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 Contributor: Amrudha 
Ada Pradhaman 

 

Ingredients 

• Rice ada - 1 cup 

• Jaggery - 1 ½ cup 

• Coconut milk - 1 ½ cups 

• Coconut grated - 2 tbsp 

• Cashew nuts - 2 tbsp 

• Raisins - 2 tbsp 

• Cardamom powder - 1/4 tsp 

• Ghee - as needed 

 

Method 

1. Soak Ada in hot water for 30 minutes. After 30 minutes, run out the water fully 

and rinse the ada with cold water. This prevents the ada from its sticky nature. 

2. Again run out the water fully and keep it aside. 

3. Now soak jaggery in half cup of water and remove the impurities. 

4. In a pan, fry the cashew nuts, raisins and grated coconut with ghee separately. 

And keep them aside. 

5. Now in the pan, fry the ada with ghee in medium flame for 4 - 5 minutes. 

6. Then pour jaggery water to the ada and cook in low flame. Stir it well. 

7. When the ada thickens, add coconut milk, fried cashew nuts, raisins, cardamom 

powder and grated coconut. Stir well and switch off the flame. 

8. Delicious Ada Pradhaman is ready. 
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Contributor: Amrudha 

அ�ப�  

 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• ப�ச�சி – ¾ க�  

• ேத�கா – ½ க� (��வ�ய�)  

• ஏல�கா ெபா� – ¼ ����   

• ெவ�ல� - ஒ� க� (��வ�ய�)  

• ேகா�ைம மா$ – ½ க�  

• எ&ெண - ேதைவயான அள$ 

 

ெச��ைற 

1. அ�ப� ெசவத+, -� அ�சிைய ஒ� மண� ேநர� ஊற ைவ2�� 
ெகா34�க3. 

2. ப�� ஊற ைவ2த அ�சிய�� ந6ைர ந�, வ�2�, அ�சிைய ம78� எ82� 
மி�ஸிய�� அைர�க$�. சிறி� ந6: ேச:2� அ;த அ�சி<ட� ேத�கா, 

ஏல�கா ெபா� ேச:2� ம>&8� அைர2�� ெகா3ள$�. 
3. இர&8 ேடப�3 ��� அள$ ந6: வ�78 மி�ஸிைய� 

@2த�ப82தி�ெகா34�க3. அ;த ந6ைர ந6�க3 அைர2த மாவ�� கல;� 
ெகா3ளலா�.  

4. ப��ன:, அதி� ெவ�ல� ேச:�க$�. சிறி� ேநர� கழி2� அதி� ேகா�ைம 
ேச:2� ந�, கல�கி� ெகா34�க3. அ�ப� மாைவ, ேதாைச மாவ�� 
பத2தி+,� ெகா&8 வர$�. 

5. உடேனேய கடாய�� எ&ெண வ�78, அ� கா;த�� அ�ப மாைவ 
���� ெகா&8 இட$�. ெபா�கி ெபா�னDறமாக வ;தத�� மEப�க� 
தி��ப�� ேபா78 ெபா�2� எ8�க$�.  

6. ெவ�ல2ைத உ�களD� @ைவேக+ப ேச:2�� ெகா3ளலா�.  
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Contributor: jv_66 @ Jayanthy 

 

ரவாேகச� 
 

ேதைவயான� ெபா��க�  

• உ�Fமா ரைவ - 1 க�  

• ச:�கைர - 2 க�  

• -;தி� - 25 கிரா�  

• ஏல�கா, கிரா�F - சிறிதள$ (ெபா�2த�) 
• ெந - ¼ க�  

• ேகச� ப$ட: - 2 சி7�ைக 

• த&ண6: - 1 ½ க� 

 

ெச��ைற : 

1. ஒ� வா�பா2திர2தி� @8த&ண6: ைவ2�� ெகா3ள$�. 
2. ஒ� கடாய�� 2 ��� ெந வ�78, -;தி�கைள� ேபா78 சிவ�க வE2�, 

-;தி�ைய ம78� எ82� ஒ� த7�� ைவ2��ெகா3ள$�. 
3. அ;த� கடாய�� உ3ள ெந<ட� ேமG� ஒ� ��� ெந ேச:2�, 

ரைவைய� ேபா78 , சிவ�க வE�க$�. க�கி வ�ட�Hடா�. இைத 
வE�,�ேபாேத, ேகச� ப$டைர<� ேபா78 வ�ட$�. 

4. இ�ேபா�, தயாராக உ3ள @8த&ண6ைர எ82� அ8�ைப சி�மி� ைவ2�, 

ெகாIச� ெகாIசமாக அ;த ரைவய�� ம>� ஊ+றி�ெகா&ேட கிளற$�. 
5. இதிேலேய ரைவ ெவ;� வ�8�. த&ண 6: அதிக� ஆனாG� @ைவயாக 

இ��கா�. ,ைறவாக இ�;தா� ேவகா�. 
6. ச:�கைரைய ேச:�க$�. ெநைய ேச:�க$�. ஏல�ெபா�ைய� ேச:�க$�. 

வE2� ைவ2�3ள -;தி�ைய� ேச:�க$�. 
7. ைகவ�டாம� கிளறி, ப�க�களD� ஒ7டாம� வ��ேபா� இற�கி ைவ2� 

ப�மாற$�. 
8. @ைவயான ரவாேகச� தயா:. 
9. ேதைவயானா� திரா7ைச<� ேச:�கலா�. ச:�கைர அதிக� 

வ���பமி�லாதவ:க3 1 : 2 �, பதி� 1 ரைவ�, 1 ½ ச:�கைர ேபா78� 
ெகா3ளலா�. 
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Contributor: jv_66 @ Jayanthy 

 

உ��� வைட 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• -K உ4;� - 1 க�  

• ப�ச�சி - 2 ����  

• ப�ைசமிளகா - 2  

• உ�F - ேதைவ�ேக+ப  

• எ&ெண – ெபா�2ெத8�க 

 

ெச��ைற 

1. உ4;�� அ�சி<� ேச:2� கKவ� ஊற ைவ�க$�. 
2. கிைர&ட�� அைர2தா�, மா$ ந�றாக வ��. அதி� அைர�,�ேபா�, 

ப�ைச மிளகாைய� ேபாட ேவ&டா�. அைர படா�. அைத2 தனDயாக 
மி�சிய�� அைர2� மா$ட� கல�க$�. 

3. மி�சிய�G� மாைவ அைர�கலா�. ந�ல ைநசாக அைர2��ெகா3ள$�. 
மாைவ2 த&ண 6�� ேபா7டா� மித�க ேவ&8�. த&ண 6: வ�டாம�, 

சிறிதள$ ெதளD2� அைர�கேவ&8�. அைர�,�ேபாேத உ�ைப<� 
ேச:�க$�. 

4. வ���ப-3ளவ:க3, -K மிளைக<� அ�ப�ேய மாவ�� ேபா78 
ெசயலா�. 

5. ஒ� கடாய�� நிைறய எ&ெணைய� காய ைவ2�, ஒ� �ளD மாைவ� 
கி3ளD அதி� ேபா7டா�, ேமேல எK�ப� வ��. அ�தா� ந�றாக� 
கா;�3ளத+, அைடயாள�. அதி� வைடகைள த7�� ேபா78, அ8�ைப 
சி�மி� ைவ2� ெபா�2� எ8�க$�. 

6. @ைவயான உ4;� வைட தயா:. 
7. அ�சிைய<� ஊற ைவ2� அைர2தா� வைட ந�ல ெமாEெமாEெவன 

வ��. 
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Contributor: jv_66 @ Jayanthy 

 

ெவ�ல� ெகா �க�ைட - ேமாதக� 
 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• ப�ச�சி மா$ - 1 க�  

• உ�F - ¼ ����  

• எ&ெண - 2 ���� 

• த&ண6: - 1 ¼ க� 

• பா� - சிறிதள$ (ெதளD�க) 
 

#ரண� ெச�ய 

• ேத�கா ��வ� - 1 க�  

• ெபா�2த ெவ�ல� - 1 க�  

• அ�சிமா$ - சிறிதள$  

• -;தி�, பாதா� (வ���பமி�;தா�) – ெபா�யாக நE�கிய�  

• ஏல�ெபா� 

 

ெச��ைற 

1. அ�சிைய 1 மண� ேநர� ேபால ஊற ைவ2�, ந6ைர வ�2�, ஒ� @2தமான 
�ண�ய�� அைத� பர�ப� (நிழலி�) உல:2திய  ப��F, ந�ல ைநசான மாவாக 
(dry grind) அைர2��ெகா3ள$�. 

2. இைத சலி2�� ெகா3ள$�. 
3. ஒ� அ� கனமான வாணலிய�� த&ண6ைர வ�78, அதி� உ�F, எ&ெண 

இர&ைட<� ேச:2�, த&ண6: ந�றாக� ெகாதி�,�ேபா� அ8�ைப சி�மி� 
ைவ2�, இ;த அ�சி மாைவ அதி� ேபா78, ைகவ�டாம� கிளற$�. க7�க3 
இ��க�Hடா�. 

4. இைத இற�கி ைவ2�, சிறி� ஆறிய ப�ற,, அத� ம>� சிறிதள$ பா� 
ெதளD2�� ப�ைசய$�. இ�ப�� ெசவதா� ெகாK�க7ைடய�� வ��ச� 
வ�டா�. 

5. இவ+ைற சிறிய உ�&ைடகளாக எ82�, அத� ஓர�கைள -தலி� ந�றாக 
அK2தி த7ைட ஆ�கி�ெகா3ள$�. ப�ற, ந8வ�G� அK2தி வ�ட$�. 

6. இதி� தயா�2� ைவ2�3ள ெவ�ல� �ரண2ைத ைவ2�, ஓர�கைள 
எ�லா� ந8வ�� ேச:2� H�F ேபால ெசய$�. 
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7. ப��ன: இவ+ைற எ�லா� இ7லி� பாைனய�� ேவகைவ2� எ8�க$�. 
 

#ரண� தயா��க 

1. ஒ� கடாய��, (வ���பமி�;தா�) -;தி�, பாத� �&8கைள ெநய�� 
வE2��ெகா3ள$�. 

2. அ;த� கடாய�� 2 ��� த&ண6: வ�78, அதி� ெபா�2த ெவ�ல2ைத� 
ேபா78, அ� கைர;த$ட� எ82� வ�க7�� ெகா3ள$�. 

3. இ;த வ�க7�ய ெவ�ல2ைத கடாய�� ேபா78, அதி� ேத�கா ��வைல� 
ேபா78, ஏல�ெபா�ைய� ேபா78� கிளற$�. ேத�கா ��வலி� 
�&8கேள இ��க�Hடா�. 

4. ஒ�றாக� ேச:;� வ��ேபா�, சிறிதள$ அ�சிமாைவ2 Nவ� இற�கி 
வ�ட$�. 

5. இ;த� �ரண2ைத2தா� ெகாK�க7ைட ெசய உபேயாகி�க ேவ&8�. 
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Contributor: Angu Aparna 
ஜ&வ�சி பாயச� 

 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• ஜPவ�சி - 100 கிரா� 

• பா� - ஒ� லி7ட: 

• ச:�கைர - 200 கிரா� 

• ஏல�கா N3 - சிறிதள$ 

• வE2த -;தி��ப��F - 10 

• உல: திரா7ைச - 10 

• ேகச� ப$ட: – சிறிதள$ 

 

ெச��ைற 

1. -தலி� ஒ� வாணலிய�� ஜPவ�சிைய ேலசாக வE2� எ82�� 
ெகா3ள$�. 

2. ப�� ஒ� பா2திர2தி� பாைல ஊ+றி அதQட� வE2� ைவ2�3ள 
ஜPவ�சிைய� ேபா78 ேவக வ�ட$�. 

3. அ�சி ந�றாக ெவ;த�� ச:�கைரைய� ேச:�க$�. 
4. ப�� பாயச� ந�றாக ெகாதி வ;த$ட� அ8�ைப அைண2� வ�ட$�. 
5. இ�ெனா� வாணலிய�� சிறி� எ&ெண அ�ல� ெந ஊ+றி 

-;தி��ப��F ம+E� உல: திரா7ைச ேபா78 வE2� எ8�க$�. 
6. ப�� ேகச� ப$ட:, ஏல�கா N3, வE2� ைவ2�3ள -;தி�, திரா7ைசைய 

பாயச2தி� ேபா78 ந�றாக� கல�க$�. 
7. @ைவயான பாயச� தயா:. 
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Contributor: Amrudha 

ப��( வைட 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• கடைல� ப��F – ¾ க� 

• �வர� ப��F – ¼  க� 

• ப�ைச மிளகா - 2 

• சிவ�F மிளகா - 3 

• ெவ�காய� - 1 (நE�கிய�) 
• கறிேவ�ப�ைல – சிறிதள$  

• ெப��காய�, உ�F – ேதைவ�ேக+ப 

 

ெச��ைற 

1. கடைல� ப��F, �வர� ப��F இர&ைட<� ஒ� மண�ேநர� ஊற ைவ2�� 
ெகா34�க3. ப��ன: ந6ைர வ�க7�, அதிலி�;� ஊறிய ப��F ஒ� கா� 
க� தனDயாக எ82� ைவ2�� ெகா34�க3. 

2. ம>தமி��,� ஊறிய ப��Fட� ப�ைச மிளகா, சிவ�F மிளகா, 

ெப��காய�, உ�F ேச:2� அைர2�� ெகா34�க3. இ�ெபாK� அைர2த 
மா$ட� கறிேவ�ப�ைல, ெவ�காய� ம+E� தனDயாக எ82� ைவ2த கா� 
க� ப��ைப� ேபா78 ப�ைச;� ெகா34�க3. 

3. சி�ன� சி�ன த7ைடயாக2 த7� எ&ெணய�� ேபா78 ெபா�2� 
எ8�க$�. 
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Contributor: Amrudha 

ேபாள* 
 ேதைவயான� ெபா��க� 

• ைமதா - 1 க� 

• கடைல� ப��F – ½ க� 

• ேத�கா – ¼ ��வ�ய� 

• ெவ�ல� – ¾ க� 

• ஏல�கா ெபா� – ேதைவ�ேக+ப 

• மIச3 N3 - ஒ� சி7�ைக 

• எ&ெண – ேதைவ�ேக+ப 

• வாைழ இைல - ேபாளD த7ட 

 

ெச��ைற 

1. ைமதா மா$ட� மIச3 N3, ந6: ேச:2� ந�றாக� ப�ைச;� ெகா34�க3. 
2. அதி� சிறி� எ&ெண வ�78� ப�ைச;� இர&8 அ�ல� R�E மண� 

ேநர� எ&ெணய�� மா$ ந�றாக ஊற R� ைவ2�� ெகா34�க3.  
 

#ரண� ெச��ைற 

1. கடைல� ப��ைப ,ைழவாக ேவக ைவ2�� ெகா34�க3. ப��ன: ந6ைர 
வ�2� ப��ைப உலர ைவ<�க3.  

2. உல:;த�� அதி� ேத�கா, ெவ�ல�, ஏல�கா, ெந ேச:2� அைர2�� 
ெகா3ள$�. அதைன உ�&ைடகளாக உ�7� ைவ�க ேவ&8�. 
 

ேபாள* ெச��ைற 

1. வாைழ இைலய�� சிறி� எ&ெண தடவ� ைவ2� ெகா34�க3. அதி� 
சி�ன உ�&ைடயாக மாவ�ைன எ82� வ7டமாக2 த7�� ெகா34�க3.  

2. ப��ன: �ரண� உ�&ைடைய அத� ந8வ�� ைவ2� த7�ய மாவ�ைன 
Rட$�.  

3. ப�ற, அைத ெரா7� ேபா� த7ட$�. சிறி� எ&ெண வ�78 அதைன 
Sடான ேதாைச� க�லி� ேபா78 எ82தா� ேபாளD ெர�. 
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Contributor: jv_66 @ Jayanthy 
+�ய, 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• ைமதாமா$ - 3/4 க�  

• அ�சிமா$ - 1 ����  

• மIச3 N3 - 2 சி7�ைக  

• சைமய� ேசாடா - 1 சி7�ைக  

• உ�F - 1 சி7�ைக 

• எ&ெண - ெபா�2ெத8�க  

#ரண� தயா��க 

• ேத�கா ��வ� - 1 க�  

• ெவ�ல� ெபா�2த� - 1 க�  

• ஏல�ெபா� 

• அ�சிமா$ – சிறிதள$ 

 

ெச��ைற 

1. ெவ�ல�ெபா�ைய கடாய�� சிறிதள$ (1 ���) த&ண 6: ேச:2� ந6:�க� 
ெச�, வ�க7�� ெகா3ள$�. கடாய�� இைத�ெகா7�, ேத�கா ��வ�, 

ஏல�ெபா�ைய� ேச:2� ஒ�றாக� ேச:;� வ��ேபா� அ�சிமாைவ2 Nவ� 
கிளறி இற�கி ைவ�க$�. இ�தா� �ரண�. இவ+ைற சிறிய 
உ�&ைடகளாக� ப��2� ைவ2�� ெகா3ள$�. இதி� இ�ெனா� 
-ைறயாக, கடைல�ப��ைப ேவக ைவ2�, அதQட� ேத�கா ��வ�, 

ெவ�ல� ேச:2� அைர2�, அைத அ8�ப�� சிறிதள$ கிளறி 
ைவ2��ெகா&8� �ரணமாக உபேயாகி�கலா�. 

2. ஒ� பா2திர2தி� ைமதா, அ�சி மா$, உ�F, மIச3 N3, சைமய� ேசாடா 
இவ+ைற� ேபா78 ேதாைசமா$ பத2தி� கைர2�� ெகா3ள$�. 

3. கடாய�� எ&ெண ஊ+றி� கா;த��, அதி� �ரண உ�&ைடகைள, இ;த 
ைமதா� கைரசலி� ந�றாக -�கி எ82�, ெம�வாக எ&ைணய�� 
ேபாட$�. இத� ம>� ேமG� சிறி� மா$� கைரசைல வ�ட$�. 

4. அ8�ைப சி�மி� ைவ2� தி��ப� வ�78, ேகா�ட� ப�ர$� நிற� வ;த 
ப�ற, எ82� ைவ�க$�. சில சமய� மாவ��, ெவ�ல2தி� த�ைமயா�, 

ெவ;த ப�ற,�, இ� ெவ3ைள நிற2திேலேய Hட இ��,�. அ�ப�<� 
இ��கலா�. ஒ� ஈ7�+, 4 உ�&ைடகைள� ேபாடலா�.  @ய� தயா:. 
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Contributor: Susibabu @ Susila 

 

கார சைீட 

 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• அ�சி மா$ - 1 க� (அ�சிைய� கKவ� �ண�ய�� காய ைவ2� மிஷினD� 
அைர�க$�) 

• உ4;� மா$ - 1/4 க� 

• ெவ3ைள எ3 -  2 ����  

• ேத�கா - 3 கர&� (��வ�ய�) 
• ெவ&ெண - 200 கிரா�  

• உ�F – ேதைவ�ேக+ப 

 

ெச��ைற 

1. ெகா82�3ளவ+ைற ஒ�றாக� கல;� த&ண 6: வ�78 ப�ைசய$�. 
2. உ�&ைட உ�&ைடயாக உ�7� ஒ� �ண�ய�� ேபாட$�. 
3. ெகாIச� கா;த ப�� எ&ெணய�� ெபாறி2� எ8�க$�. 
4. ஆற ைவ2� ப�மாற$�. 

 

.றி�(: ஈர மா$ட� ேபா7டா� ெவ��,�. 
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Contributor: sbsudha 

ெந�ய�ப� 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• ேகா�ைம மா$ - 1 க� 

• உைட2த பா, ெவ�ல� – ¾ க�  

• அ�சி மா$ – 1 ேடப�3 ���  

• ஏல2N3 – ½ ��� 

• உ�F – 1 சி7�ைக 

• ெநய�� வE2த மிக�சிறிய ேத�கா �க3க3 – 1 ேடப�3 ��� 

 

ெச��ைற 

1. ெவ�ல2ைத ஒ� க� ந6�� ஊற ைவ2� ைகயா� கைர2� ைவ2�� 
ெகா3ள$�. அ8�ப�� ைவ�க ேவ&டா�. 

2. ப�� சிறி� சிறிதாக ேகா�ைம மா$, அ�சி மாைவ இதி� கல;�ெகா&ேட 
வர$�, க7� ப���காம� இைத கிளEவ� ெகாIச� சிரமமான 
வ�ஷய�தா�.  

3. ெக7� ேதாைச மா$ பத2தி� இ��க ேவ&8�. 
4. இதி� சி7�ைக உ�F, ஏல�ெபா�, ேத�கா அைன2ைத<� கல;� ப2� 

நிமிட� ஊற வ�ட$�. 
5. ப�� அ�ப�,ழிைய அ8�ப�� ஏ+றி, அதி� -தலி� ஒPெவா� ,ழிய�G� 

சிறிதள$ ெந<� ப�� அத� ேமேல சைமய� எ&ெணைய<� கல;� 
Sடா�க ேவ&8�.  

6. எ&ெண Sடான�� மிதமான த6ய�� ைவ2�வ�78, ஒPெவா� ,ழியாக 
இ;த மாைவ வ�78 நிர�ப ேவ&8�. ஒ� நிமிட� கழி2� ந6&ட க�ப�ேயா, 

��\ �ைரவேரா ெகா&8 ெம�ல2 தி��ப� வ�ட ேவ&8�. ெமா2தமாக 
சிவ;த நிற� வ��வைர கா2தி�;�, ப�� எ&ெணைய வ�2� வ�த7�� 
�]^ ேப�ப�� எ82� ைவ2��ெகா34�க3. அ�ப� ெர�. 

 

.றி�(: இ� எ�கள� அைன2� ப&�ைக தின�களDG� க&��பாக ெசதாக 
ேவ&�ய ஒ�E. ேகரளா ேகாவ��களDG� இ� மிக� ப�ரபல�.  

 

 


