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Contributor: Angu Aparna 

அ�� ���� 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• அ�சி மா� - 2 க� 

• ைமதா - 1/2 க� 

• ச��கைர - 1 க� (ெபா���� ெகா�ள��) 
• ேத�கா��பா� - 2 க� 

• ெவ�ைள எ� - 1 !"#$ (வ%&�ப�ப'டா�) 
• உ�* - 1 சி'�ைக 

• எ+ெண� - ெபா��க� ேதைவயான அள� 

 

ெச��ைற 

1. ஒ& பா�திர�தி�, அ�சி மா� ம01� ைமதா மா� இர+ைட3� 
சலி��வ%'5 ேபா'5� ெகா�ள��. 

2. இத7ட$ ெபா��த ச��கைர, உ�*, எ� ம01� ேத�கா� பா� ேச���, 

சிறிதள� த+ண9� ஊ0றி ேதாைச மா� பத�தி0; ந$றாக கைர��� 
ெகா�ள��. 

3. ப%$ ஒ& வாணலிய%� எ+ெண� ஊ0றி, காய ைவ�க��. எ+ெண� 
ந$றாக� கா�=த��, >1�; அ?ைச எ+ெணய%� ஒ& நிமிட� ைவ�� 
எ5�� ப%$ அதைன� கைர�� ைவ���ள மாவ%0;� ைவ�க��. அ?சி� 
உ�ள எ+ெண� @'�னா� மா� அ?சி� ஒ'�� ெகா�A�. 

4. இ�ேபா� மB+5� அ?ைச மா�ட$ எ5�� எ+ைணய%� CD;� ப�யாக 
ைவ�க ேவ+5�. 

5. மா� ெவ=த��, சிறி� ேநர�தி� அ?சி� இ&=� ப%�3�. அ�ேபா� ேலசாக 
அ?ைச உதறினா� >1�; தனEயாக ப%�=� எ+ெணய%� வ%F�. 

6. >1�; ந$றாக ெவ=� ெபா$னEறமாக மா1� வைர தி&�ப%வ%'5 ேவக 
ைவ�� எ5�க��. மBதி இ&�;� மாைவ3� இேத ேபால, அ?G >1�காக 
ெபா��� எ5��� ெகா�ள��. 

7. இனE�*ட$ H�ய Gைவயான அ?G >1�; தயா�. 
 

�றி��: >1�; அ?G, ந9ளமான க�ப%ய%$ >ைனய%� வ%த வ%தமான வ�வ�களE� 
இ&�;�. இ� பா�திர� கைடகளE� கிைட�;�. 
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Contributor: Angu Aparna 

ேத�கா� ப�ப� 
 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• ேத�கா� �&வ� - 4 க� 

• ச��கைர - 4 க� 

• பா� - ½ க� 

• ஏல�கா�� J� – சிறிதள� 

 

ெச��ைற 

1. ஒ& வாணலிைய அ5�ப%� ைவ�� @ேட0றி, அதி� ேத�கா� �&வைல� 
ேபா'5 5 வ%னா�க� வ1�� எ5��� ெகா�ள ேவ+5�. 

2. ப%$ இ$ெனா& பா�திர�தி� ச��கைரைய� ேபா'5 அதி� ஒ& க� த+ண 9� 
வ%'5, ெகாதி�க ைவ�க ேவ+5�. த+ண 9� ெகாதி�க ஆர�ப%�;� ெபாF� 
பாைல ஊ0றி சில வ%னா�க� வ%'5 இற�கி எ5��� ெகா�ள��. இதைன 
வ�க'�ய%� வ��� எ5�� ெகா�ள��. இ�ேபா� வ��க'�ய ச��கைர� 
பாைக மB+5� ெகாதி�க வ%ட��. 

3. பா� ெகாதி�க ஆர�ப%�த��, அ5�ைப மிதமான @'�� ைவ��, வ1�� 
ைவ���ள ேத�கா� �&வைல� ேபா'5 ந$றாக� கிளற ேவ+5�. 
ேத�கா� �&வ� ச��கைர� பா;ட$ ந$றாக� கல=� ெக'�யா;� வைர 
அ��க� கிளறி வ%ட ேவ+5�. 

4. கலைவ சிறி� ெக'�யாகிய�� ஏல�கா� Jைள� ேபா'5 கிளறி அ5�ைப 
அைண�க��. ப%ற; இதைன ஒ& ெந� தடவ%ய த'�� ெகா'�, பர�ப%� 
ெகா�ள��. இ� ஆறிய�� ப�ப%களாக ெவ'� எ5��� ெகா�ள��. 

 

�றி�� 

• ப�ப% மிக�� ெக'�யா;� வைர அ5�ப%� ைவ�க� Hடா�. ஓரள� 
ந$றாக ேச�=தா0 ேபா� வ=த�ட$ இற�கி வ%ட ேவ+5�. இ�ைல 
எ$றா� ப�ப% �+5க� ேபாட வராம� உதி�யாக இ&�;�. 

• ேத�கா� �&�� ேபா� ேமலாக� �&வ ேவ+5�. அ� C�ேயா5 
ேச��� �&வ� Hடா�. 
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Contributor: Jayanthy 

பாதா  ேக� 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• பாதா� ப&�* - 1 க�  

• ச��கைர - 2 க�  

• ெந� - 1 க�  

• ேகச� ப�ட� - 1 சி'�ைக 

 

ெச��ைற  

1. பாதா� ப&�ைப G5ந9�� 1 அ�ல� 2 மண% ேநர� ஊற ைவ�க��. 
2. ஊறிய ப&�*கைள� ேதா� உ���, சிறிதள� த+ண9� ேச���, மி�சிய%� 

ைநசாக அைர���ெகா�ள��. 
3. ஒ& அ� கனமான கடாய%�, 2 கர+� த+ண9� ேச��� ச��கைரைய� 

ேபா'5 பா; ைவ�க��. 
4. ஒ& சி'�ைக ேகச� ப�ட� ேச��க��. 
5. 2 க�ப%� பத� வர ேவ+5� - அ=த� பா; ெக'�யாக வர� 

ெதாட�;�ேபா�, சிறிதள� எ5�� இர+5 வ%ர�களE� ைவ�� ப%���� 
பா��தா�, 2 க�ப%க� வ&�. இ�தா$ ெக'�� பா;. 

6. இ�ேபா� அைர�� ைவ�த பாதா� வ%Fைத அதி� ேச��க��. 
7. ந$றாக� கிளறி�ெகா+ேட இ&�;�ேபா�, பா�திர�தி� ஒ'5கிறா� ேபால 

வ&�ேபா�, உ&�கிய ெந�ைய ேச��க��. 
8. ந$றாக� கிளறி, பா�திர�தி� ஒ'டாம� வ&�ேபா� இற�கி, ஒ& ெந� 

தடவ%ய அகல� த'�� அ�ல� ேக� 'ேரய%� ெகா'ட��. 
9. அ� ெக'� ஆக� ெதாட�;�ேபா� வ%�ைலக� ேபாட��. 
10. Gைவயான பாதா� ேக� தயா�. 
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Contributor: Jayanthy 

த!பாவள# ேலகிய  

 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• G�; - 25 கிரா�  

• ஓம� - 25 கிரா�  

• சி�திர�ைத - 25 கிரா�  

• க+டதி�ப%லி - 25 கிரா�  

• அ�சி�தி�ப%லி - 25 கிரா�  

• லவ�க�ப'ைட - 2 �+5க�  

• கசகசா - 10 கிரா�  

• ேசா�* (வ%&�பமி&=தா�) - 10 கிரா�  

• கிரா�* (லவ�க�) - 10 கிரா�  

• மிள; - 50 கிரா�  

• சீரக� - 25 கிரா�  

• ெந� - 1 க�  

• ந�ெல+ெண� - 5 !"#$  

• ேத$ - 1 கர+�  

• ெவ�ல� - இைத ெச�>ைறய%� ெசா�கிேற$ 

 

ெச��ைற 

1. ேமேல ெகா5���ளவ0றி� ெந�, எ+ெண�, ெவ�ல�, ேத$ ந9�கலாக, 

ம0றவ0ைறெய�லா� ஒ& ெவ01 வாணலிய%�, ஒPெவா$றாக� ேபா'5, 

ந�ல வாசைன வ&� வைர வ1�க ேவ+5�. 
2. ஆறிய ப%ற;, அைன�ைத3� மி�ஸிய%� ந$; ைநசாக 

அைர���ெகா�ள��. 
3. வ%&�ப>�ளவ�க� சலி��� ெகா�ளலா�. நா$ சலி�பதி�ைல. 

இ�ேபா� இ=த ப�ட�, ஒ& க�ப%� எPவள� வ&கிறேதா, அேத அள� 
ெபா��த ெவ�ல� எ5��� ெகா�ள��. 

4. இ�ேபா� ெவ�ல�ைத ஒ& வாணலிய%� ேபா'5, அ� கைர=த�ட$ 
அ5�ைப அைண�� வ%'5, அF�; ேபாக வ�க'�� ெகா�ள��. 

5. இ=த ெவ�ல� கைரசைல மB+5� வாணலிய%� ெகா'�, ஒ& நிமிட� 
கழி��, அதி� அைர�� ைவ���ள ெபௗடைர� ெகா'ட��.  
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6. கிளறி�ெகா+ேட இ&�க ேவ+5�. இ�ேபா� உடேன ெந�, ந�ெல+ெண� 
இர+ைட3� வ%ட ேவ+5�. 

7. இ�ேபா� ஓர�களE� ஒ'டாம� வ&�. தளர இ&�;� பத�திேலேய இற�கி 
ைவ�� வ%ட ேவ+5�. 

8. இற�கி ைவ�த�ட$ அதி� ேதைன வ%ட��. 
9. ெகாTச ேநர�தி� தாேன இ1கி� ெகா+5 வ%5� ேலகிய�. 
10. ந�ல ெக'�யான ப%ற; எ5�தா�, ப%ற; பா�திர�ைத வ%'5 எ5�க 

>�யாம� ேபா� வ%5�. 
11. ஒ& ேவைள இ1கி� ேபா� எ5�க வராம� இ&=தா�, அைத மB+5� 

அ5�ப%� ைவ�� சிறி� ந�ெல+ெண� வ%'5� கிளறினா� மB+5� 
இள;�. 

12. இதி� நா$ இTசி ேச��கவ%�ைல. அத0; பதி� G�; ேச��ேப$. 
13. இ�ேக ;றி�ப%'ட ப�ட�� அைன��ேம உடU�;�, வய%01�;� மிக�� 

ந$ைம ேச��பைவ. 
14. தி�ப%லி வைகக� தைசகA�; மிக�� ந�லைவ. 
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Contributor: Kasri66 

ேகா%ைம அ'வா 

 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• ச�பா ேகா�ைம அ�ல� ேகா�ைம ரைவ - 1 க� 

• ச��கைர - 3 க� ( சில� ெர+டைர க� ேபா'5� ெச�வ�) 
• ெந� – ¾ க� அ�ல� 1 க� 

• ஏல�கா� J� - ேதைவயான அள� 

• ேகச� கல� - ேதைவயான அள� 

• >=தி�  - ேதைவயான அள� (சீவ%ய�); *திதாக >ய0சி ெச�பவ�க� 10-

லி&=� 12 எ5��� ெகா�ள��. 
 

ெச��ைற 

1. ேகா�ைமய%� ெச�ய வ%&�ப%னா� >த� நா� இரேவ ேகா�ைமைய ஊற 
வ%ட��. அ'V"' 12 மண% ேநர� ஊறினா� தா$ ந$; காY�. ரைவய%� 
ெச�ய வ%&�ப%னா� ஆ1 மண% ேநர� ஊறினா� ேபா��. அதனா� 

காைலய%� ஊற ேபாட��.  

2. இைத ந$; ேதாைச�; அைர�ப� ேபால கிைர+ட�� அைர�க��. 
மி�சிய%� அைர�ப� அPவள� ந$; வரா�. அைர�� ச�ைக எ�லா� 
ேபாக பாைல ெர+5 CY மண% ேநர� ஊற ைவ�க��.  

3. இ=த பா� ேமேல த+ண9&� கீேழ பாUமாக இ&�;�. ேமU�ள ந9ைர 
இ&��வ%'5, பா� ெர+5 க� வ&�ப� எ5�க��. அதாவ� ந9ைர 
இ&��வ%'5 பாைல அள�க��. பா� ெர+5 க� வ=தா� ச�. ;ைற3� 
எ$றா� ெவ1� ந9� வ%'5 ெர+5 க� ஆ�க��.  

4. ஒ& நா$"�� வாணலிய%� ச��கைரைய� ேபா'5 CD;� வைர ந9� 
வ%'5, ச��கைர கைர=த�� ந$; ெகாதி�;� ேபா� ெர+5 "#$ பா� 
வ%'டா� அF�; Zைர�� வ&�. அைத கர+�யா� எ5��� ேபாட��.  

5. இனE ப�க�தி� ஒ& அ5�ப%� 4 அ�ல� 5 க� ந9ைர ெகாதி�கவ%ட��. 
ெகாதி�;�ேபா� அ5�ைப அைண�காம� சி�மி� ைவ�க��. இ�ேபா� 
ச��கைரய%� பா; வ=தி&�;�. ஒ& க�ப%� பா; வ=த��, ேகச� கல� 
ேச���, எ5�� ைவ�தி&�;� ேகா�ைம பாைல வ%'5 ந$; கிளற��. 
அ5�* சி�மிேலேய இ&�க'5�.  
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6. பா� ந$; பா;ட$ ேச�=� ெகா+ட��, அ�வா ெக'�யாக ஆர�ப%�;�. 
இ�ேபா� ப�க�தி� அ5�ப%� இ&�;� ெகாதி ந9�� ஒ& க� எ5�� 
அ�வாவ%� வ%'5 மB+5� கிளற��.  

7. மB+5� ேகா�ைம பா� ெவ=� அ�வா பத���; வ&�. மB+5� 
இ$ெனா& க� ெகாதி ந9� ேச���� கிளற��. ெக'�யான�� C$றாவ� 
கிளா" ெகாதி ந9�. இ�ப� ெகாதி ந9� ேச��� கிளற கிளற அ�வா க+ணா� 
ேபால ந$; ெவ=� வ&�. அள�� ந$; காY�.  

8. இனE ஏல�J� ேபா'5 ெந�ைய ெகாTச ெகாTசமாக ஊ0றி� கிளற��. 
ெந� Hட நா$ ெசா$ன அள� ப%��கா�. அ�ப�ேய ெந� அதிகமானாU� 
அதிக�ப� ெந�ைய அ�வா ெவளEேய க�கிவ%5�.  

9. அ�வா ஒ'டாம� வ=த�� சீவ%ய >=தி�ைய� ெகாTச� அல�க��க 
ைவ��வ%'5, மBதிைய அ�வாவ%� ெகா'� கிளற��. ேமேல அைர C� 
ெலம$ ஜூ" வ%'5 ஒ& கிள1 கிளறினா� ச��கைர உைரவைத� 
த5�கலா�. அ�வா��; ஒ& glossy look கிைட�;�. இனE அ�வாைவ ெந� 
தடவ%ய த'�� ெகா'�, ஆறிய�� �+5 ேபாட��.  
 

�றி��  

• >=தி�ைய ேமேல ெந�ைய brush ப+ண% ைம�ேராேவவ%� ேலசாக @5 
ப5�தி ப%$ சி�" க'ைடய%� சீவ%னா� வ1�த >=தி� பா��க�� 
சா�ப%ட�� ெமா1ெமா1�பாக இ&�;�. 

• ெந� க�கினாU� அ�தா$ பத�. பா�திர�தி� ஒ'டாம� வ=தாU� பத� 
தா$. அதிக�ப� ெந�ைய வ��� ேவ1 "வ 9'" ெச�ய உபேயாகி�கலா�. 

• இ� ெகாTச� ேவைல இF�தாU� ந$றாக வ&�. இைதெய�லா� ெச�ய 
ேநர� கிைடயா� எ$பவ�கA�;� ஈஸியா ெச�ய ஒ& ெச�>ைற 
ெசா�ேற$. 

 

ெர+5 க� ேகா�ைம மாைவ (Gமா� 400 கிரா�) ச�பா�தி�; ப%ைசவ� ேபால 
ப%ைச=� ஒ& G�தமான ெவ�ைள� �ண%ய%� ந$; >�=� அ� >F;� வைர 
Gமா� நாU க� ந9�� >�கி ைவ�க��. மா� அைசயாம� ெர+5 CY மண% 
ேநர� இ&�க'5�. இ=த மாைவ� �ண%ைய வ%'5 ெவளEேய எ5�காமேலேய 
ைககளா� ப%ைசய��. பா� வ&�. �ண%�;� மா� ஜP� ேபால இ&�;�. 
பாைல ம'5� ப%ழி=� ப%ழி=� (எ�லா� த+ண 9&�;�ேளேய ெச�ய��) பா� 
வ=� C'ைட சிறியதாக ஆன�� ந$; ப%ழி=� எ5���ெகா�ள��. இ=த� 
பாைல அைர மண% ேநர� ைவ�தா� ந9� ேமலாக�� பா� கீழாக�� நி0;�. 
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ேமேல3�ள ந9ைர வ��� ேமேல >த� >ைறய%� ெசா$ன� ேபால 2 க� பா� 
எ5�� அேத >ைறய%� மBதிைய? ெச�ய��. கிைர+ட� இ�லாதவ�க�, ேநர� 
இ�லாதவ�க� இ�ப� ெச�யலா�. இ� நி?சயமாக ந$; வ&�.  
ச��கைர ம'5� சில� எ5�;� மா��; ெர+5 ப�; எ$1 ெச�வ�. இனE�* 
அதிக� ேவ+டாதவ� CY க� எ5�கலா�. 
 

இ=த ெர+டாவ� >ைற Hட ெச�ய ேநர� இ�லாதவ�க� ெர�ேம' அ�வா 
ெச�யலா�. இ� ஒ& ெர+5 நா�தா$ வ&�. வ�வ� கிைட�கா�. இத0; ஒ& 
க� ேகா�ைம மா��; ஒ+ணைர க� ச��கைர ேதைவ. 
 

ஒ& க� மாைவ ஒ& வாணலிய%� ெந� வ%'5, ந$; வாசைன வ&� வைர 
வ1�க��. ெந��; அள� இ�ைல. மா� ந$; வ1பட ேவ+5�. ப�க�தி� 
ஒ& பா�திர�தி� ந9ைர ெகாதி�க வ%ட��. மா� வ1ப'5 ந$; மணமாக 
வ=த��, ெகாதி ந9ைர ேகச��; ெச�வ� ேபால வ%'5 மா� ெக'�யான�� 
ச��கைரைய3� ெகா'�, (அ5�* சி�மி� இ&�க'5�) ேகச� கல�, ஏல�J� 
ேபா'5 ச��கைர ந$; ேச�=� ெகா+ட�� ேமேல மB+5� ெகாTச� ெந� வ%'5 
த'�� ெகா'� >=தி��ப&�*கைள வ1���ேபா'5 அல�க��க��. இ� 
ெச�வ� Gலப�. நிமிஷ���;� ஆகிவ%5�. ச��கைரைய பா; வராம� ேநர�யாக 
ேச��பதா� �+5 ேபாட வரா�. 
 

�றி��: ெபா�வாக எ�லா அ�வா��;� ந�ல ெந� வ%'5 ெச�வ�தா$ ந�ல�. 
டா�டா, பG ெந� அPவளவாக ந$றாக வரா�. 
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ைமதா அ'வா 

இதி� C$1 >ைற உ�ளன. ஒ$1 ைமதா�ட$ ந9� ேச��� ெச�3� சாதாரண  

அ�வா, இர+டாவ� பா� ேச��� ெச�வ�, C$றாவ� ேத�கா� பா� ேச��ப�. 
C$ைற3� த&கிேற$. 
 

�த' வைக 

ைமதா 1 க� (200 கிரா�); ச��கைர 3 க� (600 கிரா�); ெந� 1 க� (200 கிரா�); ஏல�J�, 

ேகச� கல�, >=தி�� �+5க�. 
 

மாைவ சலி�� 3 க� ந9� வ%'5 க'�ய%�லாம� கைர�� 4 மண% ேநர� 
ைவ�க��. ேகச� கலைர3� மாவ%ேலேய கல=� வ%ட��. இதி� ேமேல 
ேகா�ைம அ�வா��;? ெசா$ன மாதி� ந9ைர வ��க� ேதைவய%�ைல. 
ச��கைரய%� ந9� வ%'5 அF�ெக5�த ப%$ ஒ& க�ப%� பா; வ=த�� மா�� 
கைரசைல அ�ப�ேய ேச��� கிளற��. வ%&�ப%னா� ேகா�ைம அ�வா��; 
ெசா$ன மாதி� ெகாதி ந9� வ%'5 நிதானமாக� கிளறினா� மா� ந$; ேவ;�. 
அ�வா ெக'��ப'ட�� ெந�ைய சிறி� சிறிதாக வ%'5 ெந� க�க� 
ெதாட�கிய�� (அ�ல� பா�திர�தி� ஒ'டாம� வ=த��) ஏல�J� 
>=தி��ப&�* ேச��� ெந� தடவ%ய த'�� ெகா'� ஆறிய�� �+5 ேபாட��. 
 

ெர)டா  வைக 

ேமேல ெசா$ன அள� தா$. மா�ட$ ந9&�; பதி� பா� 3 க� வ%'5 ேகச� 
கல&�; பதி� ேரா" ப�ட� கல=� ைவ�க��. அ=த >ைறய%� ெசா$ன� 
ேபால 4 மண% ேநர� ஊறவ%ட ேவ+டா�. ஒ& மண% ேநர� ேபா��. 
ம�தெத�லா� அேத >ைறதா$. த'�� ெகா'�ய�� ெவ�ள� வ%ைதகளா� 
அல�க��க��. 
 

+,றாவ% வைக 

ேத�காைய அைர�� 3 க� பா� எ5�க��. இதி� மாைவ� கைர�� ஒ& 
மா1தU�; ஆ�ப%� �c$ கல� ேச��� ைவ�க��. ஊறேவ ேவ+டா�. ச��கைர 
பா; வ=த�� மாைவ� ெகா'� ெக'�யா;� ேபா� சைமயU�;� பய$ப5�த� 
H�ய ேத�கா� எ+ெண� வ%'5, (இ� வாசைன�;� தா$, வ%&�பாதவ�க� 
வ%'5 வ%ட��) ஏல�J� ேச���, ெந� வ%'5 கிளறி வாணலிய%� ஒ'டாம� 
வ=த�� அ�ல� ெந� க�க ஆர�ப%�த�� த'�� ெகா'� >=தி�, ெவ�ள� 
வ%ைத இவ0ைற ேமேல Jவ% அல�க��க��. ஆறிய�� �+5 ேபாடலா�. 
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ஜா�கி. 

 

>F உA�த� ப&�* ஒ& க� எ$றா� ஒ& !"#$ ப?ச�சி ேதைவ. இ=தள� 
ப&�* எ5���ெகா+டா� ச��கைர 400 கிரா� ேவ+5�. அ� தவ%ர ேகச� கல� 
அ�ல� ஜிேலப% கல� ப�ட� கைடய%� கிைட�;�. ஏல�J� ேவ+டா�, ேரா" 
எெச$" ேபாடலா�.  
 

உA=ைத3� அ�சிைய3� அைர மண% ேநர� ஊற ைவ�� கிைர+ட�� த+ண9� 
வ%டாம� ெவ+ெண� ேபா$1 ைநசாக அைர�க ேவ+5�. இ=த மா� த+ண 9�� 
ேபா'டா� ப=� ேபால ேமேல மித�;�. மாைவ வழி�;� >$ ெகாTச� ஜா�கி� 
கல� ேச��க��. இனE ஒ& வாயக$ற பா�திர�தி� ச��கைரைய� ேபா'5 CD;� 
வைர ந9� வ%'5 ச��கைர கைர=த�� அF�ெக5�� ஒ& க�ப%� பா; கா�?ச��. 
பா; வ=த�� அதிU� ெகாTச� ஜா�கி� கல� ெபா� ேச��� ேரா" எெச$G� 
ேச��� இற�க��. இனE ஒ& அ� த'ைடயான கடா� அ�ல� ஒ& ப%ரஷ� 
ேபனE� எ+ெண� வ%'5 ந$; காய வ%ட��. ஜா�கி� ெர' இ&=தா� அைத 
உபேயாகி�கலா�. இ�லாவ%'டா� ஒ& கனமான பாலித9$ கவ� எ5�� அதி� 
மாைவ� ேபா'5 ேமேல ஒ& ர�ப� பா+' ேபா'5 இ&�க� க'�, ஒ& >ைனைய 
க�தி��� ப%ழிய��. ந5வ%� ஓ'ைட வ%'5 G0றிU� வைளய வைளயமாக� 
ப%ழிய��. எ+ெண� ந$; கா�=த�� அ5�ைப நிதானமாக ைவ�க��. Induction 

stove இ&=தா� ஒேர temperatureஇ� ைவ�கலா�. ஜா�கி� தி&�*� க�ப% இ&=தா� 
அ��ப�க� ேமலாக� தி&�ப%, ெவ=த�� பாகி� ேபா'5 (அTG நிமிட� 
ைவ�தி&=�) ஒ& தா�பாள�தி� எ5�� ைவ�க��.  
 

�றி��: ஒ& ஜா�கி� ப%ழி=�, ப�க�திேலேய இ$ெனா$1 ப%ழி=தா� கைலயாம� 
இ&�;�. இத0; அ� த'ைடயான வாணலி தா$ ேவ+5�. 
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க/ க/ ப�ப� 
 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• கசகசா – ½ க�  

• ேத�கா� – ½ க� (�&வ%ய�) 
• >=தி� – 10 

• ச��கைர – 1 க�  

• பா� - ½ க�  

• ேகாேகா ப�ட� – 1 !"#$  

• ெந� - ேதைவயான அள� 

 

ெச��ைற 

1. கசகசாைவ G�த� ெச�� அதாவ� ஒ& க�ப%� CD;� வைர ந9� வ%'5 ! 
ப%�ட�� அதிக� அைச�காம� வ�க'ட, ;�ைப ம+ இ&=தா� அ�ய%� 
நி$1 வ%5�. இ�ப� வ�க'�ய கசகசாைவ >=தி��ப&�*ட$ பாலி� ஊற 
ைவ�க��. ஒ& மண% ேநர� ஊறிய��, ேத�கா� �&வUட$ மி�சிய%� 
ந$; ைநசாக அைர�க��. இ� ந$; அைரப'5வ%5�. அதிக� ந9� வ%ட 
ேவ+டா�. சில� கசகசாைவ3� >=தி�ைய3� அளவான த+ண9�� 
ஊறைவ�� ேத�கா3ட$ அைர�� ேமேல ேதைவ�ப'டா� பா� வ%'5 
அைர�ப�.  

2. நா$"�� வாணலிய%� ச��கைரைய� ேபா'5, ந9� வ%'5 கைர=த��, ஒ& 
"#$ பா�வ%'5 அF�ைக எ5�க��.  

3. ஒ& க�ப%� பத� பா; வ=த�� அைர�த வ%Fைத� ெகா'� கிளற��.  

4. கலைவ ெக'��ப5� ேநர� ேகாேகா ெபௗடைர3� கல=� க'�ய%$றி 
கல=� ெந� வ%'5� கிளற��.  

5. வ%F� #�� வ&� வைர ெந� வ%'டா� ேபா��. அ5�ைப அைண�� 
வ%'5 கர+�யா� நிதானமாக� கிளற ஒ& ப=� ேபால ேமேல வ=�வ%5�. 
இைத ஒ& ெந� தடவ%ய த'�� ெகா'� வ%�ைல ேபாட��. ச��கைர 
அள� ;ைற=தா� அ�வா பத�தி� நி$1வ%5�. 
 

�றி�� 

• கசகசா எ$ப� அதிகமானா� ேபாைத வ&� எ$1 பல நா5களE� தைட 
ெச�ய�ப'ட�. இ� அள�ட$ சா�ப%ட உட�*�; ந�ல�. உட� @5 
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தண%�;�. ெவ1� கசகசாைவ அ�வா/ப�ப% ெச�தா� ஒ& வ%த வாசைன3� 
கல&மா� இ&�;�. இ� சில� வ%&�பமா'டா�க� எ$பதா� 
ேகாேகா ப�ட� ேச��ப�. ேகாேகா ப�ட� ேச��தா� சீ�கிரேம ெக'��ப5�.  

• ெப+கA�; ஏ0ப5� ெவ'ைட @'�0; இைத ெச�� சா�ப%ட ;ணமா;�.  
வ 9'�� சி1 ;ழ=ைதக� உட�* ேதறாம� இ&=தா� இைத மாத� ஒ& 
>ைற ெச�� தரலா�.  

• ரா�தி�ேய கா� "#$ கசகசாைவ ந9�� கFவ% ஊறைவ��, அ��ட$ ஒேர 
ஒ& பாதா� ப&�ைப3� ஊறைவ��, காைல எF=த�� அ�மிய%� ைநசாக 
அைர��, (மி�சிய%� இ=த அள� அைர�க >�யா�) பா� ச0ேற dilute 

ெச�� அதி� இ=த அைர�த வ%Fைத� ேபா'5, ந$; கிளறி கா�?சி, 
ச��கைர ேச��� வள&� ;ழ=ைதகA�;� த=தா� உட�* ப%��;�. அள� 
அதிகமானா� சி1 ;ழ=ைதக� J�கி�ெகா+ேட இ&�ப�. அதனா� 
எ?ச��ைகயாக இ&�க��.  
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ல�0 பாச1தி 
 

வ 9'�� ல'5 ெச�3� ேபா� ஆறிவ%'டா�, கைடசிய%� #=தியாக நி$1வ%5�. 
அ�ல� ல'5 ெச�� சா�ப%டாம� மB=� வ%5�. அ�ப� #=தியாக மB=தாேலா, 

ல'டாக மB=தாேலா நாU ல'5 எ5�� மி�சிய%� ஒ$றி+டாக� ெபா��க��. 
அைர லி'ட� பாைல G+ட� கா�?சி, ஏல�J� ேச���, ெபா��த ல'ைட3� 
ேபா'5 இற�க��. "வ 9' ப�தா� எ$பவ�க� 2 ேடப%� "#$ ச��கைர 
ேச��கலா�. ஆறிய�� ப%�'ஜி� ைவ�� ேமேல வ1�த ந'" Jவ% சா�ப%ட��. 
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மின# ைடம,� க�/ 

 

ஒ& க� ைமதாவ%� ஒ& ேடப%� "#$ அ�சி மா�, உ�*, ெப&�காய�, கார� 
ெபா�, வ%&�ப%னா� மசாலா ெபா� (இ� இ�லாமேலேய ந$றாக வ&�), ஓம� 
அ�ல� சீரக� ஒ& "#$ ேச��� கல�க��. இ� தவ%ர, ெர+5 ேடப%� "#$ 
ரைவைய சிவ�காம�, ஆனா� ந$; வ1ப5�ப� வ1���ெகா�ள��. வ1�த 
ேவ��கடைல� ேதாைல ந9�கிவ%'5, கரகர�பாக� ெபா��க��, ெவ�ைள எ�ைள 
சிவ�காம� வ1���ெகா�ள��. இ�ேபா� மா�� கலைவ3ட$, ரைவ, 

ேவ�கடைல ெபா�, எ� எ�லா� ேச��� கல=�, ெர+5 ேடப%� "#$ 
எ+ெணைய ந$; கா�?சி� ெகா'� ந$; ப%சிற��. எ+ெண� மா� >F�க� 
ப5�ப� ப%சிறி�ெகா+5, ந9� வ%'5 ச�பா�தி மா� ேபால ெக'�யாக� ப%ைச=�  

ப�� நிமிட� ஊறவ%ட��. எ�, ேவ�கடைலய%� எ+ெண� இ&�பதா� ந$; 
இ&�;�. இைத ெப�ய ச�பா�திகளாக இ'5 fork ஆ� அ�க�ேக prick ெச��, 

க�தியா� கீறி ெபா��க��. 
 

�றி�� 

• Fork ெகா+5 prick ெச�வதா� உ�பா�. ெபா1ைம இ&=தா� சி$ன சி$ன 
ச�பா�திகளாக� த'ைட அளவ%� ெச�யலா�. மB�ய� ச�பா�தியாக இ'5 
நா$காக� கீறி� ெபா��கலா�. ேஷ�" ந� வ%&�ப� தா$.  

• சி1வ�கA�; papdi chat ேபால ெச�� த=தா� மிக�� வ%&�ப%? சா�ப%5வ�. 
எ+ெண� அதிக� ;��காத தி$ப+ட� இ�. >1�; ெச�� பழ�க� 
இ�லாதவ�க� ப+�ைக�;? ெச�� பா��கலா�. 
 

  

 


