंध्ये ओतला जातो. २ ते ३ वदवस घट्ट िंोईपयंत कोरड्या जार्ी ठेवल्यावर नंतर 
वड्या कापून व वर बारीक (आइहसर्) साखर घालून ह्या वड्या कार्दात रंु्डाळण्यात येतात. 

 
टकीि वडलाईट िंा प्रकार अत्यंत वचवट असल्याने वड्या पाडण्यासाठी िंाताने चालवण्याची यंते्र 

वापरणें सोयीचे असते. वरील पाठात वसवरक अम्लाऐवजी टाटणवरक अम्ल वापरता येते. त्याविवाय कािंी 
प्रकारात मध वापरला जातो. मध वापरल्यास रंर् व वास घालण्याच्या वळेी तो वमसळावा लार्तो. 
 

१०. शकव रािगंुणिि णमष्टके 
 
पूवीच्या काळी वमष्टकानंा साखरेच्या पाकाचे अवरंु्ठन थोड्या उष्णतेच्या सिंाय्याने भाडं्यामध्ये 

िंाताने ढवळून केले जात असे. िंी जुनी पद्धत जरी वळे लार्णारी व त्रासाची असली तरी संवयीमुळे व 
प्राववण्यामुळे ह्या पद्धतीने बनवलेल्या मालाचा दजा आधुवनक यावंत्रक मालाच्या तोडीचा िंोऊ िकतो. 
अलीकडच्या  काळात धातूच्या (ताबंे, स्टेनलेस पोलाद वर्ैरे) वफरत्या  अवरंु्ठनपात्रात िंी वक्रया केली 
जाते (आकृती १२). िंी पाते्र बािेंरून वाफेच्या सहाय्याने िापिली जािाि ि पात्रािील णमष्टकािंर रं्ड 
अगर गरम हिेचा फिारा सोडणयाची व्यिस्र्ा केलेली असिे. ह्या हिेच्या फिाऱ्यामुळे साखरेचा पाक 
लिकर सुकणयास मदि होिे. मूळ णमष्टकािर अशा िऱ्हेने साखरेच्या पाकाचे एकािर एक र्र बसून 
आिश्यक त्या जाडीचे साखरेचे अिगंुिन ियार होिे. अिगंुिन णक्रया चालू असिाना आिश्यक त्या 
िीव्रिेचा साखरेचा पाक ियार करून सिि िराणिक िपमानािर िापिणयाची िेगळी व्यिस्र्ा करािी 
लागिे. 



 
 अनुक्रमणिका 

 
आकृिी १२ :  साखरेच्या अिगंुिनासािी णफरिे पात्र 

 
अवरंु्ठनवक्रया पूणण झाल्यावर अवरंु्वठत भार् चमकदार करण्यासाठी ग्लेहझर् हकवा पॉवलहिर् 

केले जाते. ह्यासाठी ववववध तऱ्िेंची यंत्रसामुग्री वापरली जाते (आकृती १३). ग्लेहझर् करण्यासाठी वविषे 
प्रकारचे मेण वापराव े लार्ते. ग्लेहझर् करताना उष्णता अवजबात चालत नािंी. मेणाचा पातळ थर 
वमष्टकाच्या अवरंु्वठत पृष्ठभार्ावर बसतो व फ्रें च चॉक पावडरच्या घषणणानें चमक तयार िंोते. 
 

 
आकृिी १३ : शकव रािगंुणिि गोळयानंा चमक आििारे यतं्र 

 
उदािंरणादाखल बदामाचा साखरेने अवरंु्ठन केलेला पदाथण पुढीलप्रमाणे केला जातो. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

३० वकलो बदाम (हकवा वपस्ते) ४०–५०° सें. तपमानावर २ वदवस वाळवण्यात येतात व नंतर एक 
वदवस थंड केले जातात. 
 

गकमग :    

हडकाचे द्रावण : अरेवबक हडक ३ वकलो 
 पाणी ४·२५ वलटर 

 
अरेवबक हडक पाण्यात वभजत घालून नंतर दुसऱ्या वदविी र्रम करून ववरघवण्यात येतो व िें 

द्रावण बारीक कपड्यातून र्ाळून घेतले जाते. सुकवलेले बदाम एका वफरत्या अवरंु्ठन पात्रात घालून 
त्यावर वरील हडकाचे द्रावण थोडे थोडे घातले जाते. बदामावर हडकाचा चारं्ला थर बसल्यावर त्यावर 
बारीक चाळलेला आटा िंळूिंळू उडवण्यात येतो. अिा तऱ्िेंने हडकाचा थर पूणणपणे कोरडा पडल्यावर िें 
बदाम रे मध्ये पसरून एक रात्र सुकवण्याच्या खोलीत सुकवले जातात. 
 

कोकटग :    
 साखरेचा पाक : साखर ३३ वकलो 
 पाणी १५·२ वलटर 
 

साखर पाण्यात चारं्ली ववरघळल्यावर द्रावण र्ाळून घेण्यात येते. त्या नंतर वरफॅ्रक्टोमीटरच्या 
सिंाय्याने पाकाची तीव्रता ३६° बाउमे असल्याची खात्री करावी लार्ते. 
 

वपष्टाचे द्रावण:    
वमश्रण १ : मक्याचा वपष्टभार्  ३७५ गॅ्रम 
 पाणी  १ वलटर 
वमश्रण २ : अरेवबक हडक ७५० गॅ्रम 
 पाणी १·२५ वलटर 

 
वपष्ठभार् व पाणी चारं्ले एकत्र करून वमश्रण १ तयार केले जाते. अरेवबक हडक पाण्यात ववरघळवनू वमश्रण 
२ तयार करण्यात येते. वमश्रण १ व वमश्रण २ चारं्ले एकत्र केले जातात. ढवळून सव ं रु्ठळ्या मोडून 
टाकण्यात येतात. िें वपष्टाचे द्रावण साखरेच्या पाकात सावकाि वमसळले जाते. सुवास घालावयाचा 
असल्यास तो हडकाच्या द्रावणात घालावा लार्तो (रु्लाब वर्ैरे). वपष्टामुळे साखरेच्या थराचा (कोहटर्चा) 
पारदिणकपणा कमी िंोतो. 
 

र्हमर् केलेले बदाम वफरत्या अवरंु्ठनपात्रातं घालून थोडे र्रम करून घेतले जातात. सावकाि 
पाक िंालवत रिंाव ेलार्ते. आवश्यक त्या जाडीचा पाकाचा थर बसल्यावर ९ वकलो साखरेचा ४ वलटर 
पाण्यात पाक (३३% साखरेचा) करून त्याने अवरंु्ठन पुढे चालू ठेवले जाते. ह्या पाकातील अधा भार् 
वापरून झाल्यावर उष्णता देणे बंद कराव ेलार्ते. 
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णफणनकशग: 
 

उरलेल्या अध्या पाकाची तीव्रता ३३% पासून ३०% पयंत (पाणी घालून) खाली आणली जाते व 
आवश्यक वाटल्यास थोडा रंर् वमसळला जातो. ह्या पाकाने उरलेले कोहटर्चे (वफवनहिर्चे) काम पूणण 
केले जाते व पाकवलेले बदाम स्वच्छ कार्दावर रेमध्ये काढून वाळवले जातात. हडकाचे द्रावण अर्र 
वपष्टाचे द्रावण न वापरतािंी वरील वक्रया करता येते. कािंी वेळा कोरडी साखरेची पूडिंी वापरली जाते. 

 
बदाम पाकवण्यापूवी थोडे भाजल्यास स्वाद आणखी वाढतो व त्यात अळ्या िंोण्याची िक्यता कमी 

िंोते. वपस्ते व िेंर्दाणेिंी वरील पद्धतीने पाकवता येतात. पाकवलेल्या बदामानंा वाटल्यास वरून 
चॉकलेटचेिंी अवरंु्ठन करता येते. 
 

बणडशेपेच्या साखरेने पाकिलेल्या गोळया 
 

वफरत्या अवरंु्ठनपात्रात बवडिपे थोडी र्रम करून एकामारे् एक साखरेच्या पुढील ३ प्रकारच्या 
पाकानंी अनुक्रमे अवरंु्ठन केले जाते. 
 

१) १७·५% साखरेच्या पाकाचा प्राथवमक थर, 
२) ३५%  साखरेच्या पाकाचा मुख्य थर, 
३) ३०% साखरेच्या पाकाचा वफवनहिर् थर. 

 
रंर् िवेटच्या पाकात घातला जातो. वरील पद्धतीने कोणतािंी दाणेदार पदाथण अवरंु्वठत करता 

येतो. (धने, तीळ, वर्ैरे.) 
 
पलींग : वफरत्या अवरंु्ठनपात्रात पदाथावर पाक सतत पडत रािंील अिी व्यवस्था केली तर 

िंोणाऱ्या अवरंु्ठनवक्रयेस पलींर् असे म्िंणतात. पलींर्साठी सतत पाक घालण्याची साधने आकृती १४ मध्ये 
दाखववली आिेंत. पलींर्साठी पदाथावर आधी वपष्टपूडीचा थर द्यावा लार्तो व नंतर पलींर् कराव ेलार्ते. 
लिंान पलीर्साठी ३४·५% साखरेचा पाक व मोठ्या पलींर्साठी ३६·७% साखरेचा पाक वापरला जातो. 
संत्र्याच्या हकवा हलबाच्या सालींचे तुकडे पलींर् पद्धतीने अवरंु्ठीत केले जातात. 

 
आकृिी १४ : पलीगसािी सिि पाक घालणयाची साधने 
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मऊ पदार्ािर साखरेचे अिगंुिन 
 

अिा पद्धतीचे प्रकार करण्याची व वापरण्याची सुरवात अमेवरकेत झाली. पुढील मऊ पदाथण 
ह्यासाठी प्रामुख्याने वापरले जातात. जेलीज्, र्म्स, बेदाणा, मनुका वर्ैरे. ह्या अवरंु्ठनवक्रयेत उष्णता 
अवजबात वापरली जात नािंी. मऊ पदाथावर अवरंु्ठन करण्याची सवणसाधारण पद्धत पुढीलप्रमाणे आिें. 

 
वफरत्या अवरंु्ठनपात्रात प्रथम थोडी बारीक साखरेची पूड पसरण्यात येते व नंतर त्यात मऊ 

पदाथाचे तुकडे घातले जातात. अवरंु्ठनपात्र वफरते ठेऊन व आणखी थोडी साखरेची पूड घालून िें तुकडे 
साखरेत घोळवनू घेतले जातात व त्यामुळे ते एकमेकास वचकटत नािंीत. पाकवण्याची वक्रया 
नेिंमीसारखीच करावयास सुरवात करण्यात येते पण मधूनमधून साखरेची पूड घालावी लार्ते. अिा तऱ्िेंने 
पुरेसे कोहटर् झाल्यावर िवेटी रंर्ीत पाकाने पाकवण्याची वक्रया पूणण करण्यात येते (वफवनहिर्). िवेटी 
पुन्िंा एकदा साखरेच्या पुडीचा थर वदला जातो. नंतर माल बािेंर काढला जातो व १ वदवस वाळवला 
जातो. वरील पद्धतीत पाकासाठीं कािंी वळेा साखरेऐवजी ग्लुकोजिंी वापरतात. अिा पद्धतीचे वरे्वरे्ळे 
पदाथण बनवले जातात व ते आवडीने खाल्ले जातात. 
 

चादंी ककिा सोन्यासारख्या  िखाचे चकचकीि अिगंुिन 
 

साखरेचे नेिंमीचे अवरंु्ठन कायण पूणण झाल्यावर कािंीं पदाथाना वरील तऱ्िेंचे अवरंु्ठन केले जाते. 
त्यासाठी वफरते काचेचे अवरंु्ठनपात्र वापरले जाते (आकृती १५). प्राथवमक थर देण्यासाठी वजलेवटनचे 
द्रावण, अंड्याच्या पाढंऱ्या बलकाचे द्रावण अर्र र्म अरेवबकचे द्रावण वापरतात. त्यानंतर चादंी हकवा 
सोन्याचा वखण अवरंु्ठनपात्रात टाकला जातो. िंळूिंळू वखाचा पातळ थर सवण पदाथावर बसतो. तयार 
पदाथण बािेंर काढून सुकवण्यात येतो. वखाचे अवरंु्ठन करण्याची वक्रया अत्यतं िंळुवारपणे व काळजीपूवणक 
करणे आवश्यक असते. 

 

 
आकृिी १५ : काचेचे अिगंुिनपात्र 
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वजलेवटनचे द्रावण : २५० गॅ्रम वजलेवटनचे १.२५ वलटर ३३% असेवटक अम्लात द्रावण केले जाते. 
नंतर िें द्रावण िंवाबंद बरणीत भरून थंड जारे्त ठेवले जाते व आवश्यकतेप्रमाणे वापरले जाते. १५ 
वमलीवलटर द्रावण ८ ते ९ वकलो मालासाठी पुरते. 
 

११. लॉिेंन्जेस् 

लॉझेन्जेस िंा एक हडकयुक्त मऊ वमष्टकाचा प्रकार आिें. िंा प्रकार िंाताने हकवा यंत्राद्वारे अिा 
दोनिंी पद्धतीने करता येतो.  

 
िंाताने बनवलेल्या लॉझेन्जेसचा एक प्रकार : 

 

हडकाचा मध्य पदाथण :   
 अरेवबक हडक २·५ वकलो 
 पाणी ५ वलटर 

 
हडक पाण्यात एक वदवस वभजत घालून नंतर त्याचे स्वच्छ र्ाळलेले द्रावण केले जाते. त्यापुढील कृवत 
खालीलप्रमाणे करण्यात येते. 
 

साखरेची बारीक चाळलेली पूड पसरण्यात येते व त्यामध्ये खळरे् करून त्यात मध्यभार्ाचा पदाथण 
ओतला जातो. नंतर िंाताने एकत्र करून मळण्यात येते व आणखी थोडी साखरपूड मधून मधून घालून 
आणखी एकजीव करण्यात येते. दाट लर्दा तयार झाल्यावर लाटून त्याचा पोळीसारखा थर केला जातो व 
त्याचे योग्य आकाराचे तुकडे पाडले जातात. िें तुकडे तारेच्या रेमध्ये ठेऊन १ वदवस वाळवले जातात व 
उलटे करून आणखी १ वदवस वाळवण्यात येतात म्िंणजे पदाथण तयार िंोतो. 
 

यंत्रामध्ये बनवलेली लॉझेन्जेस : 

हडकाचा पदाथण : वजलेवटन ३७५ गॅ्रम 
 रॅर्ाकाथं हडक हकवा अरेवबक हडक २५० गॅ्रम 
 पाणी ११·२५ वलटर 
 
हडकाचे पाण्यात द्रावण करून त्यात वजलेवटन ववरघळू देण्यात येते. सवण वमश्रण स्वच्छ र्ाळले जाते. 
 

साखर २२ वकलो 
रॅर्ाकान्थ हडक हकवा अरेवबक हडक १ वकलो 
पाणी  घट्ट र्ोळा िंोण्यास पुरेसे. 
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साखर, हडक व पाणी एकत्र करून त्यात हडकाचे द्रावण यंत्राद्वारे वमसळले जाते. ढवळून या 
वमश्रणाचा घट्ट र्ोळा करण्यात येतो. या र्ोळ्याचे यंत्राच्या सिंाय्याने लाटून तुकडे पाडले जातात व ते 
वाळवले की लॉझेन्जेस तयार िंोतात. 

 
लॉझेन्जेस तयार करण्याचे स्वयंचवलत यतं्र आकृती १६ मध्ये दाखवले आिें. 

 

 
आकृिी १६ : लॉिेंन्जेस् करणयाचे स्ियचंणलि यतं्र 

 
वकत्येक प्रकारच्या लॉझेन्जेस मध्ये बेदाणा, काळ्या मनुका, रासबेरी, जेवष्टमध, सुंठ वर्ैरे पदाथण 

घालून व योग्य तो रंर् व सुवास वापरून आकषणकपणा व चववष्टपणा आणता येतो व म्िंणून लॉझेन्जेस चे 
सवण प्रकार अवतिय लोकवप्रय आिेंत. 

 
सवणसाधारण प्रकारच्या लॉझेन्जेस ची भारतीय मानक ससं्थेने दजाची प्रमाणे वनवश्चत केली असून 

ती नमुन्यादाखल पुढे वदली आिेंत. 
 

िक्िा क्रमाकं १४ : लॉिेंन्जेस्ची घटकद्रव्ये ि त्याचंी प्रमािे 
घटकद्रव्ये प्रमाणे 

पाणी % जास्तीत जास्त ३ 
सल्फेट रक्षा % जास्तीत जास्त ३ 
अम्लात न ववरघळणारी रक्षा % जास्तीत जास्त ०·०२ 
सुक्रोज % कमीत कमी ८५ 
र्ंधक वद्वप्राणीज जास्तीत जास्त ३५० भार् १ दिलक्ष भार्ात 
आसेवनक जास्तीत जास्त १ भार् १ दिलक्ष भार्ात 
विसे जास्तीत जास्त २ भार् १ दिलक्ष भार्ात 
ताबं ेजास्तीत जास्त ५ भार् १ दिलक्ष भार्ात 
कवथल जास्तीत जास्त ५ भार् १ दिलक्ष भार्ात 
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जस्त जास्तीत जास्त ५ भार् १ दिलक्ष भार्ात 
 

१२. यतं्राि दाबून ियार केलेल्या िड्या 
 

यंत्रात दाबनू तयार केलेल्या वड्या हकवा र्ोळ्या (टॅबलेट्ट्स) करण्यासाठी िंाताने चालवावयाची 
अर्र स्वयंचवलत यंत्रसामुग्री वमळते (आकृती १७, १८ व १९). 
 

 
आकृिी १७ : दाबून िड्या पाडणयाचे हाियतं्र 
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आकृिी १८ : दाबून िड्या पाडणयाचे णिजेिर चालिारे यतं्र 

 
आकृिी १९ : दाबून िड्या पाडणयाचे णिजेिर चालिारे जलदगिी यतं्र 

(गिी दर णमणनटास ३२० िड्या) 
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फळाचं्या िासाच्या ि चिीच्या िड्या करणयाचा एक पाि 

बारीक चाळलेली साखरेची पूड १०० वकलो 
वसवरक अम्ल २ वकलो (५० %पाण्यातील ववलयन) 

पाणी ४ वलटर 

अरेवबक हडकाची पूड २ वकलो 
अरेवबक हडकाचे पाण्यातील २०% द्रावण ३ वलटर (ताजे बनवलेले) 

स्ट्स्टअवरक अम्ल ५०० गॅ्रम 
 

वरील एकवत्रत व एकजीव केलेल्या वमश्रणाच्या प्रथम कळ्या (गॅ्रन्यूल्स) पाडल्या जातात व ह्या 
वक्रयेस गॅ्रन्युलेिन असे म्िंणतात. पाण्याच्या सािंाय्याने गॅ्रन्युलेिन केल्यास त्याला ओली पद्धत हकवा वटे 
गॅ्रन्युलेिन असे नाव आिें. जर वड्या पाडण्याच्या पदाथाची पूड फार बारीक असेल हकवा पाण्यामुळे 
पदाथाला कोणत्यािंी तऱ्िेंची िंावन पोचणे िक्य असेल तर कोरड्या पद्धतीने म्िंणजेच ड्राय गॅ्रन्युलेिन 
हकवा स्लहर्र् करणे श्रयेस्कर असते. 
 

गॅ्रन्युलेशनची ओली पद्धि 
 

वास व अरेवबक हडकाची पूड एकत्र केली जाते व त्यात बारीक साखर वमसळली जाते. द्रव रंर्, 
हडकाचे द्रावण व वसवरक अम्लाचे द्रावण िें एकत्र करून ते वमश्रण साखरेच्या वमश्रणात एकजीव करण्यात 
येते. ह्या कािंीिा ओलसर वमश्रणाच्या १२ मेिच्या जाळी हकवा र्ाळणीमधून दाबून कळ्या पाडल्या जातात. 
ह्या कळ्या नंतर ५५ ते ६०° सें. तपमानावर रात्रभर वाळवण्यात येतात. वाळलेल्या कळ्यामंध्ये स्ट्स्टअवरक 
अम्लाची पूड वमसळण्यात येते व वड्या पाडण्याच्या यंत्रात दाबून (पहंचर् करून) वड्या पाडल्या जातात. 

 
गॅ्रन्युलेशनची कोरडी पद्धि 

 
वरील पाठामध्ये पाणी न वापरता सवण पदाथाचे कोरडे वमश्रण करून ते स्लहर्र् यतं्रामध्ये दाबनू 

काढले जाते. ह्या दाबून काढलेल्या पूडीच्या पापुद्रयाचें चाळणीने आणखी बारीक तुकडे (कण्या) केले 
जातात व मर् ह्या कण्याचं्या दाबून यंत्राद्वारे वड्या पाडल्या जातात. स्लहर्र् केल्यावर िंा पदाथण वाळवावा 
लार्त नािंी. 
 

िहान भागिणयाऱ्या िड्या 

बारीक चाळलेली साखर ९४ वकलो 
सोवडयम बायकाबोनेट ६ वकलो 
वसवरक अम्ल १० वकलो 
अरेवबक हडकाची पूड १·५ वकलो 
सकॅवरन  ६० गॅ्रम 

अरेवबक हडकाचे २०% पाण्यातील द्रावण   जरुरी प्रमाणे 
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स्ट्स्टअवरक अम्ल पूड ६२५ गॅ्रम 

सुर्ंध व रंर्  आवश्यकतेप्रमाणे 
 

सुर्ंध, सकॅवरन व अरेवबक हडकाची पूड एकत्र केली जाते व नंतर त्यातं सोवडयम बायकाबोनेट व 
चाळलेली साखर वमसळण्यात येते. रंर् व अरेवबक हडकाचे द्रावण एकत्र करून ते सावकाि वरील 
वमश्रणात एकत्र करण्यात येते. त्यावळेी वमश्रणपात्राचा वापर करणे आवश्यक असते. संपूणण वमश्रण थोडेसे 
दमट िंोईपयंत एकजीव केल्यावर १२ मेिच्या चाळणीतून त्याच्या कळ्या पाडण्यात येतात. ह्या कळ्या ५५ 
ते ६०° सें. तपमानावर रात्रभर सुकवल्या जातात. सुकलेल्या कळ्यातं वसवरक अम्लाची पूड चारं्ली एकत्र 
करून यंत्राद्वारे त्याच्या दाबनू वड्या पाडण्यात येतात. 
 

पेपरकमटच्या िड्या (एक्स्राँ स्राँग) 

बारीक चाळलेली साखर १०० वकलो 
पेपरहमट तेल ६०० वमवलवलटर 
अरेवबक हडकाची पूड १·५ वकलो 
पािी ६ णलटर 
क्स्टअणरक अम्ल पूड १ णकलो 

 
साखरपूड, अरेवबक हडकाची पूड व पुरेसे पाणी एकत्र करून त्याच्या कळ्या पाडल्या जातात. 

कळ्या सुकवल्या नंतर त्यातं पेपरहमट तेल व स्ट्स्टअवरक अम्लाची पूड एकत्र करून त्याच्या वड्या 
पाडण्यात येतात. ह्या वड्या ३५° सें. तपमानावर वाळवण्यात येतात. एक्स्रॉ स्राँर् वड्यासंाठी ८०० ते 
१००० वमवलवलटर पेपरहमट तेल वापराव ेलार्ते. 
 

पेय ियार करणयाच्या िड्या (सरबिाच्या िड्या) 
बारीक चाळलेली साखर १०० वकलो 
वसवरक अम्ल पूड ३ वकलो 
सकॅवरन ६० गॅ्रम 
सुवास, रंर् व पाणी  आवश्यकतेप्रमाणे 

 
रंर् १८० वमवलवलटर पाण्यात ववरघळवण्यात येतो व िें ववलयन साखरेत वमसळण्यात येते. 

सकॅवरन व सुवास एकत्र करून त्यात वसवरक अम्ल वमसळण्यात येते. िें वमश्रण साखरेत चारं्ले एकत्र केले 
जाते व त्याच्या वड्या पाडणाऱ्या यतं्राद्वारे १५ गॅ्रम वजनाच्या वड्या पाडल्या जातात. वरील वमश्रण पुडीच्या 
स्वरूपातिंी वापरता येते. १५ गॅ्रम पूड हकवा त्याची वडी २०० वमवलवलटर पाण्यात ववरघळून एक पेलाभर 
पेय तयार िंोते. 

 
वरील वड्याचं्या वमश्रणात सोवडयम बायकाबोनेट घातल्यास फेसाळणारे पेय तयार िंोते. कािंी 

पाठात २५० गॅ्रम मगॅ्नेविअम ऑक्साईड (वजनास िंलके) वापरतात. वरील पाठातील ६० गॅ्रम सकॅवरनच्या 
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ऐवजी ३६ वकलो साखर वापरता येते हकवा सकॅवरनचा कािंी भार् साखरेने भरून काढता येतो. 
सकॅरीनच्या ऐवजी साखर वापरल्यास एक पेला पेय तयार करण्यास जास्त पूड हकवा वडी वापरावी 
लार्ते. िें प्रमाण पाठातील फेरबदलानुसार ठरवाव ेलार्ते. 
 

१३. मार्झिंपान 
 

मार्मझपानसाठी प्रथम मार्मझपान पेस्ट बनवावी लार्ते. मार्मझपान पेस्टमध्ये २/३ बदाम व १/३ साखर 
असते. मार्मझपान पेस्ट करण्यासाठी खास तऱ्िेंची यंत्रसामुग्री वापरावी लार्ते. म्िंणून कािंी उत्पादक 
मार्मझपान पेस्ट दुसऱ्याकंडून ववकत घेऊन मार्मझपानचे खाद्यपदाथण बनवतात. मार्मझपान पेस्टची कृती 
पुढीलप्रमाणे आिें. 

 
मार्मझपान पेस्ट बनवण्यासाठी बदाम स्वच्छ करून र्रम पाण्यात (साधारण ९३° सें.) कािंी वळे 

वभजत घातले जातात. यंत्राद्वारे त्याचं्या साली काढून सोललेले बदाम थंड पाण्याने धुतले जातात व 
थोड्या उष्णतेवर वाळवण्यात येतात. वाळवलेले बदाम, थोडी साखर व पाणी एकत्र करून यंत्राद्वारे 
बदामाची पेस्ट (लर्दा) केला जातो. िंा लर्दा वाफेच्या सिंाय्याने तापवलेल्या वफरत्या वमश्रणपात्रात 
८२-८५° सें. तपमानावर २० वमवनटे विजवण्यात येतो व नंतर पाण्याने थंड केलेल्या वमश्रणपात्रात जलद 
थंड केला जातो. पदाथाचे साधारण प्रमाण असे असाव.े २ वकलो भाजलेले बदाम, ३ वकलो साखर व १२·५ 
वलटर पाणी. मार्मझपान पेस्टपासून मार्मझपान बनववण्याची कृवत पढुीलप्रमाणे आिें. 
 

मार्मझपान पेस्ट ३ वकलो 
साखर ११ वकलो 
ग्लुकोज  २ वकलो 
पाणी ५ वलटर 
लेमन तेल ५ वमवलवलटर 
लेमन वपवळा रंर्  पुरेसा 

 
साखर, पाणी व ग्लुकोज एकत्र ववरघळवनू १२१° सें. तपमानापयणत उकळवण्यात येते. नंतर थंड 

करताना उकळपात्राच्या आतल्या बाजूस ढवळण्याने घासून पाकातील साखरेचे स्फवटकीभवन िंोण्यास 
सुरवात करून देण्यात येते. पाक दुधासारखा पाढंरा िंोऊ लार्ताच मार्मझपान पेस्ट, रंर् व वास (थोड्या 
र्रम पाण्यात एकत्र करून) वमसळण्यात येतात व ढवळून चारं्ले एकत्र करण्यात येते. ह्या वमश्रणाच्या 
वड्या हकवा र्ोळ्या पाडण्यात येतात. ह्या वड्या कोरड्या जार्ी थंड िंोऊ द्याव्या लार्तात म्िंणजे योग्य 
वततक्या कडक बनतात. 

 
वरील पाठात कािंी वळेा वजलेवटन, रॅर्ाकान्थ हकवा हडक चॉकलेट वापरतात. वास व रंर्ामध्ये 

फेरबदल करण्यास भरपूर वाव असतो. 
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१४. बॉनबॉन्स 
 

िंा एक वमष्टकाचंा फ्रें च प्रकार आिें. ह्या पदाथात बाह्य भार्ासाठी फॉन्डन्ट क्रीम वापरतात व 
मध्यभार्ासाठी अक्रोड, वपस्ते, काजू, बदाम वर्ैरे प्रकारचे दाणे हकवा फळाचंा र्र अर्र चॉकलेट वापरले 
जाते. बाह्यभार्ावर बािेंरून साखर घोळलेली असते. बॉनबॉन्स तयार करण्यासाठी एक दुिेंरी वमश्रणपात्र 
वापरले जाते ज्यामध्ये बािेंरच्या पात्रात र्रम पाणी असते व त्यामुळे आतल्या पात्रातील पदाथण योग्य त्या 
तपमानावर काटेकोरपणे ठेवणे िक्य िंोते. बािेंरच्या पात्रातील पाण्याचे तपमान व आकारमान ह्यानुसार 
आतील तपमान वनयवंत्रत िंोते. 

 
फॉन्डन्ट क्रीम ६०° सें. तपमानावर ढवळून ववतळवले जाते व िेंच तपमान िवेटपयंत कायम ठेवले 

जाते. मध्यभार्ाच्या पदाथांचे योग्य आकाराचे तुकडे वरील ववतळलेल्या फॉन्डन्ट क्रीममध्ये बुडवनू बािेंर 
काढले जातात. िें तुकडे मेणकार्दावर ठेवनू १२ तासपयंत थंड केल्यावर साखरेच्या पाकात 
(फॉन्डन्टप्रमाणे) बुडवनू त्यावर साखरेचे स्फवटकीभवन िंोऊ वदले जाते. 

 
फॉन्डन्ट क्रीममध्ये आवश्यकतेनुसार योग्य तो रंर्, सुवास, असेवटक अम्ल, स्ट्ग्लसरीन, वजलेवटन 

पूड, ग्लुकोज, चॉकलेट, क्रीम ऑफ टाटणर िें पदाथणिंी वापरले जातात. 
 

१५. चॉकलेटचे अिगंुिन केलेले पदार्व 
 
चॉकलेटचे केहटर् हकवा अवरंु्ठन करणे िें कौिल्याचे काम असते व पाककौिल्याच्या जोडीला 

मूळ चॉकलेटचा दजा िंा त्यातील मिंत्त्वाचा भार् असतो. ह्याच कारणासाठी बिुंतेक उत्पादक आवश्यक 
त्या दजाच्या चॉकलेटचे तयार बलॉक्स ववकत घेतात. तयार चॉकलेट बलाक्स प्रथम व्यवस्ट्स्थत ववतळवनू 
एकजीव कराव ेलार्तात. चॉकलेट िें कोकोपूड व कोकोबटर ह्याचें वमश्रण असल्यामुळे व कोकोबटर िें 
अनेक स्ट्स्नग्धामं्लाचं्या वरे्वरे्ळे ववतळण्याचे हबदु असलेल्या स्ट्ग्लसराइड्सचे बनलेले असल्यामुळे िंी 
ववतळवण्याची वक्रया सलर्, एकवजनसी व वनदोष िंोण्यासाठी टेंपहरर् िंी वक्रया ववतळण्यापूवी करणे 
आवश्यक असते. त्यासाठी आकृवत २० मध्ये दिणववल्याप्रमाणे टेंपहरर् पात्र वापरले जाते. टेंपहरर् म्िंणजे 
एका ढवळपात्रात ढवळणे चालू ठेवनू त्यात चॉकलेटचे लिंान लिंान तुकडे सावकाि टाकण्यात येतात व 
४६ ते ४९° सें. तपमानावर ते सावकाि ववतळू देण्यात येतात. अिा तऱ्िेंने सवण चॉकलेट ववतळून ह्या 
तपमानावर स्ट्स्थर झाल्यावर िें वमश्रण २८° सें. तपमानापयंत अत्यतं सावकाि थंड करण्यात येते. 
तापवताना व थंड करताना ढवळण्याची वक्रया सतत चालू ठेवावी लार्ते. िंी टेंपहरर्ची वक्रया पूणण 
झाल्यावर िें चॉकलेट पुन्िंा सावकाि तापवनू ढवळत असताना ३० ते ३१·५° सें. तपमानावर ठेवण्यात येते. 
अिा तऱ्िेंने िें ववतळलेले चॉकलेट मध्यभार्ाच्या पदाथावर अवरंु्ठन करण्यास योग्य असते. अवरंु्ठन 
करावयाच्या पदाथावर िंाताने, चमच्याने अर्र यंत्राद्वारे बुडवनू अवरंु्ठन करता येते. चॉकलेटचे अवरंु्ठन 
करण्यासाठी वापरण्यात येणारे मेज आकृती २१ मध्ये दिणववले आिें. अवरंु्ठन वक्रया करण्याच्या खोलींत 
तपमान १८.५ ते २०° सें. असणे आवश्यक असते. बुडवनू पदाथण बािेंर काढल्यावर जास्त लार्लेले 
चॉकलेट काढून टाकाव ेलार्ते व पदाथण ५ वमवनटे थंड िंोऊ वदला जातो. अवरंु्वठत पदाथण िीतर्ृिंात 
साधारण १३° सें. तपमानावर १५ ते २० वमवनटे थंड करण्यात येतो व त्याचे पॅकींर् थंड खोलीत केले जाते. 
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आकृिी २० : चॉकलेटसािी टेंपकरग पात्र 

 
 

 
आकृिी २१ : चॉकलेटच्या अिगंुिनासािी िापरणयाि येिारे मेज 

 
१६. च्युइगं गम (चघळणयाचा गम ि बबल गम) 

 
च्युईंर् र्म म्िंणजे एका ववविष्ट प्रकारच्या चघळण्याच्या हडकामध्ये साखर व सुवास घालून तयार 

केलेला वमष्ठप्रकार िंोय. त्यातील मूळ हडक िंा वचकल वृक्षापासून नैसर्मर्कवरत्या वमळणारा वचकल हडक 
असतो हकवा कृवत्रम रेवझनयुक्त पदाथण असू िकतो. ह्या हडकाला चव व वास असता कामा नये व 
चघळण्याच्या व वचकटपणाच्या दृष्टीनेिंी त्याचे रु्णधमण अपेके्षप्रमाणेच असावते. 
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च्युइंर् र्म उद्योर् सुमारे १०० वष ेजुना आिें.उत्कृष्ट दजाचा च्युईंर् र्म पुढील रु्णधमांचा असावा. 
 
िंा पदाथण मऊ, चघळता येणारा, पण वचकट नसावा. त्याला चव व वास नसावा. लाळेमध्ये तो 

अवजबात ववरघळू नये. तो िरीराला अपायकारक असता कामा नये. साखर व वासाच्या द्रव्यािंी त्या र्मचा 
चारं्ला वमलाफ झाला पाविंजे व त्यातील सुवावसक द्रव्य चघळताना सावकाि बािेंर येऊन खाणाऱ्याला 
त्याचा समाधानकारक आस्वाद वमळाला पाविंजे. 

 
च्युइंर् र्मची लोकवप्रयता खूप वाढल्यामुळे व वचकल हडकाच्या मयावदत उपलबधतेमुळे वचकल 

हडकाऐवजी वापरण्याचे दुसरे पदाथण िोधले रे्ले व आता नैसर्मर्क रबर व पॉलीव्िंायनाईल असीटेट सारखे 
कृवत्रम प्लास्ट्स्टक पदाथण योग्य त्या पद्धतीने तयार करून वापरले जाऊ लार्ले आिेंत. भारतातिंी वचकल 
हडकाचे थोड्या प्रमाणात उत्पादन िंोते परंतु वचकल हडकाऐवजी कृवत्रम पयायी पदाथणच मोठ्या प्रमाणावर 
वापरले जाते. 
 

च्युइंर् र्मचे २ पाठ पुढे वदले आिेंत. 
वचकल हडक ५ वकलो 
द्रव ग्लुकोज १५ वकलो 
साखरेची पूड १५ वकलो 
स्ट्स्पअरहमट तेल १२५ वमवलवलटर 

 
द्रव ग्लुकोजमध्ये हडकाचे तुकडे िंळूिंळू ववरघळे वदले जातात व ढवळून चारं्ले एकत्र केले 

जातात. नंतर १० वमवनटे थंड करून साखर व स्ट्स्पअरहमट तेल एकत्र केले जाते. नंतर िें वमश्रण 
वपष्टपूडीच्या सिंाय्याने पातळ लाटून रोलसणमधून घालून एकजीव करून रु्ठळ्या मोडल्या जातात. िवेटी 
त्याच्या वड्या पाडल्या जातात. च्युइंर् र्म तयार करण्यासाठी आकृवत २२ मध्यें दिणववल्याप्रमाणे यतं्र 
वापरले जाते. 

 

 
आकृिी २२ : च्युइगं गम ियार करणयाचे यतं्र 
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पाठ २ रा :   
वचकल हडक ३ वकलो 
ग्लुकोज  ३.७५ वकलो 
साखरेची पूड जरूरीप्रमाणे  (पृष्ठभार्ावर पसरण्यासाठी) 
पाणी २.५ वकलो 
साखर ७.५ वकलो 
पाढंरे मधमािाचे मेण ७५० गॅ्रम 
टोलु बाल्सम् ३० गॅ्रम 
पेरू बाल्सम् १५ गॅ्रम 
रंर् व वास जरूरीप्रमाणे   

 
मेण व हडक एकत्र करून एका वमश्रणपात्रात ववतळवण्यात येते व टोलु बाल्सम् व पेरू बाल्सम् 

घालण्यात येतात. वरे्ळ्या वमश्रणपात्रात साखर, ग्लुकोज व पाणी ह्याचें द्रावण तयार केले जाते व १२४° 
सें. तपमानापयंत तापवनू त्यात वरील हडकाचे वमश्रण घातले जाते. साखरेची पूड घातलेल्या पृष्ठभार्ावर िें 
वमश्रण ओतून त्यात वास व रंर् घालून चारं्ले वमसळण्यात येते. 

 
वरील पाठात वचकल हडकाच्या ऐवजी बबल हडक वापरल्यास त्या पदाथास बबल र्म असे 

म्िंणतात. बबल हडक मऊ व वचवट असतो व त्यामुळे त्याची तार वनघते हकवा फुरे् तयार िंोऊ िकतात. 
बबल र्म तयार करण्याची कृवत च्युइंर् र्मप्रमाणेच असते. 

 
च्युइंर् र्म तयार करण्यासाठी, वड्या पाडण्यासाठी व पॅहकर्साठी खास यंत्रसामुग्री उपलबध 

असून उत्पादनाच्या सवण अवस्थेत उिम िंाताळणी व योग्य वातावरणाची अत्यतं जरूर असते व तरच 
मालाचा उत्पादन दजा वटकवता येतो. 
 

फुकट गेलेल्या पदार्ांची णिल्हेिाट 
 

वमष्टपदाथांच्या उत्पादनामध्ये वनरवनराळ्या अवस्थेत कािंी ना कािंी माल टाकाऊ म्िंणून हकवा 
सफाई करताना वनघालेला भार् म्िंणून उपलबध िंोत असतो. ह्या मालाची ववल्िेंवाट अर्त्याने लावणे 
आवश्यक असते नािंीतर तो कुजण्याचा हकवा नासण्याचा संभव असतो. फुकट रे्लेल्या पदाथाच्या रंर्, 
वास व अवस्थेवरून त्याच्या ववल्िेंवाटीची पद्धत ठरवावी लार्ते. सोयीचे असल्यास ह्यातील कािंी पदाथण 
नंतरच्या उत्पादनात पुन्िंा वापरता येतात. साखरेच्या पूडीच्या स्वरूपातील पदाथण पाण्यात ववरघळवनू व 
आटवनू पाकाच्या स्वरूपात परत वापरता येतात. अम्लाचे प्रमाण अवधक असल्यास िंा फुकट रे्लेला भार् 
दुसऱ्या चारं्ल्या भार्ामध्ये एकत्र करताना आवश्यक ती काळजी घ्यावी लार्ते. कािंी वळेा सोवडअम 
बायकाबोनेट घालून अम्लत्व कमी करणे आवश्यक असते. द्रावणस्वरूपातील फुकट रे्लेले रंर्ीत पदाथण 
कोळिाच्या पुडीतून र्ाळून त्याचंा रंर् काढून टाकता येतो. द्रावणातील र्ाळ, कचरा अर्र धूसरपणा 
काढण्यासाठी तुरटी, अंड्याचा पाढंरा बलक वर्ैरे पदाथांचाविं वापर करता येतो. कॅरामल व 
टॉफीसारख्या पदाथांच्या कृतीतील टाकाऊ माल नंतरच्या उत्पादनासाठी हकवा थोड्या कवनष्ठ प्रतीच्या 
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मालासाठी वापरता येतो. जेलीज् व र्म्स सारख्या पदाथांचा उरलेला भार् मात्र नष्ट करावा लार्तो कारण 
पुनः वापरण्याच्या दृष्टीने तो वनरूपयोर्ी असतो व वटकण्याच्या दृष्टीनेिंी तो जास्त नाविवतं असतो. 
 

चागंल्या उत्पादनासंबंधी काही सूचना 
 

वनरवनराळ्या तऱ्िेंचे अनेक कचे्च पदाथण, सुवावसक द्रव्ये व रंर्द्रव्ये ह्याचं्या सिंाय्याने वमष्टपदाथाचे 
अर्वणत प्रकार तयार िंोऊ िकतात. त्यामधील कािंी प्रकार त्यातील नाववन्यामुळे कािंी वदवस फार 
लोकवप्रय िंोतात पण नंतर लुप्त िंोतात, तर वकत्येक पदाथण दीघणकाळ लोकवप्रयतेच्या विखरावर वटकून 
रिंातात. चारं्ल्या दजाचे वमष्टपदाथण करण्यासाठी उिम प्रतीचा कच्चा माल, उिम यंत्रसामुग्री, इतर 
साविंत्य व पाककृवत आवण स्वच्छ वातावरण ह्याचंी अत्यंत आवश्यकता असते. मध्यभार् भरण्यासाठी 
वापरण्यात येणाऱ्या पदाथांची वविषे काळजी घ्यावी लार्ते कारण वापरण्यानंतर बािेंरच्या आवरणातील 
पदाथण जर खराब झालेला असेल तर समजून येणे कठीण असते. फळे, सुका मेवा, नट्ट्स वर्ैरे पदाथांतून 
कीटकाचंी अंडी जाण्याचा फार संभव असतो. अिावळेी तयार मालाच्या आत अळ्या वनमाण िंोऊ िकतात. 
म्िंणून या कच्च्या मालाचे फ्युवमरे्िन सारख्या प्रवक्रयेने िुद्धीकरण व संरक्षण करण्याची र्रज असते. 

 
भारिािील पाश्चात्य णमष्टोद्योगाची सद्यक्स्र्िी ि भणििव्य 

 
भारतातील पाश्चात्य प्रकाराच्या वमष्टखाद्याचं्या उत्पादनाचा व्यवसाय उिम प्रकारे ववकवसत झाला 

असून भारतभर वविषेतः प्रमुख ििंरात अनेक नामावंकत व मोठे उत्पादक अद्यय्यावत तंत्रज्ञान व ववववध 
तऱ्िेंची यंत्रसामुग्री वापरून अनेक प्रकारची पाश्चात्य वमष्ट खादे्य मोठ्या प्रमाणावर तयार करीत असतात. 
अिा उत्पादकाचें पॅहकर्, िंाताळणी व साठवणूक याबाबत वविषे लक्ष असते. मालाचा दजा प्रमावणत 
असतो व तो वटकवनू ठेवण्यासाठी व आपल्या उत्पादनाची बाजारातील प्रवतमा डार्ळू नये म्िंणून ते सतत 
प्रयत्निील असतात. कच्च्या व तयार मालाचे प्रतपरीक्षण, स्वयंचवलत यंत्रसामुग्री व उत्पादनतंत्रावर 
काटेकोर देखरेख ह्यावर वनवश्चत भर वदला जातो. पाश्चात वमष्टकाचें सध्याचे भारतातील उत्पादन प्रवतवषी 
६० िंजार टन एवढे असाव े असा अंदाज आिें. िें उत्पादन सुमारे १०० उिम दजाच्या कारखान्यातून 
वनमाण केले जाते. 
 

भारतीय वमष्टकानंा देिातंर्णत भरपूर मार्णी असून त्यातील अनेक प्रकार खूपच लोकवप्रय आिेंत. 
उत्कृष्ट उत्पादनतंत्रामुळे मालाचा दजा, पॅहकर्चा आकषणकपणा व पदाथाचा वटकाऊपणा िें बिुंतािंी 
परदेिी मालाच्या तोडीचे असून त्या दृष्टीने मालाची हकमत वाजवी आिें असे म्िंणावयास िंरकत नािंी. 
परदेिी बाजारपेठ उपलबध िंोणे फारसे कठीण नसून त्यासाठी उत्पादन वाढ िंोणे व हकमतींचा 
आंतरराष्रीय बाजारपेठेिी मेळ बसणे आवश्यक आिें. तंत्रज्ञ, तंत्रज्ञान व यंत्रसामुग्री या सवणच बाबतींमध्ये 
देि पुष्कळसा स्वयंपूणण झाला असल्यामुळे व कच्च्या मालाचा दजा व पुरवठा मार्णीनुसार स्ट्स्थर िंोण्याची 
िक्यता वदसत असल्यामुळे ह्या व्यवसायाचे भववतव्य देिी व जार्वतक बाजारपेठेत उज्वल आिें व 
नजीकच्या भववष्यकाळात तो आपले वनवश्चत असे स्थान वनमाण करू िकेल असे म्िंणावयास िंरकत नािंी. 
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प्रकरि पाचिे 
 

स्टाचवचे काम ि सुकिणयाची खोली 
 

स्टाचवचे काम कराियाची खोली 
 

णनरवनवनराळ्या प्रकारचे मध्यभार् भरलेले वमष्टप्रकार व अनेक तऱ्िेंचे क्रीम् स, जेलीज् ह्यासारखे 
मऊ प्रकार ह्याचें उत्पादन करण्यासाठी स्टाचणरूम नावाने ओळखली जाणारी एक जार्ा कारखान्यात 
असावी लार्ते. ह्या स्टाचणरूममध्ये कािंी उत्पादक मार्मझपान व खोबऱ्याचे पदाथणिंी तयार करतात. 

 
स्टाचणरूममध्ये तपमान व आद्रणता ह्याचंी प्रमाणे वनवश्चत असावी लार्तात. वातानुकूलन केल्याने 

तपमान साधते पण आद्रणता कमी करण्यासाठी आद्रणतावनयंत्रक यंत्राची आवश्यकता असते. स्टाचणरूममध्ये 
अवतिय स्वच्छता ठेवावी लार्ते. 

 
स्टाचणरूममध्ये साच्यासंाठी वापरण्यात येणारी स्टाचणची पूड चारं्ल्या दजाची असावी. बिुंधा 

मक्याचा स्टाचणच वापरण्यास सोयीचा असतो. स्टाचणला फक्त स्टाचणचाच वास व चव असावी व रंर् पाढंरा 
िुभ्र असावा. कोरड्या स्टाचणमध्ये ३–४% पाणी असाव ेव त्याची १४% पयणत पाणी िोषनू घेण्याची क्षमता 
असावी. वापरण्यापूवी स्टाचणची पूड चाळून व सुकवण्याच्या खोलीत सुकवनू घ्यावी. वापरलेला स्टाचण 
स्वच्छ असेल तर सुकवनू पनु्िंा पुन्िंा वापरता येतो पण पढेुपुढे त्याची पाणी िोषनू घेण्याची क्षमता कमी िंोत 
जाते व मर् तो बदलावा लार्तो. स्टाचणमध्ये वजवतं व सुप्त स्वरूपात असलेल्या सूक्ष्मजीवांचे प्रमाण अत्यतं 
कमी असाव.े 
 

सुकिणयाची खोली 
 

स्टाचणरूमला जोडूनच ड्राईंर् रूम हकवा सुकवण्याची खोली असावी. सुकवण्याची खोली वाफेच्या 
नळ्याचं्या सिंाय्याने हकवा ववजेच्या िंीटरच्या सिंाय्याने ठराववक उष्णतामानापयंत र्रम केलेली असावी. 
िंवा खेळती रिंाण्यासाठी जवमनीलर्त व तक्तपोिीनवजक अनुक्रमे र्रम िंवा आत येण्याची व बािेंर 
जाण्याची सोय असावी. खोलीतील तपमान सवण वठकाणी जवळजवळ सारखे व आवश्यक त्या पातळीत 
असल्याची खात्री करण्यासाठी उष्णतामापके वनरवनराळ्या उंचीवर व ववववध जार्ावंर ठेवनू वारंवार 
तपासणी करावी. सुकवण्याचा माल ठेवण्यासाठी रे वापरावते व अनेक रे काढता घालता येतील असे 
स्टँन्ड्स हकवा रॅक्स (माडंण्या) हभतीच्या आधारे सवण बाजूनी बसवाव्यात. कािंी ववविष्ट व वरे्वरे्ळ्या 
तपमानावंर सुकवण्याची वक्रया करण्याची आवश्यकता असल्यास खोलीच्या जोडीला हकवा ऐवजी 
सुकववण्याची कपाटे वापरणे सोयीचे असते. 
 

साचे ि साच्याचें रे ककिा रोल्व्ह्े ज् 
 

स्टाचण घालण्यासाठी साचे स्वतः तयार कराव े हकवा तयार ववकत घ्याव.े मोठ्या प्रमाणावरील 
उत्पादनासाठी स्टाचणमध्ये माल ओतण्यासाठी व त्यावर अक्षरे छापण्यासाठी तयार यंते्र वमळतात. कािंी 
पदाथण स्टाचणच्या साच्याऐंवजी रबराच्या साच्यामंध्ये बनवणे सोपे जाते. वविषेतः फॉन्डन्ट व कडक 
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जेलीसारखे पदाथण रबरी साच्यात केले जातात. परंतु रबर पाणी िोषनू घेत नसल्याने मऊ व पातळसर 
पदाथांसाठी स्टाचणचेच साचे वापराव े लार्तात. उदा. मऊ क्रीम्स, वलक्यूसण  व मऊ जेलीज्. नसराळे 
(फनेल) हकवा ओतण्याच्या भाडं्यातून साच्यात माल ओतल्यावर साच्याचें रजे सुकवण्याच्या खोलीत 
ठेवावते. पदाथण वथजून तयार झाल्यावर स्टाचण कंुचल्याच्या सिंाय्याने साफ करून काढावा. उरलेला स्टाचण 
चाळून व िंवचे्या फवाऱ्याने काढावा. स्टाचणरूममध्ये तयार केलेल्या बिुंतेक सवण पदाथांवर नंतर साखरेची 
स्फवटकीकरण प्रवक्रया केली जाते. 
 

साखरेची स्फणटकीकरि प्रणक्रया 
 

पदाथाच्या बाह्य पृष्ठभार्ावर साखरेचे स्फवटकीकरण केल्यास त्याचा आकषणकपणा वाढतो व 
पदाथावर साखरेचा एक संरक्षक थर तयार िंोतो. साखरेच्या बाह्यथरामुळे आतील भार्ातील द्रवाचा हकवा 
पाण्याचा अंि वटकून रािंातो. त्याचप्रमाणे आतील भार्ातील पाण्याचा अंि वाढूिंी वदला जात नािंी अन्यथा 
अंतभार् मऊ िंोईल हकवा त्यात सूक्ष्मजीवाचंा प्रादूभाव िंोऊन पदाथाचा नाि िंोईल. साखरेचे 
स्फवटकीकरण करण्याची प्रवक्रया उिम िंोण्यासाठी अत्यतं काळजी व खबरदारी घ्यावी लार्ते. 

 
प्रथमतः स्फवटकीकरणासाठी वापरण्यात येणाऱ्या साखरेच्या पाकाची कृवत, पाकाची तीव्रता व 

साखरेचा दजा ह्याबद्दल खात्री करावी लार्ते. सवणसाधारणपणे २४ वकलो साखर व १० वलटर पाणी एकत्र 
करून व थोडे तापवनू त्याचे नीट ववलयन करण्यात येते व त्यानंतर १०४.४° ते १०६.७° सें. तपमानापयंत 
आटवनू ३२ ते ३६° बाऊमे तीव्रतेचा पाक तयार केला जातो. तीव्रता मोजण्यासाठी वरफॅक्टोमीटर हकवा 
सकॅॅरोमीटर नावाचे एक उपकरण वापरले जाते. र्ाळून स्वच्छ केलेला पाक वापरण्यासाठी २४° सें. 
तपमानाच्या जवळपास ठेवावा लार्तो व त्यातील साखर बािेंर येणार नािंी ह्याची काळजी घ्यावी लार्ते. 

 
स्फवटकीकरणासाठी वापरावयाचा पदाथण रेमध्ये घेतला जातो. रलेा एका कोपऱ्यात जास्त पाक 

र्ळून जाण्यासाठी एक भोक असाव.े रेमधील पदाथावर पाक सावकाि व व्यवस्ट्स्थत ओतून झाल्यावर ६ ते 
१६ तास रे न िंलवता ठेवले पाविंजेत. ह्यावळेी तपमान २१° ते २४° सें. असाव.े ६ ते १६ तास झाल्यावर 
जास्त राविंलेला पाक रेमधून ३ ते ४ तास पयंत र्ळू देण्यात येतो. त्यानंतर खाद्यपदाथण जाळीच्या भाडं्यात 
घेऊन १० ते १२ तास वनथळत ठेवला जातो. दर २ तासानी पदाथण िंलवावा लार्तो. ह्या सवण काळातं 
स्फवटकीभवनाची वक्रया सुरू असते म्िंणून घाई करून वळे वाचवण्याचा फारसा प्रयत्न करणे योग्य नसते. 
सवणसाधारणपणे असे म्िंणता येईल की जास्त तीव्रतेच्या पाकामुळे वळे कमी लार्तो व मोठे स्फवटक िंोतात 
तर कमी तीव्रतेच्या पाकामुळे प्रवक्रयेला वळे अवधक लार्तो पण स्फवटक अवधक सूक्ष्म व कणीदार िंोतात. 
िक्यतो वनथळलेला पाक स्फवटकीभवनासाठी परत वापरला जाऊ नये. दरवळेी ताजा पाक वापरणे इष्ट 
असते. वापरलेला पाक फॉन्डन्ट पेस्टमध्ये हकवा अन्य प्रवक्रयासंाठी उपयोर्ात आणण्यास िंरकत नािंी 
परंतु त्यापूवीिंी तो उकळवनू व र्ाळून घ्यावा लार्तो. 

 
सेटींग रूम 

 
वथजवण्याची वक्रया पूणण िंोण्यासाठी हकवा स्फवटकीकरणाच्या प्रवक्रयेसाठी रे हकवा साच्यातंील 

पदाथण न िंलवता ठराववक तपमानावर (२१ ते २४° सें.) कािंी काळ ठेवण्यासाठी अनेक कारखान्यातं एक 
स्वतंत्र खोली असते. अिा खोलीला सेटींर् रूम असे ओळखले जाते. िंी खोली बंद असणे आवश्यक 
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असते. ह्या खोलीत चारं्ली स्वच्छ िंवा स्वतंत्रपणे सोडलेली असावी लार्ते. सेटींर् रूमची सोय असल्यास 
उत्पादकाला अनेक तऱ्िेंने फायदा िंोतो. 
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प्रकरि सहािे 
 

पाश्चाि णमष्ठखाद्याचंा णटकाऊपिा, प्रिीचे पणरिि ि बाह्यिेष्टन 
 

णटकाऊपिा 
 

णनरवनराळे वमष्टखाद्यप्रकार कमीअवधक प्रमाणात नाविवतं असतात. जेव्िंा एकादा पदाथण अपेके्षपेक्षा 
लवकर खराब िंोतो तेव्िंा बिुंधा त्याचे मूळ त्यातील कच्चा माल, त्याचे वनर्ममतीतंत्र व त्याची साठवणकू 
ह्यामधील दोषामंध्ये सापडते. अथात् सवण नािाचे स्वरुप त्या पदाथातील रासायवनक मूलघटकाचें ववघटन 
िेंच असते व िें ववघटन घडवनू आणण्यास त्यामधील सूक्ष्मजीव हकवा तपमान व आद्रणता ह्यासारखे बाह्य 
वातावरणाचे रु्णधमण कारणीभतू िंोतात. वरील प्रकारची खराबी हकवा ववनाि टाळून वमष्टखाद्याचंा 
वटकाऊपणा वाढवण्यासाठी पुढील स्वरुपाची सवणसाधारण उपाययोजना अवतिय सिंाय्यकारी ठरते. 
 

१. सूक्ष्मजीिाचंा प्रादुभाि टाळणयासािी घेणयाची खबरदारी : 
अ) कच्च्या मालाची काळजीपूवणक तपासणी करणे. 
ब) कारखान्यातील उत्पादनसामुग्रीचे आधुवनकीकरण करणे. 
क) उपयुक्तता व सोय ह्यावर आधारलेली कारखान्याची रचना असणे. 
ड) स्वच्छ उत्पादनसामुग्री व स्वच्छ वातावरण ठेवणे. 
इ) स्वच्छता व उत्पादनतंत्र ह्यावर सतत देखरेख ठेवणे. 
फ) खाद्यान्नवनर्ममती उद्योर्ामंध्ये स्वच्छता व टापटीप ह्याचं्या मिंत्त्वाचे कामर्ाराना 

सवणसाधारण प्राथवमक ज्ञान देणे व त्याची कडक अंमलबजावणी करणे. 
 
२. णमष्टखाद्याचं पाि : 
अ) पाठात कािंी फेरबदल करून अवधक वटकाऊ माल तयार करण्याची िक्यता अजमावणे. 
ब) वनवश्चत केलेला पाठ नीट पाळला जातो ह्याची वारंवार खात्री करणे. 
क) ववघटन टाळणारे व वटकाऊपणा वाढवणारे संरक्षक रासायवनक पदाथण वापरण्याची 

िक्यता तपासणे. (कायद्याने मान्य असलेल्या रासायवनक द्रव्याचंा मयावदत वापर 
करण्याची िक्यता.) 

ड) तयार मालाची वटकाऊपणाबाबत प्रायोवर्क कसोटी पिंाणे. 
 

३. सािििूकीचे िंत्र ि खबरदारी 
अ) कमीतकमी तपमान ठेवणे. 
ब) कमीतकमी आद्रणता ठेवणे. 
क) कमीतकमी वळे साठवणे. 
ड) चारं्ले बाह्यवषे्टन वापरणे. 
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प्रिीचे पणरिि 
 

प्रतीचे पवरक्षण ह्या िीषणकाचा ववचार अवधक व्यापक अथाने करणे आवश्यक आिें. कच्चा माल, 
उत्पादनतंत्र, तयार माल व त्याचें बाह्य वषे्टन ह्या सवांचा समाविे ह्या पवरक्षणाच्या के्षत्रातं येतो. 

 
वमष्टखाद्यवनर्ममती उद्योर्ामध्ये प्रतपवरक्षणाच्या कायाचे मिंत्त्व रे्ल्या ५० वषात वकत्येक पटीने 

वाढत रे्ले आिें व आता िें कायण ह्या व्यवसायाचे एक मिंत्त्वपूणण अंर् बनले आिें. ह्याच काळातं 
वमष्टखाद्यवनर्ममती ह्या घररु्ती कलेचे एका ववकवसत उद्योर्ामध्ये पवरवतणन झाले आिें. 

 
प्रतपवरक्षणासाठी प्रथम प्रत्येक पदाथांच्या प्रतीची पवरमाणे व मानके वनवश्चत करावी लार्तात. िंी 

मानके अथात हकमतीिी वनर्डीत असतात व त्यामुळे वाढत्या दजाबरोबर हकमतिंी वाढते. दजा 
ठरवण्यासाठी व अजमावण्यासाठी प्रत्येक तऱ्िेंच्या मालाचा नमुना घेऊन त्याचे प्रयोर्िाळेत पवरक्षण केले 
जाते. प्रमावणत मानकानुसार असलेला माल वापरण्यास खुला केला जातो. वनकृष्ट दजाचा माल बाजुला 
काढला जातो. उत्पादनवक्रयेला माल वबघडला तर त्याची कारणे िोधून त्याचें वनमूणलन करण्यासाठी 
प्रतपवरक्षण तज्ञ मार्णदिणन करू िकतात. तयार मालाचे प्रतपवरक्षण करताना रासायवनक 
पवरक्षणाव्यवतवरक्त चव, र्ंध व खाणाऱ्याची पसतंी ह्या दृष्टीनेसुद्धा पवरक्षा करणे आवश्यक असते व 
त्याबाबतिंी वनवश्चत मानके असणे जरुर असते. सवण तऱ्िेंची मानके ठरवताना त्याचंी वकमान व कमाल 
मयादा अनुभवाने वनवश्चत करणे योग्य असते. 

 
प्रतपवरक्षणाचे आणखी एक मिंत्त्वाचे अंर् म्िंणजे पदाथाच्या वटकाऊपणाचे प्रायोवर्क पवरक्षण 

करणे िें िंोय. ह्या पवरक्षणासाठी तयार मालाचे नमुने घेऊन ते वनरवनराळ्या प्रकारच्या साठवणूकीच्या 
पवरवरस्ट्स्थतींत वरे्वरे्ळ्या काळासाठी ठेवले जातात. तपमान, िंवचेी आद्रणता व साठवण्याचा काळ ह्यामध्ये 
फरक करण्यात येतात. त्या विवाय तयार मालाच्या बाह्यवषे्टनाचे व विंातुकीमध्ये िंोणाऱ्या बदलाचेिंी 
प्रायोवर्क पवरक्षण करणे आवश्यक असते. प्रतपवरक्षणतज्ञ कारखान्यातंील स्वच्छता व सूक्ष्मजीवववषयक 
पवरस्ट्स्थती ह्याचं्यावरिंी वनयतं्रण ठेवण्याचे मिंत्त्वाचे कायण करतात. 
 

बाह्यिषे्टन 
 

बाह्यवषे्टनाचे कायण पढुील ३ दृष्टीने मिंत्त्वाचे असते. 
 
१. बाह्यवषे्टनामुळे पदाथाला बािेंरून आवरण व आकार प्राप्त िंोतो. 
२. बाह्यवषे्टन पदाथाचे संरक्षण करते. 
३. बाह्यवषे्टनामुळे पदाथाच्या आकषणणात भर पडते. 

 
बाह्यवषे्टन िें केवळ तयार मालासाठी मिंत्त्वाचे नािंी तर कच्च्या पदाथानािंी त्याचेसारखेच मिंत्त्व 

आिें. हकबिुंना एका कारखान्यात वापरण्यात येणारा कच्चा माल िंा दुसऱ्या कारखान्याचा तयार माल असू 
िकतो. 
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बाह्यवषे्टन मजबतू असाव े म्िंणजेच आतील पदाथाचे संपूणण वजन त्याला पेलता आले पाविंजे. 
वषे्टनामुळे आतील पदाथाचा वास, रंर् हकवा चव ह्यामध्ये कोणतािंी फरक पडता कामा नये हकवा त्यास 
िंावन पोिंचता कामा नये. बाह्यवषे्टन साधे असाव ेकी मिंार्डे व अवत िोवभवतं असाव ेिंा वनणणय पदाथाच्या 
व आवरणाच्या हकमतीवर व उत्पादकाच्या इच्छेवर अवलंबून असतो. बाह्यवषे्टनाचे संरक्षक मिंणून कायणिंी 
अत्यंत मिंत्त्वाचे असते. आतून बािेंर हकवा बािेंरून आत कोणतािंी भार् हकवा घटक (उदा. सुर्धं) जाता 
कामा नये. त्याचप्रमाणे िंवा व प्रखर उजेड ह्याचंा पदाथािी कोणतािंी संपकण  येणार नािंी ह्याची खात्री 
करावयास िंवी. बाह्य वषे्टनामुळे मािा, झुरळे वर्ैरे कीटकापंासून पदाथाचा बचाव िंोतो िेंविं एक मिंत्त्वाचे 
कायण आिें. बाह्यवषे्टनामुळे तयार पदाथाची िंाताळणी व साठवणूक करणेिंी सोईचे जाते. 
 

बाह्यवषे्टनासाठी व साठवणकूीसाठी पुढील वस्तु वापरल्या जातात. 
 
१. पत्र्याचे डब,े प्लास्ट्स्टकच्या अर्र काचेच्या बाटल्या. 
२. कार्द हकवा कार्द सदृि वषे्टके. 
३. धातूचा कार्द (फॉईल) 
४. पारदिणक कार्द 
५. वनरवनराळ्या वषे्टकाचें एकावर एक थर असलेला कार्द हकवा जोडवषे्टक. 

 
पत्र्याचे डब,े प्लास्ट्स्टकच्या अर्र काचेच्या बाटल्या ह्या वस्तंुचा वापर कािंी पदाथण ठेवण्यासाठी 

फार चारं्ला िंोतो. परंतु ह्या वस्तु हकमतीच्या दृष्टीने अवधक असतात. कार्द िंी सवात स्वस्त वषे्टनाची 
वस्तु म्िंणता येईल. अथात् कार्दाला आतूंन एकदा पाणी अवरोधक पदाथण लावल्यास हकवा प्रवकया 
केल्यास चारं्लाच फायदा िंोतो. मेणाचा कार्द, पाचणमेंट कार्द, सेलोफेन अिा तऱ्िेंचे कार्दाचे प्रकार 
वापरले जातात. धातूच्या कार्दामध्ये ॲल्युवमवनयर् फॉइल सवात मिंत्त्वाचे वषे्टक आिें. ॲल्युवमवनअम 
फॉईलमध्ये बाह्यवषे्टनाचे सवण अपेवक्षत रु्णधमण समाववष्ट आिेंत व म्िंणून ॲल्युवमवनअम फॉइलचा 
वषे्टनासाठी मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. 

 
पारदिणक वषे्टनासाठी सेल्युलोज, पॉवलएवथलीन, पॉवलप्रोवपलीन, पॉवलव्िंायनाइल क्लोराइड, 

पॉलीव्िंायनीलीडीन क्लोराइड, पॉलीस्टायरीन, पॉलीअमाइड, पॉलीएस्टर वर्ैरे सारख्या प्लास्ट्स्टक 
वफल्मचा वाढता वापर केला जात आिें. एकावर एक वदलेल्या अनेक वफल्म् स चािंी वापर फायदेकारक 
असल्याचे वसद्ध झाले आिें. कार्द, फॉइल, पॉवलएवथलीन ह्याचें थर उष्णतेच्या हकवा दाबाच्या सिंाय्याने 
एकावर एक वचकटवनू अिा तऱ्िेंचा जोडवषे्टके तयार केली जातात तयार मालावर वषे्टन रंु्डाळल्यावर ते 
पके्क करण्यासाठी र्ोंद, वचकट टेप, मेण ह्यासारखे पदाथण हकवा वस्तु वापरल्या जातात. तयार मालाच्या 
सुरवक्षतेबद्दल ज्या अपेक्षा वषे्टनापासून असतात त्याच अपेक्षा ह्या वचकटवण्याच्या वस्तंुपासूनिंी असतात. 

 
वमष्टखाद्याचंा वटकाऊपणा त्यातील पाण्याचा अंि वाढू न देण्याच्या यिस्ट्स्वतेवर अवलंबून असतो. 

एकदा पाण्याचा अंि–वविषेत: बाह्यथरातं–वाढला की सूक्ष्मजंतंूची वाढ व रासायवनक बदल दोन्िंी 
झपाट्याने िंोऊ लार्तात. यासाठी योग्य वषे्टनाची र्रज असते. 
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प्रकरि साििे 
 

भारिीय णमष्टखादे्य 
 

अनेक प्रकारचे खास भारतीय पद्धतीचे वमष्टपदाथण या देिात सवणत्र बनवले जातात व वनरवनराळ्या 
भार्ात ते अत्यतं लोकवप्रय आिेंत. वविषेतः कलकिा, वदल्ली व मंुबईसारख्या मिंानर्रात त्याचप्रमाणे इतर 
अनेक ििंरात व प्रमुख वठकाणी भारतीय वमष्टखाद्याचें ववववध स्थावनक प्रकार मोठ्या प्रमाणावर तयार 
करणारे नामवतं उत्पादक आिेंत. िें पदाथण ववस्तृत प्रमाणावर मोठ्या आवडीने खाल्ल ेजातात व भारतीय 
आिंारातं अिा वमष्टखाद्यानंा मिंत्त्वाचे स्थान आिें.  
 

भारिीय णमष्टखाद्याचंी िैणशष्ट्ये 
 

वमष्टखादे्य तयार करण्याची भारतीय कला अत्यतं पुरातन आिें. आयुवेदामध्ये मध व मधापासून 
केलेल्या वमष्ट प्रकाराचे आरोग्यववषयक मिंत्त्व वविद केलेले आिें. भारतात साखरेचा प्रसार सुरु 
िंोण्यापूवीपासून वमष्टखादे्य बनववण्यासाठी रु्ळाचा वापर फार मोठ्या प्रमाणावर केला जात असे व अजूनिंी 
वमष्टखाद्य उत्पादनात रु्ळाला फार मिंत्त्वाचे स्थान आिें. साखरेचा भारतात प्रसार झाल्यावरिंी 
साखरेपासून वमष्टखादे्य बनवण्याच्या भारतीयाचं्या दृष्टीकोनात पाश्चात्याचं्या दृष्टीकोनािूंन मूलतःच वभन्नता 
वदसते. केवळ साखरेचेच असे पदाथं करण्याऐवजी साखरेच्या जोडीला धान्याची वपठे, दूध व दुधाचे पदाथण 
वर्ैरे वस्तंूचािंी सरास उपयोर् करण्याकडे भारतीयाचंा कल वदसून येतो ह्याच कारणास्तव साखरेपासून 
तयार केलेल्या भारतीय वमष्टखाद्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर ववववधता आढळते व भारतीय पदाथांमध्ये व 
पाश्चात्य पदाथांमध्ये फारच थोडे साधम्यण वदसून येते.  
 

भारिीय णमष्टखाद्यासंािी लागिारे कच्च ेपदार्व 
 

भारतीय वमष्टखाद्यामंध्ये वापरण्यात येणारे प्रमुख कचे्च पदाथण पुढीलप्रमाणे आिेंत. 
 

गोड पदार्व : साखर, ग्लुकोज व र्ूळ िें र्ोड पदाथण भारतीय वमष्टखाद्यातं प्रामुख्याने वापरले 
जातात. साखर व ग्लुकोजबद्दल माविंती पूवी आली आिें. रु्ळाबद्दलिंी कािंी माविंती पूवी आली आिें परंतु 
र्ूळ िंा खास भारतीय प्रकार असल्याने त्याबद्दल अवधक माविंती येथे वदली आिें.  
 

उसाचा रस आटवनू त्यापासून वमळणाऱ्या घनपदाथाला सवणसारणपणे र्ूळ असे ओळखले जाते. 
रु्ळातिंी अनेक जाती असतात व त्याचं्या रु्णधमात बरीच तफावत आढळते. (उदा. बाह्य स्वरूप, चव, 
वटकाऊपणा वर्ैरे.) उसाची लार्वड िंोणाऱ्या सवण प्रदेिात रु्ळाचे मोठे उत्पादन केले जाते. रु्ळाच्या 
उत्पादनाचे प्रमाण जरी मोठे असले तरी िंा व्यवसाय कृवषउद्योर् व कुवटरोद्योर् या के्षत्रात मोडतो. उसाचा 
रस आटवण्यापूवी िुद्ध करून त्यापासून काळजीपूवणक र्ूळ तयार केल्यास वमळणारा र्ूळ उच्च प्रतीचा 
असतो. चारं्ल्या प्रतीच्या रु्ळाचे रासायवनक पृथःक्करण पुढीलप्रमाणे असते.  
 

सुक्रोज ६५ ते ८५% 
इनव्िंटण साखर १० ते १५% 
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रक्षा २ ते ५% 
पाणी ३ ते ६% 
कॅरोवटन २८० आंतरराष्रीय युवनटे दर १०० गॅ्रममध्ये 
वनकोवटवनक अम्ल १ वमवलगॅ्रम दर िभंर गॅ्रममध्ये  
एकूण स्ट्व्िंटॅवमन व २० वमवलगॅ्रम दर िभंर गॅ्रममध्ये 
प्रवथने ०·२५ ते ०·४०%  
स्ट्स्नग्धािं ०·०५ ते ०·१०% 
लोिं आवण ताबं े अत्यल्प. 

 
चारं्ल्या रु्ळाचे रु्णधमण पुढीलप्रमाणे असावते. (अ) चारं्ला र्ूळ रंर्ाने वपवळसर असावा व तो 

काळसर नसावा. (ब) तो रवदेार असावा पण वचकट नसावा (क) तो घट्ट असावा व पावसाळ्यात देखील 
पाझरू नये. (ड) त्याची चव र्ोड असावी व स्वादिंी मधुर असावा. चवीला आंबट हकवा मचूळ नसावा. (इ) 
साठवणीत त्याचे वजन घटू नये व तो खराब िंोऊ नये.  

 
तयार झालेला र्ूळ चारं्ल्याप्रकारे वटकून रिंावा म्िंणून वविषे काळजी घ्यावी लार्ते. उच्च प्रतीचा 

र्ूळ जास्त वटकाऊ असतो व त्याची चव व रंर् िवेटपयंत वटकून रािंतात. त्याउलट वनकृष्ट प्रतीचा र्ूळ 
त्ववरत खराब िंोऊ लार्तो व त्याच्या चवीत व रंर्ातिंी फरक पडतो.  

 
क्स्नग्ध पदार्व : वनस्पती तेले हकवा वनस्पती तूप, िुद्ध लोणी, िुद्ध तूप, िें स्ट्स्नग्ध पदाथण भारतीय 

वमष्टखाद्यात वापरले जातात. 
 
दूध ि दुधाचे पदार्व : भारतीय वमष्टखाद्यात िुद्ध दूध, आटवलेले दूध (खवा हकवा मावा), 

नासवलेले दूध (चना हकवा पनीर) िें पदाथण वापरले जातात. खवा हकवा माव्यामध्ये पाण्याचे प्रमाण २० 
टक्क्यापेक्षा कमी असाव े व स्ट्स्नग्धािंाचे प्रमाण २६ टक्क्यापेक्षा कमी नसाव.े बंर्ाली चनाचे घटक 
सवणसाधारणपणे पुढीलप्रमाणे असतात.  
 

पाणी ३५ ते ५०% 
प्रवथने १५ ते २०% 
स्ट्स्नग्धािं २५ ते ३०% (कमीत कमी १०%) 
खवनजाचंी रक्षा ०·३ ते ०·४% 
लॅक्टोज २·० ते २·५% 

 
धान्याची पीिे : मक्याचे पीठ, र्व्िंाचे पीठ (आटा), रवा हकवा मदैा, चण्याच्या डाळीचे पीठ 

(बेसन), तादुंळाचे पीठ, आरारूटचे पीठ, हिर्ाड्याचे पीठ, साबुदाण्याचे पीठ, त्याचप्रमाणे मक्याचा वपष्ट, 
बटाठ्याचा वपष्ट, वैरे्रे अनेक वपष्ट प्रकार भारतीय वमष्टखाद्यातं वापरले जातात.  

 
फळे, दािे ि सुका मेिा : िेंर्दाणे, काजू, वपस्ते, बदाम, चारोळी, जरदाळू, अक्रोड, बेदाणा, 

मनुका, खारीक वर्ैरे सुक्या मेव्याचे पदाथण भारतीय वमठाईत बऱ्याच प्रमाणात वापरले जातात.  
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आंब,े केळी, दुधी भोपळा, कोिंळा, यासारखी फळे व फळभाज्यािंी अनेक पदाथात वापरता येतात. 
त्याचप्रमाणे खोबरे, खसखस व तीळ िें पदाथणिंी वापरले जातात. 

 
सुिाणसक पदार्व ि रंगद्रव्ये : भारतीय वमठाई प्रकारात केिर, वलेदोडा, जायफळ वर्ैरे स्वादयुक्त 

पदाथांचा प्राचीन काळापासून उपयोर् केला जात आला आिें. केिराचा उपयोर् दुिेंरी िंोतो कारण त्यामुळे 
रंर्ाचेिंी कायण िंोते. त्याविवाय अवलकडील काळात कािंी वमष्टप्रकारात चॉकलेट, कॅरामल, व्िॅंवनला 
यासारखे मूलतः पाश्चात्य पदाथणिंी वापरले जाऊ लार्ले आिेंत. त्याचप्रमाणे ववववध तऱ्िेंची कृवत्रम 
रासायवनक स्वादद्रव्ये व रंर्द्रव्ये वापरण्याकडे वाढता कल वदसून येत आिें.  
 

भारिीय णमष्टखाद्याचें िगीकरि 
 

भारतीय वमष्टखादे्य पुढील दिंा वर्ात ववभार्ता येतील. 
 
१) साखर, चण्याच्या डाळीचे पीठ हकवा तादुंळाचे पीठ (हकवा अन्नधान्याची वपठे) वापरून तयार 

केलेले पदाथण 
२) साखर व दूध हकवा नासवलेले दूध(चना हकवा पनीर) यापासून बनवलेले पदाथण 
३) साखर हकवा साखरेचा पाक, खवा हकवा मावा, चना हकवा पनीर, रवा हकवा मदैा (हकवा 

आरारूटचे पीठ) यापासून बनवलेले पदाथण 
४) साखरेचा पाक व आटा हकवा मदैा यापासून बनवलेले पदाथण 
५) साखर व खवा हकवा माव्याचे पदाथण 
६) साखर,तूप,वपष्टपदाथण हकवा अन्य धान्यपीठे यापासून बनवलेले पदाथण 
७) साखर व फळे हकवा फळभाज्या वापरून तयार केलेले पदाथण 
८) र्ूळ (हकवा र्ूळ व साखरेचे वमश्रण), आटा व डाळीचे पीठ याचें पदाथण 
९) वचक्की 
१०) इतर पदाथण (खोबरे, हडक वर्ैरे वापरून बनवलेले) 
 
आता वरील वर्ांबद्दल सववस्तर ववचार करू. 

 
१. साखर, चणयाच्या डाळीचे पीि ककिा िादुंळाचे पीि (ककिा अन्य धान्याची णपिे) िापरून केलेले पदार्व 
 

या वर्ात मोडणारे कािंी प्रमुख प्रकार : बुंदी, मोतीचूर, वमिंीदाणा व त्याचें लाडू, वजलबी, इमृती, 
दरविे इ. 
 

बंुदी, मोिीचूर ककिा णमहणदिा : बुंदी, मोतीचूर व वमिंीदाणा िें पदाथण लाडवाच्या स्वरुपात तयार 
केले जातात. लाडू तयार करण्यापूवी प्रथम त्याचं्या कळ्या पाडल्या जातात. त्यासाठी चण्याच्या डाळीचे 
पीठ, तादुंळाचे पीठ व पाणी याचें दाट प्रवािंी वमश्रण बारीक र्ोळ्याचं्या स्वरुपात तुपामध्ये तळून काढले 
जाते. तुपात तळताना झाऱ्याच्या सिंाय्याने या कळ्या सारख्या िंलवाव्या लार्तात व व्यवस्ट्स्थत तळल्या 
रे्ल्यावर त्यातील जादा तूप वनथळू देण्यात येते. तळलेल्या कळ्या पाकात मुरवल्या जातात. पाकात पूणण 
मुरल्यावर व थंड झाल्यावर त्याचें लाडू वळले जातात. लाडू वळताना कािंी वळेा त्यात मनुका, बेदाणा, 
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वपस्ता हकवा बदामाचे तुकडे घातले जातात. वास व रंर्ासाठी बिुंधा केिराला अग्रक्रम वदला जातो, परंतु 
कृवत्रम सुवास व रासायवनक वपवळा रंर् िेंिंी वापरले जातात. बुंदीच्या कळ्या व खवा मंद उष्णतेवर 
एकजीव करून त्यापासून लाडू केल्यास त्यास वमिंीदाणा म्िंणतात.  
 

णजलबी : वजलबी िंा प्रकार वरील पदाथांपेक्षा वरे्ळ्या पद्धतीने बनवला जातो. मदैा व पाणी याचें 
पातळ कालवलेले वमश्रण तयार करून त्यात आंबवण्यासाठी थोडे दिंी घालतात. कािंी तास आंबल्यावर 
त्या वमश्रणात चण्याच्या डाळीचे पीठ व तादुंळाचे पीठ एकत्र करून िें वमश्रण थोडे दाट करण्यात येते. िें 
प्रवािंी वमश्रण एका भोक असलेल्या भाडं्यातून वाटोळ्या आकारात उकळत्या तुपात घातले जाते. 
झाऱ्याच्या सिंाय्याने िंलवनू नीट तळून झाल्यावर तूप वनथळून टाकतात व र्रम साखरेच्या पाकात मुरवनू 
बािेंर काढल्यावर वजलबया तयार िंोतात. पाकात वास व रंर् घालण्यात येतात.  

 
वजलबीप्रमाणेच तयार करण्यात येणाऱ्या व उडदाच्या डाळीचे पीठ व आरारूटचे पीठ वापरून 

तयार केलेल्या एका पदाथाला इमृती असे म्िंणतात. उडदाच्या डाळीच्या वपठाचे व आरारूटच्या वपठाचे 
वमश्रण एकत्र कालवनू त्याचे उकळत्या तुपात वाटोळे आकार पाडले जातात. मध्यंतरी एक मोठा र्ोलाकार 
व त्याच्या कडेवर सवण बाजूनी बारीक र्ोलाकार अिा पद्धतीने इमृती पाडण्याची पद्धत असते. तळलेला 
पदाथण साखरेच्या दाट पाकात मुरवला जातो. इमृती िंा पदाथण वदसायला तोड्यासारखा वदसतो म्िंणून 
त्याला तोड्याची वजलबी असेिंी म्िंणतात. िंा पदाथण पंजाब व दवक्षण भारतात लोकवप्रय आिें.  
 

२. साखर ि दूध ककिा नासिलेले दूध (चना ककिा पनीर) 
यापासून बनिलेले पदार्व 

 
श्रीखंड, संदेि, बासुंदी, खीर वर्ैरे पदाथण या वर्ात मोडतात. 
 
िीखंड : दुधापासून केलेला चक् का वापरून त्यापासून श्रीखंड तयार केले जाते. चक् का तयार 

करण्यासाठी दुधाला ववरजण लावनू प्रथम त्याचे दिंी केले जाते व मर् त्यातील पाणी वनथळून व दाबनू 
काढून टाकल्यावर त्याचा घट्ट र्ोळा तयार केला जातो. चक् का व साखर हकवा साखरेची पूड समभार् 
एकत्र करून चार्लें वमसळले जातात व नंतर त्यात केिर हकवा वपवळा रंर्, वलेची, जायफळ, चारोळ्या िें 
पदाथण घातले जातात. श्रीखंडाचे वमश्रण चारं्ले एकजीव िंोणे व त्यातील सव ंरु्ठल्या मोडल्या जाणे अत्यंत 
आवश्यक असते. श्रीखंडापासून वड्यािंी बनवल्या जातात. 

 
बासंुदी : आटवलेल्या दुधात साखर हकवा साखरेचा पाक वमसळून तयार केलेल्या पदाथाला 

बासुंदी असे नाव आिें. ताजे दूध ४ ते ५ पट आटवल्यावर त्यात केिर अर्र रंर्, वलेची, जायफळ, 
चारोळ्या वर्ैरे पदाथण घातले जातात.  

 
संदेश : र्ाईच्या अर्र म्िंिीच्या नासवलेल्या दुधाचा घनभार् वरे्ळा काढून त्यातील पाणी दाबून 

काढून टाकल्यावर तयार िंोत असलेल्या घट्ट पदाथाला बंर्ालमध्ये चना हकवा पंजाबमध्ये पनीर असे 
सवणसाधारणपणे ओळखले जाते. दूध नासवण्यासाठी र्रम दुधात हलबाचा रस घातला जातो. साखर व 
चना यापासून संदेि िंा पदाथण तयार िंोतो. चनाचे लिंान लिंान र्ोळे वळून ते साखरेत घोळवले जातात व 
मंद उष्णतेवर विजवले जातात. विजवताना लाकडी ढवळण्याने ढवळणे व र्ोळ्यामधील सवण पाणी वनघून 
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जाणे आवश्यक असते. संदेिचे अनेक प्रकार थोड्या फार फरकाने तयार केले जातात. चना व साखर याचें 
प्रमाण कमी जास्त करून मऊ हकवा कडक संदेि केले जातात. जायफळ, वलेची, जायपत्री, दालवचनी, 
रु्लाबाचा सुवास, फळाचें रस वा सुवावसक अकण  वर्ैरे पदाथण वापरून संदेि आकषणक बनवले जातात. 
विजवलेले र्ोळे साच्यात घालून त्याना योग्य तो आकार वदला जातो. 

 
चना ककिा पनीरची खीर : चना हकवा पनीर व मदैा एकत्र वमसळून त्याचे लिंान लिंान तुकडे 

बनवले जातात. िें तुकडे आटवलेल्या दुधात घालून त्यात वपस्ते, बदाम हकवा केिर वा केिरी रंर् एकत्र 
केल्यावर बासुंदीप्रमाणे आटवण्यात येतात. िंा पदाथण बंर्ालमध्ये लोकवप्रय आिें. 
 

३. साखर ककिा साखरेचा पाक, खिा ककिा मािा, चना ककिा पनीर, रिा ककिा मैदा (ककिा आरारूटचे 
पीि) यापासून बनिलेले पदार्व 

 
रसरु्ल्ल,े राजभोर्, संत्राभोर्, रु्लाबजाम, रसमलई, रसकदम, पंटुआ, चमचम, मालपोवा, 

बालुिािंी वर्ैरे पदाथण या वर्ात मोडतात. 
 
रसगुल्ल,े राजभोग ि संत्राभोग : रसरु्ल्ले िंा पदाथण उिर भारतात सवणत्र लोकवप्रय असून त्यामध्ये 

साखर, चना, आरारूट पीठ व मदैा िें पदाथण वापरले जातात. िें सवण पदाथण एकत्र मळून एकजीव करण्यात 
येतात. नंतर त्याचे लिंान लिंान र्ोळे करून ते साखरेच्या उकळत्या पातळ पाकात तळले जातात. िंा 
पातळ पाक करण्यासाठी एक भार् साखर व सिंा भार् पाणी एकत्र करण्यात येते. तळत असताना 
कढईतील साखरेच्या पाकाची तीव्रता सतत कायम राखणे व पातळी वटकवनू ठेवणे अर्त्याचे असते. 
रसरु्ल् ल्याचें र्ोळे उकळत्या पाकात टाकल्यावर प्रथम तरंर्तात व विजण्याची वक्रया पूणण िंोऊ लार्ताच 
बुडतात. चारं्ले विजलेले र्ोळे नंतर मुरण्यासाठी साखरेच्या र्रम दाट पाकात टाकले जातात. चारं्ले 
मुरलेले रसरु्ल्ले िंलके, मऊ व स्पंजाप्रमाणे सस्ट्च्छद्र िंोतात. रसरु्ल्ल्यामंध्ये खवा व सुवास घातल्यास 
त्यास राजभोर् असे म्िंणतात. संत्र्याचा सुवास घातल्यास त्या पदाथांस सतं्राभोर् असे नाव आिें. 

 
रसमलई ि रसकदम : रसमलई व रसकदम िें दोन्िंी पदाथण रसरु्ल्ल्यापंासूनच पढेु तयार केले 

जातात व बंर्ाली वमठाईप्रकारात बरेच प्रवसद्ध आिेंत. रसमलईसाठी रसरु्ल्ले, दूध, साखर, मक्याचे पाढंरे 
पीठ (कॉनण फ्लॉवर), दुधाची मलई, बदाम व बेदाणा िें पदाथण आवश्यक असतात. एक भार् दूध पाऊण 
भार्ापयंत आटवण्यात येते व त्यात मक्याचे पीठ घालून ते दाट करण्यात येते. नंतर त्यामध्ये साखर, 
बदामाचे काप, बेदाणा व वरे्ळे तयार केलेले रसरु्ल्ले घालण्यात येतात. या वमश्रणाला चारं्ली उकळी 
आणल्यावर ते थंड करून त्यात दुधाची मलई घालण्यात येते. वासासाठी रु्लाबाचा सुवास वापरण्याची 
प्रथा आिें. 

 
रसरु्ल्ल,े खवा, पनीर, साखर, सुर्ंध, केिर हकवा रंर् या साविंत्याच्या सिंाय्याने रसकदम िंा 

पदाथण केला जातो. पनीर िें स्वतंत्रपणे चारं्ले भाजून घेण्यात येते. त्याचप्रमाणे साखर, खवा, रु्लाबाचा 
सुर्ंध, केिराची पूड हकवा केिरी रंर् याचेिंी स्वतंत्रपणे वमश्रण तयार करण्यात येते. साखर व खव्याचे 
वरील वमश्रण रसरु्ल्ल्यानंा बािेंरून लावण्यात येते व ते रसरु्ल्ले भाजलेल्या पनीरात घोळण्यात येतात. 
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गुलाबजाम : रु्लाबजाम िंा पदाथण साखर व खवा, तूप व आरारूट हकवा र्व्िंाचे पीठ यापासून 
बनवला जातो. खवा हकवा दुधाची पूड, र्व्िंाचे हकवा आरारूटचे पीठ, सोवडयम बायकाबोनेट, तूप व दिंी 
याचें एकत्र मळून वमश्रण केले जाते. वपवळा रंर्, केिर, रु्लाबाचा वास, वलेची, बेदाणा, वपस्ते यापैकी 
जरूर ते पदाथण यात घालण्यात येतात. 

 
साखरेचा पाक उकळवनू र्रम ठेवला जातो. रु्लाबजामचे वमश्रण थोडा वळे ओल्या कापडात 

रंु्डाळून आबंवण्यासाठी ठेवले जाते. त्यानंतर त्या पीठाचे र्ोल र्ोळे तयार करून ते तुपात मंद उष्णतेवर 
तळले जातात. तळताना ताबंूस रंर् आल्यावर झाऱ्याने ते बािेंर काढले जातात. वनथळून तूप बािेंर 
आल्यावर नंतर र्रम पाकात ते मुरवण्यासाठी टाकले जातात. दोन ते तीन तास पाकात मुरल्यावर ते तयार 
िंोतात. 

 
पंटुआ : पंटुआ िंा पदाथण बराचसा रु्लामजामसारखाच आिें. फक्त त्यात खव्याऐवजी चना 

वापरला जातो. 
 

मालपोिा, चमचम ि बालुशाही 
 

मालपोिा : मालपोवा करण्यासाठी रवा, मदैा, साखर, तूप व केिर हकवा केिरी रंर् िें वजन्नस 
वापरले जातात. रवा, मदैा व तूप एकत्र करून पाण्यात सैल वभजववले जातात व त्यानंतर ते वमश्रण एक 
रात्र बाजूला ठेवण्यात येते. साखरेचा वजलबीप्रमाणे पक् का पाक करण्यात येतो. वरील वमश्रणाचे र्ोल 
हकवा चपटे र्ोळे करून ते तुपात तळून झाल्यावर साखरेच्या पाकात मुरवण्यात येतात. 

 
चमचम : पनीर, मदैा, आरारूट पीठ हकवा हिर्ाडा पीठ, साखर व केिर हकवा केिरी रंर् िें 

वजन्नस चमचम बनववण्यासाठी वापरले जातात. पनीर, मदैा (हकवा अन्य पीठ), सोवडयम बायकाबोनेट, 
केिर अर्र केिरी रंर् िें पदाथण एकत्र करून चारं्ले मळण्यात येतात. नंतर या पीठाचे लाबंट आकाराचे 
र्ोळे करून साखरेच्या उकळत्या र्रम पातळ पाकात तळून काढण्यात येतात. चारं्ले विजवल्यावर िें र्ोळे 
पाकात न तरंर्ता वजनाने खाली बसतात. विजलेले व मुरलेले र्ोळे बािेंर काढून वाळू देण्यात येतात. 

 
बालूशाही : िंा पदाथण मदैा, तूप, दिंी व साखरेचा पाक यापासून करण्यात येतो. पदाथण तयार 

करण्याची रीत मालपोवा या पदाथासारखीच असते. 
 

४. साखरेचा पाक ि आटा ककिा मैदा ह्यापासून बनिलेले पदार्व 
 

खाजा, र्ाजा, व पाकातल्या पुऱ्या िें पदाथण या वर्ात मोडतात. आटा, पाणी व तूप ह्याचें मळून 
एकजीव वमश्रण करून ते लाटण्यात येते. लाटल्यावर त्याचे योग्य आकाराचे तुकडे करून तळण्यात 
येतात. ताबंूस रंर् आल्यावर ते साखरेच्या र्रम पाकात कािंी वळे मुरवनू बािेंर काढण्यात येतात. 

 
 
 

५. साखर ि खिा ककिा माव्याचे पदार्व 
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पेढे व बफी िें पदाथण या वर्ात मोडतात. खवा व साखर ह्याचंा एकजीव र्ोळा तयार करून व त्याचे 

चपटे व र्ोल तुकडे करून वाळल्यावर पेढे तयार िंोतात. रंर्ासाठी, वासासाठी व िोभेसाठी रंर्, सुवावसक 
द्रव्ये, सुक्या मेव्याचे तुकडे व चादंीचा वखण याचंा वापर केला जातो. बफीसाठी खवा व साखरेचा पाक मंद 
उष्णतेवर एकत्र विजवले जातात व घट्ट झाल्यावर त्यात आवश्यकतेप्रमाणे रंर्, सुवावसक द्रव्ये, सुक्या 
मेव्याचे तुकडे वर्ैरे एकत्र करून एका तूप लावलेल्या सपाट थाळीत पसरून थंड िंोऊ देण्यात येते. नंतर 
त्याच्या वड्या पाडण्यात येतात. कािंी प्रकारच्या पेढेबफीमध्ये साखरेचा कािंी भार् उिम प्रतीचा र्ूळिंी 
वापरण्यात येतो व त्यामुळे ह्या पदाथांना रु्ळाची एक ववविष्ट चव प्राप्त िंोते. बफीच्या कािंी प्रकारात आबंा, 
चॉकलेट, काजू, वपस्ता, बदाम इत्यावद पदाथण वापरले जातात. 
 

६. साखर िूप, णपष्टपदार्व ककिा अन्य धान्य पीिे ह्यापासून बनिलेले पदार्व 
 

ह्या वर्ांमध्ये बदामी िंलवा, मािंीम िंलवा, सुतरफेणी, िकंरपाळे, मसूैरपाक, विरा वर्ैरे पदाथण 
मोडतात. 
 

बदामी हलिा ि माहीम हलिा : बदामी िंलव्यासाठी र्व्िंाचा वपष्टभार् वापरतात. मािंीम 
िंलव्यासाठी आरारूटचा वपष्टभार् वापरला जातो.  

 
साखरेच्या पाकात वपष्टभार्, तूप, साखर, वसवरक अम्ल अर्र हलबाचा रस, सुक्या मेव्याचे पदाथण 

याचें वमश्रण योग्य प्रकारे व योग्य प्रमाणात विजवनू नंतर थाळीमध्ये अर्र रु्ळरु्ळीत लाकडी फळीवर 
पसरून थंड करण्यात येते. त्यानंतर त्याच्या कापून वड्या हकवा तुकडे करण्यात येतात. चारं्ला बदामी 
िंलवा पारदिणक असतो व त्यामुळे त्याच्या आतील सुक्या मेव्याचे तुकडे वदसू िकतात. 

 
मािंीम िंलवा अत्यतं पातळ लाटण्यात येतो. पातळ लाटून सपाट व रु्ळरु्ळीत पृष्ठभार्ावर तो 

पसरला जातो व नंतर त्याचे सारखे चौकोनी तुकडे केले जातात. 
 
सुिरफेिी : सुतरफेणी बनवण्यासाठी मदैा, तूप व साखर िें वजन्नस लार्तात. मदैा पाण्यात घट्ट 

वभजवनू व त्यास पाणी लावनू तार आणण्यात येते. नंतर त्याचे र्ोळे करून त्यास फेसलेले तूप लावले जाते 
व िें र्ोळे वारंवार ओढून ताणले जातात. िंी वक्रया अनेक वळेा केली की िवेटी त्या र्ोळ्यापंासून 
सुतासारखा धार्ा काढून बोटावर रंु्डाळता येतो. अिा तऱ्िेंने बोटावर केलेल्या मध्यम आकाराच्या रंु्डाळ्या 
बोटावरून िंलके काढून तुपात तळल्या जातात. तळताना लाबं काड्याचं्या सिंाय्याने रंु्डाळीची सुते वरे्ळी 
करून ती तुपात चारं्ली पसरली जातील याची काळजी घ्यावी लार्ते. तळलेल्या रंु्डाळ्या साखरेच्या 
पातळ पाकात बुडवनू काढल्या जातात. वासासाठी पाकात रु्लाबाचा वास व आवश्यक वाटल्यास रंर् 
घातला जातो. 

 
शंकरपाळे : मदैा, तूप व साखर यापासून िकंरपाळे बनवले जातात. मदैा व साखर एकत्र वभजवनू 

व लाटून त्याच्या पोळ्या करण्यात येतात. िकंरपाळे पाडण्याच्या कातरण्याने त्याचे लिंान लिंान लाबंट 
चौकोनी तुकडे करून ते तुपात तळले जातात.  
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मैसूरपाक : चण्याच्या डाळीचे पीठ, साखर व तूप ह्यापासून मसूैरपाक िंा पदाथण बनवला जातो. 
चण्याचे पीठ व थोडे र्रम तूप याचें मळून चारं्ले वमश्रण करण्यात येते. िें वमश्रण साखरेच्या पाकात घालून 
व ढवळत ठेवनू र्रम करण्यात येते करण्यात येते व त्यात र्रम तूप थोडे थोडे घातले जाते. त्यानंतर वरील 
वपठापासून तूप बाजूला सुटू लारे्पयंत ते विजवण्यात येते. विजवण्याची वक्रया पूणण िंोण्याच्या सुमाराला 
विजत असलेल्या वपठाला जाळी पडायला सुरुवात िंोते. जाळी पडण्याची वक्रया पूणण झाल्यावर िें वमश्रण 
एका खोल थाळीमध्ये ओतण्यात येते व त्याच्या वड्या पाडल्या जातात. थंड िंोताना थाळी हकवचत वाकडी 
ठेवल्यास जास्त तूप वनथळून जाण्यास मदत िंोते.  

 
रवा, साखर व तूप यापासून विरा िंा पदाथण केला जातो. चवीसाठी व वासासाठी वलेची, बदाम, 

बेदाणा, जायफळ, केिर व चारोळी िें पदाथण वापरले जातात. साखरेऐवजी र्ूळ वापरूनिंी विरा करता 
येतो व त्याला साजंा असे नाव आिें. र्ूळ वापरल्यास केिराची आवश्यक नसते. कािंी वळेा विऱ्यामध्ये र्ूळ 
व साखरेचे वमश्रणिंी वापरले जाते. 
 

७. साखर ि फळे ककिा फळभाज्या िापरून ियार केलेले पदार्व 
 

पेठा, दुधी िंलवा व र्ाजर िंलवा िें प्रकार या वर्ात मोडतात. 
 
पेिा : अनेक प्रकारच्या फळाचें तुकडे साखरेच्या पाकात विजवनू वाळवल्यावर चववष्ट व वटकाऊ 

पदाथण तयार िंोतात. अिा पदाथांपैकी पेठा िंा कोिंळ्यापासून केलेला पदाथण सवणत्र प्रवसद्ध आिें. कोिंळा 
धुवनू, साल काढून व त्याचे तुकडे करून चनु्याच्या सौम्य द्रावणात बुडवनू ठेवण्यात येतात. या वक्रयेमुळे ते 
तुकडे मजबूत िंोतात. नंतर चुन्याचे पाणी धुवनू काढून टाकण्यात येते व कोिंळ्याच्या फोडीना काडीने 
टोचनू अनेक वछदे्र पाडण्यात येतात. या वछद्रामुंळे त्या फोडींमध्ये साखरेचा पाक खोलपयंत विरण्यास 
मदत िंोते. वछदे्र पडलेल्या कोिंळ्याच्या फोडी तुरटीच्या सौम्य द्रावणात उकळववल्या जातात. त्यामुळे त्या 
मऊ व िंलक्या िंोतात. पढेु या फोडी साखरेच्या ं र्रम पाकात मंद उष्णतेवर विजववल्या जातात. िंी 
विजववण्याची वक्रया िंप्त्यािंप्त्याने वाढत्या तीव्रतेच्या साखरेच्या पाकात केली जाते. पूणण विजवलेल्या 
तुकड्यानंा बिुंधा केवड्याचा सुवास वदला जातो व व ते वाळवले जातात. 

 
दुधी हलिा ि गाजर हलिा : दुधी भोपळा हकवा र्ाजरे वकसून तो वकस उकळत्या पाण्यात हकवा 

वाफेवर विजवनू घेण्यात येतो. विजलेला वकस वनथळून त्यातील जादा पाणी काढल्यावर त्यातं तूप व 
साखर घालून मंद ववस्तवावर विजवण्यात येतो. विजून िें वमश्रण वचकट झाल्यानंतर त्यात खवा घालून 
आणखी कािंी वळे विजवण्यात येते. पूणण विजवल्यावर थंड करून त्यात वलेदोड्याची पूड, चारोळ्या, 
सुक्या मेव्याचे तुकडे वर्ैरे पदाथण घालण्यात येतात दुधी िंलवा रंर्ाने पाढंरा असतो व र्ाजर िंलवा लाल 
असतो. 

 
इिर फळाचें ककिा फळभाज्याचें साखर ककिा गूळ युक्ि पदार्व : 

 
लाल भोपळा, साखर हकवा र्ूळ, रवा हकवा र्व्िंाचे पीठ, तेल हकवा तूप या वस्तंूपासून भोपळ्याच्या 

पुऱ्या हकवा घाररे् िंा पदाथण केला जातो. अिाच पद्धतीने केळ्याचं्या पऱु्या िंा पदाथणिंी केला जातो. 
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८. गूळ ककिा साखर, किीक (आटा) ि डाळीचे पीि याचें पदार्व 
 

रु्ळाची पोळी, पुरणपोळी, साजंापोळी व अनरसे वर्ैरे घररु्ती वमष्टप्रकारात र्ूळ वापरला जातो. 
परंतु रु्ळाचा अवधक लोकवप्रय पदाथण म्िंणजे वचक्की िंा िंोय. 

 
गुळाची पोळी  : चारं्ल्या प्रतीचा वपवळा र्ूळ, कणीक, खसखस, चण्याचे पीठ व तेल यापासून 

रु्ळाच्या पोळ्या बनवल्या जातात. र्ूळ कुटून त्याचा चारं्ला एकजीव र्ोळा करण्यात येतो. डाळीचे पीठ 
स्वतंत्र भाजून घेण्यात येते. त्याचप्रमाणे खसखस भाजून व कुटून घेण्यात येते. कणीक घट्ट वभजवनू 
घेण्यात येते व त्यात कुटलेला र्ूळ, भाजलेले डाळीचे पीठ, भाजलेली व कुटलेली खसखस व वलेचीची 
पूड घालून मळून घेण्यात येते. कणकेचे र्ोळे करून दोन र्ोळ्याचं्या थरामंध्ये रु्ळाचा एक थर घालून 
पोळ्या लाटण्यात व भाजण्यात येतात. 

 
पुरिपोळी : चण्याची डाळ, वपवळा र्ूळ, कणीक व तेल िें वजन्नस पुरणाच्या पोळ्या करण्यासाठी 

लार्तात. चण्याची डाळ पाण्यात वभजवनू व विजवनू त्यात रु्ळाचे बारीक तुकडे करून घालण्यात येतात. 
िें वमश्रण विजवनू व नंतर वाटून एकजीव करण्यात येते. या तयार वमश्रणात आवश्यक तर वलेची पूड व 
जायफळ घालण्यात येते. कवणक स्वतंत्रपणे मळून घेण्यात येते. कणकेचे र्ोळे करून दोन र्ोळ्याचं्या 
थरामध्ये पुरणाचा एक थर घालून पोळ्या लाटण्यात व भाजण्यात येतात. 

 
साजंापोळी : रवा भाजून रु्ळाच्या र्रम द्रावणात एकत्र करण्यात येतो. विजवनू पाणी आटवण्यात 

येते व विजवण्याची वक्रया पूणण झाल्यावर साजंा तयार िंोतो. विजववताना सतत ढवळणे आवश्यक असते. 
कणीक स्वतंत्रपणे मळून घेण्यात येते व त्याच्या दोन थरामंध्ये साजं्याचा एक थर घालून पोळ्या लाटण्यात 
व भाजण्यात येतात. 

 
अनरसे : र्व्िंाचा वपष्टभार् वा मदैा, र्ूळ, तूप व खसखस ह्यापासून अनरसे िंा पदाथण केला जातो. 

वपष्टभार् हकवा मदैा व र्ूळ मळून त्याचे चपट्या आकाराचे तुकडे करण्यात येतात व त्यावर खसखस घालून 
ते तुपात तळण्यात येतात. 

 
पुरणपोळी, साजंा पोळी व अनरसे ह्यामध्ये रु्ळाऐवजी संपूणणपणे अर्र कािंी प्रमाणात साखर 

वापरूनिंी िें पदाथण करण्यात येतात. रु्ळाच्या पोळीप्रमाणे साखर वापरून साखरपोळीविं करता येते. र्ळू 
हकवा साखर, रवा व तूप आवण खसखस िें पदाथण वापरून माडें व साटोऱ्या या सारखे अन्य पदाथणिंी 
बनवले जातात. 
 

९. णचक्की 
 

वचक् कीमध्ये रु्ळाच्या बरोबर कािंी प्रमाणात साखर व ग्लुकोज िें पदाथणिंी वापरण्यात येतात. 
वचक् कीमध्ये वापरण्यासाठी वचक् कीचा र्ूळ वमळतो. वचक् कीचे पढुील प्रकार सवणसाधारणपणे बनवले 
जातात. तीळ, राजवर्रा, िेंर्दाणा, चण्याची डाळ, चरुमुरे, खोबरे, काजू, बदाम, वपस्ते वर्रेै. वचक् की 
तयार करण्यासाठी साखर, र्ूळ, ग्लुकोज याचंा पक्का पाक करून त्यात वरीलपैकी योग्य तो पदाथण घालून 
विजवण्यात येते. पदाथण एकजीव झाल्यावर तो दाट लर्दा थाळीत ओतून त्याच्या वड्या पाडण्यात येतात. 
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रु्ळाच्या वचक् कीसाठी १२७ सें. व साखरेच्या वचक् कीसाठी १३३ सें. िें तपमान पाक उकळवण्यासाठी 
वापरले जाते. तापवण्याची वक्रया सुरुवातीस सावकाि व मंद उष्णतेवर केल्यास वचक् कीचा रंर्, स्वाद व 
चव याचंा दजा चारं्ला िंोतो. सपूंणण रु्ळाच्या वचक् कीमध्ये द्रव ग्लुकोज वापरण्याची आवश्यकता नसते. 
साखरेच्या वचक्कीतील साखर स्फवटकीकरणाद्वारे बािेंर पडू न देणे िें द्रव ग्लुकोजचे कायण असते.  
 

वचक् की िंा वमष्टप्रकार स्वावदष्ट, पौवष्टक, वटकाऊ व हकमतीला माफक असल्यामुळे तो अत्यंत 
लोकवप्रय आिें. वचक् की करण्याची पाककृती सुलभ असते व थोड्याच साविंत्यामध्ये अनेक प्रकार करणे 
िक्य असते. वचक् की िें संपूणण भारतीय प्रकारचे खाद्य आिें. 
 

१०. इिर पदार्व (खोबरे, कडक िैगेरे िापरून बनिलेले पदार्व) 
 

वरील वर्णवारीमध्ये वनवश्चतपणे न बसणारे अनेक भारतीय वमष्टप्रकार तयार केले जातात. नारळाचे 
ववववध पदाथण, हडक, मेथी, रवा व बेसन याचें लाडू, साखरभात हकवा केिरीभात, वचरोटे वर्ैरे पदाथण या 
वर्ात ववचारात घेतले आिेंत. 
 

नारळाचे पदार्व 
 

खोबऱ्याच्या िड्या : ओले खोबरे व साखर याचं्या उपयोर्ाने विजवनू व थाळीत थापून खोबऱ्याच्या 
वड्या केल्या जातात. 

 
आळीिाचे लाडू : ओले खोबरे, आळीव व र्ूळ यापासून आळीवाचे लाडू बनवले जातात. त्यासाठी 

वभजवलेले आळीव, ओले खोबरे व र्ूळ एकत्र विजवले जातात म्िंणजे त्यातील पाणी वनघून जाते. िें 
वमश्रण थंड करून नंतर त्याचे लाडू केले जातात. 

 
करंजी : सुके हकवा ओले खोबरे, रवा, मदैा, साखर व तूप वापरून सुक्या खोबऱ्याच्या हकवा 

ओल्या खोबऱ्याच्या करंज्या केल्या जातात. खसखस, वलेची पूड िें वजन्नस आवश्यक वाटल्यास वापरले 
जातात. 

 
मोदक : तादूंळाचे बारीक पीठ, ओले खोबरे, तूप, व साखर हकवा र्ूळ एकत्र वभजवले जातात व 

त्यात खसखस व वलेची पूड घालून मोदकात भरावयाचे सारण तयार केले जाते. तादुंळाच्या वपठाची तूप व 
पाणी घालून, उकळून व मंद ववस्तवावर वाफवनू उकड तयार केली जाते. उकडीच्या अंतभार्ात सारण 
घालूण त्याला मोदकाचा आकार वदला जातो व िें मोदक नंतर मोदकपात्रात घालून चारं्ले उकडले 
जातात. 

 
नारळीभाि : तादूंळ, ओले खोबरे, चारं्ळा वपवळा र्ूळ व तूप ह्यापासून नारळीभात तयार करतात. 

ओले खोबरे व र्ूळ विजवनू घेतला जातो व त्यामध्ये तादंळाचा विजवलेला भात वमसळला जातो. वलेची 
पूड, बेदाणे, लवरं्ा िें पदाथण चवीसाठी व वासासाठी घातले जातात.  
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वरील पदाथांविवाय खोबऱ्याचे अनरसे, खोबऱ्याचे आप्पे, खोबऱ्याच्या साटोऱ्या वर्ैरे अनेक पदाथण 
खोबऱ्यापासून केले जातात. 

 
कडक लाडू ि मेर्ी लाडू : हडकाची पूड हकवा मेथीचे पीठ, सुके खोबरे, खारीक, बदाम, खसखस, 

र्ूळ हकवा साखर व तूप ह्या पदाथांपासून हडकाचे हकवा मेथीचे लाडू बनवले जातात. मेथीलाडूसाठी 
कणीकिंी वापरावी लार्ते. सवण पदाथांचे साखरेच्या हकवा रु्ळाच्या पाकात विजवनू एकजीव वमश्रण केले 
जाते व र्रम असतानाच लाडू वळले जातात. 

 
रिा लाडू ि बेसन लाडू : रव्याच्या लाडवासंाठी रवा, साखर, ओले खोबरे व तूप िें पदाथण 

लार्तात. बेसनाच्या लाडवासंाठी चण्याच्या डाळीचे पीठ, वपठी साखर, दूध, िें पदाथण आवश्यक असतात. 
चवीसाठी व वासासाठी वलेची, बदाम, बेदाणा वर्ैरे वजन्नस वापरले जातात. रव्याच्या लाडवात कािंी वळेा 
खोबऱ्याऐवजी खवा वापरला जातो. तुपावर वरील पदाथाचे वमश्रण भाजून व विजवनू त्याचे लाडू वळले 
जातात. 

 
साखर भाि : साखरभात बनवण्यासाठी चारं्ल्या प्रतीचा र्ूळ, तादूंळ, साखर व तूप ह्या वस्तंूची 

आवश्यकता असते. त्याविवाय लवरं्ा, बदाम, वलेची, बदेाणे, केिर हकवा केिरी रंर् िें वजन्नसिंी वापरले 
जातात. साखरेच्या पाकात विजलेल्या तुपावर परतलेल्या तादुंळाचा भात व इतर पदाथण घालून व मदं 
आचेवर चारं्ली वाफ आणनू मोकळा भात तयार केला जातो. 

 
णचरोटे : वचरोटे बनववण्यासाठी मदैा, तूप, दूध, तादूंळाचे पीठ व साखर िें वजन्नस लार्तात. मदैा 

दुधात वभजवनू त्याचा र्ोळा तयार केला जातो. त्याच्या पातळ पोळ्या लाटून व त्याना तूप लावनू त्याच्या 
एकावर एक घड्या घातल्या जातात व िें घड्याचें तुकडे मंद ववस्तवावर तुपावर तळळे जातात. तळताना 
वचरोटे फुर्नू र्ोल िंोतात. र्ार झाल्यावर त्यात साखरेचा पाक भरला जातो हकवा ते साखरेच्या पाकात 
बुडवले जातात.  

 
वरील पदाथांव्यवतवरक्त इतर अनेक भारतीय वमष्टप्रकार वरील १० वर्ांत अंतणभतू करता येतील. 

कािंी प्रकार िें मूळ प्रकाराचें फेरफार करून बनवले जातात तर अन्य कािंी प्रकार घररु्ती हकवा प्रादेविक 
आवडीवनवडीनुसार हकवा कच्च्या मालाच्या उपलबधतेनुसार थोड्या फार फरकाने बनवलेले असतात. ज्या 
पदाथांचा वर उल्लेख आला आिें त्याचें सववस्तर पाठ व कृवत ह्या वठकाणी देण्याचा प्रयत्न केला नािंी 
कारण िंी माविंती भारतीय पाककलेवरील अनेक पसु्तकात ववस्ताराने पिंावयास वमळते.  

 
वरील दिंा ववभार्ातील भारतीय वमष्टप्रकाराचंी वर्णवारी िंी स्थूलमानाने केलेली आिें. त्याविवाय 

असे अनेक भारतीय वमष्टप्रकार आिेंत की ज्याचें वरील वर्ीकरणातील वनवश्चत स्थान ठरवणे कठीण जाते. 
यासाठी िें वर्ीकरण केवळ मार्णदिणक म्िंणून उपयोर्ात आणले पाविंजे.  
 

िगीकरिाची इिर सूते्र 
 

आतापयंत भारतीय वमष्टखाद्याचें पुढील दोन सवणसाधारण ववभार् मानण्याची पद्धत आिें. िें दोन 
ववभार् म्िंणजे १. मेवा व २. वमठाई मेवा या पविंल्या वर्ात दूध हकवा दुधापासून केलेले र्ोड पदाथण व 
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वमठाई या दुसऱ्या वर्ात धान्याचंी पीठे व वपष्टमय पदाथण वापरून तयार केलेले पदाथण याचंा अंतणभाव केला 
जातो. परंतु वरील ववभाजन फारसे मार्णदिणक ठरत नािंी. यासाठी वर वनर्मदष्ट केलेले नवीन वर्ीकरण 
योजण्यात आले आिें. िंी वर्णवारी ववववध वमष्टप्रकारातील घटकाचं्या आधारावर केलेली आिें. ह्याविवाय 
वर्ीकरणाची अन्य सूते्रिंी आधारभतू धरून वर्ीकरण करणे िक्य आिें. त्यातील कािंी प्रमुख सूते्र 
पुढीलप्रमाणे देता येतील. अ) नािाच्या साधम्याच्या आधारे : उदा. िंलव,े लाडू, वड्या, पुऱ्या, पोळ्या, 
भात वर्ैरे. ब) पाककृिीिील साधम्याच्या आधारे : उदा. वाफेवर उकडलेले पदाथण, तेलावर हकवा तुपावर 
विजवलेले पदाथण, तेलात हकवा तुणत खोल तळलेले पदाथण, भाजलेले पदाथण, पाकात मुरलेले पदाथण 
वर्ैरे. क) बाह्य स्िरूपाच्या आधारे : उदा. घन अर्र प्रवािंी पदाथण, कोरडे, वचकट, घट्ट दाट, र्ोल, चपटे 
पदाथण वर्ैरे. 
 

भारतीय वमष्टखाद्याचंा जसजसा अवधक िास्त्रिुद्ध ववचार िंोत जाईल तसतसा त्याचं्या 
वर्ीकरणाच्या पद्धतीत व त्याचं्या आधारभतू सूत्रातिंी जास्त पवरपूणणता येत जाईल. 
 

भारिीय णमष्टखाद्याचंी प्रादेणशकिा 
 

वनरवनराळ्या भारतीय वमष्टखाद्याचंी नावे, त्याचं्याबद्दलची ऐवतिंावसक पाश्वणभमूी व त्याचें प्रादेविक 
मिंत्त्व ह्या र्ोष्टी मुख्येत्त्वकेरून स्थावनक लोकाचं्या आवडीवनवडी, िंवामान व कच्च्या पदाथांची व 
साधनसामुग्रीची उपलबधता याचं्यािी सलंग्न आिेंत. याच कारणामुळे अनेक भारतीय वमष्टपदाथांची नाव े
र्ावाचं्या नावािी वनर्डीत आिेंत. उदा. कराची िंलवा, मािंीम िंलवा, मसूैर पाक, मथुरा पेढा, सातारी 
पेढा वर्ैरे. वकत्येक पदाथण कािंी ववविष्ट ववभार्ात अवतिय लोकवप्रय असून त्या त्या ववभार्ातील वैविष्ट्य 
म्िंणून ते मानले जातात. उदा. रसरु्ल्ले व संदेि िें बंर्ालमध्ये, वनरवनराळ्या तऱ्िेंचे िंलव े हसधमध्ये, 
रु्लाबजाम, रेवडी, रबडी िें पदाथण उिर भारतामध्ये, श्रीखंड, पुरणपोळी िें खास मिंाराष्रामध्ये व मसूैर 
पाक, इमृती व साजप्पा िें दवक्षण भारतात. कच्च्या पदाथांच्या बाबतीतिंी कािंी प्रमाणात प्रादेविकता 
आढळते. उदािंरणाथण चक्का िंा पदाथण मिंाराष्रामध्ये, चना िंा बंर्ालमध्ये व पनीर िंा पजंाबमध्ये. 
 

भारिीय णमष्टखाद्याचंा णटकाऊपिा 
 

भारतीय वमष्टखाद्यामंधील अनेक प्रकार फारसे वटकाऊ नसतात. उत्पादकाची, ववके्रत्याची 
ग्रािंकाची त्या पदाथांच्या वटकाऊपणाववषयी अपेक्षािंी बिुंधा मयावदत असतात. बिुंतेक पदाथण 
उत्पादनानंतर जास्तीत जास्त ताज्या अवस्थेत खाण्यावर भर वदला जातो. अवधक वटकाऊपणाच्या दृष्टीने 
फारच मयावदत प्रमाणावर प्रयत्न केले जातात. बिुंतेक सवण भारतीय वमष्टखाद्यामंध्ये साखर अर्र रु्ळाचे 
प्रमाण तीव्र असल्यामुळे ते पदाथण बऱ्याच अंिी स्वतःच वटकाऊ असतात. बिुंतेक सवण वमष्टप्रकार उष्णतेच्या 
सिंाय्याने उकळवणे, तळणे, आटवणे, विजवणे हकवा साखरेच्या पाकात मुरवणे अर्र पाकवणे अिा 
तऱ्िेंच्या वक्रयादं्वारे तयार केलेले असल्याने त्यातील बिुंतेक सवण सूक्ष्मजीव नष्ट झालेले असतात. 
उत्पादनानंतरच्या साठवणकू, िंाताळणी व वाटप या अवस्थामंध्ये सावणजवनक आरोग्याच्या दृष्टीने योग्य ती 
काळजी घेणे आवश्यक असते. अन्यथा िंावनकारक सूक्ष्म जंतंूचा प्रादुभाव व वाढ िंोणे सािंवजक असते. या 
दृष्टीने ववक्रीयोग्य तयार मालाचे कारखान्यातून बािेंर पडण्यापूवीच वटकाऊ, मजबतू व आकषणक पवरवषे्टन 
(पॅहकर्) करणे ह्यास ववचारपूवणक मिंत्त्व देणे अर्त्याचे आिें. जसजसे अवधकावधक वनमाते या दृष्टीने 
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प्रयत्न करतील तसतिी भारतीय वमष्टखाद्याचंी आरोग्यववषयक व वटकाऊपणाववषयक वाढती खात्री 
ग्रािंकाचं्या मनात वनमाण िंोईल. 
 

णटकाऊपिासािी संरिक द्रव्ये ि िेष्टके 
 

वटकाऊपणा वाढवण्यासाठी अनेक संरक्षक द्रव्ये वापरणे िक्य व इष्ट असते. सॉर्मबक अम्ल, 
सोवडअम बेन्झोएट, सोवडयम प्रोपीओनेट वरे्रे रासायवनक द्रव्ये सूक्ष्मजीवाचं्या वाढीपासून व 
प्रादुभावापासून पदाथांचे संरक्षण करतात. (प्रमाण पदाथाच्या वजनाच्या ०·१%). तुपाचे हकवा तेलाचे 
पदाथण िंवमुेळे खराब िंोऊ नयेत म्िंणून प्रोवपल र्लेॅट िें रासायवनक द्रव्य पदाथाच्या वजनाच्या ०·१% या 
प्रमाणात वापरल्यास वनवश्चत फायदा िंोतो.  

 
िंवाबंद पवरवषे्टनामुळे तयार खाद्यपदाथण बािेंरील पाणी िोषनू घेऊ िकत नािंी व त्यातील 

पाण्याचा अंि योग्य त्या प्रमाणात वटकून राविंल्याने तो कोरडा पडत नािंी. पाण्याचे प्रमाण मयावदत 
राविंल्याने सूक्ष्मजीवाचं्या प्रादुणभावामुळे िंोणारा पदाथाचा नाि टाळला जातो. योग्य पवरवषे्टनामुळे पदाथाचा 
ताजेपणा, वास, रंर् व रुची कायम रािंण्यास मदत िंोते. पाश्चात्य वमष्टखाद्याचं्या संबंधात पूवी वनदेि 
केलेली सवण वषे्टके भारतीय वमष्टखाद्याचं्या पवरवषे्टनासाठीिंी वापरता येतात. मजबूत व आकषणक 
बाह्यवषे्टनातील तयार माल घाऊक िंाताळण्यासाठी िवेटी पुठ्ठ्ठ्याच्या अर्र लाकडी खोक्यामध्ये बंद 
केल्यास अवधक सोयीचे िंोते.  
 

भारिीय णमष्टखाद्यणनर्झमिी व्यिसायाची सद्यःक्स्र्िी 
 

भारतीय वमष्टखाद्यवनर्ममती व्यवसाय िंा बिुंतािंी असघंवटत अिा लिंान व मध्यम दजाच्या 
उत्पादकाच्या िंाती असून उत्पादनतंत्रात फारसे आधुवनकीकरण झालेले नािंी. लिंान व मध्यम 
उत्पादकाचं्या संख्येच्या मानाने मोठे उत्पादक थोडे असून त्यातील कािंीनी थोड्या फार प्रमाणात 
यावंत्रकीकरण करून उत्पादन तंत्रात अद्ययावतपणा आणण्याचा प्रयत्न केला आिें. 

 
यावंत्रकीकरणाद्वारे मालाचा उच् च दजा, वाढीव उत्पादन, वळेाची व मनुष्यबळाची बचत आवण 

स्वच्छता या र्ोष्टी एकाच वळेी साधतात. परंतु यासाठी सुरुवातीस बरेच भाडंवल रंु्तवाव ेलार्ते व असे 
करणे मोठ्या उत्पादकानंाच िक्य असते. यावंत्रकीकरणाबाबत उत्पादकाचंा दृष्टीकोन िंळूिंळू तयार िंोत 
असून पुढील कािंी वषात त्या दृष्टीने भरीव प्रमाणावर प्रयत्न िंोतील असा कल वदसून येत आिें. वमष्टखाद्य 
उत्पादनासाठी लार्णारी देिी बनावटीची आधुवनक यंत्रसामुग्रीिंी आता आवश्यक त्या प्रमाणावर उपलबध 
िंोऊ लार्ली आिें व त्यामुळे आधुवनकरणासाठी वनवश्चत चालना वमळाली आिें. 

 
उत्पादन व ववक्री या दोनिंी बाबी स्वतःच िंाताळणारे वमष्टखाद्याचें छोटे उत्पादक बिुंधा 

दुकानाच्या पुढच्या भार्ात ववक्री व मार्ील भार्ात उत्पादन अिी व्यवस्था करतात. िें छोटे उत्पादक 
कोळिाची हकवा लाकडाची भट्टी, स्टेनलेस पोलाद, ॲल्युवमवनयम हकवा वपतळेची भाडंी, लोखंडाची कढई 
वर्ैरे पद्धतीची पूवापार प्रचारात असलेली सामुग्री वापरतात. उत्पादनाच्या जारे्तील वातावरण व 
नोकरवर्ण पुरेसा स्वच्छ नसतो. मालाची साठवण, िंाताळणी व पवरवषे्टन जुन्या पद्धतीने चालते. कच्च्या 
मालाच्या अर्र तयार मालाच्या दजावर फारसे वनयतं्रण नसते. ह्याउलट बऱ्याचिा मोठ्या उत्पादकाचे 



 
 अनुक्रमणिका 

उत्पादन आखीव पद्धतीने चालते व तयार मालाची साठवण, िंाताळणी, पवरवषे्टन व ववक्री याचंी व्यवस्था 
अवधक सुधारलेल्या अवस्थेत पिंावयास वमळते. कच्चा माल व तयार माल याचं्या दजावरिंी अवधक वनयंत्रण 
असते.  
 

भारिीय णमष्टखाद्याचंी बाजारपेि 
 

भारतीय वमष्टखाद्यप्रकारानंा देिातंर्णत खूपच मोठी बाजारपेठ उपलबध आिें. भारतात सध्या 
प्रवतवषी सुमारे ४० ते ५० िंजार टन भारतीय वमष्टखादे्य तयार केली जात असावीत असा अंदाज आिें. िें 
उत्पादन नोंद झालेल्या सुमारे ४०,००० मोठ्या व मध्यम उत्पादकादं्वारे िंोत असते. त्याविवाय वनवश्चत नोंद 
नसलेल्या अर्वणत छोट्या उत्पादकादं्वारेिंी बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात वमष्टखादे्य तयार केली जातात. 
वमष्टखाद्य व्यवसायात सुव्यवस्था आणण्यासाठी ववववध तयार पदाथांचा दजा, वटकाऊपणा व 
पवरवषे्टनाबाबत वनवश्चत मानके ठरववणे व त्या मानकाचंी प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक झाले आिें. 
अिा तऱ्िेंची वनयंत्रणयंत्रणा िासकीय पातळीवर कायास्ट्न्वत झाल्याने ह्या व्यवसायास खूपच मार्णदिणन व 
पे्ररणा वमळू लार्ली आिें.  

 
उत्पादनाचे अद्ययावत् तंत्र, वटकाऊ व उिम दजाचा तयार माल व आकषणक पवरवषे्टन ह्या र्ोष्टींचा 

पद्धतिीर अवलंब केल्यास परदेिी बाजारपेठेतिंी भारतीय मालाला वाढती मार्णी वमळू िकेल. अिा 
तऱ्िेंची सुरुवात आधीच झाली असून त्या अनुभवावरून वनयातीचे भववतव्य उज्वल आिें असे वदसते. 
रसरु्ल्ल,े पेढे, बफी व रु्लाबजाम या पदाथांना कािंी पवश्चम युरोपीय देिातून मार्णी असून इतर अनेक 
प्रकार वनयातीच्या दृष्टीने मिंत्त्वाचे ठरतील असे म्िंणावयास िंरकत नािंी. भारतीय वमष्टखाद्यव्यवसाय 
अिा तऱ्िेंने एक सुस्थावपत उद्योर् म्िंणून मान्यता पावल्यास देिाच्या अंतर्णत व वनयातववषयक 
अथणव्यवस्थेत त्यास एक वनवश्चत व मानाचे स्थान प्राप्त िंोऊ िकेल.  
 
  



 
 अनुक्रमणिका 

प्रकरि आिि े
 

णमष्टखाद्याचंा स्िाणदष्टपिा ि त्याचें आहारािील स्र्ान 
 

णमष्टखाद्याचंा स्िाणदष्टपिा 
 

स्िावदष्टपणा िंा अन्नपदाथांचा सवात मिंत्वाचा रु्णधमण िंोय. खाद्यपदाथण अत्यंत पौवष्टक हकवा 
वदसायला वधेक असेल परंतु जर त्याचा स्वाद आकषणक नसेल तर तो खाणाऱ्याला रुचणार नािंी. एखाद्या 
कारणाने स्वादामध्ये कािंी वबघाड झाल्यास इतर रु्णधमण क्षुल्लक ठरतात. अन्नपदाथांबाबतची वरील 
सवणसाधारण तत्व ेवमष्टखाद्यानंािंी पूणणपणे लार् ूआिेंत.  
 

स्िाणदष्टपिाची गमके 
 

स्वावदष्टपणा ह्या िबदाच्या व्याप्तीमध्ये चव, वास व दृश्य स्वरूप ह्या रु्णधमांचा समाविे िंोतो. ह्या 
व्यवतवरक्त वमष्टखाद्यावंवषयक आवडीवनवडीमध्ये संवयी, समजुती, िंवामान, रिंाणीमान ह्यासंारखी 
र्मकेिंी मिंत्वाची असतात.  

 
चि : पुढील ४ चवी मूलभतू समजल्या जातात. र्ोड, आंबट, कडू व खारट. ह्या वनरवनराळ्या 

चवींची जाणीव देणारे भार् वजभेवर वरे्वरे्ळ्या वठकाणी असतात. उदा. र्ोड चव वजभेच्या टोकावर 
जाणवते तर आंबट व खारट चवी वजभेच्या दोन्िंी बाजंूवर व कडू चव मुख्यत्वकेरून वजभेच्या मार्ल्या 
भार्ावर जाणवते. 

 
िास : वासाची जाणीव नाकावाटे मेंदूकडे जाणाऱ्या संवदेनामंाफण त िंोते व ह्या जाणीवमुेळे पदाथाची 

आवड वनमाण िंोऊन तोंडाला पाणी सुटते. वासाची जाणीव िंोण्यास वासाच्या द्रव्याचे कािंी परमाण ु
देखील पुरत असल्यामुळे स्वावदष्टपणामध्ये वासाला फार मिंत्वाचे स्थान आिें.  

 
दृष्ट्य स्िरूप : वमष्टखाद्याचं्या आवडीमध्ये बाह्य स्वरूपाचा भार् फार मिंत्वाचा आिें. सावकाि 

ववरघळणाऱ्या पदाथाचा स्वाद सावकाि पण सतत वमळत रिंातो तर चटकन चावनू खाल्ल्या जाणाऱ्या 
पदाथांचा स्वाद अल्पकाळ आल्िंाद देतो. पदाथांचा सुबकपणा, कुरकुरीतपणा, खुसखुिीतपणा व 
पदाथामधील िंवचेे वमश्रण ह्यामुळे पदाथाचा आकषणकपणा वाढतो तर बुळबुळीतपणा, ओबडधोबडपणा 
वर्ैरे बाह्य रु्णधमामुळे पदाथण नकोसा वाटतो.  

 
वरील तीनिंी मिंत्वाच्या र्मकाचं्या जोडीला िंवामान व पदाथांचा र्रमपणा हकवा थंडपणा िेंिंी 

आवड वनमाण करू िकतात. ऋतुमानाप्रमाणे पदाथांची आवड बदलते व ते थंड हकवा र्रम अवस्थेत 
अवधक रुवच देतात.  
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स्िाणदष्टपिाचे मोजमाप 
 

पदाथांचा रूचकरपणा हकवा स्वावदष्टपणा वनवश्चत करणे िंा मनुष्याच्या वनवडीचा व पसंतीचा ववषय 
आिें व दुसऱ्या कोणत्यािंी अन्य पद्धतीने िें ठरवणे कठीण जाते. ह्यासाठीं रूवचतज्ञाचंी मदत घेणे अर्त्याचे 
असते. ज्या पदाथांच्या रूवचचे रु्णाकंन करावयाचे असेल त्या पदाथाचे नमुने रूवचतज्ञाचं्या एका र्टास 
वाटले जातात व त्याना रु्ण देण्यास सारं्ण्यात येते. तज्ञाचें रु्णवनदेि अभ्यासून त्यावरून वनणणय घेण्यात 
येतो. रूवचतज्ञाचं्या र्टात वकती व्यस्ट्क्त असाव्यात ह्याबाबत वनवश्चत वनयम नािंीत कारण िंा बऱ्याच अंिी 
सोयीचा भार् आिें.  

 
अलीकडील काळात तज्ञाचं्या सिंाय्याने पदाथाच्या स्वावदष्टपणाचे व पयायाने ग्रािंकस्वीकृतीचे 

रु्णववश्लेषण करण्याचे पद्धतिीर िास्त्र तयार झाले आिें व रु्णवनदेिाची पद्धत, प्रत्यक्ष रूवच तपासण्याचे 
वातावरण, तज्ञाचंी वनवड, जबाबदारी व मयादा ह्याबाबत कािंी वनबधं वनवश्चत केले रे्ले आिेंत. 
 

णमष्टखाद्याचें आहारािंील स्र्ान 
 

णमष्टखादे्य–एक पूरक अन्न : वमष्टखाद्यानंा मनुष्याच्या आिंारात पूरक अन्न ह्या दृष्टीने एक वनवश्चत 
असे स्थान आिें. वमष्टखाद्याचं्या अवतसेवनामुळे स्थूलपणा, दाताचें रोर्, बद्धकोष्ठ, रक्तदाब आवद तक्रारी 
िंोतात असा प्रवाद आिें. परंतु वरील प्रकारच्या िारीवरक तक्रारींचा उर्म केवळ वमष्टखाद्याचं्या सेवनामध्ये 
आिें असे म्िंणणे धावरष्ट्याचे ठरेल. कोणत्याविं खाद्यपदाथाचे अवतसेवन टाळणे व िारीवरक स्वच्छता 
पाळणे िंी दक्षता घेतल्यास अनेक तक्रारी दूर ठेवणे िक्य असते.  

 
पूणणतः साखरयुक्त वमष्टखाद्याचंा पचनसंस्थेच्या दृष्टीने अवधक ववचार केला तर असे वदसते की 

अिा वमष्टखाद्याचं्या अवतसेवनामुळे जठररस कमी प्रमाणात िंोऊ लार्तो व त्यामुळे अन्नपचनास जास्त वळे 
लार्तो. जठरातील न पचलेला खाद्याचंा भार् जठराच्या पृष्ठभार्ातून पाणी िोषनू घेऊ लार्तो व त्यामुळे 
जठराचा दािं िंोतो. अिा तऱ्िेंच्या पचनसबंंधीत िारीवरक तक्रारी वमष्टखाद्य खाण्याच्या मोिं थाबंव ूिकत 
नािंीत व त्यामुळे खाणाऱ्या व्यक्तीला लक्षात येऊनिंी अवतसेवन टाळणे कठीण जाते. अिा तऱ्िेंची संवय 
दीघणकाळ चालल्यास दुष्पवरणामाचंी र्ंभीरता तीव्र स्वरूपात प्रकट िंोऊ लार्ते. 
 

णमष्टखाद्याचें पोषिमूल्य 
 

वमष्टखाद्यावंर केले जात असलेले दोषारोप टाळण्यासाठी कािंी वळेा उत्पादक नसलेले रु्ण त्या 
वमष्टखाद्यानंा वचकटवनू त्याचंी प्रवसद्धी करण्याचा प्रयत्न करतात. वमष्टखादे्य िें संपूणण अन्न असून 
पोषणववषयक सवण मूलतत्त्व े त्यात भरपूर प्रमाणात आिेंत असा दावा केला जातो. ह्याबाबत वनवश्चत असे 
एवढेच सारं्ता येईल की वमष्टखादे्य िरीरात संपूणणपणे पचवली जातात व त्यातील साखर, तूप, दूध वर्ैरे 
घटकामुंळे त्यामध्ये िरीरावश्यक उष्णाकं (कॅलरीज) भरपूर प्रमाणात असतात. िें उष्णाकं िरीरातंर्णत 
ज्वलनासाठी तत्काल उपयोर्ी पडत असल्यामुळे तरतरी व िारीवरक उत्सािं देण्यामध्ये ते मदत करतात. 
वमष्टखाद्याचंा आणखी एक उपयोर् म्िंणजे कडू हकवा बेचव औषधे रुग्णास साखरेच्या अवरंु्ठनाद्वारे अर्र 
वमश्रणाद्वारे देणे िंा आिें. त्याविवाय वमष्टखाद्य िें एक मिंत्त्वाचे संपूणण िाकािंारी तयार पूरक अन्न आिें. 
बिुंतेक वमष्टखाद्यातं वरे्वरे्ळ्या प्रमाणात वपष्ट, प्रवथने, व स्ट्स्नग्धपदाथण िें मिंत्वाचे घटक आवण खवनजे व 
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जीवनसत्व े िें पदाथणिंी असतात. त्यामुळे िरीरपोषणाच्या दृष्टीने वमष्टखाद्यानंा मिंत्वाचे स्थान आिें. 
चॉकलेट व कमी साखर असलेले वमष्टपदाथण अन्नदृष्ट्या अत्यतं उपयुक्त असल्याचे युद्धातील सैवनकाचं्या 
आिंाराची पिंाणी केल्यास आढळून येते. ह्याच कारणामुळे वकत्येक देिाचं्या सैवनकाचं्या सामानामध्ये 
चॉकलेटचा अंतभाव केलेला आढळतो. अिाच तऱ्िेंचा अनुभव वर्यारोिंक व धाडसी सफरीवर रे्लेल्या 
लोकानंा आलेला वदसतो.  

 
कािंी ववविष्ट पाश्चात्य वमष्टखाद्यप्रकाराचें मिंत्वाचे घटक पुढील तक्त्यात वदले आिेंत (तक्त १५). 

 

 
िक्िा १५ : काही पाश्चात्य णमष्ट खाद्याचं्या घटकद्रव्याचंी प्रमािे ि त्याचें उष्ट्िाकंमूल्य 
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भारतीय  वमष्टखाद्यामंध्येिंी साखर व स्ट्स्नग्धपदाथांचे प्रमाण बरेच असल्यामुळे िरीर पोषणाच्या 
द्दष्टीने त्याचें मिंत्व मोठे आिें. पुढील तक्त्यात कािंी प्रमुख भारतीय वमष्टप्रकाराचं्या घटकद्रव्याचंी टके्कवारी 
व त्याचं्या उष्णाकंमूल्याचंी माविंती वदली आिें. 
 

िक्िा १६ :  काही भारिीय णमष्टप्रकाराचं्या घटकद्रव्याचंी प्रमािे ि त्याचें उष्ट्िाकंमूल्य 

पदार्व पािी 
% 

प्रणर्ने 
% 

साखर 
% 

इिर णपष्ट 
पदार्व % 

क्स्नग्ध 
पदार्व % 

खणनजे 
(रिा) % 

उष्ट्िाकंमूल्य दर 
१०० गॅ्रम मध्ये 

श्रीखंड वडी ६·५ ७·७ ७८·८ - ७·४ ०·८ ४१३ 
रसरु्ल्ल े ३८·१ ५·९ ४५·० ०·९ ९·८ ०·३ २९५ 
बफी ७·८ ८·५ ५५·८ ७·५ १८·७ १·७ ४५६ 
बदाम बफी ४·३ १०·५ ६८·५ - १३·० २·६ ४३३ 
सोनिंलवा ३७·२ २·० ३४·० ६·८ १९·८ ०·२ ४४९ 
वजलबी १२·८ २·४ ४५·४ १७·४ २१·७ ०·२ ४५६ 
कराची िंलवा ८·९ ५·३ ३९·३ २०·८ २४·७ ०·९ ४८५ 
बेसनवडी १·४ १०·५ ३२·५ २४·३ ३१·० ०·३ ५४८ 
सोनपापडी २·९ ५·४ ३१·३ २४·० ३५·२ ०·७ ५५८ 
मसूैर पाक ०·८ ४·० ३०·१ २०·६ ४३·८ ०·५ ६१४ 
 

वमष्टखाद्याचा स्वावदष्टपणा, त्याचं्यातील रुवचवैवचत्र्य,त्याचें अन्नववषयक व पोषणववषयक स्थान 
आवण त्याचें खाणयायोग्य तयार स्वरूप या सवांमुळे वमष्टखादे्य अबालवृद्धानंा नेिंमीच अत्यंत वप्रय असतात. 
वयोमान व प्रकृवतमान लक्षात घेऊन अवतसेवन टाळण्याची आवश्यक ती खबरदारी प्रत्येक व्यक्तीने 
घेतल्यास वमष्टखादे्य खाणाऱ्याला भरपूर आनंद व समाधान देतात व खाणाऱ्याचा त्याचं्या अवतसेवनामुळे 
िंोणाऱ्या दुष्पवरणामापासून बचाव करतात. 
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पणरणशष्ट 
 

पाकािील साखरेचे प्रमाि आणि ° बाऊमे याचंा परस्पर संबंध 

पाकािील साखरेचे 
प्रमाि ° णिक्स 

° बाऊमे २०° सें. 
िपमानािर 

पाकािील साखरेचे 
प्रमाम ° णिक्स 

° बाऊमे २०° सें. 
िपमानािर 
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 अनुक्रमणिका 

आकृत्याचंी सूणच 
 

क्रमाकं नाव  
१ साखरेचा पाक करण्यासाठी वाफेवर चालणारे आटवपात्र  
२ साखरेचा पाक करण्यासाठी वनवांत पद्धतीवर चालणारे आटवपात्र  
३ साखरेचा दाट पाक िंाताने ओढण्याची खंुटी.  
४ साखरेचा दाट पाक ओढण्याचे यंत्र  
५ कॅरामल व टॉफीसाठी वापरण्यात येणारे वमश्रणपात्र  
६ नूर्टसाठी लार्णारे वमश्रणपात्र  
७ मािणमलॅोसाठी वमश्रणयंत्र  
८ फॉन्डन्ट क्रीमसाठी ववतळपात्र  
९ फॉन्डन्ट क्रीम ओतण्याची साधने  
१० जुजुब व र्म्सच्या वड्या कापावयाचे यंत्र  
११ जुजुब व र्म्स साखरेत घोळवण्याचे यंत्र  
१२ साखरेच्या अवरंु्ठनासाठी वफरते पात्र  
१३ िकण रावरंु्वठत र्ोळ्यानंा चमक आणणारे यंत्र  
१४ पलींर्साठी सतत पाक घालण्याची साधने  
१५ काचेचे अवरंु्ठनपात्र  
१६ लॉझेन्जेस करण्याचे स्वयंचवलत यंत्र  
१७ दाबून वड्या पाडण्याचे िंातयंत्र  
१८ दाबून वड्या पाडण्याचे ववजेवर चालणारे यंत्र  
१९ दाबून वड्या पाडण्याचे ववजेवर चालणारे जलदर्ती यंत्र   
२० चॉकलेटसाठी टेंपहरर् पात्र  
२१ चॉकलेटच्या अवरंु्ठनासाठी वापरण्यात येणारे मेज  
२२ च्युइंर् र्म तयार करण्याचे यंत्र  

 
  



 
 अनुक्रमणिका 

िक्त्याचंी सूणच 
 

क्रमाकं नाव  
१ र्ोड पदाथांमधील प्रमुख घटकद्रव्ये व र्ोडपणाचा वनदेिाकं   
२ डबाबंद आटीव दुधाचे ववववध प्रकार  
३ दुधाच्या पुडीचे ववववध प्रकार  
४ कािंी दुध प्रकाराचंी घटकद्रव्ये  
५ कोको पुडीची घटकद्रव्ये  
६ अवरंु्ठनयोग्य चॉकलेटच्या ववववध प्रकाराचंी घटकद्रव्ये  
७ प्रमुख रंर् व रंर्द्रव्ये  
८ साखरेच्या ववलयनाची तीव्रता व उत्कलनहबदु  
९ तपमान व साखरेची पाण्यातील ववलयनिस्ट्क्त  
१० साखरेच्या पाकाचे आटवण्याचे तपमान, रु्णधमण व उपयुक्तता  
११ अम्लाची ववभाजन क्षमता  
१२ कडक कॅन्डी प्रकाराचं्या घटकद्रव्याचंी प्रमाणे  
१३ टॉफीच्या ववववध प्रकाराचं्या घटकद्रव्याचंी प्रमाणे  
१४ लॉझेन्जेसची घटकद्रव्ये व त्याचंी प्रमाणे  
१५ कािंी पाश्चात्य वमष्टखाद्याचं्या घटकद्रव्याचंी प्रमाणे व त्याचें उष्णाकंमूल्य  
१६ कािंी भारतीय वमष्टप्रकाराचं्या घटकद्रव्याचंी प्रमाणे व त्याचें उष्णाकंमूल्य  
 

 

  



 
 अनुक्रमणिका 

सदंभव :  
 

1 Skuse’s Complete Confectioner, 1957. W. J. Bush & Co. Ltd., U. K. 
 
2 Chocolate & Confectionery, 1956. C. Trevor Williams, Leonard Hill Books 

Ltd., London. 
 
3 20 years of Confectionery & Chocolate 1947 to 1966. C. D. Pratt, The Avi 

Publishing Co., Inc. U. S. A. 
 
4 Chocolate, Cocoa & Confectionery : Science & Technology, 1970. B. W. 

Minifie, J. A. Churchill & Co., U. K. 
 
5 The Chemistry & Technology of Food & Food Products, M. B. Jacobs, Vol. 

II, 1951, Interscience Publishers. N. Y. 
 
6 Wealth of India, Industrial Products Vol. II. 1951. C. S. I. R. Government of 

India. 
 
7 Encyclopedia of Chemical Technology, Kirk & Othmer, 2nd Ed., Vol. 6, 1965. 
 
8 Encyclopedia Britannica volume 6, 1963, U. K. 
 
9 Food Technology the world over volume I and II, 1963 & 1965, Peterson & 

Tressler. The Avi Publishing Co., U. S. A. 
 
10 Food Industries Manual. 20th Edition, 
 A. Woollen, 1969. Leonard Hill Publishers, London. 

  



 
 अनुक्रमणिका 

पाणरभाणषक शब्दसूणच 
 

Acidity — अम्लता Continuous Process — सतत पद्धत 
Animal Origin — प्रावणज Crystalline — स्फवटकीस्वरुप 
Approved — प्रमावणत Degradation —ववघटन 
Ash —रक्षा Distillation —उध्वणपतन 
Autofermentation — स्वयवंकण्वन Drops — र्ोळ्या 
Bacteria —सूक्ष्मजंतू Drying Room — सुकवण्याची खोली 
Baume ° —साखरेच्या पाकातील साखरेची 
तीव्रता मोजण्याचे पवरमाण 

Egg Powder — अंड्याच्या बलकाची पूड 

Biochemical — जीवरासायवनक Egg White —पाढंरा बलक 
Boiling Point —उत्कलनहबदु Egg Yellow —वपवळा बलक 
Breakdown — ववभाजन, ववघटन Egg Yolk —अंड्याचा बलक 
Brix °—साखरेच्या पाकातील साखरेचे प्रमाण 
मोजण्याचे पवरमाण 

Enzymes —प्रवकण्व े 

Calories — उष्णाकं Essences — स्वावदष्ट द्रव्ये, सुर्धंी द्रव्ये 
Calorific Value — उष्णाकंमूल्य Fats — स्ट्स्नग्धािं, स्ट्स्नग्ध पदाथण 
Candy —साखरेची वमष्टके Fatty acids — स्ट्स्नग्धाम्ले 
Carbohydrates — कबोदके Fermentation —वकण्वन 
Certified —प्रमावणत Fibers — तंतूभार् 
Center-filled — मध्यभार् भरलेले Filler — अंर् भरणारा पदाथण 
Coating —अवरंु्ठन, आवरण Filling — भराव 
Coating Pan — अवरंु्ठन पात्र, आवरणपात्र Finish — स्वरुप 
Colours — रंर्द्रव्ये Flavours — स्वावदष्ट द्रव्ये 
Components —घटकद्रव्ये Freezing Point — वथजण्याचा हबदु 
Condensed Milk — डबाबदं दूध Furnace — भट्टी 
Confectionery —वमष्टखादे्य Granules — कळ्या 
Constituents —घटकद्रव्ये  
Granular — दळदार, कणीदार Residue —र्ाळ 
Granulation —कळ्या पाडणे Scum —मळी 
Glazing — चमक, चकाकी Setting Index —वथजण्याचा वनदेिाकं 
Gum —हडक Setting Power —वथजण्याची क्षमता   
Hard Water — कडक पाणी, कठीण पाणी Setting room—वथजण्याची खोली 



 
 अनुक्रमणिका 

Index —वनदेिाकं Stability —वटकाऊपणा 
Ingredients — घटकद्रव्ये Standard —प्रमावणत 
Keeping Quality — वटकाऊपणा  Starch —वपष्ट, वपष्टभार्, वपष्टपूड  वपष्टद्रव्य 
Melting Point —ववतळण्याचा हबदु Starch Room — वपष्टकामाची खोली 
Microorganisms —सूक्ष्मजीव Skimmed Milk — स्ट्स्नग्धािं  काढलेले दूध 
Milk Solids —दुग्धािं Soft Water — मृदु पाणी 
Minerals— खवनजे Solubility —ववद्रणक्षमता  
Mixing Pan—वमश्रणपात्र Solution — द्रावण, ववलयन 
Molasses—साखरेची हकवा रु्ळाची  मळी हकवा 
काकवी 

Sticks —काडं्या 

Mould —साचा Stirring Pan —वमश्रणपात्र 
Nutritive Value — पोषणमूल्य Sulphur dioxide —र्ंधक  वद्वप्रावणज 
Nuts —दाणे Sweets —वमठाई 
Organic — कबणवनक, सेंवद्रय Tablets —र्ोळ्या हकवा वड्या 
Packaging — बाह्यवषे्टन, पवरवषे्टन Texture —दृश्यस्वभाव 
Polishing — चमक आणणे Thermometer —तपमापक, उष्णतामापक 
Proteर्ns — प्रवथने Toxic Metals—घातक धातु 
Pulled Candy —ओढलेली कॅन्डी Vacuum — वनवात 
Quality Control—प्रतपरीक्षण Wines — आसव े
Reaction —प्रवक्रया Wrapping — वषे्टक 
Relative Density —ववविष्ट घनता  
Relative Viscosity —ववविष्ट  प्रवािंीपणा  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 
 अनुक्रमणिका 

णिषयसूणच 
 
अर्ार-अर्ार  कॅन्डी-वठसूळ  
अनरसे  कॅन्डी-कडक  
अंड्याचा बलक  कॅन्डी-पारदिणक  
अंड्याचा बलकाची पूड  कॅन्डी-िंवावमवश्रत  
अवरंु्ठन-िकण रा  कॅन्डी-खोकल्याची  
अवरंु्ठन-चॉकलेट  कॅन्डी-कणीदार  
आइस्क्रीम  कॅन्डी-स्ट्स्नग्धािंयुक्त  
आटवपाते्र-उघडी  कॅन्डी-अंतभार् भरलेली  
आटवपाते्र-वनवात  कन्डी-खोबऱ्याची  
इमृती  क्रीम - इटावलयन  
उसाचा रस  क्रीम ऑफ टाटणर  
उष्णाकं  खवा  
उष्णाकंमूल्य  खाजा  
अम्ल-असेवटक  खीर  
अम्ल- वसवरक    
अम्ल-टाटावरक  र्म  
करंजी  र्म-च्यूइंर्  
केिर  र्म वचकल  
कोको वबया  र्म-बबल  
कोकोपूड  र्म-पेस्टाइलस  
कोकोबटर  र्म्स  
कोको बलॉक  र्ाजा  
केरॉमल्स  र्ूळ-िुद्ध  
कॅन्डी  र्ूळ-वचक्कीचा  
कॅन्डी-रॉक  ग्लुकोज  
कॅन्डी-सस्ट्च्छद्र  ग्लुकोज-द्रव  
कॅन्डी-वचकट  ग्लुकोज-घन  
कॅन्डी-मऊ  स्ट्ग्लसवरल मोनोस्ट्स्टअरेट  
ग्लेहझर्  डॉक्टर  
चव  डॉक्टहरर्  



 
 अनुक्रमणिका 

चना  ड्राइंर् रूम  
चक्का  तूप-िुद्ध  
चमचम  तूप-वनस्पवत  
वचरोटे    
वचक्की  दरविे  
चॉकलेट  दूध  
चॉकलेटस  दूध-ताजे म्िंिीचें पूणण  
वजलेवटन  दूध-ताजे र्ायीचे पूणण  
वजलबी  दूध-आटीव डबाबंद पूणण अर्ोड  
जुजुबस 
जेली 

 दूध-आटीव डबाबंद पूणण र्ोड  

जेली-फू्रट  दूध भकुटी-पूणण अर्ोड  
जेली वक्रस्टल्स  दूध भकुटी-पूणण र्ोड  
टर्मकि वडलाइट  दूध-स्ट्स्नग्धािं काढलेले र्ोड आटीव डबाबंद  
टेंपहरर्    
टेंपहरर् पात्र  दूध-स्ट्स्नग्धािं काढलेले अर्ोड आटीव 

डबाबंद 
 

टोलू बालसम    
टॉफी    
टॉफी-साधी  नारळी भात  
टॉफी-लोण्याची  नूर्ट  
टॉफी-दुधाची  पवलंर्  
टॉफी-मध्यभार् भरलेली  पनीर  
हडक  पाणी  
हडक अरेवबक  पाक-साखरेचा  
हडक बाभळू  वपष्ट पदाथण  
डेक्स्रोज  पुऱ्या-पाकातल्या  
पूरक अन्न  मालपोवा  
पेढे  वमिंीदाणा  
पेठा  मीठ  
पेस्ट्क्टन  मेवा  
पेस्टाइल्स  मदैा  



 
 अनुक्रमणिका 

पेपरहमट-एक्स्टॉ स्टाँर्  मसूैरपाक  
पेरू बाल्सम  मोदक  
पोषणमूल्य  मोतीचूर  
पोळी-पुरणाची  रवा  
पोळी-रु्ळाची  रसरु्ल्ल े  
पोळी-साजं्याची  रसकदम  
पंटुआ  रसमलई  
प्रतपरीक्षण  रंर्द्रव्ये  
फज  राजभोर्  
फॉन्डन्ट पेस्ट  लाडू-बुंदी  
फॉन्डन्ट क्रीम  लाडू-मोतीचूर  
वफवनहिर्  लाडू-बेसन  
बफी  लाडू-आळीव  
बटर स्कॉच  लाडू-हडक  
बाह्यवषे्टन  लाडू-मेथी  
बासुंदी  लाडू-रवा  
बालुिािंी  वलक्यसूण  
बुंदी  लोणी िुद्ध  
बॉन बॉन्स  लॉलीपॉप  
मध  लॉझेन्जेस  
मावा  वखण-चादंीचा  
मािणमलॅो  वखण-सोन्याचा  
मार्णवरन  वास  
मार्मझपान  व्िॅंवनला  
िकण रावरंु्वठत वमष्टके  सुतरफेणी  
विरा  सुर्ंधी द्रव्ये  
िकंरपाळे  सेहटर् रूम  
श्रीखंड  सोवडयम बायकाबोनेट  
श्रीखंडवडी  सोनिंलवा  
साखर-िुद्ध  सोनपापडी  
साखर-खाडंसरी  संदेि  
साखर-कँवडड  संत्राभोर्  



 
 अनुक्रमणिका 

साखर-आयहसर्  सकॅवरन  
साखर-प्लॅन्टेिन  सॉर्मबटॉल  
साग्बर-बुरा  स्टाचणरूम  
साखर-मपॅल  स्वावदष्ट द्रव्ये  
साखर भात  स्ट्स्टअवरक अम्ल  
साजप्पा  स्ट्स्पअरहमट तेल  
सायक्लामेट  िंलवा-मािंीम  
वसरप-मपॅल  िंलवा-दुधी  
वसरप-र्ोल्डन  िंलवा-र्ाजर  
वसरप-कॉनण  िंळवा-कराची  
वसरप-इन्व्िंटं  िंलवा-बदामी  
सुकामेवा  क्षार  
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महाराष्ट्र राज्य साणहत्य-ससं्कृणि मंडळ 
 

णिज्ञानमालेिील प्रकाशने 
 

• रेवडओ दुरूस्ती (तृतीयावृिी) 
 श्री. श्री. वव. सोिंोनी 
 
• रेवडओ रचना आवण कायण-  
 श्री. श्री. वव. सोिंोनी 
 
• अणुयुर् - श्री. वव. त्र्ये. आठवले 
 
• मधुमेिं - डॉ. म. र्. र्ोर्टे 
 
• कातनयंत्राचे अंतरंर् - श्री. ि.ं र्ो. वभडे 
 
• रेकॉडण प्लेअर - श्री. श्री. वव. सोिंोनी 
 
• यंत्रकाम भार् १ - श्री. ि.ं र्ो. वभडे 
 
• वस्त्रोद्योर् (सुती) - कै. न. र्ो. देवधर 
 
• पाणी पुरवठा - प्रा. वव. न. घारपुरे 
 
• बुवद्धबळे - श्री. ना. रा. वडनप. 

 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 
 
 
 
 
* खवनज तेल व तत्जन्य रसायने - प्रा. प. म. बवे 
 
* साखरवनर्ममती - प्रा. प. म. बवे 
 
* ध्ववनवधणन व ववतरण व्यवस्था - श्री. श्री. वव. सोिंोनी 
 
* भारतीय रेल्वे - श्री. अ. ण. सिंस्त्रबदेु्ध 
 
* संर्णकाचा पवरचय - श्री. स. र्. काजरेकर 
 
* पुस्तक बाधंणी - श्री. वव. ना. वलमये 
 
* खाद्य तेले व मेदे - डॉ. न. र्. मर्र 
 
* प्रकािवचत्रणकला - श्री. के. बा. र्ोडबोले 
 
* कार्द - श्री. बापूराव नाईक 
 
* गं्रथवनर्ममती - श्री. य. र्ो. जोिी 
 
* वसमेंट - डॉ. मा. खं. घारपुरे 
 
* मिंाराष्राची सपणसृष्टी - डॉ. पु. जै. देवरस. 


