િચ ડ્ર સ યુિનવિસર્ટી

શૈક્ષિણક વષર્

કૂલ ઓફ યુિટ્રશન એ ડ હે થ

૨૦૨૧-૨૦૨૨

િડપાટર્ મે ટ ઓફ હોમ સાય સ
ગાંધીનગર
એમ.એસસી. ડસ એ ડ યુિટ્રશન
વષર્

૧

અ યાસક્રમનો પ્રકાર: મુખ્ય ફરિજયાત

ક્રેિડટ

૪

કલાક/

૪

અ યાસક્રમનો કોડ: CCFN 202
અ યાસક્રમનુ ં શીષર્ક:
સેમે ટર

ડ સાય સ- ૧

૨

સ તાહ
હેત ુઓ

૧. િવ ાથીર્ઓમાં ખોરાકના જુદા જુદા બંધારણો અને ઘટકો િવશે સમજ કેળવવી.
૨. રાંધણિક્રયા દરિમયાન ખોરાકમાં થતાં ફેરફારો િવશે િવ ાથીર્ઓને માિહતગાર કરવા.
૩. ખોરાક બનાવવાની જુદી જુદી રાંધણિક્રયાઓ તથા તેમના અમલીકરણ માટે િથયરી જ્ઞાનને
પ્રાયોિગક ધોરણે અમલમાં મ ૂકવા માટે િવ ાથીર્ઓને સક્ષમ બનાવવા.

િવષયવ

/ુ પાઠ

મ – સૈ ાંિતક અને

ાયો ગક

તાવના- ફૂડ સાય સ

એકમ 1


યાખ્યા

 ખોરાકના કાય
 આહારજૂથો
 ખોરાક અને વા ય વ ચેનો સંબધ
ં
 જુદી જુદી રાંધણિક્રયાઓ
 ખોરાકનુ ં મ ૂ યાંકન
 સે સરી મ ૂ યાંકન, ઓ
એકમ 2

ુ ક્ષી) મ ૂ યાંકન
િક્ટવ (વ તલ

અનાજ અને અનાજની બનાવટો
 અનાજ: બંધારણ, ઘટકો, વગીર્કરણ અને ગ્રેડીંગ
 અનાજના િવિવધ પ્રકાર
 અનાજની બનાવટો- િવિવધ ના તાઓ, તૈયાર ખા પદાથર્ના પેકેટ
 રાંધણિક્રયામાં અનાજની ભ ૂિમકા
 રાંધણિક્રયા દરિમયાન અનાજના ગુણધમ માં થતા ફેરફારો

 બેકરીમાં અનાજની ભ ૂિમકા
 લોટ બાંધવો વગેરે

એકમ 3

કઠોળ
૧ પોષણકીય બંધારણ
 પ્રિક્રયા, સંગ્રહ અને ઉપ વ
 રાંધણિક્રયા દરિમયાન કઠોળમાં થતા ફેરફારો

૧. મીલીંગ અથવા ડી-કોટ કેશન(દળવુ)ં
૨. સોકીંગ(પલાળવુ)ં
૩. જમીર્નેશન(અંકુરીકરણ)
૪. ફમેર્ ટેશન(આથવણ)
 કઠોળની રાંધણિક્રયા અને તેના પર અસર કરતાં પિરબળો


ઝેરી

યોની અસર

 રાંધણિક્રયામાં કઠોળની ભ ૂિમકા

એકમ 4

ખાંડ અને તેની બનાવટો
 પોષણમૂ ય, ગુણધમ , ખાંડની બનાવટો
 રાંધણિક્રયામાં ખાંડની ભ ૂિમકા, કૃિત્રમ વીટનસર્ (ગ યાં પદાથ )
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