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 Contributor: Uma Manoj 
 

திைன அ�சி பா� பாயச  
 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• திைன அ�சி - ஒ� ைகப�� 

• ெவ�ல� - 150 கிரா� 

• ஏல�கா�, ெந�, ஊற ைவ�த பாதா�ப�� 

• பா� - 100 ம ிலி  

• !�வ�ய ேத$கா� - 1 ேடப�& '() 

 

ெச��ைற 

1. திைன அ�சிைய ெவ*� வாணலிய�� வ*�! ம ி�சிய�� ஒேர ஒ� ,-* 
,-ற.�. ப�)ன0 த1ண 2�� க3வ� ைவ�க.�. சீ�கிர� ஊறிவ�5�. 
அேபாைத�6 அேபாேவ சைம �கலா�. க3வ�ய ப�) ஊறிய 
த1ண 2�ேலேய சைம �க.�. 

2. ஒ� அகலம ான பா�திர�தி� அ�சி ேவ6ம ள. த1ண20 ஊ-றி அதி�  

அ�சி ம -*� த1ண 2�ட) ேச0�! ேவக ைவ�க.�. ஒ� '() ெந� 
ேச0�! வ�5$க&. 

3. அ�சி ெவ8த!� ெவ�ல� கைர�! வ�க9�ய கைரசைல ேவ6� 
அ�சி:ட) ேச0�க.�. 

4. ப�) பா� ேச0�! ஒ� ெகாதி வ�;)னேர இற�கி ைவ�க.�. 
அதி� ஊற ைவ�த பாதா� ேச0�க.�. ேவ1�ய அள. ேவ* உல0 
ப��கைள:� ெந�ய�� வ*�! ேச0�க.�. 

5. !�வ�ய ேத$காைய:� ஏல�கா:� ேச0�! ப�ம ாற.�. ந2$க& 
ெசா)னாேல அ)றி யாரா>� திைன அ�சி எ)* க1டறிய ;�யா!. 
இேத ேபா� எ�லா சி*தான@ய அ�சிய�>� ;ய-சி ெச�:$க&.  
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Contributor: Ponschellam 
 

ெபா�கடைல உ��ைட   

 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• ெபா�கடைல - 500 கிரா� 

• ச0�கைர - 250 கிரா�  

• ஏல�கா� ெபா� - சிறிதள.  

• ,�6ெபா� - சிறிதள.  

• ேத$கா� – 1 (சிறியதாக இ�8தா� இர15) 
• ;8தி�ப�� - 50 கிரா� 

 

ெச��ைற 

1. ெபா�கடைலைய ந)றாக ம ி�ஸிய�� அைர�!� ெகா&ள.�. 
2. அேத ேபா� ச0�கைரைய:� அைர�!�ெகா&ள.�. 
3. ேத$காைய� !�வ� எ5�!�ெகா&C$க&. 
4. ;8த�ைய ெந�ய�� வ*�! ெபா��! ைவ�!�ெகா&ள.�. 
5. ேத$காைய ெப�ய வாணலிய�� ைவ�! வத�க.� (ெபா*�6� E5 வைர 

ேபா!�). 
6. ஒ� ெப�ய ச9�ய�� ெபா�கடைல, சீன@, ஏல�கா�, ,�6ெபா� ேபா95 

ந)6 கிளற.�. ப�)ன0 அதி� வத�கிய ேத$காைய:� ேபா95, 
;8தி�ைய:� ேபா95G ,டG,ட உ�1ைட ப���க ேவ1�ய!தா). 
,ைவயான, ச�தான ெபா�கடைல உ�1ைட தயா0. 
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Contributor: M.Muthulakshmi 
 

எ����ைட  

 

வாணலி ந)6 Eடான!� அதி� க�� எ&ைள ேபா95, த2ைய� 6ைற�! 
ைகவ�டாம � வ*�க.�. படபடெவன ந)6 ெவ��6�. க�கவ�டாம � எ5�! 
த9�� ெகா9� ஆறவ�ட.�. ந)6 ஆறிய!� ம ி�சிய�� ேபா95, வ�95 வ�95 
அ��க.�. ப�) ெபா��த ெவ�ல� ேச0�! அ��க.�. உ�1ைட ப���6� பத� 
வ�� வைர ெவ�ல� ேச0�க ேவ15�. அதிகம ாக ம ி�சிய�� ஓ9�னா� 
எ1ெண� க�கிவ�5�. 
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Contributor: Durgasakthi 
மா சிபா!   

ேதைவயான� ெபா��க� 

• ;8தி� - 1 க  

• ச0�கைர - 1 ½ க 

• ஏல�கா�/ேரா' எெச)' – ½ K'()  

• ஃ�9 கல0 

• ம ா0சிபா) ேம ா�9   

 

ெச��ைற 

1. ;8தி�ைய ந)6 ைநசாக ெபா��!� ெகா&ள.�. ெபா��த ;8தி�:ட) 
ச0�கைர ேச0�! அ5ப�� ைவ�!, ம ிதம ான த2ய�� ேலசாக ெக9�யா6� 
வைர கிளற.� (ைகய�� எ5�! உ�9� பா0�தா� உ�9ட வரேவ15�. 
அத-6 ேம � அ5ப�� ைவ�! இ�8தா� ெக9�யாக ேபா�வ�5�. ேஷ 
ப1ண ;�யா!). அ8த பத�தி� இற�கி எெச)' ேச0�! கிளறேவ15�. 

2. ;8தி� கலைவ ;3தாக ஆ*� வைர கிளறிவ�ட ேவ15�. 
3. ஆறியப�) ெகாNச� ெகாNசம ா ப���!� ேதைவயான ஃ�9 கல0 ேச0�! 

ேம ா��� ச0�கைர� கலைவைய� Oவ�, அதி� ;8தி�� கலைவ ேச0�! 
அ3�தி எ5�கலா�. ேம ா�9 இ�ைலெய)றா� ைகயாேலேய வ��பப9ட 
வ�வ$கள@� ெச�! ெகா&ளலா�.  
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Contributor: M.Muthulakshmi 

 

சி"மா ல�#  

 

சி* ப�� அ�ல! பாசி ப�ைப ெவ*� வாணலிய�� வாசைன வ�� வைர 
வ*�! ெபா��! சலி�! ைவ�க.�. ப�ப�-6 பதி� ெபா�கடைலைய 
ெபா��! சலி�!� ெச�யலா�. அேத அள. ச0�கைரைய:� ந)6 ெபா��க.�. 
இ�!ட) சிறி! ஏல�O& ேச0�! ந)6 கல8! ெகா&ள.�. 
 

ஒ� வாணலிய�� டா�டா அ�ல! பலகார ெந�ைய ந)6 Eடா�க.�. சிறி! 
டா�டாைவ எ5�! கல8! ைவ�!&ள ம ாவ�� ஊ-றினா� �' எ)* Pைர�! 
வ��. அ!தா) ச�யான E5. இ�ைலெய)றா� இ)Q� Eேட-ற ேவ15�. 
Eடான டா�டா ஊ-றிய உடேன கர1�� கா�பா� ந)6 கிளறி வ�95, ,டG,ட 
உ�1ைட ப���க ேவ1�ய!தா). ஆறினா� ச�யாக வரா!. ெந�/டா�டா E5 
க�ம ியாக இ�8தா� ல95 பத� ந)றாகேவ இ��கா!. இ8த ல9ைட 6ைறவாக 
ெந� வ�95 ந)6 அ3�தி ப���க ேவ15�. ெகாNச� வ�9டா� உைட8! 
வ�5�. ஆனா� வாய�� ேபா9டா� கைர:�. இ!ேவ ச�யான பத�. 
 

தி�ெந�ேவலிய�� லாலா கைடகள@� கிைட�6�. 
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Contributor: M.Muthulakshmi 
 

Lonavala Chikki   
 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• ெபா�கடைல – 1 ½ க 

• ச0�கைர - 1 க  

• ெந� - 1 ேடப�& '() 

 

ெச��ைற 

1. ெபா�கடைலைய ேலசாக வ*�க.�. 
2. ஒ� அ� கனம ான வாணலிய�� ெந�ைய ஊ-றி Eடா�க.�.  

3. அதி� ச0�கைரைய ேபா95 அ5ைப ம ிதம ான த2ய�� ைவ�க.�.  

4. சிறி! ேநர�தி� ச0�கைர கைர8!, இளகி வ��. ப�) ெகாNச� ெகாNசம ாக 
நிற� ம ாறி, ேத) கல0 வ��. அைத ந)6 கிளறி வ�95 உடேன அ5ைப 
அைண�!வ�ட.�. இ�லாவ�9டா� க�கி கச� த95�. 

5. வ*�! ைவ�!&ள ெபா�கடைலைய அதி� ெகா9� உடேன கிளறி, ெந� 
தடவ�ய த9�� ெகா9� த9ைடயான கி1ண�தி) அ�ப6தியா� சம ம ாக 
பர�தி வ�ட.�. கிள*� ேபாேத R� Rலாக� ெத�:�.  

6. ெந� தடவ�ய க�தியா� 6*�6� ெந5�6� வ��ைலகC�காக ேகா5க& 
ேபாட.�. சீ�கிரேம  ெச9 ஆகிவ�5�. ம ிக.� ெம ா*ெம ா*பாக இ��6�. 

7. ேத) பத� ெகாNச� இளசாக இ�8தா� சS. ம ி9டா� ேபா� அ!.� 
ந)றாகேவ இ��6�. ஆனா� பய$கர Eடாக இ�பதா� ைக ைவ�! 
உ�1ைடயாக ப���கலாேம  என ;யல� Tடா!. ெபா�!வ�5�. 

8. இேத ேபா� ;8தி�ப�ைப வ*�!� ெச�யலா�. 
9. ேவ0�கடைலைய வ*�!, ேதா� ந2�கி இேத ேபா� ெச�யலா�. பா0�க 

கடைல ம ி9டா� கல�� இ��6�. இ! சீன@ய�� ெச�வ!. கடைல ம ி9டா� 
ெவ�ல�தி� ெச�வ!, இ���G ச�! நிைற8த!. 
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Contributor: Deepika Mahesh 
 

பா� மி�டா�   
 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• பா� – 1 லி9ட0  

• ேத$கா� – ½ U� (!�வ�ய!) 
• ச0�கைர 

 

ெச��ைற 

1. கடாய�� பா� ம -*� ேத$கா� இர1ைட:� ேபா95 ந)றாக� 
கிளறேவ15�. அ! ெகாNச� ,�15 வ��ேபா! ச0�கைர ேச0�! 
ந)றாக� கிளறேவ15�. 

2. வ��ைலகளாக ேபா5� பத� வ��வைர கிளறேவ15�. 
3. அ8த பத� வ8த.ட) ெந� தடவ�ய த9�� ெகா9�, ெகாNச� 

ஆறிய.ட) வ��ைலகளாக ேபாட.�.  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Festival Recipes (Tamil & English) 

Collection of Popular Indian Festival Recipes 

www.Penmai.com 

www.Penmai.com   9 

 

Contributor: Durgasakthi 
ைக �"$%   

ேதைவயான� ெபா��க� 

• அ�சி ம ா. - 3 க 

• உC�த� ம ா. – ¼ க  

• சீரக� – 100 கிரா�  

• ெவ1ெண� – ½ க  

• டா�டா - 2 ேடப�& '() 

• உ� – ேதைவயான அள. 

• எ1ெண� 

 

ெச��ைற 

1. ஒ� பா�திர�தி� அ�சி ம ா.ட), உC�த� ம ா., உ�, சீரக� ேபா95, 

டா�டா, ெவ1ைணைய உ��கி, ம ாேவா5 ேச0�! ேதைவயான அள. 
த1ண2ைர ஊ-றி ந)றாக ப�ைசய.�.  

2. ;தலி� ஒ� ேபப��/,�தம ான ப��தி !ண�ய�� ,-றி� ெகா&ள.� 
(ம ிக.� ெம �லியதாகG ,-ற�Tடா!). 

3. ;*�6 ,-றிய ப�ற6 ெகாNச ேநர� உலர ைவ�!, ப�ற6 த9�� 
;*�ைக எ5�!� ெகா&ள.�. 

4. வாணலிய�� எ1ெண� ஊ-றி, கா�8த!� ;*�ைக ெபா��! எ5�க.�. 
 

�"$% &'" �ைற 

1. ஒ� உ�1ைட ம ாைவ எ5�!� ெகா15, க9ைட வ�ர�, ஆ&கா9� வ�ர� 
ம -*� ந5வ�ர� ஆகிய U)* வ�ர�கைள� ெகா15 ;*�கிைனG 
,-ற.�.  

2. க9ைட வ�ரலா>�, ஆ9கா9� வ�ரலா>� ம ாவ�ைன சிறி! அ3�திவ�95, 

ப�ற6 அதைன� தி�கி� தி�கி, வ9ட வ�வ�� ,-ற.�. 
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Contributor: Durgasakthi 

 

ைக �"$% (இ!ெனா� �ைற) 

 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• �3$க� அ�சி - 1 கிேலா 

• ெபா95கடைல – ¼ கிேலா  

• கா�8த ம ிளகா�/தன@ ம ிளகா� O& - ேதைவயான அள. 

• ெவ1ெண� – ½ க  

• டா�டா - 2 ேடப�& '() 

• உ� – ேதைவயான அள. 

• எ1ெண� 

 

ெச��ைற 

1. ஒ� பா�திர�தி� அ�சிைய 2 ம ண� ேநர� ஊற ைவ�! அதQட) ம ிளகா�, 

உ� ேச0�!, அதிக த1ண 20 இ�லாம � கிைர1ட�� ந)6 ைநசாக 
அைர�!� ெகா&ளேவ15�.  

2. ெபா95�கடைலைய ம ி�சிய�� ந)றாக ெபா��!, சலி�! ைவ�!� 
ெகா&ள.�.  

3. ஒ� பா�திர�தி� அைர�த அ�சி ம ா., ெபா95�கடைல ம ா., அதQட) 
உ��கிய டா�டா, ெவ1ைணையG ேச0�! ந)றாக ப�ைசய.�. ம ிக.� 
ேதா�வாக இ�லாம � ப�ைசய.�.  

4. ;தலி� ஒ� ேபப��/,�தம ான கா9ட) !ண�ய�� ,-றி� ெகா&ள.� 
(ம ிக.� ெம �லியதாகG ,-ற� Tடா!). 

5. ;*�6 ,-றின ப�ற6 ெகாNச ேநர� உலர ைவ�! த9�� ;*�ைக 
எ5�!� ெகா&ள.�. 

6. வாணலிய�� எ1ெண� ஊ-றி, கா�8த!� ;*�ைக ெபா��! எ5�க.�. 
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Contributor: Kasri66 
 

ேகாவ)�ப�* ேவ கடைல ப ப)  
 

ஒ� க வ*�! ேதா>��த ேவ0கடைல�6 அைர க ெவ�ல� ேவ15�. 
ெவ�ல�ைத ெக9�பா6 (ெர15 க�ப��6 ேம ேல UV க�ப� பத�. த1ண�ய�� 
ேபா9டா� ெக9�யா உ�95� பத�) ைவ�! அதி� ப�ைப� ெகா9� 
அ5ப�ேலேய ைவ�!� கல8! கலைவ ஒ9டாம � வ8த!� ெந� தடவ�ய த9�� 
ெகா9� உடேன வ��ைலக& ேபாடேவ15�.  
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Contributor: Kasri66 
 

இ8த தைலப�� நிைறய ேப0 நிைறய இன@�. கார வைக ெச�;ைறகைள 
எ5�!� ெகா15 வ�வா0க&. நா) இ$ேக �திதா� சைம பவ0கC�6� 
இன@�க& ெச�வெத)றாேல பய8! ஓ5� ைத�யசாலிகC�6� 
ஈசியான ெசய;ைறகைள� ெகா15 வ8தி��கிேற). 
 

;தலி� ஜ)ம ாYடம ி எனப5� Z கி�Yண ெஜய8தி�6 ெச�:� சில இன@�, 
கார வைககைள பா0�கலா�. 
 

க1ணQ�6 ம ிக.� ப���தம ான! எ)றா� அ! அவ� தா). அைத ைவ�! சில 
,லபம ான ெச�;ைறக& பா0�கலா�. 
 

அவ� ேகச� 

 

இத-6 ச)ன அவ� (ெம �லியதாக இ��6�) ேதைவ. ஒ� க அவைல ;ற� 
இ�8தா� ;ற�தி�, இ�லாதவ0க& ஒ� த9�� ேபா95 �ைடப! ேபால toss 

ப1ண�னா� அதி� இ��6� உம ி வ�38!வ�5� (ந�ல �பா09ெம 1ட� 
'ேடா�� வா$கினா� அவ� ,�தம ாகேவ இ��6�). 
 

,�த� ெச�த அவைல ம ி�சிய�� ஒேரெயா� ;ைற ,-ற, ரைவ ேபாலா6�. 
வாணலிய�� இர15 '() ெந� வ�95, ;8தி�, திரா9ைசைய வ*�! 
எ5�!ைவ�க.�. அ5�! இ8த ரைவைய ம [த;&ள ெந�ய�� வ*�க.�. ப�க�! 
அ5ப�� த1ண 20 ெகாதி�க ேவ15�. ,ம ா0 ஒ)றைர க த1ண 20 ைவ�க.�. 
த1ண 20 ெகாதி�6�ேபா! அதிேலேய ேகச� கலைர ேபாட.�. ெகாதி�6� ந2ைர 
அவ� ரைவய�� வ�ட.�. அவ� ரைவ U\6�ப� த1ண 20 ேவ1டா�, 

ஏ-ெகெனேவ வ*ப9ட! எ)பதா>� ேச0�6� த1ண 2�� ெகாதிநிைலய�� 
இ�பதா>� அவ� ேவக அதிக ேநர� எ5�கா! எ)பதா>� சீ�கிரேம  அவ� 
ெவ8!வ�5�. அப� ெத�யாம � அதிக ந20 வ�9டா>� அ5ைப தண��!, U� 
ைவ�க, ரைவ உ�ம ா ேபால ஆ6�.  
 

இ8த ெவ8த அவலி� ஒ)ேற கா� க ச0�கைரG ேச0�!, ஏல�OC� ேச0�! 
கிளற ச0�கைர கைர8! ெகாNச� ந20�க இ�ப! ேபால� ெத�:�. ச0�கைர 
கைர8! ஒ� ெகாதி வ8த!� அ5ைப அைண�! ப�! நிம ிட� U� ைவ�தா� 
ச�யான பத�தி� ேகச� தயா0.  
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எ5�! ைவ�த ;8தி�கைளG ேச0�! ேம ேல இ)Q� இர15 '() ெந� 
வ�ட.�. அSவளவாக இத-6 ெந� ேதைவபடா!.  
 

இைதேய வ���ப�னா� ேகச� கல0 ேச0�காம � 6$6ம ( ஒ� ப�)G ேச0�! 
ெச�யலா�. நிற� பள@Gெச)* இ�லாவ�9டா>� ,ைவய�� இ! ெப'9. 
 

அவ� ச $கைர� ெபா,க� 

 

ெக9� அவ� இ�8தா� இைத ெச�!வ�டலா�. ஒ� க ெக9� அவைல ஒ� 
;ைற த1ண2�� அலசி U\6�வைர ந20 வ�95 U� ப�! நிம ிட� ைவ�க.�. 
அவ� ஊ�� ேநர�!�6& ஒ)றைர க ெவ�லெபா� எ5�! ;�கா� க ந20 
வ�95 அ5ப�� கைரய வ�ட.�. ெவ�ல�தி� 6ைப, ம 1 இ��6� எ)பதா� 
கைர8த.ட) K வ�க9�ய�� வ�க9��ெகா15 ம [15� ெவ�ல�த1ண2ைர 
ெகாதி�கவ�ட.�. தள�ளெவ)* ெகாதி�! Pைர�6�ேபா! ஏல�கா� ெபா�, 

பGைச� க-(ர� இவ-ைற ேச0�! ஊறிய அவைல ப�ழி8! ேபாட.� (தி9டம ாக 
த1ண 20 ேச0�தா� ப�ழி8தா� எ!.� வரா!). 
 

அவ� ெவ�லபாகி� ெகாதி�! ெக9�ப5�ேபா! நா> '() ெந� ேச0�! 
ெகாNச� ேத$கா� பா>� ேச0�! இற�க.�. 
 

ேம ேல வ*�த ;8தி� பாதா� !1ட$கCட) ெபா��த திராை^கைள:� 
ேச0�! ைவ�க.�. 
 

%றி�-: ேத$கா� பா� இ�லாவ�9டா� ெவ*� பா� இர15 '() ேச0�கலா�. 
 

அவ� ல�# 

 

இர15 க அவைல ந)றாகG ,�த� ெச�! வாணலிய�� ெபா��க.�. ெக9� 
அவைல வ�ட ேலசான இைல அவ� ெப'9. க��காம � ெபா��க ேவ1�ய! 
;�கிய�. இதQட) ஒ� க ேத$கா� !�வைல:� வாணலிய�� ஈர� ேபாக 
வ*�! ம ி�சிய�� அைர�க.�. அவ�, ேத$கா� அைர�த! எSவள. 
இ��கிறேதா அேத அள. ச0�கைர ெபா�:�, ஏலெபா�:� ேச0�! 
கல8!ெகா15, அதி� ;8தி�ைய:� வ*�!G ேச0�! ல95 ப���6� பத� 
வ��வைர உ��கின ெந� ேச0�! ல95 ப���க.�. அதிக� ெந� ேதைவபடா! 
எ)ப! இத) சிற�. 
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அவ� -�# 

 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• அவ� – 1 க 

• ெவ�ல� - 1 க (ெபா��த!) 
• ேத$கா� !�வ� - 1 U�  

• !வர�ப�� - 1 ேடப�& '() 

• ;8தி�, ஏல�O& – ெந�ய�� வ*�த! 

 

ெச��ைற 

1. ஒ� க அவைல வாணலிய�� ேலசாக வ*�க.�. ெபா�ய ேவ15� 
ஆனா� க�க�Tடா!. இப� வ*�த அவைல ம ி�சிய�� ேபா95 
ெரா�ப.� ம ாவாகாம � பா�ேப ரைவைய வ�ட ெம லிதாக ெபா��க.�. 

2. இ8த ெபா�ய�� ஒ� சி9�ைக உ��, கா� '() ம Nச& OC� ேச0�! 
ப�சிறி வ�ட.�. இ8த ரைவய�� ெவ8ந2ைர� ெதள@�! ப�சிறிவ�ட.�. பா0�க 
bread crumps ேபால இ��கேவ15�. உ�1ைட ப���தா� ப���க 
வரேவ15�. வ�9டா� உதி08! ேபாகேவ15�. இ!தா) ச�யான பத�. 
அ! வ�� வைர ெவ8ந2ைர� ெதள@�! ெதள@�! ப�சிறலா�. 

3. வ*�ததா>�, ெவ8ந20 ெதள@�ததா>� அவ� ரைவ சீ�கிர� பதம ாகிவ�5�. 
ச�யாக இ�ைல எ)* ேதா)றினா� ஐ8! நிம ிட� ப�சிறி ைவ�த ரைவைய 
இ9லி�த9�� ைவ�கலா�. ைவ�6�ேபாேத ஒ� ேடப�& '() 
!வர�ப�ைப:� ைவ�க.�. (!வர�ப�ைப ;தலிேலேய ெகாNச� 
ந2�� ஊறைவ�தி�8தா� ஆவ�ய�� ைவ�6� இ8த ஐ8! நிம ிட�தி� 
அ!.� இைல இைலயாக ெவ8!வ�5�). 

4. இேபா! ஆவ�ய�� ேவ6� ேநர�தி� ெவ�ல�ைத கைர�! 
வ�க9��ெகா15 பா6 ைவ�க.�. பா6 ெக9�பட ஆர�ப��த!� ஒ� 
கி1ண�தி� ந20 எ5�! அதி� பா6 ஒ� ெசா95 வ�95பா0�தா� 
த1ண 2��6& உ�95�ப� பத� வரேவ15�. வ8த!� அ5ைப 
அைண�!வ�95, ஆவ�ய�� ெவ8த அவ� ரைவ, !வர�ப��, ேத$கா� 
!�வ�, ஏல�O& எ�லா� ேச0�! பா6ட) கல8! அப�ேய அ;�கி 
ைவ:$க&.  

5. அைர ம ண� ேநர� ெபா*�!� திற8தா� ெபாலெபாலெவ)* நிைறய 
காண�ய���6�. ேம ேல ஒ� '() ெந�ய�� வ*�த ;8தி� 
திராை^கைள ேபா95 கல8! வ�ட.�. 
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%றி�- 

• எ8த வ�த �95 ெச�தா>� நா) இப� கைடசிவைர ெச�! அைத ஒ� 
'K� டபாவ�� ேபா95 ம [15� ஆவ�ய�� ைவ�! எ5ேப). இப� 
ெச�வ! சில சம ய� ம ா. ேவகாத! ேபாலி�8தா>� ச�யா�கிவ�5�, 

நிைறய நா& ந)றாக இ��6�. பா6 உ�95 பத� வரேவ1�ய!� 
;�கிய�. 

• இ8த அவ� �9ைட நவரா�தி� சம ய�தி>� ெச�யலா�. ெந�ேய 
ேதைவய��லாத ஒ� 'வ 29 இ!. 

 
 

இ)Q� ஈஸியா ெச�ய ேவ15ம ா? ஆவ�ய�� ெச�:� ேக� இ��கிற!. அைத 
ெச�! பா�$க&... இன@�� 6ைற., ெந�:� ேவ1டா�. 
 

Poha Cake 

 

ஒ� க ெக9� அவைல� க3வ�, இர15 க பாலி� ஊற ைவ�க.�. இர15 
ம ண� ேநர� அப�ேய ைவ�! பா>ட) அைர�க.�. ந)றாக அைரப9ட!� அைர 
க ச0�கைரG ேச0�! இ)Q� ஒ� க பா>�, ஒ� க ேத$கா:� ேச0�க.�. 
 

ேத$காைய ேவ15ம ானா� அைர�!�ெகா&ளலா�. இ8த ம ா. ேதாைச ம ா. 
பத�தி� இ��கேவ15�. அ8த பத� வ�� வைர பா� ேச0�கலா�. இ8த ம ாவ�� 
ஒ� சி9�ைக ேசாடா உ� (baking soda), ேச0�!� கல�கி ைவ�க.�.  
 

ெம ா�தேம  இர15 '() ெந� ேவ1�ய���6�. 6�க0 பான@� (pan) ெந� தடவ� 
ம [த;&ள ெந�ைய ம ாவ�� கல8! கலைவைய அதி� ெகா9ட.�. ேம ேல ;8தி�, 
பாதா� ப��கைள சீவ� ேச0�கலா�. வ���ப�னா� ஏல�O& அ�ல! 6$6ம ( 
ேச0�! ஆவ�ய�� ேவ6� வைர ைவ�! எ5�!, ஆறிய!� !15 ேபாட.�. இ! 
ஒ� இன@� இ9லி எ)* ெசா�லலா�. 
 

'வ 29ேட சாப�ட ;�யா! எ)பவரா ந2$க&? 

 

அப�யானா� எள@ய ;ைறய�� எ>ம ிGைச அவ� ெச�!வ�டலாேம ? 
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ஈஸி எ1மி2ைச அவ� 

 

ப�! நிம ிட ெச�;ைற இ!. இைல அவ� அ�ல! ச)ன அவைல ேலசாக 
வாணலிய�� �ர9�, ம ி�சிய�� ரைவ ேபால உைட�க.�.  
 

ஓ� வாணலிய�� ந�ெல1ெண� வ�95, க56, உC�த�ப��, கடைலப�� 
ேபா95 தாள@�!, ெப�$காய�, கறிேவப�ைல (வ���ப�னா� ேவ0கடைல அ�ல! 
;8தி� ஒ� '() ேபாடலா�) ேபா95 கார�தி-6� த68த இNசி, பGைச 
ம ிளகா� ேபா95, ம Nச& O& ேச0�! அவ� ரைவைய� ெகா9� உ�� ேபா95, 
ேம ேல த1ண 20 ெதள@�! U� ைவ:$க&. அ5� சி�ம ி� இ��கேவ15�. 
அவ� ேவக அதிக ேநர� ப���கா!, அப� ேவகாத! ேபால� ேதா)றினா� 
இ)Q� ெகாNச� த1ண 20 ெதள@�! ைவ�தா� ெவ8!வ�5�. ேம ேல ெலம ) 
ஜூ' ப�ழி8! அ5ைப அைண�கலா�. இ! ெச�வ!� ,லப�... சாப�5வ!� 
,லப�. 
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Contributor: PriyagauthamH 
 

Carrot Aval Kesari 
 

 
Ingredients 

• Carrot - 1 grated 

• Aval - ¾ th cup 

• Sugar - ¾ th cup  

• Water - 2 ½ cups 

• Elaichi powder - pinch 

• Saffron - pinch (crush it) 

• Pachai karpooram - pinch (crush it)  

• Ghee - 2 tbsp (i.e 6 tsp)  

• Cashews - 5 (broken to small pieces) 

• Melon seeds - 1 tbsp 
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Method 

1. Heat a non stick kadai. Toast the aval in low flame until a mild aroma comes. 

2. Rinse this aval in water once. Drain water immediately. Now toast the washed 

aval again in the dry kadai until the aroma comes. Use low flame. The aval will 

dry out. Keep it aside. Heat kadai and add a tsp ghee. Saute the grated carrot 

until raw smell disappears. Cool it. 

3. Pulse the toasted aval in mixie to a powder. Now add the sauted carrot and pulse 

it too. It will not become a paste. It will still be a powder only.   

4. Heat nonstick kadai and add 2 tsp ghee and fry the cashews until light golden.  

5. dd the melon seeds and fry it too. Remove and leave aside. 

6. In same kadai add the required water and bring it to boil. When water is boiling 

add the powdered aval, carrot mix. Stir continuously to avoid lumps. Cook until 

the aval is well done. This is important. If need be adding some more hot water to 

let the aval cook. If you add sugar without cooking aval well, it will stay raw after 

addition of sugar. Once aval, carrot mix is cooked add the sugar. Stir well and 

cook until kesari comes together. 

7. Finally add the elaichi powder, crushed saffron strands, remaining one tbsp ghee 

and the crushed pachai karpooram. Mix well. You will notice the ghee oozing out. 

That's the stage to remove from flame. Garnish with the fried cashews and melon 

seeds. 

 

Note 

• Have used equal amounts of sugar to aval. This gives a just sweet kesari. So if it 

is too light please adjust to suit your taste buds.   

• Also unlike regular kesari this consumes less ghee only.  

• You can omit the carrots and instead use regular food colour to get kesari colour. 
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 Contributor: PriyagauthamH 

 

Thinai Pal Payasam  

 

 
 

Ingredients 

• Thinai – ¼  cup ( approx. 4 tbsp) 

• Full fat Milk - 1 litre 

• Water - 1 cup  

• Sugar – ½ cup (approx) 

• Saffron - Pinch (soak in a tbsp of warm milk) 

• Elaichi powder – ¼ tsp 

• Badam - 15 chop into slivers 
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Method 

1. Dry roast the Thinai in a Skillet until it turns a light brown colour and also a good 

aroma comes out. If using with skin it will have to pop. 

2. Rinse the toasted thinai in water nicely. 

3. Take a heavy bottomed vessel (uruli).  Add one cup of water. When it starts to 

boil add the washed thinai. Mix and cook covered for 10 mins. The thinai can 

alternately be pressure cooked to 1-2 whistles. 

4. Now add a litre of milk to the cooked thinai and bring it to a boil; keep stirring.  

5. Once milk is boil simmer the stove to the lowest possible flame and keep cooking 

until the milk reduces to half. Stir continuously. 

6. Add sugar and mix until it melts. 

7. Add the elaichi powder and saffron milk to flavour the Payasam. Let it simmer for 

5 more minutes. 

8. Remove from flame. Cool it well and refrigerate until serving. Serve chilled with a 

garnish of the chopped almond slivers. 

 

Notes 

• Must to toast thinai until aroma comes or else you will feel the raw medicine like 

smell of the millet in the final product. Taste will be totally altered.  

• Thinai to water ratio is 1:3 for Payasam, as you want it to cook until very soft and 

mushy. I have boiled thinai with water for two reasons. Thinai gets cooked in no 

time plus this watery mix does not catch in the vessel unlike a milk based one. 

Main point is using low flame once milk boils and also stirring continuously until 

milk reduces in quantity to avoid catching and burning of milk/thinai mix. Very 

tedious but worth the taste. 
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• I have used just under half a cup of demerera sugar (this is sweeter than 

the refined white sugar). So adjust sweetness to suit your taste. 

• I have not used any ghee. Alternately the almonds can be toasted in a tsp of 

ghee and added. 

• Most thinai Payasam recipes I checked used jaggery and coconut milk or jaggery 

and plain milk combo. Though I have not tried that combo I had a good idea that 

it will be a bit like paruppu pradhaman. I wanted something in the lines of Pal 

Payasam sans the rice. You can try it with jaggery too. 

• Very healthy alternate to Rice based kheer / Payasam. No one can make out it is 

millet. My friends thought it is made out of broken rice. 
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Contributor: PriyagauthamH 
 

Cheat's Milk Adai Pradhaman  
 

Friends this is not your traditional adai pradhaman. I have used milk and sugar instead 

of coconut milk and jaggery and have steamed adais in idly plates not in banana leaf. 

Still it tasted good. Hence sharing the recipe. 

 

For Adai 

• Pacharisi - 3 handfuls 

• Grated coconut  - 2 handfuls 

 

Method 

1. Soak Pacharisi for 4 hrs . Drain rice and grind it with coconut to as fine and as 

smooth a paste with water. Make a thin batter. 

2. In your idly plates, coat a very thin layer of batter and steam it. Let it cool 

thoroughly. Peel it off the idly plate and chop to pieces. Use the entire batter to 

make adais. 

 

For pradhaman 

• Full milk -  4 cups 

• Elaichi powder - few pinches 

• Saffron - Few strands soaked in milk 

• Chopped Cashews - 1 tbsp 

• Raisins - 1tbsp 

• Grated coconut - 2 handfuls  

• Ghee -1 tbsp 

• Sugar - 1 to ½ cups 
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Preparation 

1. Toast the cashew, raisins in ghee. 

2. Grind the grated coconut in mixie until finely ground.  

 

Procedure 

1. Boil the milk. To this add the finely ground coconut and boil it again. 

2. Add the sugar and let it dissolve completely. 

3. Add the steamed adais along with half a glass of hot water and let the adais cook 

in milk. 

4. Finally add the elaichi powder, saffron and toasted cashew and raisins. 

5. Cook for few mins. 

 

Note: The adais toughen if refrigerated. So please serve it warm or in room temp. Not 

sure if addition of coconut to rice batter was responsible for the toughness. Also I had 

smeared the idly plates with ghee to ease the removal. As I suspected it may have been 

a reason for toughening I have omitted that. Ensuring that it has cooled thoroughly will 

itself help in peeling adais. 
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Contributor: Deepika Mahesh 
 

உ�- ெகா3$க�ைட  

4ரண 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• உC�த�ப�� – ½ க (2 ம ண� ேநர� ஊறைவ�க.�)  

• சிவ� ம ிளகா� - 4 

• ெப�$காய�O& – சிறிதள. 

• உ� 

 

ெச��ைற 

1. ேம ேல ெகா5�!&ள ெபா�9கைள ம ி�சிய�� அைர�!� ெகா15 இ9லி 
பாைனய�� ேவகவ�95 எ5�!� ெகா&ள.�.  

2. E5 ஆறிய ப�ற6 ந)6 உதி0�!� ெகா&ள.�.  

3. ஒ� கடாய�� எ1ெண� வ�95 க56 ேபா95 தாள@�!, உC�த�ப�� 
கலைவைய ேபா95 ந)றாக� கிளறினா� (ரண� தயா0. 

  

ெகா3$க�ைட மா6 

U)* ;ைறய�� ெகா3�க9ைட ம ா. ெச�யலா�. 
�த� �ைற 

• கைடய�� வா$கிய அ�சி ம ா. - 1 க  

• த1ண20  

• உ�  

• ந�ெல1ெண�  

 

ெச��ைற 

1. அ�சி ம ாவ�� த1ண 20 வ�95 ந)றாக� கைர�!� ெகா&ள.�. 
இத-கிைடய�� த1ண 2ைர� ெகாதி�க ைவ�! அதி� உ� ம -*� சிறி! 
எ1ெண� ேச0�க.�.  

2. இ8த� கலைவைய ெகாதி�6� த1ண 2�� ேபா95 கிளறினா� 
ெகா3�க9ைட ம ா. தயா0.  
 

%றி�-: நிைறய த1ண 20 ேச0�தா� ெகா3�க9ைட ப1ண வரா!. அதனா� 
த1ண 20 ேச0பதி� கவன� ேதைவ. கைடய�� வா$6� ம ா. ந)றாக இ�8தா� 
தா) ெகா3�க9ைட ந)றாக வ��.  
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இர�டா �ைற 

அ�சிைய ஊறைவ�!, ந)றாக� காயைவ�! ம ி�சிய�� அைர�!, சலி�! ைநசான 
ம ா. எ5�!� ெகா15 ேம ேல ெசா)ன ;ைறய�� ெகா3�க9ைட ம ா. 
தயா��கலா�. 
  

7!றா �ைற 

அ�சிைய ஒ)றிலி�8! இர15 ம ண� ேநர� வைர ஊற ைவ�! ம ி�சிய�� ந)6 
அைர�!� ெகா&ள ேவ15�. இதி� ஏ-கனேவ த1ண20 இ�பதா� ேம >� 
த1ண20 ேச0�!� கைர�க� ேதைவ இ�ைல. இ8த� கலைவைய வாணலிய�� 
ேபா95 அ5ப�� ைவ�!� கிளறினா� ெகா3�க9ைட ம ா. தயா0.  
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Contributor: Gloria 

ப2ைச�பய" மா6 �"$%  

 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• பGைசபய* - 1 க  

• அ�சி ம ா. - 4 க  

• ஓம � - ½ K'()  

• ெவ&ைள எ& - 20 கிரா�  

• உ� – ேதைவயான அள.  

• எ1ெண� – ெபா��க� ேதைவயான அள. 

 

ெச��ைற 

1. பGைசப�ைப ந)6 6ைழய ேவக ைவ�க.�. 
2. அ�சி ம ாவ�� ெவ8த பGைச பய*, எ&, ஓம �, உ� ந20 ேச0�! ப�ைச8! 

;*�காக ப�ழிய.�. 
3. இ8த ;*�ைக அப�ேய.� சாப�டலா�. ேம ேல ஐசி$ ,க0 Oவ�:� 

சாப�டலா�. ,ைவயான!. 
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Contributor: Gloria 

கஜுரா  

ேதைவயான� ெபா��க� 

• ைம தா - 1 க  

• ெவ1ெண� - ¼ க  

• ச�கைர - 2 ேடப�& '() 

• உ� - 1 சி9�ைக  

• ேப�கி$ப.ட0 - ¼ K'() 

• எ1ெண� ெபா��க 

 

ெச��ைற 

1. ைம தா ம ாவ�� ெவ1ெணைய Eடாக ஊ-றி ந)6 கல�6� ப� இைழ�! 
ப�ைசய.�. ப�) ச0�கைர, உ� ேச0�! ெகாNச� ெகாNசம ாக ந20வ�95 
ந)6 அ��! ப�ைசய.�.  

2. (��க9ைட ைவ�! ெகாNச� ெம ா�தம ாக உ�9� சி)னG சி)னதாக� 
க9டம ாக ெவ9� ெபா��க.�. 
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Contributor: Gloria 

 

கடைல மா6 �"$%  

 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• கடைல ம ா. - 1 க  

• அவ��த ேகா!ைம  ம ா. - 2 க  

• ம ிளகா� O& - 1 K'()  

• சீரக�O& - 1 K'() 

• சீரக� - 1 K'()  

• எ& - 1 ேடப�& '() 

• ஓம � - ¼ K'()  

• உ� - ேதைவயான அள. 

 

ெச��ைற 

1. ேம ேல 6றிப�9ட எ�லாவ-ைறய� கல8! ந20 வ�95 பதம ாக ப�ைச8! 
;*�காக ப�ழிய.�.  
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Contributor: Deepika Mahesh 
 

அமண) உ��ைட  
 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• ெகா3�க9ைட ம ா.  

• இ9லி ெபா�  

• உ�  

• எ1ெண� 

 

ெச��ைற 

1. ம ிGச� இ��6� ெகா3�க9ைட ம ாவ�� இ9லி ெபா�, உ�, எ1ெண� 
ெகாNச� வ�95 உ� (ரண� இ�8தா� அைத:� ேச0�!� ெகா&ள.�.  

2. எ�லாவ-ைற:� ந)றாக� கல8! சி)னG சி)ன உ�1ைடகளாக ப���! 
இ9லி பாைனய�� ேவகைவ�த! எ5�க.�. Eடாக சாப�ட ம ிக.� 
,ைவயாக இ��6�. 
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Contributor: Deepika Mahesh 

 

ேத!%ழ�   

ேதைவயான� ெபா��க� 

• பGச�சி – 1 கிேலா  

• உC�த�ப�� - 250 கிரா� (இர1ைட:� ந)றாக� கைள8! காயைவ�! 
ம ிஷின@� ம ாவாக அைர�!� ெகா&ள.�) 

• ேத)6ழ� ம ா. - 2 கர1�   

• ெவ1ெண� - 25 கிரா�  

• சீரக�  

• உ�  

• ெப�$காய�O& 

 

ெச��ைற 

1. ம ாவ�� ெவ1ைணைய ேபா95 ந)றாக� கல�க.�.  

2. ப�ற6 சீரக�, ெப�$கய�O&, உ� ேபா95 த1ண 20 வ�95 ப�ைசய.�. 
3. கடாய�� எ1ெண� வ�95 கா�8த ப�ற6 ;*�6 ப�ழிய.�. 
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Contributor: Girija Chandru 
 

பா� ேகாவா ேபண)  
 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• பா� ேகாவா – ½ கிேலா (கைடய�� வா$கிய!) 
• பா� - 1 லி9ட0  

• ஏல�கா� - 4 

• 6$6ம ( – சிறிதள.   

• ேகா!ைம  ம ா. – ½ கிேலா  

• எ1ெண� – ெபா��க�h ேதைவயான அள. 

• உ� – ெகாNச� 

 

ெச��ைற 

1. ;தலி� ேகா!ைம  ம ாைவ, உ� ேச0�! (��6 ப�ைசவ! ேபா� ப�ைச8! 
ெகா&ள.�. 

2. ப�ற6 சி* சி* (�களாக இ95� ெகா&ள.�. 
3. பா� ேகாவாைவ சி* சி* உ�1ைடகளாக உ�9�� ெகா&ள.�. 
4. (��6& ஒ� ேகாவா உ�1ைட ைவ�! ப���த வ�வ�தி� ெச�ய.� 

(உதாரண�: ;�ேகாண�/நா-ேகாண�/ ேம ாதக�/சேம ாசா). 
5. எ1ெணய�� ெபா��!, இ8த ேபண�கைள ெகாNச� ஆற வ�ட.�. 
6. ஒ� கடாய��, பா� ைவ�! ½ லி9டராக ,15� வைர ந)6 கா�Gச.�.  

ப�ற6 6$6ம ( இ95, ெபா� ெச�த ஏல�கா� ேபாட.�.  
7. பா� ந)6 ஆறிய ப�ற6, ெபா��த ேபண�கைள பாலி� ேபா95 ஊற 

ைவ�க.�. 
 

%றி�-: ேவ15ெம )றா�, ஆறிய பாலி� ேரா' எெச)', பாதா� எெச)' 
ேச0�கலா�. 
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Contributor: Girija Chandru 
 

1,2,3,4,5 ;வ <�  

ேதைவயான� ெபா��க� 

• ேத$கா� - 1 (!�வ�ய!) 
• கடைல ப�� - 2 க (ஊற ைவ�! ந)6 அைர�த!) 
• ச0�கைர - 3 க  

• ெந� - 4 க  

• பா� - 5 க 

 

ெச��ைற 

1. பாைல ந)6 ெகாதி�க வ�ட.�. 
2. அைர�த கடைல ப�ைப ேச0�க.�. 
3. ப�ற6, ச0�கைர ேச0�! கிளற.�. 
4. ேத$கா� !�வைல:� ேச0�! கிளற.�. 
5. இைட இைடேய ெந� ேச0�! கிளற.�. 
6. ெக9�யா6� பத� வ8த.ட) இற�கி, ஒ� ெப�ய தா�பாள�தி� ெந� 

தடவ� ெகா9�, பd' ேபாட.� (பd' ேபாட வராவ�9டா�, அ�வா ேபால 
சாப�டலா�).  

 

%றி�-: அல$க��க ெவ&ள@ ேர�6 ேபப0, ;8தி�/ெச0�/பாதா� ைவ�கலா�. 
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Contributor: Girija Chandru 

மேனாகர  

ேதைவயான� ெபா��க� 

• பGச�சி:- 1 கிேலா  

• உC8! - 250 கிரா� 

 

ெச��ைற 

1. பGச�சிைய த1ண 2�� கைள8!, காய ைவ�! ம ா. ம ிஷின@� அைர�! 
ம ாவா�கி� ெகா&ள.�. 

2. இ8த ம ாவ�� உ� ம -*� ெகாNச� Eடான ேத$கா� எ1ெண� (1 6ழி 
கர1�) வ�95 ந)6 ப�ைச8! ெகா&ள.�. 

3. ப�ற6 ஒ� வாணலிய�� எ1ெண� ைவ�!, ேத)6ழ� அGசி� இ8த 
ம ாைவ ேபா95 (ெரா�ப சிவ�காம �) ெபா)ன@றம ாக ெபாறி�! எ5�க.�. 

4. ஒ� கடாய�� 1 கிேலா ெவ�ல�!ட) ந20 ேச0�! ெவ�ல பா6 (க�ப� 
பத�) கா�Gச.�.  

5. ந)6 ஆறிய!�, ெபா��த ேத) 6ழ�கைள இ8த ெவ�ல பாகி� ேச0�! 
ஊற ைவ�க.�. 
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Contributor: Deepika Mahesh 
த�ைட  

ேதைவயான� ெபா��க� 

• அ�சி ம ா. - 2 க 

• உC�தம ா.- 1 ேடப�& '()  

• காரெபா�   

• உ� 

• ெப�$காய� 

• ஊறைவ�த கடைலப�� 

• ெவ1ெண� - 1 ேடப�& '()  

• ேவ0கடைல அ�ல! ெபா95�கடைல (ேதைவயானா�) 
 

ெச��ைற 

1. ேம ேல Tறி:&ள ெபா�9க& அைன�ைத:� ஒ)றாக� கல8! த9ைட 
த9ட.�. எ1ெண� கா�8த.ட) த9ைடைய ெபா�8! எ5�க.�. 
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Contributor: Chan 

 

ப1�ைக கால� ஆர�ப��!வ�9ட!. சாம ி�ேக ச0�கைர வ�யாதி வ8! வ�5ேம ா 
எ)* நிைன�க ேதா)*ம ள. ந� ப�ரசாத�தி� ஒேர இன@� ம ய�. அதனா� நா) 
சில காலம ாகேவ வ�ேசச நா9கC�6 (ைஜ ெச�ய பல வ�தம ான பழ$கைள� 
ெகா15 சாம ி 6�ப�ட ஆர�ப��! வ�9ேட). 
 

இ�8தா>� ந� ப1�ைக கால பலகார$க& ம ைற8! வ�ட�Tடா! எ)* சில 
எள@தான அதிக� இன@� இ�லாத, வ�ைரவ�� காலி ஆக� T�ய பதா0�த$க& 
ெச�வ! உ15. இைவ அைனவ�� அறி8தேத, இ�8!� சிலவ-ைற நிைன. 
ப5�!கிேற). 
 

கி�=ண ெஜய>தி$% 

 

அவைல ைவ�! ப�ரசாத� உடன�யாகG ெச�யலா�  

 

அவைல த1ண��� ஒ� ;ைற க3வ�, சிறி! பா� ெதள@�! ஏல�கா� ெபா�, 2 

அ�ல! 3 '() ச0�கைர, சிறி! ேத$கா� !�வ� ேச0�! தயா0 ெச�தா� 
.உடேன காலியாகி வ�5�. 
 

அவ� ேகச�:� ெச�யலா�.  
 

அ5�! கி�Yண ெஜய8தி�6 சில இ)'ட)9 ம ி�� 'வ 29 ெச�! ப�ரசாதம ாக 
உபேபாேயாகி�கலா�. 

 

மலா� ல�#  

ேதைவயான� ெபா��க� 

• ப)ன@0 – 250 கிரா�  

• ம ி��ெம �9 அ�ல! ச0�கைர – 150 கிரா�  

• ஏல�கா� ெபா� 

 

ெச��ைற 

1. ப)ன@ைர ந)றாக உதி0�! வ�95� ெகா&ள.�, ப�) அைத ந)றாக 
ப�ைச8!, ஒ� கடாய�� ப)ன@0, ம ி��ெம �9 இர1ைட:� கல8!, 6ைற8த 
த2ய�� ெதாட08! கிளற.�.  
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2. கலைவ கடாய�� ஒ9டாம � வ�� ேபா! எ5�! வ�ட ேவ15�. சிறி! 
ஆறிய ப�) ம ிதம ான E9�� ல95களாக ப���க.�. இத-6 உ$கC�6 20 

நிம ிட$க& ஆ6�. 
 

ப!ன? , மி�$ெம�� இர�# இ�ைல என நிைன�பவ�$% 

 

ம ி��ெம �9 இ�லாவ��� ச0�கைர உபேயாகி�கலா�. அ�ல! ம ி��ெம �9 ம -*� 
சிறி! ச0�கைர கல8! ெச�யலா�. 
 

ப)ன@0 இ�லாவ��� பா� ெகாதி வ�� ேபா! ஒ� க தய�0 ேச0�தா� தி�8! 
வ�5�. தய�0 �ள@பாக இ�லாவ��� உடேன தி�யா!. அேபா! சிறி! எ>ம ிGைச 
சா* வ�டலா�. உடேன தி�8! வ�5�. எ>ம ிGைச சா* வ�5வைத வ�ட தய�0 
ேச0�தா� அதிக அள. ப)ன@0 கிைட�6�. ப�) அைத வ�க9� ஒ� ம 'லி) 
!ண�ய�� இ*க� க9� ைவ�தா� அதிகப�யான ந20 வ�8! வ�5�. ப�) 
உபேயாகி�கலா�. 
 

கலக>B – Kalakand 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• ப)ன@0 – 250 கிரா�  

• ம ி��ெம �9   -150 கிரா�  

• பா� ப.ட0 - 1 ேடப�& '() 

• ஏல�கா� ெபா� 

• 6$6ம ( - சிறிதள.  

  

ெச��ைற 

1. ப)ன@ைர ந)றாக உதி0�! வ�95� ெகா&ள.�.  

2. ப�) அைத ந)றாக ப�ைச8!, ஒ� கடாய�� ப)ன@0, ம ி��ெம �9, பா� 
ப.ட0, 6$6ம ( இ�8தா� சிறி!, ம ிதம ான E9�� உ&ள பாலி� ஊற 
ைவ�! ேச0�க.�. இதனா� உ$கC�6 ம Nச& கல0 ப0ப� கிைட�6�. 
இ�லாவ��� ெவ1ைம யான நிற�தி� வ��. சில சம ய� ெபா)ன@ற�தி� 
வ�வ!� உ15.  

3. கல8! 6ைற8த த2ய�� ெதாட08! கிளற.�. கலைவ கடாய�� ஒ9டாம � 
வ�� ேபா!, சிறி! ஏல�கா� ெபா� ேச0�! எ5�! வ�ட ேவ15�. சிறி! 
ஆறிய ப�ற6 உ$கC�6 ப���த வ�வ�தி� க9 ெச�ய.�. 
 



 

 

Festival Recipes (Tamil & English) 

Collection of Popular Indian Festival Recipes 

www.Penmai.com 

www.Penmai.com   37 

%றி�- 

• இைத ெந� தடவ�ய த9�� ெகா95� ;) நா) பாதி கலைவைய� 
ெகா9�, ம [தி கலைவய�� பாலி� ஊற ைவ�த 6$6ம ( கல8!, சிறி! 
ேநர� அ5ப�� ைவ�! ம ிதம ான த2ய�� கிளறி, ப�) த9�� உ&ள பாதி 
கலைவய�) ம [! ெகா9� க9 ெச�தா� உ$கC�6 ட�& கல0 ப0ப� 
கிைட�6�. நா) ஃ�9 கல0 உபேயாகிப! இ�ைல. உ$கC�6 வ��ப� 
எ)றா� ப���த கல0 உபேயாகி�கலா�. 

• இ�லாவ��� உ$கள@ட� ேகாேகா ப.ட0 இ�8தா� ஒ� ேலய��  

ேகாேகா ப.ட0 ேச0�! ெச�யலா�, ம -*� சிறி! ('9 ேச0�!� 
ெச�யலா�. இ�லாவ��� ம ி�� சா�ேல9 ேபா95� ெச�யலா�. 

• நா) அவசரம ாக 'வ 29 ெச�ய ேவ15� எ)றா� எள@தாக ப)ன@0 ைவ�! 
ெச�ேவ). உ$கC�6 அவசர�தி� ெச�:� ேபா! பத� தப�னா>�, 

ப0ப�யாக க9 ெச�ய வரவ��ைல எ)றா>�, ல95 ப���கலா�. அ!.� 
வரவ��ைல எ)றா� பத� தப� ;றி8! வ�9டா�, சிறி! பா� ெதள@�! 
சிறி! ம ிதம ான E9�� கிளறி பா� ேகாவா அ�ல! பா� அ�வா எ)* 
Tறி சம ாள@�கலா�. 

• பார�ப�யம ாக பா� ,1டைவ�! ெச�:� ;ைற பல ம ண� ேநர� 
எ5�6�. ப)ன@0 ைவ�! எள@தாகG ெச�யலா�. ,ைவய�� சிறிதள. 
வ��தியாச� ெத�:�, அ!.� ந2$க& ெசா�லாத வைர.  
 

 

ேத,கா� ல�#  

ேதைவயான� ெபா��க� 

• ேத$கா� – 1 (!�வ�ய!) 
• பா� ப.ட0 - 100 கிரா�  

• ம ி��ெம �9 – 150 கிரா� (அ�ல! ச0�கைர உ$கள@) ,ைவ�6 த68தவா*) 
• ெந� - 1 '()  

 

ெச��ைற 

1. ஒ� கடாய�� !�வ�ய ேத$காைய ஒ� '() ெந� வ�95 ெபா) நிறம ாக 
வாச� வ�� வைர வ*�க.�  

2. ப�) ம ி��ெம �9 சிறி!�, ச0�கைர சிறி!� கல8! ேச0�கலா� (உ$க& 
,ைவ�6 த68தவா* இன@� ேச0�க.�).  
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3. பா� ப.ட0, 6$6ம ( இ�8தா� சிறி! ம ிதம ான E9�� உ&ள பாலி� 
ஊற ைவ�! ேச0�க.�. ப�) 6ைற8த த2ய�� ெதாட08! கிளற.�.  

4. கலைவ கடாய�� ஒ9டாம � வ�� ேபா! சிறி! ஏல�கா� ெபா� ேச0�! 
கல8! எ5�! வ�ட ேவ15�.  

5. சிறி! ஆறிய ப�) ம ிதம ான E9�� ல95களாக ப���க.�. 
 
 

ேத,கா� ப!ன?  ல�#  
 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• ேத$கா� – 1 (!�வ�ய!) 
• ப)ன@0 - 250 கிரா�  

• ம ி��ெம �9 – 150 கிரா� (அ�ல! ச0�கைர உ$க& ,ைவ�6 த68தவா*) 
• ெந� - 1 '() 

 

ெச��ைற 

1. ஒ� கடாய�� !�வ�ய ேத$காைய ஒ� '() ெந� வ�95 ெபா) நிறம ாக 
வாச� வ�� வைர வ*�க.� ப�) ம ி��ெம �9 சிறி!� ச0�கைர சிறி!� 
கல8! ேச0�கலா� (உ$க& ,ைவ�6 த68தவா* இன@� ேச0�க.�).  

2. ப)ன@ைர ந)றாக உதி0�! வ�95G ேச0�க.�.  
3. ப�) 6ைற8த த2ய�� ெதாட08! கிளற.�. கலைவ கடாய�� ஒ9டாம � 

வ�� ேபா! சிறி! ஏல�கா� ெபா� ேச0�! கல8! எ5�! வ�ட ேவ15�. 
4. சிறி! ஆறிய ப�) ம ிதம ான E9�� ல95களாக ப���க.�. 

 

%றி�-: உ$கள@ட� ப)ன@0, பா� ப.ட0 இ�8தா� வ�த வ�தம ாக ம ி�� 'வ 29 
ெச�யலா�. நா) பா� ப.டைர வ�ட ப)ன@0 உபேயாகி�! ெச�ேவ). ;3வ!� 
ம ி��ப.ட�� ெச�:� ேபா! சில சம ய� ப�,ப�,� த)ைம  வ8! வ�5�. அதனா� 
சில '() பா� ப.ட0 எ)றா� என�6 ஓேக. 
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சில எள?ய ப)ரசாத  

ேதைவயான� ெபா��க� 

• கன@8த வாைழபழ� - 2 

• ேப�Gச�பழ� - 5 

• க�க15 – சிறிதள.  

• ெவ�ல� – சிறிதள.  

• ேத$கா� !�வ� அ�ல! ந*�கிய! (வ��பப9டா�) 
• வ��பம ான உல08த பழ$க&  

• ெந� - 1 K'()  

 

ெச��ைற 

1. ஒ� கடாய�� ெந� ஊ-றி, ேத$கா� ம -*� உல08த பழ$க& (dry fruits)  

ெபா) நிறம ாக வ*�!� ெகா&ள.�. 
2. ப�) வ*�த உல08த பழ$கைள எ5�! ைவ�! வ�95, கன@8த 

வாைழபழ�, ேபeGச�பழ�, க�க15, ெவ�ல� எ�லா� ேபா95 ம சி�! 
உல08த பழ$கCட) ேபா95 கல8! ைவ�க.�. இ! வ 29�� ெச�:� 
பNசாம ி0த�. 
 

2) உ$கC�6 ப���தம ான பய* வைககைள� ெகா15 ேவக ைவ�! ப�ரசாத� 
தயா�ப! எ�லாவ-றி>� வ�ட சிற8த எள@தான, ஆேராகியம ான உண.. 
யா��6� ெகா5�தா>� தய$காம � வா$கி� ெகா&வா0க&. இன@� ப�ரசாத� 
எ)* ெகா15 ேபா� ெகா5�தா� இேபா! எ�ேலா�� வா$க� 
தய$6கிறா0க&. 
 

3) ப�) எ�லா��6� ெத�8த ச0�கைர ெபா$க�,அ�சி ப�� ேவக ைவ�!, ப�) 
பாதி எ5�! ெவ1 ெபா$கலாக.�, பாதி ச0�கைர ெபா$க� ெச�தா� சா�பா0, 

ச9ன@ ைவ�! ெகா1டா� ேவைல எள@தா6�. 
 

4) கேணY ச!0�தி�6 (ரண� ெச�:� ேபா!, ேத$கா� (ரண� ேவ1டா� 
எ)றா� ;3 பGைச பய* ெவ�ல (ரண� ெச�யலா�. 
 

5) ெகா3$க�ைட ெச�ய ேநர இ�ைல எ!" நிைன�பவ க�$% எள?தாக2 
ெச�D ெகா3$க�ைட: 
ம ாவ�� ந*�கிய ேத$கா�,சிறி! ெந�, ெவ�ல�, ஏல�கா�, உல0 பழ$க& ேபா95 
ெகா3�க9ைட ப���! ஆவ�ய�� ேவக ைவ�! எ5�கலா�. 



 

 

Festival Recipes (Tamil & English) 

Collection of Popular Indian Festival Recipes 

www.Penmai.com 

www.Penmai.com   40 

 

Contributor: Amrudha 

கார %ழி�பண)யார  
 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• பGச�சி – ½ க  

• �3$கல�சி – ½ க 

• உC8! - ½ க 

• ெவ8தய� - 1 K'()  

 

தாள?$க 

• க56  

• உC8த�ப��  

• கடைலப�� 

• ;8தி�ப�� 

• ம ிள6 

• ெப�$காய� 

• கறிேவப��ைல 

 

ெச��ைற 

1. இ9லி ம ாைவ ேபா�, ேம � Tறியைவகைள உ� ேச0�! அைர�! �ள@�க 
ைவ�!�ெகா&C$க&.  

2. சிறிதாக ந*�கிய ம �லி�தைழ, பGைச ம ிளகா�, !�வ�ய கார9, அதQட) 
தாள@�க� Tறிய ெபா�9கைள� தாள@�! ம ா.ட) கல8! ெகா&C$க&. 

3. ப�) 6ழிபண�யாரGச9�ய�� நந�ெல1ெண�ஊ-றி, ம ாைவ சி* 
கர1�யா� ஊ-றி இ��ற;� ெபா)ன@-� வ��வைர ேவகைவ�! 
ஊசியா� எ5�க.�. 

4. த�காள@, காரG ச9ன@:ட) சாப�டலா�. 
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Contributor: Ramya Rajan 

 

பா� ெகா3$க�ைட  

 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• பGச�சி ம ா. - 2 க  

• பா� - 1 க 

• த1ண20 - 2 க  

• ஏல�கா� O& – ½ '() 

• ெவ�ல�/ச�கைர - ேதைவயான அள. 

• ேத$கா� !�வ� – ¼  க  

• உ� – ½ '()  

 

ெச��ைற 

1. பGச�சி ம ாைவ ஒ� பா�திர�தி� ேபா95 அேதா5 உ� ேச0�! கிளற.�. 
2. அ5ப�� சிறி! த1ண 20 ,ட ைவ�!, அ8த ந2ைர� ெகா15 ம ா. 

ப�ைசய.�.  
3. ப�)� அைத சி* சி* உ�1ைடகளாக உ�9�� ெகா&ள.�.  
4. ம -ெறா� பா�திர�தி� பா>�, ந2�� ேச0�! ெகாதி�க வ�ட.�. 
5. ெகாதி�த!� அதி� உ�9� ைவ�த உ�1ைடகைள ேபா95 ேவக 

வ�ட.�. அேதா5 இர15 '() பGச�சி ம ாைவ:� அதி� Oவ� வ�ட 
ேவ15�.  

6. ம ா. உ�1ைட பாதி ெவ8த!� அதி� ச0�கைர எ)றா� அப�ேய 
ேச0�க.�. அ�ல! ெவ�ல�ைத கைர�! வ�க9� ஊ-ற.�.  

7. ம ா. உ�1ைட ;3தாக ெவ8த!� அதி� ஏல�கா� O& ம -*� 
ேத$கா� !�வ� ேச0�! ஒ� ெகாதி வ�95 இற�க.�. ,ைவயான பா� 
ெகா3�க9ைட தயா0. 
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Contributor: Thenuraj 

அவ� வைட 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• அவ� - 2 க  

• ெவ$காய� - 1 

• பGைச ம ிளகா� - 2 

• இNசி -- சிறி! 

• கறிேவப�ைல - சிறிதள.  

• ெகா�தம �லி இைல – சிறிதள.   

• கடைல ம ா. - 2 K'()  

• அ�சிம ா. - 1 K'()  

• ம ிளகா� O& – ¼ K'()  

• ெப�$காய�O& - 2 சி9�ைக  

• உ� - ேதைவயான அள.  

• எ1ெண� - ெபா��ெத5�க 

 

ெச��ைற 

1. ஒ� ெபௗலி� அவைல எ5�!�ெகா15, அதி� 1 க Eடான ந2ைர ஊ-றி 
ந)றாக� கிளறி, U� 10 நிம ிட� ைவ�க.�. 

2. ெபா�தாக ந*�கிய ெவ$காய�, பGைச ம ிளகா�, இNசி, கறிேவப�ைலைய 

அவ>ட) ேச0�!, கடைல ம ா., அ�சி ம ா., ம ிளகா� O&, ெப�$காய�, 

உ� அைன�ைத:� ேச0�!, ந)றாக வைட ம ா. ேபால கல8! 
ெகா&ள.�.  

3. ப�)� ஒSெவா� வைடயாக� த9�, எ1ெணய�� ெபா��ெத5�க.�.  

4. ,ைவயான அவ� வைட ெர�. வ��பம ான ச9ன@:ட) சாப�டலா�. 
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Contributor: Kasri66 
 

நவராBதி� ப�*ைக வ�கிறE. இ>த ப�*ைகய)� ெதாட >E ஒ!பE 
நா�க� தின தின ஒHெவா� பாயச ெச�E பைட�பE வழ$க. இ,ேக 
சில வைக ப�*ைக$கால பாயச,க� ெச��ைறகைள ெசா�கிேற!. 
 

பா� பாயச 

ஒ� லி9ட0 பாைல 6�க�ேலேய வ�95 அதி� கைள8! வ�க9�ய அைர க 
பGச�சிைய ேச0�க.�. அ5ைப ப-ற ைவ�! 6�கைர U� ைவ�! வ�ட.�. 
இேபா! 6�க0 ெவய�9ைட ேபாட ேவ1டா�. ெகாNச ேநர�தி� 6�க0 ெவ)9 

(ெவய�9 ேபா5� இட�) �லி�8! சிறி! சிறிதாக த1ண 20 வர ஆர�ப��6�. 
அேபா! ெவய�9 ேபா95 அ5ைப சி�ம ி� ைவ�!வ�ட.�. ச�யாக இ�ப! 
நிம ிட$க& ஆன!� அ5ைப அைண�! வ�டேவ15� (என�6 ஹா�கி)' 
U)* லி9ட0 6�க�� இப� இ�ப! நிம ிட� ைவ�தா� அத-6& ஒ� வ�சி� 
வ8!வ�5� எ)பதா� ஒ� வ�சி� வ8த!� அைண�!வ�5ேவ)). 
 

அ5ைப அைண�த ப�ற6 ச�யாக ப�! நிம ிட� கழி�! திற8தா� ெகாNச� 
ச8தன கல�� பதம ாக அ�சி ெவ8தி��6�. இ8த� கலைவ Eடாக இ��6�ேபாேத 
ஒ� க ச0�கைர (பா� இய-ைகய�ேலேய இன@� ,ைவ ெகா1ட! எ)பதா� ஒ� 
க ேபா!�, சில��6 ெகாNசம ாக சாப�9டா>� நிைறய இன@� ேச0�! 
சாப�5வ! ப���6� எ)றா� ச0�கைர அளைவ அதிக��கலா�) ேச0�! கிளற.�. 
ெகாNச ேநர� அ5ைப ப-ற ைவ�கலா�, ஆனா� கலைவ ெகாதி�6� நிைல�6 
ேபாகாம � பா0�க.�. அ5ைப அைண�!வ�95 வாசைன�6 ஏல�O&, 6$6ம ( 
ேச0�! இற�க.�. 
 

ேம ேல ெந�ய�� வ*�த ;8தி�, பாதா� shaves ெகா15 அல$க��கலா�. 
சில��6 திராை^ ேச0ப! ப���6� எ)றா� அைத:� வ*�! ேச0�கலா�.  
 

,லபம ான ;ைறய�� நிைறய ேப0 வ8தா>� ெச�!வ�ட� T�ய பாயச� இ!. 
இைத ஒ� ��தக�தி� ப��! பல;ைற ெவ-றிகரம ாக ெச�!&ேள). சிறிய 
65�ப� எ)றா� ேம ேல த8த அளைவ அப�ேய பாதியளவாக ம ா-றி 
ெச�யலா�. 
 

ெவ�ல ேபா�ட பாயச 

;�கா� க பGச�சி:ட), கா� க பாசிப�� ேச0�! கைள8! வ�க9� 1:3 

எ)ற அளவ�� ெவ*� பாேலா, அ�ல! பா>� த1ண2�ம ாக� கல8ேதா 6�க�� 
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ெபா$க� ேபால ெச�! ெகா&ள.�. 
 

ெவ8த இ8த ெபா$கலி� ஒ� க ெபா��த ெவ�ல� (ெவ�ல� ெவCபானதாக 
இ�8தா� ;�கா� க ெவ�ல;� கா� க ச0�கைர:� ேச0�! ேபாடலா�, இ! 
நிற�ைத� T9��கா95�) ேச0�!� கைர8த!� ேதைவயான பாைல வ�95 
ஏல�O& ேச0�! இற�க.�. ேம ேல ெந�ய�� வ*�த ;8தி�, �ராை^களா� 
அல$க��க.�. 
 

%றி�- 

• இ8த பாயச�ைத ெச�:�ேபா! ெவ�ல�ைத ேநராகG ேச0�காம � ெகாNச� 
ந2�� கைர�! வ�க9� ேச0ப! ெவ�ல�தி� உ&ள க�, ம 1, 6ைபக& 
பாயச� சாப�5�ேபா! வாய�� வ8! ம ா9டாம � கா�6�. 

• ேம ேல அவசர ;ைற பா� பாயச� ெச�வ! ேபால ெவ8த சாத� ம 95� 
எ5�! ம சி�! ச0�கைர�6 பதி� கைர�த ெவ�ல� ேச0�! ெச�யலா�. 

• எ8த ;ைறயானா>� ெவ�ல� ேச0�! ெச�:� பாயச$கள@� ;தலி� 
ெவ�ல�ைத ேச0�! ப�ற6 பா� ேச0ப! ந�ல!. பா� ;தலி� ேச0�! 
வ�95 கைடசிய�� ெவ�ல� ேச0�தா� பா� தி�8த! ேபாலா6�. அப� 
தி�8தா-ேபா� ஆனா>� இர15 சி9�ைக சைம ய� ேசாடா (ஆப ேசாடா) 
ேச0�க ம *ப� தி�8த பா� ேநரா6�. 
 

ேத,கா� பா� ெவ�ல பாயச 

இ!.� ெச�;ைற ேம ேல ெசா)ன! ேபால�தா). ெவ8த சாத�தி� இர15 
கர1� எ5�! சாதா பா>ட) ம சி�! ெவ�ல ந2�ட) ேச0�!� கிளற.�.  
 

(ெபா!வாக எ8த பாயச� ெச�தா>� அ5ைப வ�95 அ$ேக இ$ேக நகராம � 
கர1�யா� கிளறி�ெகா1ேட இ�8தா>�, அ5ைப சி�ம ி� ைவ�! ெச�தா>�, 

அ�ப���காம � வ�வேதா5 பா� ெபா$கி வழியாம >� இ��6�) 
 

ெவ�ல;� சாத;� கல8! ெகா1ட!� ேம ேல ேதைவயான அள. ேத$கா� 
பா� ேச0�! உடேன அ5ைப அைண�க.�. இ! ேத$கா� வாசைன:ட) 
ப�ரம ாதம ா� இ��6�. இத-6 ;8தி� ேபா)ற அல$கார$க& ேதைவய��ைல. 
வ���ப�னா� ப� ப�லாக� கீறிய ேத$கா� !15கைள ெந�ய�� ெபாறி�! 
ேச0�கலா�.  
 

இ! ேபா)ற பாயச�தி� ;8தி��6 பதி� வ*�த ேவ0�கடைலைய ேதா� ந2�கி 
வ�95 ேலசாக ெந�ய�� வ*�! ேச0�தா� வ��தியாசம ான ,ைவ:ட) இ��6�. 
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ேகாEைம மா6 பாயச 

ஒ� அ5ப�� ெவ8ந20 தயாராக இ��க95�. ெகாNச� அதிகள. ந20 
ைவ�!�ெகா&வ! நல�. 
 

ஒ� வாணலிய�� தாராளம ாக ெந� வ�95 ;8தி�, திராை^கைள வ*�! 
தன@யாக எ5�க.�. 
 

ம [தி ெந�ய�� ெர15 '() ேகா!ைம  ம ாைவ ேபா95 ந)றாக ெபா)ன@ற� 
வ��வைர நிதானம ாக வ*�க.�. ம ா. வ*ப9ட!� வ 2ேட ம ண�6� அ!தா) 
கண�6. உடேன ெவ8ந2ைர ெகாNச� ெகாNசம ாகG ேச0�! அேத சம ய�தி� ைக 
வ�டாம � கிளறிவ�ட.�. ம ா. ெவ8! சீ�கிர� ெக9�ப5�. அைர க ச0�கைரைய 
ேச0�! அ! கல8த!� ஏல�OC� ேச0�! ெகாதி�த!� பா� ேச0�! 
இற�கலா�.  
 

ெகாNச� ஆறிய!� பாதா� எெச)' ேச0�தா>� பாதா� கீ0 ேபால ,ைவ த��. 
ேம ேல வ*�த ;8தி� ப��கைள ேபா95 அல$க��க.�. 
 

கடைலமா6 பாயச 

ேம ேல ெசா)ன அேத ;ைறதா) எ)றா>� இ! அைத வ�ட வாசைனய�� O�கி 
சாப�5� ப� இ��6�. ைம E0 பா6 ேபாலேவ வாசைன வ��. 
 

ெந�ய�� (இ!.� ெகாNச� அதிகள. ெந� எ5ப! ந�ல!. அதிகள. எ)றா� 
ெர15 '()) ப��கைள வ*�! எ5�!வ�95, ம ா. ெர15 '() ேச0�! 
ெவ8ந20 ேச0�! ைக வ�டாம � கிளற.�. இ8த கடைலம ா.�6 ந20 ச-ேற அதிக� 
ேதைவ, 6ைறவாக வ�95, ம ா.� ச�யாக வ*படாவ�9டா� ம ா. வாசைன 
வ8!வ�5�. 
 

ந)றாக ெவ8! ேதாைச ம ா. ேபாலான!� ச0�கைர ேச0�! கைர8த!� பா� 
ேச0�க ேவ1�ய!தா). அள. ேம ேல ெசா)ன பாயச�தி) அளேவ. இற�கி 
ஏல�O& ம 95� ேபா95 ;8தி� ப��களா� அல$க��கலா�. 
 

பாசி�ப��-, ஜHவ�சி ெவ�ல�பாயச 

இ8த கலபட� வ�ரத நா9கள@>� ெச�யலா�. ெர15ேம  உட>�6 6Cைம  
எ)பதா� ஆேரா�கியம ான உண.� Tட. 
 

ஜSவ�சிைய ஊற ைவ�க.�. ஊறிய ஜSவ�சி:ட) பாசிப�ைப கைள8! 
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ேச0�க.�. ெர15� சம  அள. எ5�கலா�. 
 

6�க�� ேவக ைவ�! ெவ�ல� ேச0�! ெகாதி�க ைவ�! பா� ேச0�! 
இற�க.�. ெரா�ப.� ,லபம ான ஒ)*. ேம ேல ஏல�O& ;8தி�க& ேபாட 
ம ற�க ேவ1டா�.  
 

கடைல�ப��- ெவ�ல பாயச 

ெர15 ேடப�&'() கடைலப�ைப ேவக வ�ட.�. ெச�வத-6 ;)ேபேய 
கா� க அ�ல! ஒ� ப�� பGச�சிைய ஊற வ�5$க&. ஊறிய!� ஒ� U� 
ேத$காைய ேச0�! ம ி�சிய�� த1ண 20 வ�95 அைர:$க&. . 
 

கடைலப�� ெவ8த!� அைர�த வ�3ைத� ெகா9� கிளற.�. அைர�த 
வ�3!ட) நிைறய த1ண 20 ேச0�! ைவ�க ேவ15�. ஏ) எ)றா� அ�சி 
அைர�தைத� ெகா9� கிள*�ேபா! ெக9�யாக� ெகா3�க9ைட ேம � ம ா. 
ம ாதி� ஆகிவ�5�. ஆனா� அ�சி ெவ8தி��கா!, அதனா� நிைறய த1ண 20 வ�95 
ைவ�க.�. சீ�கிரேம  ெக9�ப5�. ம ா. ெவ8! வ�9ட! எ)* ேதா)றினா� 
அதி� U)* ட�ள0 பாைல:� ேச0�! கிளற.�. தளதளெவ)* 
ெகாதி�6�ேபா! ெவ�ல�ைத ெபா��! ேச0�க ேவ15�.. இ8தள.�6 ஒ� 
உ�1ைட ெவ�ல� ேதைவப5�. 
. 

(ெவ�ல�தி� நிைறய 6ைப இ��6� எ)பதா� ெவ�ல�ைத தன@யாக ெகாNச� 
ந20 வ�95 கைர�! ெகாதி�த!� வ�க9�G ேச0�கலா�. பாைல ;தலி� 
ேச0�காம � ெவ�ல ந2ைர ேச0�! ெகாதி�க வ�95 கைடசிய�� பாைல ேச0�தா>� 
ந�ல!)  
 

எ�லா� ேச08! ெகாதி�த!� ஏல�O&, பGைச க-(ர� ேபா95 ெந�ய�� வ*�த 
;8தி� திராை^கைள ேச0�! இற�க.�. 
 

%றி�-: ேம ேல ெசா)ன இ8த அளவ�� ெச�தா� U)* லி9ட0 ஹா�கி)' 
6�க�� ;�கா�வாசி வ��. நிைறய காV� பாயச� இ!. �,�, எ)* நிைறய 
ெத�:�, வாய�� கைர:�, '(ன@� எ5�! சாப�5� பத�தி� இ��6�. உ$க& 
ேதைவ�ேக-ற வ�கித�தி� ெச�! ெகா&C$க&) 
 

பர,கி$கா� பாயச 

பா0�க கார9 பாயச� ேபாலேவ இ��6� இ! ,ைவய�>� டா தா). ெசா)னா� 
ஒழிய ெத�யா! எதி� ெச�த! எ)*. பர$கி�கா� இய-ைகயாகேவ இன@�G 
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,ைவ ெகா1ட!. அதனா� அதிக� இன@�� ேதைவபடா!.  
 

;-றிய பர$கி�கா� (yellow pumpkin) ஒ� ப�ைத எ5�! ேதா� சீவ� கார9 ேபாலேவ 
!�வ��ெகா&ள.�. இ8த !�வைல ெந�ய�� ந)றாக வாசைன ேபாக வத�க.�. 
வத$கிய!� ெகாNச� பா� ேச0�! ேவக வ�ட.�. பாலி� ந)றாக ெவ8த!� 
ேதைவயான ச0�கைர ேச0�! கைரய வ�95 ம [15� ேம ேல ெகாNச� 
ம ி��ெம �9 அ�ல! ,1ட�கா�Gசிய பா� ேச0�! இற�க.�. ஏல�O& ம -*� 
;8தி�, ப�'தா ப��கைள சீவ� ேம ேல அல$காரம ாக ேபா95 ப�ம ாற.�. 
ப�'தா ப��கள@) !�வ� தலா ஒ� '() ேச0�! ப��9ஜி� ைவ�! தரலா�. 
பாதா� கீ0 ேபாலேவ கல�>� ,ைவய�>� இ��6� இ!. 
 

இைத இ)Q� ெகாNச� �G ஆ�கி:� சாப�டலா�. அதாவ! ஒ� '() 
கசகசாைவ:� ப�! ;8தி�, பாதாைம :� ெவ8ந2�� ஊற ைவ�! ேத$கா� 
!�வ>ட) அைர�! பாலி� உ�ைள�கிழ$6 கலைவ ேவ6�ேபா! கல�கலா�. 
ஆனா� இைத பாதா� கீ0 எ)* ெசா)னா� ந�ைம  ச8ேதக�ேதா5 பா0பா0க&.  
 
 

ேசமியா பாயச 

இேபா! வ*�த ேசம ியா ெர�ேம டாக� கிைட�கிற!, அ! இ�லாவ�9டா>� 
ெந�ய�� அைர க ேசம ியாைவ வ*�!�ெகா15 ெகாதிந20 வ�95 ேவக வ�ட.�. 
ேசம ியா ெவ8த!� பா� ேச0�! ெகாதி�த!� ச0�கைர ேச0�!, கைர8த!� 
ேதைவயான பா� ேச0�! சிறி! ேநர� கிளறி இற�கலா�. இ! ெபா!வாக ஆற 
ஆற ெக9�யாகிவ�5� எ)பதா� பாயச� தளர இ�8தா� கவைலபட ேவ1டா�. 
 

ேம ேல வாசைன�6 ஏல�கா� O& ேச0�! ;8தி� வைககளா� அல$கார� 
ெச�ய.�. 
 

(�திதாக சைம பவ0கC�6 ஒ� �: ெபா!வாக ேவ1�ய அள. ச0�கைர ேச0�! 
எ)* எ�லா இட�தி>� ெசா�லிவ�5கிேற), ேவ1�ய அள. எ)றா� எ)ன 
எ)* ேக9டா� ஒ� க அ�சிேயா ேசம ியாேவா எ8த வைக பாயச� எ)றா>� 
ச0�கைர ஒ� க எ)* கண�6. ஒ� ;ைற ெச�! பா0�தா� நம ! நா�கி) 
,ைவ ��:�, இன@� அதிக� எ)* ேதா)றினா� அ5�த ;ைற கா� க 
ச0�கைரைய 6ைற�!�ெகா&ளலா�, இன@� ப�தா! எ)பவ0க& ெகாNச� 
T9��ெகா&ளலா�. இ! நா� ெச�! பா0�த!� ஒ� ேநா9�� 6றி�! 
ைவ�!�ெகா1டா� அ5�த ;ைற�6 உபேயாகம ாய���6�.) 
 



 

 

Festival Recipes (Tamil & English) 

Collection of Popular Indian Festival Recipes 

www.Penmai.com 

www.Penmai.com   48 

ஜHவ�சி பாயச 

க1 க1ணாக ஓராய�ர� தவைளக& ;ழி�! பா0ப! ேபாலி��6� ஜSவ�சி 
பாயச�!�6 அ�ைம  ஆகாதவ0க& யா0? வ�ரத நா9கள@>� ெச�ய�T�ய பாயச� 
இ!. 
 

கா� க ஜSவ�சி எ5�தாேல ந)றாக காV�. ஜSவ�சிைய ஒ� ம ண� ேநர� 
அ�ல! ெர15 ம ண� ேநர�!�6 ஊற ைவ�க.�. சில0 ெவ8ந2�� ஊற 
ைவ�கிறா0க&. ெவ8ந20 எ)றா>� 6ைற8த! ஒ� ம ண� ேநர� ஊறினா� ந)றாக 
இ��6�. ஊறின ஜSவ�சிைய U\6� வைர ந20 வ�95 6�க�� ைவ�! 
ேவகவ�ட.�. ெவ8த ஜSவ�சி:ட) Eடாக இ��6�ேபாேத அைர க ச0�கைர 
ேச0�! ஒ� க பாைல:� ேச0�! கிளற.�. எ�லா� ந)றாக ெகாதி�த!� 
இற�கி ஏல�O& ேச0�! ெந�ய�� வ*�த ;8தி�, திரா9ைச ேச0�! இற�க.�. 
 

ஜSவ�சி:ட) ச0�கைர�6 பதி� ெவ�ல� ேச0�! பாயச� ெச�யலா�. அத) 
,ைவ:� ந)றாக இ��6�. ெவ�ல� + ச0�கைர எ)ற ேச0�ைகய�� ெச�வ!� 
வ��தியாசம ாக இ��6�.  
 

பாேப ரைவ பாயச 

இ! ேபால ஒ� சம ய சNசீவ� எ!.� கிைடயா!. ஒ� அவசர ஆ�திர�!�6 
உத.வ! ரைவதா). திK0 வ��8தாள@யா? எ5 ரைவைய எ)றா�, ப�� ஓ9ட� 
எ)* ஓ�வ�5பவ0க& Tட ரைவ பாயச� எ)றா� சாப�5வ0. 
 

ஒ� ேடப�&'() ெந�ய�� ஒ� கர1� ரைவைய ம ணம ாக வ*�க.�. வ*�க 
ஆர�ப��6�ேபாேத ப�க�! அ5ப�� த1ண 20 UV ட�ள0 அள.�6 எ5�! 
ெகாதி�க வ�ட.�. ரைவ வ*ப9ட!� ெகாதி ந2ைர தாராளம ாக ேச0�! கிளறினா� 
க9�ய�)றி சீ�கிர� ேவ6�. அதி� அைர ச0�கைர அ�ல! ெவ�ல� ேச0�!� 
கைர8த!� பா� ேச0�!� ெகாதி�க வ�ட.�.  
இற�கி ஏல�O& ேச0�! வ*�த ;8தி� ேபா)ற ந9' (nuts) Oவ� 
அல$க��க.�. 
 

,லபம ான அேத சம ய� அதிக� காண�T�ய பாயச� இ!.  
 

திைனய�சி பாயச 

அைர க திைனைய க3வ� வ�க9� ஒ� '() ெந�:ட) வ*�! 1:2 எ)ற 
வ�கித�தி� ந20 ேச0�! 6�க�� ேவக வ�ட.�. ெவ8த!� ெவ�ல� கைர�!G 
ேச0�! ெகாதி�த!� (ெவ�ல�தி� அளவாக ந20 ேச0�தா� ேபா!�, கைரப! 
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6ைப ந2�கேவ) பா� வ�95 இற�கி ஏல�O& ேச0�க.�. இ8த பாயச�தி� 
ெவ*� பா>�6 பதி� ேத$கா� பா� ேச0�! ெச�தா� அத) ,ைவ தன@. 
ெந�ய�� வ*�த ெகாபைர� !15கைள கைடசிய�� ேச0�தா� ஆேரா�கியம ான 
பாயச� தயா0. 
 

திைன�6 பதி� வர6, சாைம  ேபா)றவ-றி>� ேம ேல ெசா)ன ;ைறய�ேலேய 
பாயச� ெச�யலா�. 
 

பயBதப��- கடைல�ப��- பாயச 

தன@யாக பய�த�ப�� ம 95� 6�க�� ேவக ைவ�! ெவ�ல� ேபா95� 
ெச�வா0க& சில0. இ! பய�த$கNசி எ)ற ேப0 வா$கி வ�9டதா� அைத வ�5�! 
இ8த பாயச�ைத ம 95� ெசா�கிேற). அைர க பாசிப��ட) ஒ� கர1� 
கடைல ப�ைப:� க3வ� 6�க�� ேவக வ�ட.�. ெவ8த ப��கCட) ஒ� 
க ெவ�ல�ைத கைர�! வ�க9� ேச0�க.�. எ�லாம ாக� ெகாதி�த!� பா� 
ேச0�! இற�கி ஏல�காைய ெபா��! ேச0�கலா�. 
 

இ8த வைக பாயச�தி� ேத$காைய� !�வ� ேச0ப!� ஒ� வ�த ,ைவைய� 
த��. எப.� ேபால ேம ேல ;8தி� �ராை^கைள வ*�! ேச0�கலா�. இ! 
ப1�ைக நா9கள@� ெச�ய�T�ய பாயச�. 
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Contributor: Kasri66 

ெகா3$க�ைட ப�ணலாமா? 

ெகா3�க9ைட ெச�ய ;தலி� ேம � ம ா. தயா��க ேவ15�. அைத 
ெச�!வ�95 எ)ென)ன (ரண$கெள�லா� ப1ணலா� எ)*� சில 6ய�� 
�',� பா0�கலா�. 
 

ேம� மா6 எ�ப* தயா�$கலா? 

ஒ)றைர க பGச�சிைய ந)றாக� கைள8! இர15 ம ண� ேநர� ஊற வ�5$க&. 
ஊறிய!� கிைர1ட�� ேபா95 ந)றாக த1ண 20 வ�95 ந20�கேவ அைர�கலா�. 
இ! ந20�க இ�8தா>� பரவாய��ைல. ம ி�சிைய வ�ட கிைர1ட�� அைரப! 
ெப'9. ைநசாக அைர�கேவ1�ய! ;�கிய�. அைர�த ம ா.ட) அைர '() 
உ�, ஒ� '() ைம தாைவG ேச0�! ந)றாக� கைர�!�ெகா&ள.�. 
 

ஒ� வாணலிய�� தாராளம ாக ந�ெல1ெண� வ�95 அதி� ந20�க� கைர�த இ8த 
ம ாைவ (ம ா. ைநசாக இ�8தா>� ெக9�யாக இ��க� Tடா!, அப� இ�8தா� 
ெகாNச� ந20 ேச0�! கைர�! ைவ�க.�) ெகா9� ஒ� ம �தா� ைக வ�டாம � 
கிளறேவ15�.  
 

இ,ேக ஒ� *�; 

ஒ� கர1� பாைல ேச0�தா� ெகா3�க9ைட ெவCபாக வ��. 
 

கிள*�ேபா! ஒ95வ! ேபால� ேதா)றினா� இ)Q� ெகாNச� ந�ெல1ெண� 
ேச0�க.�. த1ண 20 சீ�கிர� ,1�னா>� இ)Q� ெகாNச� ந20 ேச0�க.�.  
 

ைக வ�டாம � கிளறின ம ா. ஒ� ப8! ேபால ேம ேல எ3�ப� வரV�. ம ா.� 
க1ணா� ேபால பளபளெவ)* ெவ8தி��6�. அSவள.தா), ேம � ம ா. ெர�. 
அ! ெகாNச� ஆ*� வைர (ரண$க& ெச�! ைவ�கலா�. 
 

4ரண,க� 

ேத,கா�� 4ரண 

ேத$காைய ஓ��லாம � ( ேபால� !�வ� ைவ�க.�. ேத$கா� ( உட) 
ெவ�ல�ைத:� ெபா��! ேபா95� கிளற.�. இர15� கல8! ெவ�ல�தி� 
பா6 வ�95�ெகா15 ெக9�யா6�. அதி� ஏல�O& ேபா95 இற�க.�. அள. 
க1ணள.தா). ெவ�ல� அதிக� ேபால� ேதா)றினா� இ)Q� ெகாNச� 
ேத$கா� !�வ� ேச0�கலா�. ேத$கா� அதிக� எ)* ேதா)றினா� இ)Q� 
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ெவ�ல� ேச0�கலா�. ேத$கா� (ரண� தயா0. 
 

கடைல�ப��- 4ரண 

அைர க கடைலப�ைப ேவக வ�ட.�. ைகயா� ந,�கி பா0�தா� ந,$6� 
அள. ெவ8த!� த1ண 2ைர வ�க9� ப�ைப ம ி�சிய�� அைர�க.�. இ! ம ா. 
ேபால ெபா�யா6�, ப���தா� உ�1ைட ப���6� பத�தி>� வ�9டா� 
உதி��ப�:� இ��6�. இதி� ெவ�ல�Oைள:� ேச0�! அைர�க.�. (ரண� 
உ�95� அள. ெவ�ல� ேச0�த!� நி*�திவ�ட.�. ெவ�ல� அதிகம ானா� 
ந20�!வ�5�. ஏ-ெகெனேவ ப�� ெவ8தி�பதா� ம *ப� கிளற ேவ1�யதி�ைல, 

ஏல�O& ேச0�! எ5�க.�. (ரண� ெர�. 
 

கடைல�ப��- 4ரண ம'ெறா� வ)த 

கடைல ப�ைப ேவக ைவ�! அைர�! அதQட) ச0�கைர (அதிக� ச0�கைர 
ேச0�தா� ந20�!வ�5�) ேத$கா� !�வ� ேச0�! அப�ேய பGைசயாக ைவ�க 
ேவ1�ய!தா). வாசைன�6 ஏல�O& ேச0�கலா�. 
 

ெச � பழ கடைல�ப��- 4ரண 

ேம ேல ெசா)ன வ�த�திேலேய கடைலப�� எ5�! ந)றாக ேவக ைவ�! 
ம ி�சிய�� ேபா95 ெபா�யாக வ��ப� அைர�க ேவ15�. ப�� எ5�த அள.�6 
இர15 ப$6 ெவ�ல� எ5�!� ெகாNசம ாக ந20 ேச0�! கைர8த!� வ�க9�, 

அைத பா6 ைவ�க ேவ15�. பா6 த1ண 2�� ேபா9டா� உ�9ட வரேவ15�, 

அ8த பத� வ8த!� ெவ8த ப�� ெபா�ைய� ெகா9� �95 ேபால உதி0 உதிராக 
வ�� அள. கிளறி இற�கி ஒ� டபாவ�� அ3�தி ைவ�க ேவ15�. 
 

இ8த ம ாவ�� ;8தி�கைள வ*�!G ேச0�கலா�. ஏல�O& ேபாட ேவ15�. 
ெச0� பழ$க& (dried cherries) சி)ன சி)னதாக க9 ெச�! ேபாட ேவ15�. ெச0� 
பழ� இ�லாவ�9டா� i9� j9� இ�8தா� அ!.� ேபா!�. எ!.ேம  
இ�லாவ�9டா� கா�8த திரா9ைச ேபா9டா>� ேபா!�. ஆறிய!� (ரணம ாக 
ைவ�கலா�. 
 

%றி�-: இ8த (ரண� ெபா�யாக�தா) இ��6� எ)பதா� ேம � ம ாைவ ெசா� 
ேபால ெச�!ெகா15 உ&ேள இ8த ெபா�ைய அ3�தி ைவ�! U�வ�டலா�.  
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எ� 4ரண 

க�� எ&ைள வற95 வாணலிய�� பட படெவ)* ெபாறி:� ப� வ*�! 
அதQட) ெகாNச� ெவ�ல� ேச0�! ம ி�சிய�� ெபா��க.�. ெவ�ல� 
ேச0�6�ேபா! ம 95� நிதானம ாக ேச0ப! ந�ல!. அதிகம ானா�தா) கYட�, 

ேபாதாவ�9டா� ம *ப� இ)Q� ெகாNச� ேபாடலா�. ஏல�O& ேபா95 ஒ� 
;ைற அைர�! இற�க.�. 
 

ரைவ 4ரண 

அைர க பா�ேப ரைவைய வற95 வாணலிய�� வ*�! ைவ�க.�. அைர க 
ெபா��த ெவ�ல�தி� ெகாNசம ாக ந20 ேச0�! கைர8த!� வ�க9�, இ8த ரைவ, 

ேத$கா� !�வ�, ;8தி�� !15க&, ஏல�O& எ�லா� ேச0�! ேகச� பத� 
வ�� வைர கிளற.�. ெவ�ல� பா6 வர ஆர�ப��த!� எ�லாம ாக ேச08! 
ெகா&C�. ேவ15ெம )றா� ஒ� '() ெந� ேச0�! கிளறலா�. ந)றாக 
ஆறிய!� ெந� தடவ�ய ைகயா� (ரணம ாக உ�9� ைவ�கலா�. 
 

ேபI2சபழ 4ரண 

அைர க ேபeGச�பழ� எ5�! 6�க�� ேவகவ�ட.�. த1ண 20 எ!.� 
ேச0�கேவ1டா�. சாத� ைவ�6�ேபா! ேம ேல ஒ� பா�திர�தி� ைவ�கலா�, 

அ�ல! ெகாNச� த1ண 20 வ�95 வாணலிய�ேலேய ேவக வ�டலா� அ�ல! 
ைம �ேராேவவ�� ெர15 நிம ிட� ைவ�! எ5�கலா�. 
 

ெவ8த பழ$கைள ந)றாக ம சி�க.� அ�ல! ம ி�சிய�லி95 ஒ� ;ைறG 
,-ற.�. ெகா9ைட:&ள ேபe9ைச எ)றா� ெகா9ைடகைள ந2�கிவ�95 ேநர�யாக 
ம ி�சிய�� அைர�தாேல ேபா!�. ம ிக.� 6ைறவாக ெவ�ல� ேச0�! (பழேம  
இன@� எ)பதா�) கிளற.�. வற95 வாணலிய�� ஒ� ேடப�&'() 
கடைலம ாைவ ந)றாக வாசைன வ��ப� வ*�! ைவ�தா� அைத இ8த 
கலைவய�� ேச0�க (ரண� ெக9�ப5�. 
 

Dates n nuts 4ரண 

;8தி�, பாதா�, ப�'தா எ)* தலா ஒ� ப�� எ5�! தன@�தன@யாக வ*�! ரைவ 
ேபால ெபா��க.�. அதி� ெக9�யா6� அள.�6 ேபeGச�பழ� ேச0�! ஒ� 
;ைற ம ி�சிய�� தி�ப� எ5�! ைவ�க.�. இதி� ச0�கைர, ெவ�ல� எ)* 
எ!.� ேதைவய��ைல. பழ�தி) இன@ேப ேபா!�. ைகய�� ஒ95வ! ேபால 
இ�8தா� ெகாNச� ெந� தடவ��ெகா15 உ�9டலா�. 
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பழ 4ரண 

ம ா�பழ�தி� ெச�ய ேவ15� இைத. ஆனா� சீச) இ�ைல எ)பதா� ேவ* 
பழ�தி� ெச�யலா�. ெவய�� கால�தி� ம ா�பழ� கிைட�6�ேபா! ம ா�பழ�தி� 
ப1ணலா�. 
 

அ)னாசி பழ� அ�ல! வாைழபழ� ந�ல இன@பாக� ேத08ெத5�! ம சி�! 
ைவ�க.�. அைர க ேவ0கடைலைய ெகாதிந2�� ெகாNச ேநர� ஊற ைவ�! 
ைநசாக அைர�க.�. இ! ச9ன@ ேபால இ��6�. 
 

ேவ0கடைல ம ா.�6 த68த ெவ�ல� ேச0�! அ5ப�ேல-றி� கிளற.�. ம சி�த 
பழ�ைத:� ேச0�! கிளறேவ1�ய!. ெகாNச� ெந� ேச0�தா� (ரண� 
ஒ9டாம � வ8!வ�5�. பழ� ேச0ப! அளவாக இ��க ேவ15�. ஆறிய!� 
உ�9டலா�. வ���ப�னா� எெச)' ேச0�கலா�. 
 

%றி�-: இப� பழ�ைத ைவ�! (ரண� ெச�தா� அைத இ9லி�த9�� ைவ�! 
எ5�த!� ெரா�ப ம ி�!வாகிவ�5�. அதனா� ந)றாக ஆ*�வைர கா�தி�8! 
எ5�க ேவ15�. ேம ேல ேத$கா�பா� வ�95 '(னா� தா) சாப�டேவ15�. 
 

கார 4ரண 

அைர க உC8ைத ஊறைவ�! ம ி�சிய�� அைர�க.�. உ��, பGைச ம ிளகா:� 
ேச0�! அைர�க.�. அைர�த ம ாைவ ஒ� வாணலிய�� ந�ெல1ெண� வ�95 
க56, ெப�$காய� தாள@�! ம ாைவ:� ெகா9� ப�� உசிலி ேபால 
கிளறேவ15�. நிைறய எ1ெண� இ3�6� எ)றா>� ,ைவய�� டா. 
 

நிைறய (ரண$க& ெர�. இன@ ெகா3�க9ைட ெச�ய ேவ1�ய!தா) ேவைல. 
 

கிளறிைவ�த ம ாைவ ச-* ேநர� U� ைவ�தா� ம ா. பதம ாக ெவ8தி��6�. 
ைம தா ேச0ப! ெசா� வ��யாம � வர.�, பா� ேச0ப! ெகா3�க9ைட 
ெவCபாக வர.�தா). இ8த ;ைறய�� ெச�தா� ேம � ம ா. ெகாNசம ாக� 
தா) ேதைவப5�, அதாவ! நிைறய ெகா3�க9ைடக& கிைட�6�. 
 

*�; 

கார (ரண� ைவ�தா� அைத ம ாவ�Q& ைவ�! ெர1டாக ம ��! U� 
ஓர$கைள அ3�திவ�ட.�. 
 

இன@� (ரண� எ)றா� உ�1ைடயாக ெச�! ேம ேல 65ம ி ேபால ேத$கா� 
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வ�வ�தி� ெச�ய.�. 
 

சிலைத அப�ேய உ�9�:� ைவ�கலா�. இப� ெச�வதா� எ8ெத8த வ�வ�  

எ)ன (ரண� ெகா1ட! எ)* ெத�8!ெகா&வ! ,லப�. 
 

ேஷ� வராவ)�டா� எ!ன ெச�வE? 

சில0 கைடய�� கிைட�6� ம ாவ�>� ேம � ம ா. தயா�ப0. அதி� ம ா. நிைறய 
இ3�6�. அைர�! ெச�:� ம ாவ�� அ8த ப�ரGசைன இ�ைல. அைர�க ேநர� 
இ�ைல எ)றா� ெர�ேம 9 ம ாைவேய ந20�க� கைர�!�ெகா15 அதி� 
தாராளம ாக ந�ெல1ெண� ம -*� ஒ� கர1� பா� ேச0�! ேம ேல ெசா)ன 
;ைறய�� கிளறலா�. வாணலிய�� ஒ9டாம � வ8த!� இற�கி அப�ேய U� 
ைவ�! வ�9டா� அைர ம ண�ேநர� கழி�! ைகய�� எ1ெண� தடவ��ெகா15 
ம *ப� ப�ைச8! ெசா� ெச�யலா�. 
 

ெசா� ெச�ய வராவ�9டா� ஒ� 6ழி�கர1�ைய தி�ப�ேபா95 ேம ேல 
எ1ெண� தடவ� ம ாைவ ெம லிதாக த9�வ�95 ேலசாக உதறினா� கர1� shape� 
ம ா. கழ15வ�3�, அதி� (ரண�ைத ைவ�! ம ��கேவா உ�9டேவா 
ெச�யலா�. இE நா! சமKபBதி� ப*BE ெத�>E ெகா�ட *�. 
 

ேம� மா6 தயா��பE ெசா�- ெச�வE தைலகீேழ நி!றா1 என$% 
வராேத, எ!ன ப�ணலா? 

 

யாைரயாவ! ெச�! தரG ெசா�லி சாப�டலா� எ)* க��காம � ஒ� ஐ�யா 
இ��கிற!. ப�ர9�� ெகா3�க9ைட தயா��கலா�. 
 

ப)ர� இன?�- ெகா3$க�ைட 

ப�ர9 ஓர$கைள ந2�கிவ�95 த1ண 2�� நைன�! ப�ழி8! உ&ேள ேம ேல ெசா)ன 
ஏதாவ! ஒ� (ரண�ைத ைவ�! U� ஒ9ட.�. இைத இ9லி�த9�� 
ைவ�6�ேபா! ஒ)ேறாெடா)* ஒ9டாம � ைவ�க ேவ15�. Eடாக 
இ��6�ேபாேத ேம ேல ெவ1ெணைய brush ப1ண� எ5�க.�. ,டG,ட 
சாப�டலா�. ஆனா� ப1�ைக�6 உக8ததா ெத�யா!. 
 

ப)ெர� கார$ ெகா3$க�ைட 

ேம ேல ெசா)ன! ேபால உC8! (ரண� ெச�யலா� அ�ல! கடைலப�ைப 
ேவக ைவ�! வ��! அதி� ெகாNச� ம ிளகா��O& அ�ல! ம ிள6�O& ேச0�! 
உ�� ேச0�! அைர�க.�. ம ா. ேபால இ��6� இதி� கறிேவப�ைல 
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ெகா�தம �லி எ�லா� ேபா95 ேம ேல ெகாNச� எ>ம ிGைசG சா* வ�95 கல8! 
ப�ர9 'ைல,�6& ைவ�! U� நிைறய இைடெவள@ வ�95 ஆவ�ய�� ேவக 
ைவ�க.�. Eடாக இ��6�ேபா! ெவ1ெண� தடவ� எ5�!வ�டேவ15�. 
 

%றி�-: இ8த வைகய�� ெகா3�க9ைட ெச�வைத எ) ேதாழிய�) அ�ம ாவ�ட� 
ேக95� ெத�8!ெகா1ேட). எ$க& வ 29�� வழ�கம ி�ைல எ)பதா� நா) 
ெச�ததி�ைல.  
 

ஆ8திராவ�� இ�8தேபா! அ�சி உ�ம ா ெகா3�க9ைடைய ல95 ேபால 
ஒேரயளவாக உ�9� உ��ரா1 எ)ற ெபய�� ெச�வைத� க1���கிேற).  
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Contributor: jv_66 @ Jayanthy 

 

தய)  வைட  

 

ேதைவயானைவ� ெபா��க� 

• உC�த�ப�� - ½ ஆழா�6  

• பGைசம ிளகா� - 2  

• உ� - ¼ K'()  

• எ1ெண� - ெபா��ெத5�க  

 

தய)ைரB தயா  ெச�ய 

• ெக9��தய�0 - 3 க 

• பGைசம ிளகா� - 1  

• ேத$கா� !�வ� - 1 க  

• உ� - ¼ K'()   

• ெகா�தம �லி தைழ – ½ க 

 

ெச��ைற 

1. உC8ைத 2 ம ண�ேநர� ஊற ைவ�!, பGைசம ிளகா�, உ� 

2. ேச0�! ைநசாக அைர�!�ெகா&ள.�. 
3. இத-6 ந20 வ�95 அைர�காம � சிறிதள. ெதள@�!�ெகா15 அைர�க.�. 
4. ம ி�சிய�� ேத$கா��!�வ�, உ�, பGைசம ிளகா� இவ-ைற த1ண20 

வ�டாம � அைர�! ைவ�க.�. 
5. �ள@ப��லாத ெக9��தய�ைர ஒ� ெப�ய பா�திர�தி� ேபா95 அதி� இ8த 

அைர�த வ�3ைத ேபா95 ந)றாக� கல�க.�. 
6. இேபா! அ5ப��, ஒ� கடாய�� எ1ைணைய வ�95, ந)6 கா�8த ப�ற6 

அைர�த உC8ைத எ5�! வைடகளாகG ,95 எ5�க.�. 
7. அ5ைப சி�ம ி� ைவ�! ெச�ய.�. இ�லாவ�9டா� ேவகா!. 
8. இ8த வைடக& ெம ா*ெம ா*ெவ)* ஆ6� வைர அ5ப�� இ��க� 

ேதைவய��ைல. ஆனா� ேவகாம >� எ5�! வ�ட�Tடா!. 
9. ெவ8த.ட) எ5�!, தயாராக ைவ�!&ள தய�0� கலைவய�� ேபா95 வ�ட 

ேவ15�. 
10. ;�கியம ான!, வைட ந�ல Eடாக இ��6� ேபாேத தய��� ேபாட 

ேவ1�ய! தா). 
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11. ெகாNச� ஊறிய.ட), அ8த வைடகைள� தய��� தி�ப� ேபா95 ேம >� 
சிறி! ஊற ைவ�க.�. 

12. இேபா! எ�லா வைடகைள:� இ! ேபாலேவ தய��� ேபா95 ஊற 
ைவ�க.�. 

13. இேபா! க3வ�ய ெகா�தம �லிைய ெபா�யாக ந*�கி, இ8த வைடகள@) 
ம [! Oவ� அல$க��! ப�ம ாற.�. 

14. வ��ப;&ளவ0க& சிறிதள. (8திைய இ8த வைடகள@) ேம � Oவலா�. 
!�வ�ய கார9 Tட� Oவலா�. 

15. அேத ேபால வ��பம ி�8தா�, சிறிதள. ச0�கைரைய:� தய�0 கலைவய�� 
ேச0�கலா�. 

16. ,ைவயான தய�0 வைட தயா0. 
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அவ� ெகா3$க�ைட 
 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• ெக9� அவ� - 2 க 

• த1ண20 - 2 க 

• உ� 

• எ1ெண� 

• ேத$கா� !�வ� 

 

தாள?$க 

• க56 

• உC�த�ப�� 

• கடைலப�� 

• கறிேவப�ைல 

• ெவ$காய� - 1 (ந*�கிய!) 
• பGைசம ிளகா� - 1 (ெம லிதாக ந*�கிய!) 
• ெகா�தம �லி தைழ - ந*�கிய! 

 

ெச��ைற 

1. அவைல ெவ*� வாணலிய�� வ*�! ம ி�சிய�� ஒ)றிர1டாக 
அைர�க.�. 

2. வாணலிய�� எ1ெண� வ�95 தாள@�6� ெபா�9கைளG ேச0�! அதி� ந20 
ஊ-றி உ� ேச0�! ெகாதி�கவ�ட.�. 

3. ப�) அதி� வ*�த அவைலG ேச0�! ந)6 கிளற.�. 
4. இற�கிய!� ேத$கா� !�வ�, ெகா�தம �லி ேச0�! உ�1ைட ப���! 

இ9லி த9�� ேவகவ�ட.�. 
5. த�காள@ ச9ன@:ட) ேச0�! சாப�9டா� அ�ைம யாக இ��6�... 

ச�தான!� Tட. 
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ெகா3$க�ைட பா� பாயச   

 

Traditional food for Marathi people (Uoondrallu) 

ேகா!ைம  ம ாைவ உப��லாம � ஒ� ப�� அள. எ5�! சபா�தி ம ா. பத�தி� 

ப�ைச8! அதி� க5ைக வ�ட ஒ� ைச' அள. உ�1ைட உ�1ைடயாக 

ப���! ஒ� த9�� ேபா95�ெகா1ேட வர.�. அைத தின;� எ)* ஒ� வார� 

ெச�!�ெகா1ேட வ8தா� U)* ேப0 சாப�5� அள. கி95�. இைத ெவள@ேய 

ைவ�! காய ைவ�தா� காைலய�� ந)6 க�னம ாக இ��6�. வ�நாயக0 ச!0�தி 

ஒ� வார� ;)ேன ெச�ய ஆர�ப��தா� ச�யாக இ��6�. 
 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• ெகா3�க9ைட உ�1ைட - 1  க 

• ெவ�ல� - 200 கிரா� 

• ஊற ைவ�த பாதா�, ;8தி� - சிறிதள. 

• ஏல�கா� - 4 

• ேத$கா� பா� - 1 ட�ள0  

• ெந� 

 

ெச��ைற 

1. ஒ� அக)ற வாணலிய�� U)* க த1ண 20 வ�95 ந)6 ெகாதி வ8தப�) 
அதி� ெகா3�க9ைட ேகா!ைம  உ�1ைடகைள ேபா95 ேவக ைவ�க.�. 

2. ப�! நிம ிட$க& 6ைற8த த2ய�� ைவ�! ேவக ைவ�க.�. இ�ைலெயன@� 
அ�ப���6�. 

3. ந)6 ெவ8த!� அதி� வ�க9�ய ெவ�ல� கைரசைல ஊ-றி ெகாதி�க 
வ�ட.�. 

4. ப�) ேத$கா� பாைல ஊ-றி ெகாதி வ�;) இற�க.�. 
5. ஏல�கா� ெபா� Oவ.�. 
6. அதி� சி* !1டாக ெவ9�ய பாதா� ேபாட.�. 
7. ெந�ய�� வ*�த ;8தி� ேபாட.�. ெகா3�க9ைட பா� பாயச� தயா0... 

Eடாக ப�ம ாற.�. 


