
 

 

આઈસ્ક્રીમ ખાતા પહલેા સો વખત વવચાર કરો 
મોટી મોટી કંપનીઓ આકષૉક આઉટલેટ ખોલી લોકોને આકવષિત કરે છે. પણ તેના બનવા પાછળ 
ઘણી એવી વાતો છે કે જાણ્યા પછી તમે ચોક્કસ બજારુ આઈસ્ક્રીમ ખાવાનુ ંટાળશો. થોડા દિવસ 
પહલેા રત્નાગિરીના મીરજોળે માટે એમઆઇડીસીમા  એક કલાયટંને મળવા મારા સર સાથે અમે 
િયા  હતા. મારા કલાયટેં મને બીજા એક વ્યક્તત ને મેળવ્યા. એ વ્યક્તત મુબંઇ મા નીતનવા 
આઇસરીમ અલિ અલિ ફલેવસ મા બનાવી અને  આઇસરીમ બનાવતી તમામ જાણીતી 
કંપનીઓને વેચે છે. 
હવે એ વ્યક્તત ને મારા કલાયટં સાથે આઉટલેટ શરૂ કરવ ુહત.ુ એ માટે એણે મને અને મારા સરને 
પ્રોજેતટ રીપોટટ  બનાવવા માટે કહ્ય.ુ એમણે જે કંઈ પણ વાત કરી તે સાંભળીને મને આઘાત લાગ્યો. 
તેમના કહવેા પ્રમાણે તેણે અનેક ફલેવસના આઇસરીમ બનાવીને જુિી જુિી કંપનીઓને વેચ્યા છે. 
તેમણે કહ્ય ુકે, " મે પેરુ અને ચોકલેટ આઇસરીમ ના ચાર ચાર ફલેવસ ના આઇસરીમ બનાવ્યા છે. 
જેને મારે કોઇ કંપની ને વેચવા નથી. આ ફલેવસ બધાને પસિં પડસે. તો  આપણે આનો 
આઉટલેટ ખોલી ફાયિો ઉઠાવીશ.ુ પ્રોજેતટ રીપોટટ  તૈયાર કયો, તેમા લાિતા રુવપયા અને બઘ ુ
વીચાયૉ પછી મે એક સીધો સાિો પ્રશ્ર્ન પછુયો કે " સમજો કે આપણ ુઆઉટલેટ ન ચાલ્ુ ંઅને, 
લોકો ને તારી ફલેવસ ભાવી નદહ તો, આ ફલેવસના આઇસરીમ બિડી જાય, તો તે નકુસાન કોણે 
ભરવાન?ુ "મારા મનમા ધણાજ પ્રશ્ર્નો હતા, વીજળી નો ખચટ, દુધ, કાચો  માલ ઇત્યાદિ. એ વ્યક્તત 
એ કહ્ ુ" તેની ગચિંતા ન કરો ,તે આઇસરીમ કયારેય બિડશે નદહ. આઠ દિવસ સધુી લાઇટ નહી 
હોય તો પણ તે બિડશે નદહ".  
અમને આશ્ચયટ થ્ ુ અમે પછુ્ ુદુધ હોય તો તે બિડેજ. એ વ્યક્તત બોલયો, દુધમાથી આઇસરીમ 
બનવાના દિવસો િયા. અમે પછુ્ ુતો શેમાથી બનાવા છો આઇસરીમ? ડાલડા ઘીમાથી! શ ુડાલડા 
ઘીમાથી? એણે કહ્ ુહા, એકાિ કંપની છોડીને બધાજ ડાલડા વાપરે છે એટલે તે બધાને પોસાય 
છે. આજકાલ આઇસરીમમા ટીપ ુદુધ હોત ુનથી. ડાલડાને થોડી પ્રોસેસ કરીને તેમા ફલેવસ મીકસ 
કરે કે ખબર ના પડે કે ડાલડા છે. એ વસવાય દુધના આઇસરીમ કરતા વધારે મલુાયમ હોય છે,           
ધણી વાર દુધના આઇસરીમમા બરફની કણી જે આવે તે આમા ન આવે એટલે લોકોને ભાવે છે. 
બીજી વાત ડાલડા આઇસરીમ જીભ ઉપર આવતાજ ઓિળી જાય છે.ખબુજ ઠંડો અને લીસો હોવાને 
લીધે લોકો નકકી નથી કરી શકતા કે શ ુછે અને લોકોને આ પસિં છે. તે ઘણા જ ઉત્સાહમા વાત 
કરી રહ્યો હતો. ડાલડા આઇસરીમ ની વવશેષતા એ છે કે તે સામાન્ય તાપમાનમા પણ ઘણો સમય 
રહી શકે છે. તે ગબલકુલ ખરાબ થતો નથી. આથી ઉલટુ દુધના આઇસરીમને માટે ટેમ્પરેચર, 



 

 

મેન્ટેનન કરવ ુપડે. દુધના આઇસરીમ માત્ર 10-12 દિવસ મા બિડી જાય છે. એટલે ખચો વધી 
જાય છે. 
ડાલડા આઇસરીમ ફ્રીઝની બહાર આખો વષટ રહ ેછે. તેની ફલેવસ પણ ખરાબ થતી નથી. ડાલડા 
આઇસરીમ માટે લાઇટ ખબુજ ઓછી લાિે છે. 10 ડીગ્રી તાપમાનમા પણ આઇસરીમનો ફીલ આવે. 
દૂધના આઇસરીમ માટે તાપમાન વધ ુજોઈએ. એટલે દૂધનો આઇસરીમ મોંઘો પડે. એ વસવાય 
દુધના આઇસરીમ કરતા ડાલડા આઈસ્ક્રીમમા ંકાચો માલ સસ્ક્તો પડે, દુધન ુરોજન ુકલેકશન, તેને 
સાચવવા માટે ફ્રીજીંિ અને સાચવવાનો ખચટ. આ બધોજ વવચાર કરતા સમજા્ ુકે લોકોને આ 
આઇસરીમ ખાવો પોસાય નદહ. ડાલડા આઇસરીમમા ઘણો જ પ્રોદફટ માર્જિન છે. 
એટલે આજકાલ આટલા પોશ આઇસરીમ આઉટલેટ ચાલે છે તે ડાલડા આઇસરીમથી જ ચાલે છે. 
ડાલડા આઇસરીમ ઉત્પાિનમા એક ફાયિો એ છે કે એકજ પ્રોડતશન ્વુનટ ચાલ ુહોય તો પણ પરુા 
ભારત િેશમા િમે ત્યા આઇસરીમ મોકલી શકાય છે. દુધના આઇસરીમમા આ બેવનદફટ નથી. એના 
માટે બધેજ પ્રોડતશન ્વુનટ ચલાવવ ુપડે. એ વ્યક્તત ખબુજ આનિંમા આવી િયો તેણે બનાવેલા 
નવા આઇસરીમ ફલેવસ ટેસ્ક્ટ કરાવ્યા, પણ એ પછી મને આઇસરીમ ખાવાની મજા જતી રહી. માટે 
આઇસરીમ ખાતા પહલેા તેમા રહલેા ઇંિરેદડયન્ટ તપાસો તે મહત્વન ુછે. બજારુ કંપનીના 
આઈસ્ક્રીમ ખાવાનુ ંટાળો. બાકી તમારો વનણટય અને તમારુ આરોગ્ય તમારા હાથમા છે. 
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