
उपभोक्ताहरुले तताजता मतासलुताई मताईनस १ देखि देखि शनु्य 
डिग्री सेखनटिग्िेको ततापक्रममता घरता्यसरी प्र्योग गररने फ्रीजमता 
भणितारण सककन्छ तर व्यवसताक्यक रुपमता मतासकुो कतारोबतार 
गननेहरुकता लताडग भने मतास ुभणितारण प्रकृ्यता फरक नै हनु्छ । 

सवस्थ्य मतास ुउपभोग गन्न पताउन ुउपभोक्को अडिकतार हो भने 
्यसको सडुनखचिततता गनु्न सरकतारी तथता उद्ोगरीहरुको खजममेवतारी 
हो। उपभोक्लताई सवसथ मतास ुउपलबि गरताउन सरकतारी सहकतारी 
तथता डनखज क्ेत्रहरु वरीच सहकता्य्न र समनव्य जरुरी ्छ। ्यरी तरीनै 
क्ेत्रबताटि ईमतानदतार प्र्यतास हदुताँकता बित सवसथ मतास ु िताने 
उपभोक्ताको रहर परुता सहजै गन्न सककन्छ।    
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मतासलुताई आफनो ितानतामता समतावेश गन्न चताहने व्यखक्हरुले 
मतास ुत्यतार गदता्न, ककनदता तथता भणितारण गदता्न कवशेष सतावितानरी 
अपनताउनपु्छ्न। सरकतारी, डनजरी तथता उपभोक्ताहरुबताटि डनमन 
कता्य्न गदता्न सवसथकर मतासकुो उपभोगको सडुनखचिततता गन्न 
सककन्छ। 
१. दक् पश ु खचककतसकबताटि सवतास्थ्य पररक्ण गररएको 

पशपुन्छछीको मतात्र बि गनने व्यवसथता डमलताउने 
२. पश ु तथता पन्छछीलताई बि गनु्न पूव्न प्यता्नप्त आरताम र 

आहतारताकवहीनतताको अवसथतामता पशलुताई रताख् े
३. कतालगतरीले मरेको पश ु तथता पन्छछीको बि नहनेु 

व्यवसथताको सडुनखचिततता गनने 
४. पश ु तथता पन्छछी बि गदता्न प्र्योग गररने सरसतामतान 

हडत्यतार तथता उपकरणहरुलताई सम्य सम्यमता 
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ततातोपतानरीले डनम्नलीकरण गनने
५. पश ुतथता पन्छछी बिकता कवडभन्न प्रकृ्यतामता शदु्ध र कपउन्योग्य 

पतानरीको मतात्र प्र्योग गनने र ्यस ककडसमको पतानरीको 
उपलबितताको सडुनचिततता गनने

६. पश ुबि गररसकेपड्छ त्यतार भएको मतासलुताई प्रताकवडिकले 
तोके अनसुतार खचसोमता रताख् ेप्रबनि गनने। 

मतानवले उपभोग गनने प्रमिु िताद्बसत ु मतास ु हो। 
्यसमता रहेको कवशेष गणुकता कतारण सतामतान्य ततापक्रममता कवडभन्न 
रतासता्यडनक तथता ईनजताईमेकटिक प्रकृ्यताहरु कतारण मतासकुो 
संरचनता तथता गणुमता ड्छटिो ड्छटिो पररवत्नन भईरहने हनु्छ। 
मतासकुो पररचतालनमता गररने असताविनरी कतारण मतास ुउपभोग 
्योग्य हदैुन । डनमन मतासहुरु मतानव उपभोग लताडग रताम्ो 
मताडनदैन।  

१. सकेुनतास रोग लतागेको पशपुन्छछीबताटि आएको मतास ु
२. मरेको पशपुन्छछीबताटि आएको मतास ु
३. मताटिो  फोहोर लगता्यत बसतहुरुसँग डमडसएको मतास ु
४. फोहोर पतानरीले सफता गरेको मतासु
५. कुनै पडन दगु्ननि आएको मतासु
६. सवभताकवक रंग भनदता फरक रंगमता देखिएको मतासु



मतास ु मतानव आहतारताको एक अडभङ्ग अंग भईसकेको 
्छ । डबशेष गरी बतालबताडलकताहरुको शतारीररक बकृद्धकता लताडग 
आबश्यक पनने प्रोकटिन ततवको आपूडत्नकता लताडग ितानतामता मतास ु
समताबेश हनु जरुरी ्छ ्यद्कप शताकताहतारी व्यखक्हरुले प्रोकटिन 
अन्य श्ोतबताटि डलईरहेकता हनु्छन ्। 

मतानव सवतास्थ्यकता लताडग आबश्यक पनने पौकटिक 
ततवहरुको िददलो उपखसथडत भएको कतारण थोरै मतासकुो 
उपभोग गदता्न  पडन िेरै ककडसमकता ततवहरु पताईने र गणुसतरी्य 
प्रोटिीन र खजङ्क, आईरन, सेलेडन्यम, डभटिताडमन डब १२ जसतता 
मतानव शरीरको लताडग चताकहने डभटिताडमन र िडनज ततवहरु समेत 
सखजलै शरीरलताई प्रताप्त हनेु कतारण नै मतास ुमतानव आहतारताको 
पकहलो रोजताई हनु पगेुको ्छ । तथताकप मतासकुो कडतप्य 
भतागहरुको अडिक खचललो पदताथ्न हनु,ु प्रशोडित मतासमुता अडिक 
सोडि्यम ततव पताईन ुर हममोन लगता्यत अन्य हतानरीकतारक रसता्यन 
पडन पताईने भएको कतारण मतासकुो उप्योग पडन सव्नथता रताम्ो 
हदैुन । तर मतास ुमतानव आहतारताको लताडग चताकहने िडनज तथता 
डभटिताडमनको उत्तम श्ोत मतात्र नभई प्रोकटिन र शखक्को पकहलो 
श्ोत पडन हो । संसतारभर मतानव सवतास्थ्यको  समस्यताको रुपमता 
रहेको आईरनको कमरीबताटि हनेु रक् अलपतताको रोकथतामको 
लताडग मतानव आहतारतामता मतास ु समतावेश हनु ुआबश्यक ्छ । 

केखजन र अणितामता पताईने एलबडुमन सबैभनदता िेरै पचने प्रोकटिन हनु 
जसको PDCAAS एक हनु्छ । जसको अथ्न सबै प्रोकटिन पच्छ । 
त्यसतै मतासकुो PDCAAS सकोर 0.९२ हनु्छ भने दलहनहरुमता 
पताईने प्रोकटिनको ्यो सकोर 0.५७ देखि 0.७१ हनु्छ । ्यसबताटि 
प्रटि हनु्छ कक मतासमुता पताईने प्रोकटिन रताम्ो प्रोकटिन हनु्छ । 

मतासकुो गणुसतरकता लताडग मतासकुो प्रोकटिनमता पताईने एडमनो 
एडसिहरुको उपखसथडत पडन महतवपूण्न हनु्छ । एक स्य नबबे 
ककडसमकता एडमनो एडसिहरु रहेपडन २० वटिता मतात्र प्रोकटिन बन्नको 
लताडग आबश्यक ्छन ््यरी २० मध्ेय ८ वटिता मतानव शरीर डभत्र 
बन्न नसकने भएकता कतारण मतानव आहतारताबताटि पूडत्न हनुप्छ्न । 
्यसकता अलतावता शरीर डभत्र बन्ने एडमनो एडसिकता लताडग पडन तरी 
बन्नको लताडग चताकहने कचचता पदताथ्नहरु पडन आहतारताबताटि पूरता हनु 
जरुरी ्छ । मतासकुो प्रोकटिनमता मतानव शरीरको लताडग आबश्यक 
सबै एडमनो एडसिहरु प्रताप्त हनु्छ।मतासलुताई आफनो आहतारमता 
प्र्योग गनने व्यखक्हरुलताई मतासकुो गणुहरुको बतारेमता जतान्न र 
गणुसतरी्य मतासकुो पकहचतान गन्न जरुरी ्छ । 

भनदता बढी नरम र पतानरीले भररएको हनु्छ । ्यो डबकृडत 
कवशेष गरी कुिरुता र बंङ्गुरको मतासमुता पताईन्छ । कुिरुता तथता 
बङ्गुरको मतास ु िरीद गदता्न वता प्र्योग गदता्न पहेलो, पतानरीले 
डथलडथल भएको र ज्यतादता नरम भएमता ्यसतो मतास ुलतामो 
सम्य भणितारण गन्न र रताम्ो पररकतार बनताउन सककदैन । तर 
्यसतो मतास ुितान अनपु्यकु् नै ्छ भन्न चताकह सककदैन ।  

 ्यसकता अडतररक् पशपुन्छछी बि गरेको ४५ 
डमनेटिपड्छ ६.४ मता रहने तर ्यसपड्छ अमली्यपनता घटन 
नसकने र अनत्यमता ६.० मता खसथर हनु जतान्छ । ्यसबताटि 
गताढता किता र सखुिता प्रकृडतको मतासकुो कवकतास हनु्छ । 
्यसरी बढी गताढता किता र सखुसता मतास ुरताम्ो हनु सकदैन । 
्यस ककडसमकता मतासमुता हनेु डबकृतरीहरुको डनवतारणको लताडग 
पश ु विशतालताहरु खजममेवतार हनु्छन ् तर उपभोक्ताहरुले 
आफनता ईखनरि्यहरुले मतासकुो रताम्ोसँग जताँच गरर मतासकुो 
भणितारण तथता पररचतालन गरी मतासकुो गणुसतर कता्यम रताख् 
जरुरी ्छ ।
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प्रोकटिनको लताडग मतासकुो ितानपु्छ्न भन्नेमता कुनै कववताद 
्ैछन । मतासमुता १२.३ देखि ३४.५ प्रडतशत समम प्रोकटिन 
पताईन्छ । कुिरुताको ्छतातरीको मतासमुता सबैभनदता िेरै ३४.५ 
प्रडतशतसमम प्रोकटिन पताउन सककन्छ भने हताँसको मतासमुता १२.३ 
प्रडतशतसमम प्रोकटिन पताउन सककन्छ । मतानवले प्रोकटिन डलएपड्छ 
शरीर डभत्र पचने प्रोकटिनको मतात्रताको आितारमता प्रोकटिनको गणुसतर 
मतापन गररन्छ । प्रोकटिन मतापन गन्नकता लताडग Protein 
Digestibility-Corrected Amino Acid Score 
(PDCAAS) सकोर मतापक प्र्योग गररन्छ । दिुमता पताईने 

मतासलुताई हेरेर नै मतासकुो गणुसतरको पकहचतान गन्न 
सककन्छ । बि गदता्नको पशपुन्छछीको अवसथताले मतासकुो 
अवसथतालताई डनिता्नरण ग्छ्न । ्यदद पशपुन्छछी बि गदता्न त्रडसत  हनेु 
लगता्यत कता अन्य असहजतता भए डतनरीहरुबताटि उतपतादन हनेु 
मतासमुता डनमन दईु ककडसमकता डबकृतरीहरु देखिन्छन ्।   

१. Dark, Firm and Dry  (गताढता, किता र सखुिता)  र
२. Pale ,Soft and Exudate  (पहेलो, नरम र डथलडथलो) 

पशपुन्छछीलताई बि गररसकेपड्छ मतासकुो अखमल्यपनतामता 
कवसततारै कम हदैुजतान्छ । गणुसतरी्य मतासकुो उतपतादनको लताडग 
पश ुतथता पन्छछीको बि गरेको ४५ डमनेटिपड्छ मतासकुो कप.एच. 
६.४ पगुने र ्यो मतात्रता कवसततारै घटदैं गई  ५.५ मता खसथर हनु 
जतान्छ । तर कडतप्य अवसथतामता बि गदता्नकता बित पशपुन्छछीको 
असतामतान्य अवसथताकता कतारण बि गरेको ४५ डमनेटिमता नै मतासकुो 
कप. एच. ६.० मता घटने  र पड्छ ्यो कप.एच. को मतात्रता  ५.३ 
मता खसथर हनु्छ । ्यसकता कतारण मतास ुहलकता पहेलो, आबश्यकतता 

कुनै पडन आहतारता नददई प्यता्नप्त सम्य आरताम पचितात 
बि गररएको पश ुतथता पन्छछीबताटि प्रताप्त गररएको मतासमुता कुनै 
पडन जरीवताणहुरु हदैुनन ् तथताकप बि गदता्न प्र्योग गररने 
हडत्यतारहरु, कतामदतारहरुको पोशताक आददको समपक्न  र ्छतालता 
तथता डभत््यतास डनकतालदता जरीवताणहुरुको समपक्न मता मतास ुआउने 
कुरता सवभताकवक नै हो र जनु रोकन असमभव प्रता्यः नै ्छ । 
्यसरी मतासमुता रहेको जरीवताणहुरुको बकृद्ध नरोकरी मतासकुो 
गणुसतर बचताई रताख् सककदैन ्यसकता लताडग मतासलुताई डन्यखनत्रत 
ततापक्रममता मतासकुो भणितारण आबश्यक ्छ । बि पचितात 
गररने सरसफताई पड्छ मतासलुताई जडत सकदो चतािो शनु्य डिग्री 
सेखनटिग्िे ततापक्रम भएको कोठता वता च्यतामबरमता रताख्पु्छ्न तर 
अत्यनत खचसोमता भने ्यस अवडिमता रताख् ु हदैुन । ्यो 
अवसथतामता १६ देखि २४ घणटितासमम रताख् सककन्छ । 
मतासलुताई कुन ततापक्रममता कसरी व्यवसथतापन गन्न भन्ने कुरता 
उक् मतास ुकडत सम्य पड्छ प्र्योग हनु्छ भन्नेमता भरप्छ्न । 
सतामतान्यत्यता नेपतालमता तताजता मतास ु नै उपभोग गनने भएकोले 


