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 Contributor: jv_66 @ Jayanthy 
 

சாதா இ�லி & ேதாைச 
 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• இ�லி ���க
 அ�சி - 1 ஆழா��  

• ப�ச�சி - 1/2 ஆழா��  

• �� உ��� - 1 ஆழா�� 

• ெக�� அவ
 - 1/4 ஆழா��  

• ஜ�வ�சி - ஒ! ைக#ப$�  

• உ#� - ேதைவயான அள* 

 

ெச��ைற 

1. உ��ைத+ தன,யாக*-, அ�சிக., அவ
, ஜ�வ�சி இைவகைள ஒ/றாக*- 

�த
 நா. இர* ஊற#ேபாட*-. 
2. ம7நா., உ��ைத �தலி
 அைர+� வ$�8, அைத எ8+� தன,ேய 

ைவ+�வ$�8, அத:�# ப$ற� அ�சிகைள அைர�க*-. அ#ேபா�தா/ க
லி
 
ஒ���ெகா;8.ள உ���- அ�சி<ட/ ேச=�� ெகா.�-. 

3. இ#ேபா� அ�சி அைரப�ட*ட/, ம>;8- அதி
 அைர+� ைவ+�.ள 
உ��ைத# ேபா�8, ஒ! 2 நிமிட- அைர+தா
, எ
லா- ஒ/றாக ந/� 
கல�� வ$8-. 

4. இதி
 உ#� ேபாட ேவ;டா-. 
5. ம7நா., ந?�க. இ�லி ெச@ய+ ேதைவயான மாைவ+ தன,ேய ஒ! 

பா+திர+தி
 ேபா�8, அத:�+ ேதைவயான உ#ைப ம�8- ேபா�8� 
ைகயா
 ந/றாக� கல�� வ$ட*-. 

6. ம>த- உ.ள மாைவ அ#ப�ேய எ8+� ஃப$��ஜி
 ைவ+� வ$ட*-. 
7. இைத எ#ேபா� உ�க��� இ�லிேயா அ
ல� ேதாைசேயா ெச@ய 

ேவ;8- எ/றாB-, அத:� ஒ! 8 மண$ ேநர- �/�, உ#� ேச=+� 

ெவள,ய$
 ைவ+�# �ள,�க ைவ+� உபேயாகி�க*-. 
8. இ�வா7 �தலிேலேய உ#� ேச=�காம
, ஃ ப$��ஜி
 ைவ+�, ேதைவயான 

அள* மா*�� ம�8ேம உ#� ேச=+� உபேயாகி#பதா
, எ#ேபா� இ�த 
மாைவ உபேயாகி+தாB-, �� (ஃப$ெரE) மாவாகேவ இ!��-. 



 

 

Idly Dosa Recipes (Tamil & English) 

Idly - Dosa Varieties, the popular South Indian Dishes 

www.Penmai.com 

www.Penmai.com   3 

9. ஒ! �ைற மா* அைர+தா
, இ�த �ைறைய# ப$/ப:றினா
, 2 

வார�க���� Gட ைவ+�� ெகா;8, வார+தி
 எ
லா நா�- இ�லி 
ேதாைச எ/7 ெச@யாம
, இர;8 நா. ம�8ேம ெச@�வ$�8, 

ம>த�.ளைத, ம7வார- Gட ெச@யலா-. இ
லாவ$�
, இ�த மாைவ ேவ7 
வைகயான இ�லிக. ெச@வத:�-, �திய மாவாகேவ எ8+� 
உபேயாகி�கலா-. 

 

�றி�� 

• இ� நா/ ெச@<- �ைற. இ�த மாைவேய அைர+த ம7நா., 

இ�லியாக*-, அத:� ம7நா. ேதாைசயாக*- ெச@ேவ/. தன,+தன,யாக 
அைர#பதி
ைல. 

• இதி
 ஜ�வ�சி, அவ
 ேச=#பதா
 மிக*- ெம+� ெம+ெத/7 ம
லிைக# 
H#ேபால ெவ;ண$ற+தி
 இ�லி இ!��-. என�� ெவ�தய- ேச=+தா
, 

இ�லி கிேர நிற+திB-, ேதாைச சிவ#� நிற+திB- வ!வதா
, சாதா இ�லி, 
ேதாைச��, நா/ ெவ�தய- உபேயாகி#பதி
ைல. 
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Contributor: Rosei 

இ�லி - ேதாைச 

 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• உ��� - 1 க# 

• பாIமதி அ�சி - 2 க#  

• ெவ�தய- – சிறிதள* 

• உ#� - ேதைவயான அள* 

 

ெச��ைற 

1. உ��ைத �தலி
 க�வ$� ெகா.��க.. ப$/ன= அதி
 ஒ!தர- ம�8- 
க�வ$ய பாIமதி அ�சி ம:7- ெவ�தய- ேச=+� காைலய$
 ஊறவ$8�க.. 

2. மாைலய$
 இதைன ந/றாக அைர+� (இ�லி பத+���) உ#�- ேச=+� 
ஒ! இர*- அ8+த நா. பகB- ெவள,ய$
 ைவ<�க. (இ�� �ள,�க 
கEட- எ/பதா
 இ#ப�� ெச@ேவ/).  

3. அ8+த நா. இர*�� இ�லி<-, அத:� அ8+தநா. ஃப$��ஜி
 ைவ+� 
I8வத:� ஒ! மண$�� �/ ெவள,ய$
 எ8+� ைவ+� ேதாைச பத+��� 
ந?= வ$�8 ப$/ ேதாைசயாக*- I�8� ெகா.ளலா-. 

4. இ�லி ேதாைச இெர;8ேம மிக*- ந/றாக*- !சியாக*- வ!-. 
ேதாைச�� ெகாKசமா@ ஆலி� ஆய$
 வ$�8 ெச@ேவ/. அ� 
பழகிவ$�டா
 Iைவயாக இ!��-. 
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Contributor: Thenuraj 
ரவா ேதாைச  

ேதைவயான� ெபா��க� 

• ரவா - 1 க#  

• அ�சி மா* - 1 1/2 க# 

• ைமதா - 1/2 க#  

• சீரக-, மிள� - 1 MH/  

• ெவ�காய- - ெபா�#ெபா�யாக ந7�கிய�  

• ப�ைச மிளகா@ - 2  

• கறிேவ#ப$ைல  

• உ#� - ேதைவயான அள* 

 

ெச��ைற 

1. ரவா, அ�சிமா*, ைமதா N/ைற<- ந/றாக த;ண ?= வ$�8 கல��, ேதாைச 
மா* பத+தி:� கைர+��ெகா.ள*-.  

2. ெவ�காய-, ப�ைச மிளகா@ இர;ைட<- ெபா�#ெபா�யாக ந7�கி 
ைவ+�� ெகா.ள*-. 

3. வாணலிய$
 எ;ெண@ ஊ:றி மிள�, சீரக- தாள,+�, ப$/ ெவ�காய-, 

ப�ைச மிளகா@, கறிேவ#ப$ைல எ
லா- ேபா�8 வத�கி, ேதைவயான அள* 
உ#� ேச=+�, கைர+� ைவ+�.ள மா*ட/ கல�� வ$ட*-. 

4. சிறி� ேநர- கழி+� ேதாைச ஊ:றலா-. ேத�கா@ ச�ன,<ட/ சா#ப$�டா
 
ேஹா�ட
 ேதாைச ேபா/ேற ெமா7ெமா7ெவ/7 Iைவயாக இ!��-.  
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Contributor: Ramyaraj 

ைம�� மசா� ேதாைச 

 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• ேதாைச மா* - 1 க# 

• த�காள, - 1  

• H;8 - 3 ப
  

• கா@�த மிளகா@ - 3  

• உ!ைள� கிழ�� - 3 

• கடைல# ப!#� - 1 MH/  

• ெவ�காய- - 1 (ெபா�யாக ந7�கிய�) 
• ப�ைச மிளகா@ - 2 (ெபா�யாக ந7�கிய�) 
• மKச. P. - 1/2 MH/  

• கறிேவ#ப$ைல- சிறி� 

• ெகா+தம
லி - சிறி�  

• உ#� - ேதைவயான அள* 

 

ெச��ைற 

1. �தலி
 ேதாைச ம>� தட*- மிளகா@ ச�ன, ெச@� ெகா.ள*-. 
2. வாணலிய$
 சிறி� எ;ெண@ வ$�8 த�காள,, H;8, கா@�த மிளகா@ 

ேச=+� வத�க*-. ப$/ அைத ஆற ைவ+� மி�Mய$
 அைர+� 
ெகா.ள*-. 

3. இ#ேபா� ேதாைச�� மசா
 ெச@ய ேவ;8-.  
4. உ!ைள� கிழ�ைக ேவக ைவ+� மசி+�� ெகா.ள*-. வாணலிய$
 

எ;ெண@ கா@�த�-, அதி
 க8�, உ�+த- ப!#�, கடைல# ப!#ைப 
ேச=+� தாள,�க*-. ப$/ அதி
 ெவ�காய-, ப�ைச மிளகா@, கறிேவ#ப$ைல 
ேச=+� வத�க*-. ெபா/ன,றமாக வத�கிய�- அதி
 மKச P., உ#� 
ேச=+� ந/றாக� கிளறி, மசி+த உ!ைள� கிழ�ைக� ேச=+� வத�க*-. 
கைடசிய$
 சிறி� ெகா+தம
லி Pவ$ இற�க*-.  

5. ேதாைச� க
லி
 �தலி
 ேதாைச ஊ:றிவ$�8, அ� ேலசாக ெவ�த�-, 

அத/ ேம
 அைர+� ைவ+த ச�ன,ைய+ தடவ*-. ப$/ அத/ ந8வ$
 
உ!ைள மசாைல ைவ+�� I:றி ெந@ அ
ல� எ;ெண@ வ$ட*-. ேதாைச 
ெபா/ன,றமாக ஆன�-, அைத பாதியாக N� எ8�க*-. 
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6. Iைவயான மசா
 ேதாைச ெர�. இத:�+ ெதா�8� ெகா.ள ச�ன,, சா-பா= 
ெச@தா
 ந/றாக இ!��-.  
 

�றி��: நா/ இ�லி ேதாைச இர;8��- 4 க# இ�லி அ�சி��, 1 க# உ��� 
எ/ற கண�கி
, அ�சி, உ��ைத தன,+தன,யாக ஊற ைவ+� அைர#ேப/.  
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Contributor: Ramyaraj 
அைட  ேதாைச 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• ப�ச�சி - 1 க# 

• கடைல# ப!#�, �வர- ப!#�, ப�ைச பய$= எ
லா- ேச=+� - 1 க# 

• உ��� - 2 MH/  

• சீரக- - 1 MH/  

• ெப!�காய- - 1/2 MH/ 

• ெவ�காய- - 1 (ெபா�யாக ந7�கிய�) 
• கா@�த மிளகா@ - 2  

• கறிேவ#ப$ைல - சிறி� 

• ெகா+தம
லி - சிறி�  

• உ#� - ேதைவயான அள* 

 

ெச��ைற 

1. �தலி
 அ�சி, ப!#� வைகக. எ
லா- ேச=+�, N/7 மண$ ேநர- ஊற 
ைவ+�� ெகா.ள*-.  

2. கிைர;ட�
 ஊற ைவ+த அ�சி, ப!#�ட/ சீரக- ம:7- கா@�த மிளகா@ 
ேச=+� அைர�க*-. சிறி� கரகர#பாக அைர�க*-. 

3. அைர+த மாவ$
 ெவ�காய-, கறிேவ#ப$ைல, ெகா+தம
லி, ெப!�காய- 
ம:7- உ#� ேச=+� ந/றாக� கிளற*-. 

4. ேதாைச� க
லி
 மாைவ ஊ:றி, I:றி சிறி� எ;ெண@ வ$ட*-. ேதாைச 
ெபா/ன,றமாக ெவ�த�-, தி!#ப$# ேபா�8 சிறி� ேநர- கழி+� எ8�க*-. 

5. Iைவயான அைட ேதாைச ெர�. இத:�+ ெதா�8� ெகா.ள அவ$ய
 
அ
ல� ச�ன, ெச@தா
 ந/றாக இ!��-.  
 

�றி��: என�� அைடய$
 ப�ைச பய$= ேச=�க+ தா/ ப$���-. நிைறய ேப= பாசி 
ப!#ைப தா/ ேச=#பா=க.. 
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Contributor: Anbupurush 

 

Mudakkathan Dosai 
Ingredients 

• Raw rice -  2 cups  

• Jeera – 2 tsp 

• Red chillies -  4 to 5 

• Mudakkathan keerai - 1 to 1 1/2 cup  

• Salt - To taste 

 

Method 

1. Soak the rice for about 4 to 5 hours. 

2. Clean the keerai and wash and keep aside. 

3. Grind the soaked rice with all the ingredients and also keerai by adding water 

little by little. 

4. The batter must be little thinner than regular dosa batter. 

5. Now in a pan make dosa by pouring the batter in the middle and spreading it, 

add little oil and close the lid and cook when done, flip and cook on other side. 

6. This dosa will be very tasty, the keerai is little bit bitter, if you add more keerai 

dosa will become bitter.  

7. It is very healthy. 

8. Serve with coconut chutney. 

 

Note: No need for fermentation 
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Contributor: smahi 

 

ைசன"# #ைட � சி�லி இ�லி 
 

 ேதைவயான� ெபா��க� 

• இ�லி - 6 

• H;8 ப
 - 3 

• �ைட மிளகா@ - 1 (சிறிய� ) 
• ப�ைச மிளகா@ - 1 

• சி
லி சாM - 1 QMH/  

• ேசாயா சாM - 1 QMH/  

• த�காள, சாM - 1 QMH/  

• எ;ெண@ - 2 QMH/  

• ெபா�யாக ந7�கிய ெவ�காய+ தா. - 1 ேடப$. MH/ 

 

ெச��ைற 

1. �தலி
 இ�லிகைள ெப�ய �;8களாக க� ெச@� ைவ+��ெகா.ள*-. 
H;8 ப:கைள ெபா�யாக ந7�கி ைவ+��ெகா.ள*-. 

2. �ைட மிளகாைய ந?ளவா�கி
 ந7�கி ைவ�க*-. 
3. அ8#ப$
 வாணலிைய ைவ+� எ;ெண@ வ$�8 Rடான�- �தலி
 

ெபா�யாக ந7�கி ைவ+�.ள H;ைட# ேபா�8 வத�கி, அ8+� ந7�கி 
ைவ+�.ள ப�ைச மிளகா@, �ைட மிளகா@, ேமேல ெகா8+�.ள சாM 
வைகக. இவ:ைற ஒ/ற/ ப$/ ஒ/றாக� ேச=+� சிறி� ேநர- வத�கி, 
கைடசியாக இ�லி �;8கைள<- ேச=+� ந/றாக� கல�� ெவ�காய+ 
தா. Pவ$ Iட� Iட ப�மாற*-.  

4. �ழ�ைதக��� மிக*- ப$�+த இ�த ைசன ?M Mைட
 சி
லி இ�லி 
சா#ப$8வத:� மிக*- Iைவயாக இ!��-. 

 

�றி��: �ழ�ைதக��� தயா���- ேபா� ப�ைச மிளகாைய தவ$=+� வ$டலா-.  
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Contributor: smahi 

இ�லி ம$�%ய& 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• இ�லி - 10 

• ைமதா மா* - 1 ேடப$. MH/  

• ேசாள மா* - 1 ேடப$. MH/  

• மிள� P. - 1/4 QMH/  

• உ#� - 1 சி��ைக  

• சிக#� ஃ�� கல= - 1/2 சி��ைக (வ$!#ப#ப�டா
) 
• எ;ெண@ - ெபா�+ெத8�க ேதைவயான அள* 

 

ம$�%ய& சா# தயா%'க ேதைவயான ெபா��க� 

• H;8 ப
 - 2 

• ெவ�காய- - 1 (சிறிய�)  

• ப�ைச மிளகா@ - 1 

• சி
லி கா=லி� சாM - 1 QMH/  

• ெடாமாேடா சாM - 1 QMH/  

• ேசாயா சாM - 3/4 QMH/  

• வ$ன,க= - 1/2 QMH/  

• த;ண?= - 2 ேடப$. MH/  

• எ;ெண@ - 2 ேடப$. MH/  

• ெவ�காய+தா. – சிறிதள* (ெபா�யாக ந7�கிய�) 
  

ெச��ைற 

1. �தலி
 வாணலிய$
 ெபா��க+ ேதைவயான அள* எ;ெண@ ஊ:றி 
ந/றாக� காய வ$ட*-. 

2. இ�லிகைள ச�ர+ �;8களாக ெவ�� ைவ+��ெகா.ள*-. 
3. ெவ�காய-, H;8, ப�ைச மிளகா@ இவ:ைற# ெபா�யாக ந7�கி 

ைவ�க*-. 
4. ஒ! சிறிய ெபௗலி
 ைமதா மா*, ேசாளமா*, மிள�+ P., உ#� ம:7- 

ஃ�� கல= ேச=+� க��க. இ
லாம
 கைர+� ைவ+��ெகா.ள*-. 
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5. எ;ெண@ ந/றாக� கா@�த�- �;8களாக ெவ�� ைவ+�.ள 
இ�லிகைள மாவ$
 ேதா@+� எ;ெணய$
 ேபா�8 ெபா�+ெத8+� 
தன,யாக ைவ�க*-. 

6. ம>;8- வாணலிைய அ8#ப$
 ைவ+� 2 ேடப$. MH/ எ;ெண@ வ$�8 
ந/றாக Rடான�- ந7�கி ைவ+�.ள H;8, ப�ைச மிளகா@, ெவ�காய- 
இவ:ைற ஒ�ெவா/றாக� ேச=+� ந/றாக வத�கி ேமேல ெகா8+�.ள 
சாM வைககைள ஒ/ற/ ப$/ ஒ/றாக� ேச=+� கல�� கைடசியாக 2 

MH/ த;ண?= வ$�8, 2 நிமிட- ெகாதி�க வ$�8, அதி
 �/ேப ெபா�+� 
ைவ+�.ள இ�லி+ �;8கைள# ேபா�8 ந/றாக# ப$ர�� ெவ�காய+தா. 
Pவ$ Rடாக# ப�மாற*-. 

7. இ�த இ�லி மKR�ய/ H;8 வாசைன<ட/ வ$+தியாசமான Iைவ<ட/ 
சா#ப$ட மிக*- R#பராக இ!��-. மாைல ேநர சி:7;�யாக ெச@� 
சா#ப$ட ஏ:றதாக இ!��-. 
 

�றி��: ெடாமாேடா சாM ேச=#பதா
 அ�ேவ ந
ல நிற- ெகா8��-. G�ய 
வைர ஃ�� கல= ேச=�காம
 இ!�தா
 உட
 நல+தி:� மிக*- ந
ல�. 
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இ�லி உ��மா 

ேதைவயான� ெபா��க�  

• இ�லி - 10 

• ெவ�காய- - 1 

• ப�ைச மிளகா@ - 5 

• கறிேவ#ப$ைல - சிறிதள*  

• மKச. P. - 1/4 QMH/  

• எBமி�ச-பழ ரச- - 1 QMH/  

• ேத�கா@ �!வ
 - 1 ேடப$. MH/ 

• ெகா+தம
லி தைழ - சிறிதள*  

 

தாள*'க 

• க8� - 1QMH/  

• கடைல ப!#� - 1 QMH/  

• உ�+த- ப!#� - 1 QMH/  

• ெப!�காய- - 1/4 QMH/  

• எ;ெண@ - 4 ேடப$. MH/ 

 

ெச��ைற 

1. �தலி
 இ�லிகைள ைககளா
 ெபா�# ெபா�யாக உதி=+��ெகா.ள*-. 
ெவ�காய+ைத# ெபா�யாக ந7�கி� ெகா;8 ப�ைச மிளகாைய� கீறி 
ைவ+�� ெகா.ள*-. 

2. வாணலிைய அ8#ப$
 ைவ+� எ;ெண@ ஊ:றி� கா@�த�- தாள,�க� 
ெகா8+�.ள ெபா!�கைள ஒ�ெவா/றாக ேச=+�� க8� ந/றாக 
ெவ�+த�-, கீறி ைவ+த ப�ைச மிளகா@, கறிேவ#ப$ைல, ெபா�யாக 
ந7�கிய ெவ�காய-, மKச. P. ேச=+� 2 நிமிட- மிதமான த?ய$
 வத�கி, 
உதி=+� ைவ+�.ள இ�லிகைள<- ேச=+� ந/றாக� கல�� கைடசியாக 
எBமி�ச-பழ ரச- ஊ:றி, ேத�கா@ �!வைல<- Pவ$, ெபா�யாக 
ந7�கிய ெகா+தம
லி தைழ ேச=+� ம>;8- ந/றாக� கல�� அ8#ைப 
அைண+� வ$ட*-. 

3. Iட� Iட Iைவயான இ�லி உ#�மா சா#ப$ட+ தயா=. 
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�றி��  

• இ�லிகைள இர;8 நா. ப$��ஜி
 ைவ+�வ$�8 எ8+� உதி=+� 
உ#�மா ெச@தா
 ெபா�# ெபா�யாக மிக*- ந/றாக வ!-. 

• இ�லிய$ேலேய உ#� ேச=+தி!#பதா
 ம>;8- உ#� ேச=�க+ ேதைவ 
இ
ைல. ஆனா
 எBமி�ச-பழ ரச- ேச=#பதா
, ேதைவயானா
 ஒ! 
சி��ைக உ#� ேச=+�� ெகா.ளலா-. 
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�ைள& ரவா இ�லி 
ேதைவயான� ெபா��க� 

• ரைவ - 2 க#  

• தய$= - 1 க#  

• agdஃ#!� சா
� (eno) - 3/4 QMH/  

• ��தி� ப!#� - 5 

• க8� - 1/2 QMH/  

• சீரக- - 1/4 QMH/  

• கடைல ப!#� - 1/2 QMH/  

• உ�+த-ப!#� - 1/2 QMH/  

• ெந@ - 2 QMH/ 

• கறிேவ#ப$ைல - சிறிதள* 

• ெகா+தம
லி தைழ - சிறிதள*  

• உ#� - ேதைவயான அள* 

 

ெச��ைற 

1. ��தி� ப!#ைப சி7 சி7 �;8களாக உைட+� ைவ+��ெகா.ள*-. 
கறிேவ#ப$ைல, ெகா+தம
லி தைழ இவ:ைற# ெபா�யாக ந7�கி ைவ+�� 
ெகா.ள*-. 

2. ஒ! வாணலிய$
 ெந@ வ$�8 கா@�த�-, அதி
 க8�, சீரக-, கடைல# 
ப!#�, உ�+த- ப!#�, ��தி�# ப!#�, கறிேவ#ப$ைல தாள,+� கைடசியாக 
ரைவைய� ேச=+� ந/றாக வ7+ெத8+� ஆற ைவ+� அதி
 தய$=, உ#� 
ேச=+� கல�� 15 நிமிட- ஊறைவ�க*-. 

3. பதிைன�� நிமிட- கழி+� அதி
 ஃ#!� சா
� (eno) ேச=+�, சிறிதள* 
த;ண?= ெதள,+தா
 Uைர+�� ெகா;8 வ!-. ம>;8- அதி
 
ேதைவயான அள* ந?=, ெகா+தம
லி தைழ ேச=+� இ�லி மா* பத+தி:� 
கைர+�� ெகா;8 உடன�யாக இ�லி த��
 ஊ:றி ஆவ$ய$
 10 நிமிட- 
ேவகைவ+� எ8�க*-. 

4. Iைவயான சாஃ#டான #ைள/ ரவா இ�லி சா#ப$ட+ தயா=. 
5. இ�த இ�லி<ட/ அைன+� வைகயான ச�ன,<- மிக# ெபா!+தமாக 

இ!��-. 
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கார ேதாைச 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• ேதாைச மா*  

• சி/ன ெவ�காய- - 6 

• H;8 - 6 ப
  

• தன, மிளகா@ P. - 1 QMH/  

• உ#� - ேதைவயான அள*. 
  

ெச��ைற 

1. �தலி
 ேமேல ெகா8+�.ள ெபா!�கைள எ
லா- மி�ஸிய$
 ேபா�8 
சிறி� த;ண ?= வ$�8 ைநசாக அைர+� ெகா.ள*-. 

2. அ8#ப$
 ேதாைச� க
ைல ைவ+� R8 ப8+தி எ;ெண@ தடவ$ ேதாைச 
வா=+� N� ேபா�8 ேவக வ$ட*-. 

3. ேதாைச பாதி ெவ�த�- அைர+� ைவ+த கார� ச�ன,ைய அத/ ேம
 
தடவ$ I:றிB- சிறிதள* எ;ெண@ வ$�8, ம>;8- N� ேபா�8 ஒ! 
ப�க- ம�8- ேவக ைவ+� எ8+� ேத�கா@ ச�ன,<ட/ ப�மாற*-. 

4. இ�த ேதாைச ெவ�காய-, H;8 வாசைன<ட/ சா#ப$ட மிக*- Iைவயாக 
இ!��-. ேத�கா@ ச�ன, இ�த ேதாைச�� ந
ல கா-ப$ேனஷ/. 
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ஓ�# ரவா இ�லி 
ேதைவயான� ெபா��க� 

• ஓ�M - 1 க# 

• ரவா - 1 க# 

• தய$= - 1 க# 

• ெப!�காய- - 1/2 QMH/ 

• ேப�கி� ேசாடா - 1/2 QMH/ 

• உ#� - ேதைவயான அள* 

 

தாள*'க 

• ெந@ - 1 ேடப$. MH/ 

• க8� - 1/2 QMH/ 

• சீரக- - 1/2 QMH/ 

• ப�ைச மிளகா@ - 2 

• ��தி�#ப!#� - 5 

• ேகர� �!வ
 - 2 ேடப$. MH/ 

• ெகா+தம
லி தைழ - சிறிதள* (ெபா�யாக ந7�கிய�) 
 

ெச��ைற 

1. �தலி
 ெவ7- வாணலிய$
 ஓ�M, ரைவ இர;ைட<- நிற- மாறாம
 
தன,+தன,யாக வ7+ெத8+� ந/றாக ஆறைவ�க*-. 

2. ��தி�# ப!#ைப ஒ/றிர;டாக உைட+� ைவ+��ெகா.ள*-. 
3. ஓ�M ந/றாக ஆறிய�- மி�சிய$
 ேபா�8 ந/றாக# ெபா�+�� ெகா;8, 

ஒ! பா+திர+தி
 ேபா�8 அதYட/ ரைவ, ெப!�காய-, ேப�கி� ேசாடா, 
உ#� இவ:ைற� ேச=�க*-. 

4. ஒ! வாணலிய$
 ஒ! MH/ ெந@ வ$�8 ந/றாக� கா@�த�- க8�, 
சீரக-, உைட+த ��தி�#ப!#� தாள,+�, க8� ெவ�+த�- அதி
 
ெபா�யாக ந7�கிய ப�ைச மிளகா@ ம:7- �!வ$ய ேகர� ேச=+� 2 

நிமிட- வத�கி ஓ�M, ரைவ இ!��- பா+திர+தி
 ேபா�8 தய$=, 

ேதைவயான அள* த;ண?=, ெகா+தம
லி தைழ ேச=+� இ�லி மா* 
பத+தி:�� கைர+� 5 நிமிட- N� ைவ�க*-. 
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5. ஐ�� நிமிட- கழி+� இ�லி+ த��
 சிறி� எ;ெண@ தடவ$, அதி
 சிறி� 
�!வ$ய ேகர�, வ7+த பாதி ��த�#ப!#� ைவ+�, அத/ேம
 மாைவ 
ஊ:றி ஆவ$ய$
 ேவக ைவ+� எ8�க*-. 

6. இ#ெபா�� ச+�.ள Iைவயான ஓ�M ரவா இ�லி தயா=. 
7. Rடான இ�த இ�லி<ட/ ேத�கா@ ச�ன, அ
ல� சா-பா= ேச=+� சா#ப$ட 

மிக*- Iைவயாக இ!��-. 
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Contributor: jv_66 @ Jayanthy 
 

#ட ஃ�- இ�லி 
ேதைவயான� ெபா��க� 

• இ�லி மா*  

#ட ஃ�ப./ ெச�ய 

• உ!ைள�கிழ�� - 1/4 கிேலா 

• ெப�ய ெவ�காய- - 2  

• த�காள, - 2  

• ப�ைசமிளகா@ - 2  

• அ
ல� உ�க��� வ$!#பமான கறிகா@க. 

• உ#� - ேதைவயான அள*  

தாள*'க 

• எ;ெண@, க8�, உ�+த- ப!#�, ெப!�காய- 

 

ெச��ைற 

1. உ!ைள�கிழ�� அ
ல� ேவ7 எ�த� கறிகா@ உபேயாகி�க ேவ;8ேமா, 

அவ:ைற ேவக ைவ+� எ8+�� ெகா.ள*-. 
2. உ!ைள�கிழ�காக இ!�தா
 ம�8-, அைத ேதா
 உ�+� மசி+�� 

ெகா.ள*-. ம:ற� கறிகா@கைள அ#ப�ேய உபேயாகி+�� ெகா.ளலா-. 
3. கடாய$
 எ;ெண@ வ$�8, க8� ம:றவ:ைற+ தாள,+�, ப�ைச மிளகாைய# 

ேபா�8, அதி
 அ��� ைவ+�.ள ெவ�காய+ைத# ேபா�8 வத�க*-. உ#� 
ேச=�க*-. 

4. ேமB- த�காள,ைய# ேபா�8 வத�கி, ப$/ன=, உ!ைள�கிழ�ேகா அ
ல� 
ம:ற கறிகா@கேளா ேபா�8 ந/றாக வத�கி, இவ:ைற+ தன,யாக எ8+� 
ைவ�க*-. 

5. இ#ேபா� Mடஃ#ப$�  தயா=. 
6. இ#ேபா� இ�லி த��
, ஒ! கர;� இ�லி மாைவ ஊ:றி, அத/ ம>� இ�த 

Mடஃ#ப$�  1 அ
ல� 2 QMH/ ைவ+�, அத/ ம>� ம>;8- ஒ! கர;� 
இ�லி மாைவ ஊ:றி ைவ�க*-. இேத ேபால எ
லா+ த��B- ெச@ய*-. 

7. இ�லி ெவ�த ப$ற� எ8+�# ப�மாற*-. 
8. Iைவயான Mடஃ#8  இ�லி தயா=. 
9. �ழ�ைதக. தின�- இ�லியா எ/7 அ�கலா@�காம
 இ!�க இ� ேபா/ற 

கல=ஃ�
 இ�லி ெச@� ெகா8+தா
, கறிகா<- உடB��� ேச=�� வ$8-. 
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ெபசர� (சி2 பய.2 ேதாைச) 
 

 ேதைவயான� ெபா��க� 

• சி7பய$7 – 200 கிரா-  

• சீரக- - 1 QMH/  

• ப�ைச மிளகா@ - 3 (ெபா�யாக ந7�கிய�) 
• இKசி - ஒ! வ$ர
 அள* (ெபா�யாக ந7�கிய�) 
• ெப�ய ெவ�காய- - 1 (ெபா�யாக ந7�கிய�) 
• மKச. P. - 1/2 QMH/  

• கறிேவ#ப$ைல - சிறிதள* 

• உ#� – ேதைவ�ேக:ப  

• த;ண?= – ேதைவ�ேக:ப 

 

ெச��ைற 

1. சி7பயைற 6 மண$ேநர- ஊற ைவ+�, மி�ஸிய$
 ெகாரெகார#பாக அைர+�� 
ெகா.ள*-. 

2. அதி
 மா* பத+தி:� த;ண ?= வ$�8, ேதைவயான உ#� ேச=+�, ஒ! 
மண$ ேநர- அ#ப�ேய ைவ�க*-. 

3. ஒ! மண$ ேநர+தி:�# ப$/, அ�த மாவ$
 மKச. P., சீரக- ேச=+� 
ந/றாக� கல�� ெகா.ள*-.  

4. ேதாைச�க
லி
 எ;ெண@ தடவ$, மாைவ ஊ:றி, அத/ ம>� ந7�கிய 
ெவ�காய-, ப�ைச மிளகா@  ம:7- இKசிைய+ Pவ*-.  

5. I:றி எ;ெண@ வ$�8 தி!#ப$ ேபா�8 எ8+� ப�மாற*-. 
 
 

�றி�� 

• இைத �ைள க��ய பய$�
 ெச@தா
 Iைவ ேவ7 மாதி� ந/றாக 
இ!��-. சீரக- அதிக- ேச=+தா
 கச�� வ$8-. 

• ந7�கிய ெவ�காய-, ப�ைச மிளகா@ ம:7- இKசிைய ப�ைசயாக ேபாட# 
ப$��கவ$
ைல எ/றா
 தாள,+�- ேபாடலா-. 

• இத:� ேத�கா@ ச�ன,ய$
 இKசி ேபா�8 அைர+தா
 மிக*- 
ெபா!+தமாக இ!��-. 
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ேத/கா� இ$சி ச�ன* 
 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• ேத�கா@ - ஒ! �றி  

• இKசி - சிறிய �;8  

• ப�ைச மிளகா@ 

• உ#� 

 

தாள*'க 

• எ;ெண@, க8�, உ�+த- ப!#�, கறிேவ#ப$ைல, ெகா+�ம
லி தைழ 

 

ெச��ைற 

1. ேத�கா@, இKசி, ப�ைச மிளகாைய மி�ஸிய$
 ைமயாக அைர+�� 
ெகா.ள*-. 

2. ப$/ ஒ! பா+திர+தி
 வழி+� ைவ+�, அதி
 ேதைவயான ந?=, உ#� 
ேச=�க*-. 

3. வாணலிய$
 எ;ெண@ வ$�8 க8�, உ�+த- ப!#�, கறிேவ#ப$ைல 
தாள,+� ச�ன,ய$
 ெகா�ட*-. 

4. ம
லி+தைழ Pவ$ ப�மாற*-. 
 

�றி��: இ�த ச�ன,ய$
 �ள,, ெவ.ைள#H;8 ேச=�க+ ேதைவய$
ைல. 
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க4� ேதாைச  

ேதைவயான� ெபா��க� 

• க-� – 1 ப�  

• உ��� – 1 ட-ள=  

• கா@�த மிளகா@ - 4 அ
ல� 5 

• கறிேவ#ப$ைல  

• சீரக- - 3 MH/  

• சிறிய ெவ�காய- – 1 க#  

• ெவ�தய- – 2 MH/  

• உ#� – ேதைவயான அள* 

 

ெச��ைற 

1. க-ைப I+த- ெச@� ெகா.ள*-.  

2. க-�, உ���, ெவ�தய- இவ:ைற தன,+தன,யாக 3 மண$ ேநர- 
ஊறைவ�க*-. 

3. க-�ட/ ெவ�காய-, கா@�த மிளகா@, சீரக-, கறிேவ#ப$ைலைய அைர+�� 
ெகா.ள*-. 

4. ப$/, உ��ைத ெவ�தய+�ட/ அைர�க*-. 
5. உ#� ேச=�க*-. 
6. இ#ேபா� மா* தயா=. N/7 அ
ல� நா/� மண$ ேநர- வைர 

�ள,�கைவ+� ேதாைச Iட*-. 
7. ந
ல Iைவ<ட/, வாசைனயாக*- இ!��-. 
8. ேத�கா@ ச�ன, இத:� ெபா!+தமாக இ!��-. 

 

�றி�� 

• காைலய$
 ஊற ைவ+�, மதிய- அைர+�, இர* ேதாைச Iடலா-. 
• உட
 ஆேரா�கிய+தி:�- மிக*-  
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கார ேதாைச 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• ப�ச�சி - 1/2 க# 

• �வர-ப!#� - 1/4 க# 

• ேத�கா@ - 1/2 N� 

• மிளகா@ - 4  

• சீரக- - 1/2 QMH/ 

• மிள� - 10 

• உ#� - 1/2 QMH/ 

• ெப!�காய- - சி7 �;8 

• ம
லி+தைழ, கறிேவ#ப$ைல – சிறி� 

 

ெச��ைற 

1. அ�சி, ப!#� இர;ைட<- அைர மண$ ேநர- ஊற ைவ�க*-. இதYட/ 
ேமேல ெகா8+�.ள அைன+�# ெபா!�கைள<- ேச=+� சிறிய ரைவ 
பத+��� அைர+�� ெகா.ள*-. 

2. எ;ெணய$
 க8� தாள,+�, அைர+� ைவ+�.ள மாவ$
 ெகா�� 
கல�க*-. 

3. ேதைவெயன,
 சிறி� த;ண ?= ேச=+� கல�கி� ெகா.ள*-. 
4. ேதாைச� க
லி
 மாைவ ஊ:றி ேதாைச வா=�க*-. 
5. மா* ம>�� வ$�டா
, அ8+த �ைற ேதாைச ஊ:7-ேபா�, ம>�த மாவ$
 

ெபா�யாக அ��த ெவ�காய-, கறிேவ#ப$ைல, ம
லி+தைழ ேச=+� ேதாைச 
வா=�க*-. 
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ந"� ேதாைச 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• ப�ச�சி - 1 க#  

• �!வ$ய ேத�கா@ - ¼ க#  

• உ#� - ேதைவயான அள*  

• எ;ெண@ – I�ெட8�க 

 

ெச��ைற 

1. ப�ச�சிைய �த
 நா. இரேவ ஊற ைவ+� வ$ட*- அ
ல� 5 மண$ 
ேநரமாவ� ஊற ேவ;8-. 

2. ப$/� அைத அைர��-ேபா�, �!வ$ய ேத�காைய<- அதYட/ ேச=+�, 

ந/� ைமய அைர+��ெகா.ள*-. உ#� ேச=+� வ$ட*-. 
3. இ#ேபா� அ�த மாவான� ந
ல ந?=�க இ!�க ேவ;8-. இ� எ#ப� 

எ/றா
, அ�த மாைவ� கர;�ய$
 எ8+� தி!-ப வ$�டா
, கர;�ய$
 
மா* ஒ�டாத அள* ந?=�க இ!+த
 ேவ;8-. 

4. இ#ேபா� அ�த அைர+த மாைவ ஒ! கர;�ய$
 எ8+�, ேதாைச� க
லி
 
அ#ப�ேய ஊ:ற ேவ;8-. ஓர+திலி!�� ந8வ$
 ஊ:ற ேவ;8-. 

5. அ�க�ேக இைடெவள, இ!�தா
, அதி
 ேமB- சிறி� மாைவ வ$ட*-. 
இைத ெர�ல= ேதாைச ஊ:7வ� ேபால ந8வ$
 ஊ:றி, ெப�தாக ஆ�க� 
Gடா� (��யா�). I:றிB- எ;ெண@ வ$�8, அ�த ேதாைச� க
ைல, ஒ! 
N�யா
 N� அ8#ைப சி-மி
 ைவ�க*-. 

6. ஒ! நிமிட- கழி+�, அ�த N�ைய+ திற�� (ேதாைசைய+ தி!#ப$# ேபாட 
ேவ;டா-), அ�த ேதாைச அளவ$
 மிக*- ெப�யதாக இ!#பதா
, 

ேதாைச+ தி!#ப$யா
 அைத பாதியாக ம�+�, ப$/� அைதேய ��ேகாண 
வ�வ$
 ம�+�, எ8+� த��
 ைவ+� வ$ட*-. 

7. ந?�க. நா/M�� தவாவ$
 ெச@தா
, அ�த ேதாைசைய ஒ! ெப�ய த��/ 
�/ அ#ப�ேய கவ$]+தாB- அ� த��
 வ$��� வ$8-. ப$/ன= அைத 
��ேகாண வ�வ$
 ம�+�� ெகா.ளலா-. ந
ல ெம
லியதாக இ!��- 
இ�த ேதாைச. 

8. இைத� Rடாக சா#ப$�டா
 மிக*- ந/றாக இ!��-. எ�த ஒ! ச�ன,<- 
ெதா�8�ெகா;8 சா#ப$டலா-. 


