
दही
• दही भनेको दधुको (पुरै तर भएको, तर काटेको, 

तर कम भएको या तर-बिनाको) र क्रिमको 
ममश्रण हो जसलाइ लेक्टक एमसड िनाउने 
िे्टेरीया नामक क्कटाणुले सडाएपछि दही 
िनदि ।

• दहीमा गुमलयो पदार्थहरू (जसतैैः 
चिछन,मह,एसपाटटेम, सुरिालोज), स्ाददषट 
पदार्थहरू (जसतैैः फलफूलहरू, संरक्षित तत्हरू, 
कसरर तत्हरू जसतैैः सरेस) रपन सक्कनि ।

फाइदाहरू
• अरू डरेीका खाने िसतुहरूले जसत ैदहीलेपछन 

प्ोदटन, ्याक्सयम, मभटाममनहरू, र अनय 
खछनज पदार्थहरू ददँदि।

• ताजा दहीले  खाना पिाउन, पखाला छनखान्थ, 
रोगसँग लडने प्ददरोध षिमता व्कास गन्थ, 
संरिमण सँग लडन र ्यानसर हुनिाट ििाँउदि। 
(यसता िसतुगत फाइदाहरू, दही िनाउने क्कटाणुको 
जात र षिमतामा भर पद्थि।तयस ैकारणले गदा्थ, 
मसलिनद गरेको दही क्कननु महतपुण्थ हुनि क्कन 
भने तयसता दहीमा क्कटाणुहरू कजव्त र सक्रिय 
हुनिन् र् ।

दधुमा पाइने गुलियो या िेक्ोज सहन नसकनेहरूका िागग 
दही पपउनु फाइदाजनक
• धेरै पररकारका दहीहरूमा ले्टोज दधुमा पाइने भनदा कम हुनि। दही सडडँदै 

गदा्थ, ले्टोज केहीमात्रमा लेक्टक एमसडमा पररनत हुनि। दहीमा पादहने  
एनजायम, ्य्टेजले ्य्टोजलाइ पिाउने काम गद्थि। 

• दहीको अद्थ ठोस प्ाकृछतले गदा्थपछन ले्टोज सहन स्ने िमता व्कास हुनि।

दही

दहीलाइ भणडार गन्थ र समा्न
• दहीलाइ बिकको लगाएर ४0◦ F मा रेक्फररकजरेटरमा राखदा गुणसतर कायम रहनि। धेरै दहीहरू केही 

सातासमम खान योगय हुनिन र्। कृपाय मसफारीश गरीएको खान योगय समाय अ्चध हेनु्थ होला। क्ककण्त 
खादयिसतुलाइ अछत चिसो नगन्थ सुजाइएको हुनि।
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केही सनदभ्थ सामाग्रीहरू सेनट लुइज डडकसरिक डरेी काउनमसलको दही उतपादन सूिना सूचििाट अनुमछत मलएर यहाँ उपलबध गराइएको हो।
DHSS समान अ्सर/सकारातमक काय्थ छनयो्ता हो। से्ाहरू भेदभा् रदहत उपलबध गराइएको हो। बिमभनन अपाडग बयाक्तहरूकालाचग यस 

प्काशनका ्कैक्पक सामाग्रीहरू ममजोरी स्ास्थय र जेषठ नागररक से्ाहरू माफ्थ त ५७३-७५१-६२०४ मा समपग्थ गरी पाउन सक्कनि। कान सुनन र 
िो्न समसय भएका नागररकहरूकालाचग ७११ मा समपग्थ गनटे।USDA समान अ्सर से्क र छनयो्ता हो।

तररकाैः बलेनडरमा वपय, दही र चिसो फलफूल राखने। बलेनडरलाइ िनद गरेर उचि िेगमा ३० सेकेणड 
समम िलाउने।तुरूनत पसकेर वपउने।
*ताजा या डडबिामा िनद राखखएका फलफूल रोजेमा, केही िरफका दि्का राखने।
फरक स्ादका लाचग भेछनला, नरर्लको पानरी, कोको पाउडर, िदामको िटर अर्ा जे मन पद्थि। 
िा्लो रस िनाउकालाचग, कम वपय पदार्थ राखने र केरा या िरफका दि्का रपने।
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केरा-ऐसेिुको रस
१/२ कप दुध
१/२ कप भेनकला मकशर्रकत तर नभएको 
दहरी
१ कप िकसो गरकएको ऐसेलुहरूको 
मकसा्ाट
२ ्टा केरा, िाना पारेको

तररकाः बलेनडरमा सामाग्रीहरू राखख, 
बलेनडरलाइ िनद गरेर उचि िेगमा ३० 
सेकेणड समम िलाउने।तुरूनत पसकेर 
वपउने।

पिना कोिाडा रस
१/२ कप दधु
१/२ कप भेछनला ममचश्रत तर नभएको दही 
११/२  कप कसरर भुईकटहर िडा घन
१ िमिा भेछनलाको रस
१ िमिा नरर्ालको पानरी
तररकाः बलेनडरमा सामाग्रीहरू राखख, 
बलेनडरलाइ िनद गरेर उचि िेगमा ३० 
सेकेणड समम िलाउने।तुरूनत पसकेर 
वपउने।

स्वादिष्् दही बनाउने तरिकाहरू ।
• भेछनला दही माचर ताजा फलफूलको सलाद राखने ।
• कागछत दहीमा कम भेछनला राखख फलफूल िोबने ।
• टुना, डडममा, या अ।लुको सलादमा, मायोछनजको सट्ामा कम 

तर भएको दही प्योग गनटे।
• पोषण र स्ाद ििाउन, अममलो क्रिमको सट्ामा कम तर 

भएको दहीलाइ प्योग गनटे।

फिफूिको रस
तपाइको अ।फनो फिफूिको रस बनाउने। तिको प्रतयक एक सूगिबा् एउ्ा रोजने।


