Anubhav Dairy, AAU, Anand
is Launching Dairy Products
“Greek Yoghurt”
&
“Moringa Buttermilk”
on 9 th March, 2021

• Greek Yoghurt is a richer

ુ નામાાં ગ્રીક યોગર્ટ
• દહીંની તલ
એ કેલ્શિયમ અને પ્રોર્ીનનો
સમ ૃદ્ધ સ્ત્રોત છે .

source of Protein and
Calcium compared to Dahi.

• Fermentation
with
culture confers health
benefits.
• It
has
improved
calcium bioavailability
and easier protein
digestibility.
•It can be used as
‘Bread spread’ and
‘Chip dips’.
• The
shelf-life
of
product is 15 days at
7 oC
packaged
in
polypropylene cups.

• સ્ર્ાર્ટ ર કશચર દ્વારા આથો
આવવાને કારણે યોગર્ટ
અનેક આરોગ્ય સાંબધાં ધત
લાભ આપે છે .

Nutritional Information
(Per 100 g)
Total Fat (g)
7.92
Protein (g)
6.17
Lactose (g)
0.28
Ash (g)
1.29
Total Solids (g)
21.44
Calcium (mg)
171.0

• તેમાાં
કેલ્શિયમની
જૈવઉપલબ્ધતા
અને
પ્રોર્ીનન ાંુ
પાચન વધ ુ
સરળતાથી થાય છે .
•તેનો ઉપયોગ ‘બ્રેડ સ્પ્રેડ’
અને ‘લચપ દડપ્સ’ તરીકે થઈ
િકે છે .
• આ યોગર્ટ પોલલપ્રોપીલલન
કપ માાં ઠાં ડા તાપમાને
ુ ી
(૭°સે) ૧૫ દદવસ સધ
સાંગ્રહી િકાય છે .

• Value added butter milk is
a good source of Vit. C, Vit.
A, Phosphorus, Calcium and
fiber.
• Health benefits are
obtained through use
of
buttermilk
fermentation.

• Minerals
help
in
maintaining
body’s
ionic balance – role to
play in nerve, muscle
and brain functioning.
• The
shelf-life
of
beverage is up to 10
days at 7oC when
packaged
in
PET
bottles.

• આ છાિ (મોદરિંગા બર્ર
ધમશક) એ ધવર્ાધમન સી,
ધવર્ાધમન
એ,
ફોસ્ફરસ,
કેલ્શિયમ અને ફાઇબરનો સારો
સ્રોત છે .
• સ્ર્ાર્ટ ર કશચર દ્વારા આથો
આવવાને કારણે છાિ
અનેક આરોગ્ય સાંબધાં ધત
લાભ આપે છે .
Nutritional Information (Per 100 g)

Total Fat (g)

1.5

Protein (g)

0.85

Calcium (mg)

170.0

Phosphorus (mg)

622.0

Vitamin C (mg)

680.0

Vitamin A (mg)

623.0

Iron (mg)

1.0

Fiber (mg)

27.2

Energy (Kcal)

30.0

• ખનીજ તત્વો િરીરના
ુ
આયનીય સાંતલન
જાળવે
છે જે ચેતા, સ્નાય ુ અને
માનધસક કયો માર્ે આ
ુ ન આવશ્યક છે
સાંતલ

• આ છાિ પોલલઇધથલલન
ર્ે રેફેથાલેર્ (PET) બોર્લમાાં
ઠાં ડા તાપમાને (૭°સે) ૧૦
ુ ી સાંગ્રહી િકાય
દદવસ સધ
છે .

