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અ યાસક્રમનુ ં શીષર્ક:
સેમે ટર

ુ ન યુિટ્રશન
મ

૧

સ તાહ
હેત ુઓ

1. િવ ાથ ઓમાં માનવપોષણની જ રયાતો તથા વ થ

વન માટ પોષણ ંુ મહત્ત્વ િવશેની

સમજ કેળવવી.
૨. યિક્તની જુદા જદા પોષકતત્ત્વોની દૈ િનક જ િરયાત તથા તેને નક્કી કરવાની પ િતઓ
િવશેન ુ ં જ્ઞાન આપવુ.ં
૩. જીવનની જુદી જુદી અવ થાઓમાં યવહારુ રીતે યિક્તની આહારકીય જ િરયાતોને જાણવા
સ મ બનાવવાં.
4. પોષણ

ગે ના

વતમાન

ાનના ઉપયોગ િવશેની સમજ કળવવી.

ુ પાઠયક્રમ – સૈ ાંિતક અને પ્રાયોિગક
િવષયવ ત/
એકમ - 1

શ ત, તે ંુ ચયાપચય અને કાબ દત પદાથ
1. શ ત
 શિક્તની જ િરયાત: યાખ્યા અને ઘટકો
 શિક્તના વપરાશ અને જ િરયાતને અસર કરતાં પિરબળો
 શિક્તના વપરાશ અને જ િરયાતને નક્કી કરવાની પ િતઓ
 વય અને જાિત અનુસાર મનુ યની રોિજંદી શિક્તની જ િરયાતની પ્રવતર્માન ભલામણો
 શિક્તના ચયાપચયને સબંિધત રોગો- મેદિ વતા અને કુપોષણ
 ટૂંકા અને લાંબા સમયગાળા માટે વજનની જાળવણી(ગટ ફીલ
િલપો ટે ટ થીયરી)
2. કાબ દતો

ુ , ગ્લુકો ટે ટ થીયરી,
સ

 શરીરમાં તેન ુ ં પાચન, શોષણ અને ઉપયોગ
 કાબ િદતોના કાય અને તેન ુ ં વગીર્કરણ
 લોહીમાં ગ્લુકોઝના પ્રમાણનુ ં િનયમન
 સરળ અને જિટલ કાબ િદતો- નોન

ટાચર્ પોિલસેકેરાઈડ અને રે સાઓ તથા તેમનુ ં

પોષણકીય મહત્ત્વ
 ગ્લાયસેિમક ઈ ડેક્ષ, ગ્લાયસેિમક લોડ અને સેટાઈટી ઈ ડેક્ષ -તેની તબીબી અસરો
 કાબ િદતોના ચયાપચય સબંિધત રોગો
 ચોક્કસ રોગોમાં કાબ િદતોની ગ્રહણ માત્રા (intake)માં ફેરફાર

ોટ ન અને લિપડ(ફ સ)

એકમ - 2
1.

ોટ ન

 પ્રોટીનનુ ં વગીર્કરણ, પ્રોટીનના

ોતો

 શરીરમાં પ્રોટીનનુ ં પાચન, શોષણ, પિરવહન અને કાય
 આહાર થકી પ્રોટીનની ગુણવ ામાં સુધારો
 મનુ યની દૈ િનક પ્રોટીન જ િરયાત(RDA)
 જીવનચક્રના જુદા જુદા તબક્કાઓમાં પ્રોટીનની જ િરયાતને નક્કી કરવાની તથા

આકારણીની પ િતઓ
 પ્રોટીનની ખામીથી થતાં રોગો

2. ચરબી
 ચરબી િવશેના મ ૂળ ત યો
 ચરબીના પ્રકારો અને તેન ુ ં ચયાપચય(પાચન, શોષણ,પિરવહન)
 ચરબી અને તેલનાં કાય
 શરીરમાં ચરબીની િ થિતની આકારણી
 ચરબી અને તેલની પોષણકીય જ િરયાતો, ખોરાકમાં

યમાન ચરબી અને અ યમાન

ચરબી (RDA)
 ચરબીનુ ં વધુ પડત ું સેવન: ચરબીના ગ્રહણમાત્રા (intake)માં બદલાતા વલણો અને બજારંુ

ખોરાકનુ ં સેવન
 રોગો: સહસંબધ
ં અને િનવારક પગલાં

એકમ -3

ચરબી ા ય િવટાિમ સ- એ, ડ , ઈ, ક

જળ ા ય િવટાિમ સ – થાયમીન, રબો લેવીન, નાયસીન, પાયર ડો સન,
ફો લક એિસડ, એ કો બક એિસડ, બાયોટ ન
1. ચરબી ા ય િવટાિમ સ- એ, ડ , ઈ, ક
 મ ૂળ ત યો
 િવટાિમ સનુ ં બંધારણ
 પાચન, શોષણ, પિરવહન અને ચયાપચય
 િવટામીનના પ્રાિ ત ોતો


ુ ેટર
વઉપલ ધતા: મોડ લ

 તેમના કાય
 િવટાિમનની િ થિતની આકારણી
 અ ય પોષકતત્ત્વો સાથે િક્રયા-પ્રિતિક્રયા
 ઝેરી અસર અને ઉણપ
 દૈ િનક જ િરયાતો(RDA)

2. જળ ા ય િવટાિમ સ – થાયમીન, રબો લેવીન, નાયસીન, પાયર ડો સન, ફો લક
એિસડ, એ કો બક એિસડ, બાયોટ ન
 મ ૂળ ત યો
 િવટાિમ સનુ ં બંધારણ
 પાચન, શોષણ, પિરવહન અને ચયાપચય
 ખોરાકના ોતો


ુ ેટર
વઉપલ ધતા: મોડ લ

 તેમના કાય
 િવટાિમનની િ થિતની આકારણી
 અ ય પોષકતત્ત્વો સાથે િક્રયા-પ્રિતિક્રયા
 ઝેરી અસર અને ઉણપ
 દૈ િનક જ િરયાતો (RDA)

એકમ - 4

ખનીજતત્ત્વો- કેિ શયમ, ફો ફરસ, આયનર્ (લોહતત્ત્વ), કોપર, િઝંક, આયોિડન

અ પ તત્ત્વો (સેલેિનયમ, ક્રોિમયમ, સોિડયમ, પોટે િશયમ
 ખોરાકના

ોતો

 પાચન, શોષણ, પિરવહન અને ચયાપચય


વ-રાસાયિણક કાય

 ઝેરી અસર અને ઉણપ
 દૈ િનક જ િરયાતો (RDA)
 અ ય પોષકત વો સાથે િક્રયા-પ્રિતિક્રયા
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