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Contributor:  jv_66 @ Jayanthy 
 

சி�தி ெகா	கி 
 

ேதைவயான� ெபா�க�  

• ேகா�ைம மா� - 1 க�  

• ெப�ய ெவ�காய� - 2  

• ெகா�தம�லி தைழ - 1/4 க�  

• ெந� - 1/4 க�  

• உ�� - ேதைவயான அள�  

• ப"ைச மிளகா� - 3 

 

ெச
�ைற  

1. ெவ�காய�ைத� ெபா$யாக அ�%� ெகா�ள��. 
2. ப"ைச மிளகாைய மி'சிய(� அைர��' ெகா�ளலா� (வாய(� அக�படாம� 

இ�'க). 
3. ெந�ைய உ�'கி' ெகா�ள��. 
4. இ�ேபா� ேகா�ைம மாைவ ஒ� ெப�ய பா�திர�தி� ேபா/, அதி� அ�%த 

ெவ�காய�, ெகா�தம�லி� தைழ, அைர�த ப"ைச மிளகா�, உ��, உ�'கிய 
ெந� இவ0ைற" ேச2�� ப(சிறி வ(/, த3ண52 ேச2��, ெக$யாக� 
ப(ைச%� ெகா�ள�� (ச�பா�தி மாவாக). 

5. இதிலி�%� ஓரள� ெப�ய உ�3ைடயாக எ�லாவ0ைற8� உ�$' 
ெகா�ள��. 

6. 9:; 9:; உ�3ைடகளாக எ/�� <டான தவாவ(� ேபா/, தி��ப( 
எ/�� வ(/ (1 நிமிடேம), தன=யாக ைவ��' ெகா�ள��. 

7. இ�ேபா� ஒ>ெவா� உ�3ைடைய8� எ/��, ச�பா�தியாக� திர$' 
ெகா�ள��. இ� ச�யான உ�3ைடயாக வரா�. மா� ெதா/' ெகா�ள 
ேவ3டா�. 

8. நா: இைத� திரடாம� தவாைவ சிறிய அள� த5ய(� ைவ�� வ(/, 

அதிேலேய இ%த ேவக ைவ�த உ�3ைடைய� ேபா/ ைகயாேலேய த$� 
ெப�தா'கி வ(ேட:. 

9. ஒ� ப(ளா?$' கவ�� ைவ��� இைத� த$ தவாவ(� ேபாடலா�. 
அ/�ைப சி�மிேலேய ைவ'க��. 

10. எ3ெண� வ(ட ேவ3டா� (அதிேலேய ெந� இ�'கிற�). 
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11. ஒ>ெவா� ப'க@� 2 நிமிட� ேவக ைவ'க��. க�காம� ப(ர�: கல�� 
வ%த�ட: தி��ப(� ேபா/, மA3/� அேத கல2 வ%த ப(றB எ/��� 
ப�மாற��. 

12. இத0B� ெதா/' ெகா�ள தய(2, ஊ;கா�, எ%த ைச/ $D 
ேவ3/மானாE� ைவ��' ெகா�ளலா�. 
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Contributor: Durgasakthi 

 

Godumai Rava kesari 
 

Ingredients  

• Godumai Rava - 1 cup  

• Water - 4 cup 

• Sugar – 1 1/2 cup  

• Kesari powder (optional) 

• Ghee  

• Elaichi - 2 

• Cashew 

• Raisins 

 

Method  

1. First heat a spoon of ghee and fry rava. Then keep it aside. 

2. Boil the water then add fried rava and kesari powder, Stir well continuously in 

slow flame, till it gets thicker (well cooked). (If you like wheat color no need to 

add color powder, otherwise you can add it). 

3. Add sugar and elaichi powder in it. 

4. Fry cashew and raisins in ghee and add it.  

Mix well and serve. 
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Contributor: Dhivyasakthi 

 

Wheat Rava Paayasam 
 

Ingredients  

• Wheat rava - 1 cup 

• Naatu sakarai or Jaggery – 2 ½  cup  

• Boiled milk – ½  cup 

• Cardamom 

• Dry grapes 

• Cashew 

• Ghee 

 

Method  

1. Add 4 cups of water in a pan and boil it. Add cardamom too. 

2. Add wheat rava and stir it well (add hot water if needs). 

3. After rava is cooked, add sugar or jaggery and stir continuously. 

Add milk and stir it. 

4. Off the flame and add ghee along with dry grapes and cashew. Now it is ready. 

 

Note: If you feel wheat rava is big in size, you can grind it in mixie one or two round. 
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Contributor: sbsudha 

 

ேகா�ைம ேதாைச 

 
ேதைவயான� ெபா��க�  

• ேகா�ைம மா� - 1 க� 

• அ�சி மா� – 1 ேடப(� ?F:  

• உ�� – ேதைவயான அள� 

• கறிேவ�ப(ைல – சிறிதள�  

• ெவ�காய� – 1 (ெபா$யாக ந;'கிய�) 
• ப"ைச மிளகா� - 1 (ெபா$யாக ந;'கிய�) 
• தாள='க, ேதாைச'B - ேதைவயான எ3ெண� 

 

ெச
�ைற  

1. ேகா�ைம மா�, அ�சி மா� உ�� ஒ:றாக" ேச2�� ெகாHச� ெகாHசமாக 
ந52 ேச2�� ந:றாக கைர��' ெகா�ள��. க$ தடாம� கைர�� ேதாைச 
மா� பத�தி� ைவ'க��.  

2. சி:ன வாணலிய(� எ3ெண� காயைவ��, அதி� க/B, ஜ5ரக� தாள=��, 
ப"ைச மிளகா� ேச2�� அ� ெவ$�த��, ெவ�காய�ைத" ேச2�� 
வத'க��. ெவ�காய� நிற� மாறிய�� இவ0ைற ேதாைச மாவ(� ேச2�� 
ந:றாக' கல%� வ(ட��. 

3. ேதாைச' க�ைல" <ேட0றி அதி� ெவள=ய(�%� உ�றமாக ரவா 
ேதாைச'B ஊ0;வ� ேபால மாைவ ஊ0றி, எ3ெண� J0;� ஊ0றி ேவக 
வ(ட��. 

4. நிற� மாறிய�� தி��ப(� ேபா/ ேவக வ(ட��. 
5. த'காள=" சன=, ெவ�காய� �ைவய� எதKடK� மிக ந:றாக இ�'B�. 
6. ெதா/'ெகா�ள ஒ:;ேம இ�ைல எ:றாE� மிக" Jைவயாக இ�'B� 

இ%த ேகா�ைம ேதாைச. ஆேரா'கிய@� Mட. அதிக எ3ெண8� ேதைவ 
இ�ைல. 
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Contributor: jv_66 @ Jayanthy 
 

Dhaal Paratha – தா� (ப���) பரா�தா  

 

ேதைவயான� ெபா��க�  

• �வர�, கடைல, பய�த� ப���கள=� எ� ேவ3/மானாE� - ½ க� 

• ேகா�ைம மா� - 2 க�  

• ெப�ய ெவ�காய� - 2  

• �தினா அ�ல� ெகா�தம�லி - 1/4 க�  

• ப"ைசமிளகா� - 2  

• ஆ�<2 ப�ட2 (கா�%த மா�கா� ப�ட2 ) – ½ N?F:  

• கர� மசாலா ப�ட2 - ½ N?F: 

• ெகா�தம�லி ப�ட2 - ¼ N?F:  

• ஓம� - 1 N?F:  

• மிளகா� O� – ¾ N?F:  

• மHச� O� - ¾ N?F: 

• உ�� - ேதைவயான அள�  

• எ3ெண� அ�ல� ெந� - ேமேல தடவ 

 

ெச
�ைற  

1. ெபா�வாக வடஇ%தியாவ(� பரா�தா ெச�வத0B ைமதா மாைவ 
உபேயாகி�பதி�ைல. எ�லாவ0;'B� மிக�� ச�தான ேகா�ைம 
மாைவ�தா: உபேயாக�ப/��வா2க�. ைமதாவ(� ெச�தா� உடE'B� 
ந�லத�ல, அ�ப$ேய ர�ப2 ேபால இP'க�� ெச�8�. ஆனா� ேகா�ைம 
மாவ(� ெம�ெத:; வ��. 

2. @தலி� ேமேல ெசா:ன 3 ப���கள=� எைத ேவ3/மானாE� ந:B 
Bைழய ேவக ைவ��' ெகா�ள��. ஒ�ேவைள வ 5$� ஏ0கனேவ தயா2 
ெச�த ப��� மA%� வ(டாE� அைத' Mட உபேயாகி��' ெகா�ளலா�. 

3. இதி� @'கியமான வ(ஷய�, இ%த மாைவ� தயா2 ெச�ய சிறிதள� Mட 
த3ண52 ேச2'க'Mடா�. 
 

மா� தயா 	க ெச
�ைற 

1. ேவக ைவ�த ப��ைப ஒ� ெப�ய பா�திர�தி� ேபா/' ெகா�ள��. 
இதி� த3ண52 அதிகமாக இ�%தா�, அைத எ/�� வ(ட��. 

2. அதி� ேகா�ைம மாைவ @தலி� 1 ½ க� அள� ம/ேம ேபாட��. 
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3. இதி�, ெபா$யாக அ�%த, �தினா அ�ல� ெகா�தம�லி, ெவ�காய�, ப"ைச 
மிளகா�, ஆ�<2 ப�ட2 (இ� சிறிதள� �ள=�� Jைவ' ெகா/'B�), மிளகா� 
O�, மHச� O�, உ�� , மசாலா�O�, ஓம�, ெகா�தம�லி ப�ட2 ஆகிய 
அைன�ைத8� ேபா/' கல%� ந:றாக� ப(ைசய��. 

4. மா� ைககள=� ஒ$' ெகா3டா�, மAத� உ�ள ேகா�ைம மாைவ8� 
அதி� கல%� ப(ைசய��. ைககள=� ஒடாம�, அேத சமய� ெக$யாக 
இ�லாம�, Sசாக இ�'கேவ3/�. மாவ(: மA� வ(ரலா� அP�தினா� 
ப�ள� வ(ழ ேவ3/�. இ� தா: பத�. 
 

பரா�தா ெச
!" �ைற  

1. ேமேல ெசா:ன @ைறய(� தயா2 ெச�த மாைவ, ஒ� J�தமான, ந@�பான 
�ண(யா� 20 நிமிட� ேபால 9$ ைவ�� ஊற ைவ'க�� (அ�ேபா�தா: 
மா� கா�%� ேபாகாம� இ�'B�). 

2. ப(றB, அ%த மாைவ ச�பா�தி மாவ(0B ெச�வ� ேபால உ�$' ெகா3/, 

ேம� மாைவ� ெதா/'ெகா3/ திர$' ெகா�ள��. 
3. ெரா�ப ெமலிதாக�� இ�லாம�, ெரா�ப த$மனாக�� இ�லாம� 

திரட��. எ�லா இட�கைள8� ஒ:; ேபால திர$' ெகா�ள��. 
5. இ�ேபா� <டான தவாவ(�, மிதமான <$�, இ%த திர$ய பரா�தாைவ� 

ேபா/" சிறி� கா�%த�ட: தி��ப(� ேபா/, அத: மA� எ3ெண� 
அ�ல� உ�'கிய ெந�ைய மிக�� சிறிதள� ஒ� N?Fன=� எ/�� 
பரவலாக தடவ��. 

6. அைத� தி��ப(� ேபா/, மA3/� எ3ெண� அ�ல� ெந� தடவ��. 
7. ஒ� �/�பா�, இர3/ ப'க@�, ெம�வாக அ@�தி வ(ட��. 
8. இர3/ ப'க@� ெவ%தத0B அைடயாளமாக, ேகா�ட: ப(ர�: ��ள=க� 

வ%த�ட:, இற'கி ைவ��� ப�மாற��. 
9. இத0B� ெதா/' ெகா�ள, ச�பா�தி'B� ெதா/' ெகா�வ� ேபாலேவ 

ெச�� ெகா�ளலா�. 
10. வடஇ%தியாவ(� இத0B ெவ3ெண� அ�ல� தய(2 அ�ல� ப"ச$ அ�ல� 

ஊ;கா� ேபா:றவ0ைற8� ெதா/' ெகா�வ2. 
11. <டான, Jைவயான தா� (ப���) பரா�தா தயா2. 

 

 


