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Our sincere thanks to all the members who had contributed their recipes in Penmai. 

No part of this book may be reproduced or transmitted in any form, all rights reserved by the 

respective contributors. Though the contents provided here are with good faith and free from 

errors, we do not warrant its accuracy or completeness.  



 

 

Leftover Recipes (Tamil & English) 

Simple & Instant Recipes with leftover food  

www.Penmai.com 

www.Penmai.com   2 

Contributor: Suji vsp 
 

 இ�லி ம��	ய� 

 

ேதைவயான� ெபா��க�  

• இ�லி - 5 

• ெவ	காய - 2 (ெபா�யாக ந��கிய�) 
• த�காள� - 1 (ெபா�யாக ந��கிய�) 
• ��� – 5 - 6 ெப�ய ப� (ெபா�யாக ந��கிய�) 
• கடைல மா! - 2 "�# 

• அ�சிமா! - சிறிதள! 

• இ'சி ��� வ()� – ½ "�# 

• மிளகா* +, – ேதைவ�ேக.ப  

• உ01 –ேதைவ�ேக.ப  

• ெடாேமேடா ெக�ச0 - 1 "�# 

• ேசாளமா! - 1 "�# 

• எ�ெண* - ெபா��க 

 

ெச��ைற  

1. இ�லிகைள ��� ��டாக பன 56 ேபால ந��கி�ெகா,ள!. 
2. ஒ9 பா:திர:தி� கடைலமா!, அ�சிமா!, ேசாளமா! (அைர "�#) ,உ01, 

மிளகா* +,, இ'சி ��� வ()� ம.� த�ண56 ேச6:� ப<ஜி மா! 
பத:தி� ப(ைச>�ெகா,ள!. 

3. இ�லி ��ட	கைள இ>த மாவ(� ேதா*:� எ�ெணய(� ெபா�:� 
எ��க!. ந�ல ெபா#ன�ற வ9வைர ெபா��க!. இைத ஒ9 த��� 
தன�யாக ைவ:��ெகா,ள!. 

4. ப(#ன6 ஒ9 வாணலிய(� எ�ெண* வ(�� ந��கிய ெவ	காய, த�காள�, 
��� ேச6:� வத�க!. வத	கிய� ெடாேமேடா ெக�ச0  ேச6:� 
கிளற!. 

5. ேசாளமா! ம?த அைர "�ைன அைர டள6 த�ண5�� கைர:� 
வாணலிய(� ஊ.ற! . 

6. இ>த கலைவ பளபள0பாக வ9ேபா� ெபாறி:த இ�லி ���கைளA 
ேச6:� கிளறி, ெகா:�ம�லி தைழ +வ( இற�க!. 

7. மாைல ேநர CடACட சா0ப(ட D0பரா இ9�E. 
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Contributor: Deepika Rani 
 

இ�யா�ப பா� 

 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• இ�யா0ப - 5 

• ெவ	காய - 1 ( ெப�ய�) 
• த�காள� - 1 ( ெப�ய�) 
• கார� - 1 ( ெப�ய�) 
• ம'ச, +, - 1/2 F"�#  

• மிளகா* +, - 1 F"�#  

• கர மசாலா +, - சிறிதள! 

• ெகா:தம�லி +, - 1/2 F"�#  

• உ01 – ேதைவ�ேக.ப  

• எ�ெண*, ெந* - 2 F"�# 

• ப�ைட, ஏல�கா* - 2  

• ெகா:தம�லி, 1தினா தைழ – சிறிதள! 

 

ெச��ைற 

1. Hதலி� இ�யா0ப:ைத உதி6:� ைவ:�� ெகா,ள!. ப(#ன6 ஒ9 
வாணலிய(� எ�ெண* ம.� ெந* ஊ.றி ப�ைட, ஏல�கா* ேபா�� 
வத�க!. 

2. ப(#ன6 அதி� ெவ	காய ேச6:�, அ� வத	கிய� த�காள� ேச6:� 
வத�க!. 

3. த�காள� வத	கிய ப(#ன6 சி�சி� ���களாக ந��கி ைவ:�,ள 
கார�ைடA ேச6:� ந#றாக வத�க!. 

4. அதJேட ம'ச, +,, மிளகா* +,, ெகா:தம�லி +,, கர மசாலா +,, 

உ01 ேச6:� சிறி� ேநர வத�க!. 
5. கார� க�:� சா0ப(� ப�Eவ:தி� இ9>தா� தா# ந#றாக இ9�E. 
6. அத# ப(# அதி� உதி6:� ைவ:�,ள இ�யா0ப:ைதA ேச6:� ந#றாக� 

கிளறி, அத# ேமல ெகா:தம�லி, 1தினா தைழA ேச6:� ப�மாறினா� 
மிக! ந#றாக இ9�E. 
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Contributor: Amrudha 
 

ெகா�� பேரா�டா  

 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• மி'சிய பேரா�டா - சிறி� சிறிதாக ெவ��ய� 

• H�ைட - 2 

• ெப�ய ெவ	காய - 2 (ெபா�யாக ந��கிய�) 
• த�காள� - 1 (ந��கிய�) 
• பAைச மிளகா* - 2 (ேநராக ந��கிய�) 
• மிளE:+, - 1 F"�#  

• மிளகா* +, -  ½  F"�#  

• ம'ச, +,, கறிேவ0ப(ைல - சிறி� 

• உ01 - ேதைவ�ேக.ப 

 
 

ெச��ைற 

1. கடாய(� எ�ெண* வ(�� Dடான� ெவ	காய, கறிேவ0ப(ைல, பAைச 
மிளகா* ேச6:� வத�க!. 

2. ப(# ம'ச, +,, மிளE:+,, மிளகா* +, ேச6:� ந#E வத�க!. 
அதKட# த�காள�L ேச6:� ந#றா* மசி:� வத�க!. 

3. ந#றா* வத	கிய!ட# H�ைடைய அ�:� கல�கி அதி� ேச6�க!. 
4. உடேனேய ெவ��ய பேரா�டாைவL ேச6:� இர�� கர��கைள ைவ:� 

ந#E ெகா:தி� கல�க!. ப(# தய(6 ெவ	காய ைவ:� Dடாக0 
ப�மாற!. 
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Contributor: Amrudha 

 

வடகறி 
 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• கா*>த மிளகா* - 2 

• ெவ	காய - 2 (ந��கிய�) 
• த�காள� - 2 (ந��கிய�) 
• பAைச மிளகா* - 2 

• கறிேவ0ப(ைல, இ'சி, ��� - ேதைவ�ேக.ப 

• ம'ச, +,, மிளகா* +,, தன�யா +,, கர மசாலா - ேதைவ�ேக.ப 

• ப�ைட, லவ	க, ஏல�கா*, ப(�'சி இைல - ேதைவ�ேக.ப 

• த�ண56 

• ெகா:தம�லி - சிறி� 

• ேத	கா*0பா� - ஒ9 க0 

• ம?>த வைட - நா#E 

 

ெச��ைற  

1. கடாய(� எ�ெண* வ(�� கா*>த�, ேமேல Mறிய ெபா9�கைள 
ஒ#ற#ப(# ஒ#றா* ேச6:� த�ண56 ஊ.றி ந#றாக� ெகாதி�க வ(�� 
ப(# ெகா:தம�லி +வ( N�ேபா�� ேவகவ(ட!. 

2. சிறி� ேநர கழி:� ேத	கா* பா� ஊ.றி இர�� நிமிட ெகாதி�க 
வ(ட!. 

3. ப(றE ம?>த வைடைய0 ேபா�� அைர நிமிட கழி:� இற�கினா� 
Cைவயான வடகறி தயா6. 
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Contributor: gkarti 

 

Veg Cutlet 
 

Ingredients 

• Any leftover mixed veggies - 1 Cup 

• Potatoes -  4 boiled & mashed 

• Chilli Powder - 1 tsp 

• Salt - To taste 

• Oil 

 

Method 

1. Mash the Left over veggies and mix with potatoes. 

2. Then add required salt and chilli powder to the mix. 

3. Make the mix into patties and heat oil in a pan. 

4. Fry till the cutlets turn into crispy & golden on both sides. 

5. Drain the excess oil and serve hot with tomato sauce or ketchup. 
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Contributor: gkarti 

 

Dal Poori 
 

Ingredients 

• Any leftover Dal - 1 Cup 

• Whole wheat flour - As required (1 - ¾ cups maximum) 

• Warm water – As required 

• Oil - For deep frying 

 

Method 

1. Heat the dal on a low flame and stir well. Then switch off and keep it aside. 

2. Put the whole wheat flour in a large bowl. And all the dal into the flour and start to 

mix into a dough. Add salt if required. 

3. If the dough is too sticky/soft, then add more flour. Add water only if needed. 

4. Add 2 tbsp of oil and continue to twist. Once the dough is done, cover with a 

cloth and keep aside in the refrigerator for 20 minutes. 

5. Then roll into small balls and make layers. 

6. Heat the oil for deep frying in a pan on a medium flame. Deep fry the Pooris one 

at a time till become golden and then turn over, like wise fry on the other side. 

7. It will puff up! Drain out the excess oil and serve hot with your favorite side dish. 
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Contributor: gkarti 

 

Tangy Tomato Rice 
 
Ingredients 

• Leftover rice - 2 Cups 

• Tomatoes - 4 (Chopped into cubes) 

• Onion - 1 Finely chopped 

• Green Chillies – 2 slit (Lengthwise) 

• Mustard seeds - 1 tsp 

• Ginger grated - 1 tsp 

• Coriander powder - 2 tsp 

• Cumin powder - 1 tsp 

• Garam masala - 1 tbsp 

• Salt - To taste 

• Oil - As required 

 

Method 

1. Heat the oil in a pan and add the mustard seeds and green chillies. 

2. Once spluttered add onion and fry till translucent. 

3. Then add chopped tomotoes and ginger. Stir well till the tomatoes turn pulpy. 

4. Finely add spicy powders such as coriander, cumin and garam masala along with 

salt and mix well. 

5. Cook them on a low flame for 5 minutes and stir continuously. 

6. Then switch off the flame and add the Left over rice. Mix well. 

7. Serve with Papads. 
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Contributor: gkarti 

 

Egg Rolls 
 
Ingredients 

• Left over Chappathis - 4 

• Eggs - 4 

• Salt & Pepper - To taste 

• Oil – As required 

• Filling - Any of your choice like Paneer, Masala (Peas, Potato, Kheema or 

anything you like) 

 

Method 

1. Whisk one egg at a time and add salt and pepper into it. 

2. Heat a pan and drizzle some oil. Then pour half the egg on the pan as making 

an omelette. 

3. Then place the chappathi on top of the egg and turn over after few seconds. 

4. Once flipped, Pour the remaining egg onto the chappathi and spread over it. 

Drizzle with some oil and turn again. 

5. Cook till both sides are done (Repeat the proccess till all the egg & chappathi 

used up). 

6. Then make the chappathi into a roll and serve with any sauce. 

7. You can fill that chappathi with any masala of your choice. 

8. You can also serve without a filling and enjoy them up. 

 

  
 



 

 

Leftover Recipes (Tamil & English) 

Simple & Instant Recipes with leftover food  

www.Penmai.com 

www.Penmai.com   10 

 
Contributor: gkarti 

 

Fried Masala Idli with Leftover Idlis 
 
Ingredients 

• Leftover Idlis - Cut into quarters 

• Onion - 1 Chopped 

• Tomato - 1 roughly chopped 

• Curry leaves - As required 

• Mustard seeds - 1/2 tsp 

• Turmeric powder - 1/2 tsp 

• Chilli powder - 1/2 tsp 

• Salt - To taste 

• Oil 

 

Method 

1. Heat the oil on a medium flame and add curry leaves and mustard seeds to 

splutter up. 

2. Then add onion and give it a soft fry. Next add chopped tomato and continue to 

stir well (You can make this fried Idli without adding onion and tomato). 

3. After 5 minutes, add the spicy powders and then the Idlis. 

4. Season with salt & mix well. 

5. Finally garnish with freshly chopped coriander leaves. 

6. Serve with your favorite side dish and enjoy! 
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Contributor: Kasri66 

 

சாத பேகாடா: சாத:ைத ைகயா� ந#E ெநா��கி ப(ைசய!. இ>த சாத 
ெகா,P அள!�E கடைல மாைவ0 ேபா��, உ01, மிளகா* +,, 

ெப9	காய:+, ேபா��, கறிேவ0ப(ைல கி,ள�0ேபா�� ேமேல ஒ9 "�# ெந* 
வ(�� ப(ைச>� எ�ைணய(� உதி6:�0 ெபா��க!. இ� 0ைள# பேகாடா. 
ெவ	காய பேகாடாவாக ெச*வதானா� 3 ெவ	காய, ேதைவயான பAைச மிளகா*, 

கார0ெபா�, ெகா:�ம�லி, உ01 ேபா�� ப(ைசய!. ெவ	காய:தி� உ,ள ந5ேர 
ேபா�மான�.  
 

ெவஜிடப"� ைர# க�ெல�:  இத.E சாத உதி�யாக இ�லாம� Eைழவாக 
இ9>தா�தா# ந#றாக இ9�E. ஒ9 க0 சாத இ9>தா� ஒ9 கார� ேதைவ. 
கார�ைட ந5�� ேவக ைவ:��ெகா,ள!. E�க�� ேவக ைவ�கலா அ�ல� 
ஒ9 இ#A ���களா�கி ைம�ேராேவQ ெச*� ெகா,ளலா. ெவ>த கார�ைட 
ைகயா� மசி�க!. மி�சிய(� அ�:தா� ஜூ" ஆகிவ(�. 
 

ஒ#றிர�டாக மசி:தா� ேபா�. சாத:�ட# மசி:த கார�ைடL ேபா�� கல>� 
ெகா,ள!. ஒ9 வாணலிய(� ெகா'ச எ�ெண* வ(�� ெபா�யாக ந��கிய 
ெவ	காய, ந5ள ந5ளமாக ந��கிய H�ைடேகா", ந5ளமாக ந��கிய Eைடமிளகா* 
ேபா�� வத�க!. சீ�கிர வத	கிவ(�. இைதL சாத�கலைவய(� ேபாட!. 
ேவ� ஒ9 க0ப(� ப(ர� crumbs ஒ9 "�# எ#றா� ேசாளமா! ஒ9"�# 
ேச6:�, அைத வ(ட அதிகமாக அ�சி மா! (Cமா6 3 "�#) ேச6:� உ01, 

கார0ெபா�, மசாலா ெபா� ேச6:� கல�க!. இ>த கலைவைய சாத� கலைவய(� 
ேச6:� ப(ைசய!. தள6:தியாக இ9>தா� ம?�� bread crumps,  ேசாளமா! 
ம.� அ�சிமா! கலைவ தயா6 ெச*� கல�க!. உ01, கார எ�லா 
அதிகமாக ேபாடேவ��. ஏென#றா� சாத, கார�, கா*கறிக, எ�லா 
இ9�கிற�. இைத உ9���ெகா,ள!. இ#ெனா9 க0ப(� 2 ேடப(,"�# 
ைமதா! ஒ9 ேடப(,"�# ேசாளமா! ேதாைச மா! பத:தி� கல>� 
ைவ:��ெகா��, இ>த உ9�� ைவ:த உ9�ைடகைள bullets ேபால ந5ள 
உ9�ைடகளாகேவா, க�ெல� வ�வ(ேலா ெச*� மா!� கலைவய(� ேதா*:� 
bread crumbs இ� 1ர�� ஒ9 த��� ஒ#� ேம� ஒ#� படாம� ப(��ஜி� ஒ9 
மண( ேநர ைவ:� ப(# எ�ெணய(� ெபா��கலா. மதிய ெச*� ைவ:தா� 
மாைல ேநர சி.���யாக ெச*யலா. ப��க ெப�தாக இ9>தாU ெச*வ� 
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Cலபதா#. 
 

சாத அைட: ெர�� க0 சாத எ#றா� ஒ9 கார� (சீவ(�ெகா��), ஒ9 
ெவ	காய அ�ல� ெவ	காய:தா,, (ெபா�யாக ந��க!, வ(9பாதவ6க, 
H�ைடேகாைச ந��கி0 ேபாடலா) பAைச மிளகா*, ெகா:தம�லி, எ�லா 
ேபா��, ஒ9 "�# ேகா�ைம மா!, ெர�� "�# கடைல மா! ேபா��, உ01 
ேபா�� ந#E ப(ைசய!. ெக��யாக இ9>தா� ெர�� "�# தய(6 வ(�� 
ப(ைசயலா. ேதாைச க�லி� அைடயாக: த�� ெர�� ப�கH எ�ெண* 
வ(�� நிதான த5ய(� ேவகவ(ட!. CடACட சா0ப(ட ந#றாக இ9�E. கடைல 
மா!, ேகா�ைம மா! எ�லா பAைசயாக இ90பதா� நிதானமாக ேவக வ(ட!. 
ைகய(� ஒ�டாம� இ9�க ஈர�ைகயா� ஒ9 வாைழ இைல அ�ல� ப(ளா"�� 
கவ�� த�டலா. 
 

ேதாைச:  ம?>த சாத:ைத மி�சிய(� ெகா'சமாக ந56 வ(�� ைநசாக அைர:� 
ேதாைச மா!ட# கல>� வா6:தா� கரகர0பான ேதாைசக, கிைட�E.  
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ேசமியா உ�'மா ம()தா*... 
 

ேசமியா உ01மா ம?>� வ(�டா� அ� ெக��யாE அள!�E கடைல மா! ம.� 
அ�சிமா! (2:1 வ(கித) ேச6:�, இ#K ெகா'ச பAைச மிளகா*, 

இ'சி,ெவ	காய, கறிேவ0ப(ைல,ெகா:தம�லி, H>தி�: ���க, அதிக0ப� 
சாமாK�E தE>த உ01 ேபா�� பேகாடா�களாக ெபா��கலா. 
 

ரைவ உ�'மா ம()தா*... 
 

இ� ெகா'ச Cவாரசியமான ஐ�டமாக மா.றலா. உ01மாவ(� ெகா'ச தய(6 
ஊ.றி தள6:த!. ேமேல Eைட மிளகா*, H�ைடேகா" ம.� ெவ	காய 
இவ.ைறெய�லா X� ேபால ெமலிதாக ந��கி ேபாட!. தன�யா ெபா�, சீரக0 
ெபா�, கர மசாலா எ�லா ஒ9 கா� கா� "�# ேபா�� கல�க!. இ>த 
கலைவ ப(ர� ம?� தட! பத:தி� இ9�கேவ��. 
  

ஒ9 ப(ர� "ைல" எ�:� ெவ�ெண* தடவ!. ம�1ற ெச*�ைவ:த 
கலைவைய ப(ர� "ைல" ம?� தடவ!. தவாவ(� Hதலி� அ0ைள ப�ண(ய 
பாக கீேழ இ9�Eப� ேபா�� C.றிU ெந* அ�ல� எ�ெண* வ(ட!. 
அ�01 சிமி� இ9�க��. அ�:� ெவ�ெண* தடவ(ன ப�க:ைத: தி90ப(0 
ேபா�� ேடா"� ஆன� த��� அ��கி ைவ�க!. ேமேல ரைவ மசாலா!ட# 
ெடாமாேடா சா" தடவ( சா0ப(டலா. Dடாக சா0ப(ட ந#றாக இ9�E. ெர�� 
"ைல" சா0ப(�டாேல வய(� நிரப(வ(�. 
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Bread loaf வா	கியதி� நா உபேயாகி:த� ேபாக சில சமய நா#ைக>� "ைல" 
ம?>�வ(�. அைத எ#னெவ�லா ெச*யலா? 

1. ஓர	கைள ந5�கி "ைலைஸ  த�ண5�� ஒ9 Hைற ந#E அமி\:திவ(�� 
உடேன ப(ழி>� ைவ�க!. எ�லா "ைலைசL இ0ப� ெச*�வ(�� ப(# 
ஒ#றாக0 ப(ைச>� சி#ன சி#ன உ9�ைடகளாக உ9�� ைவ�க!.  
ஒ9 ப!லி� ெக�� தய(ைர எ�:��ெகா�� அதி� உ01 ேபா��, பAைச மிளகா* 
வ()ைதL ேபா�� கல�க!. க�E தாள�:� தயாராக ைவ�க!. உ9�� 
ைவ:த ப(ர� உ9�ைடகைள எ�ெணய(� ெபா�:� தய(�� ேபா�� ைவ�க 
உடேன ஊறிவ(�. ேமேல ெகா:தம�லி தைழகளா� அல	க�:� ப(��ஜி� 
ைவ:தா� பAச� ெர�. 
 

2. அ�:� ஒ9 "வ 5�. ம?>த "ைல"கைள ஓரெம�லா ெவ��வ(�� diagonal 

ஆக ெவ���ெகா,ள!. ஒ9 "ைலஸ ு�E நா#E H�ேகாண ���க, 
கிைட�E. இைத எ�ெணய(� ெபா�:�, ேகச� கல6 கல>த ச6�கைர பாகி� 
ேபா�� சா0ப(டலா. Dடாக இ9�Eேபா� ப(ர� ெமா�ெமா�0பாக! ஊறிL 
ஊறாமU இ9�E Cைவ அலாதியான�. (Eலா0ஜாN# அ�ல� ஜா	கி� 
ெச*� பாE ம?>தாU இைத ெச*� பா9	க,. அ01ற ப(ர� ஜாH#�E fan 

ஆகி�வ 56க,). 
3. இேத ேபால ப(ர� "ைலைச வ(91 வ(த:தி� ெபா�:��ெகா��, ச6�கைர 
பாE ைவ�க ேநரமி�லாவ(�டா�, ேமேல milk மி�� ெம*� ஊ.றி sliced nuts-ஆ� 
அல	க�:� சா0ப(டலா. 
 

4. க�ெல� ெச*ய bread crumbs ைவ:தி90ேபா. சில சமய அ� அதிகமாகிவ(�. 
அைத steamed bread crumbs cake ஆ�கலா. இத.E H�ைட ேதைவ. Eggless ஆக 
வ(9ப(னா�, egg replacer use ப�ண!.  Hதலி�, அைர க0 crumbs ஐ அைர லி�ட6 
பாலி� ேபா�� கிளறி ெகா'ச ெக��யான� ஆறவ(ட!. ந#E ஆறேவ��. 
ேவ� ஒ9 ப!லி� இர�� H�ைடைய அ�:� ைவ�க!. இ#ெனா9 ப!லி� 
அைர க0 powdered sugar உட# 2 ேடப(, "�# 0ைள# ெவ�ெண*  ேச6:� beat 

ெச*�ெகா�� bread crumbs mixture ஐL கல>� அ�:� ைவ:த H�ைடLட# 
கல>� ஒ9 ேக� mould இ� ேபா�� "F ெச*யேவ��. H0ப� அ�ல� 
நா.ப� நிமிட	க, ேக� firm ஆE வைர ைவ:� ஆறவ(ட!. அதிக ேவைல 
எ��காத ேக� இ�. 
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இன, சில �-கடா-க�: 
 

ரவா இ�லி மி�" வா	கியதி� ெகா'ச ம?>தா� அைத உ01மாவாக மா.றலா. 
ஜ"� ேமா6 வ(�� கல>� , எ�ைணய(� க�E உP:தப901 கடைலப901 
தாள�:�, ரவா மி�" கலைவைய ெகா�� கிளற!. 
 

Eலா0 ஜாH# மி�" ெகா'சமாக இ9>தா� உ9�� ெபா�:� உ01 பAைச 
அைர:��கல>த தய(�� ேபா�� ேமேல �>தி +வ( அல	க�:� சா0ப(டலா. 
 

கைடய(� வா	கிய ஊ�கா* எ#றா� சா� அதிக இ9�E. சாைற ச0பா:தி 
மா!ட# ப(ைச>� ச0பா:தி ெச*தா� ெதா���க தய(6 இ9>தா� ேபா�. 
ஊ�கா* எ�ெண* வாசைன வராம� இ90ப� H�கிய. 
 

தய(6 ம?>தா� ேமா6�Eழ1 ெச*யலா. ேமா6 Eழ1 ம?>தா� (ஒ9 கர�� 
அள! இ9>தா� ேபா�) ச0பா:தி மா!ட# ப(ைச>� ெச*யலா. 
 

ரச ெச*� அ�ய(� ம?>த ப90ைப வ 5ணா�காம� இ9�க அைதL ச0பா:தி 
மா!ட# கல>� ெச*யலா. soft chappatis கிைட�E. 
 

கீைர மசிய� ம?>தாU அ0ப�ேய. இ0ப� ம?>தைதஎ�லா ச0பா:திகளாக ெச*� 
உ	க, வ 5��� ச0பா:தியா ? ஆைள வ(�#K ஓ�னா� நா# ெபா�0ப�ல. 
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1ள�0பான ஆ0ப(,கைள ைவ:��ெகா�� தவ(�கிற56களா? ைகவச நிைறய ஐ�யா 
இ9�கிற�.  
 

ெவ>தய�Eழப(� தானாக0 ேபாடலா. 
 

ெமலிதாக சீவ(னா� ப<ஜி ெர�. 
 

ெபா���கடைல, ேத	கா*, உ01, மிளகா*, ெகா:தம�லி ைவ:தைர�க D0ப6 ச�ன� 
தயா6. 
 

ேதா� சீவ( ��டாக ந��கி, பய:தப901ட# E�க�� ேவகவ(ட!. 
வாணலிய(� ந�ெல�ெண* வ(��, க�E,உP:தப90ைப தாள�:�, ெவ	காய, 

இ'சி, பAைச மிளகாைய0 ேபா�� வத�கி, ெவ>த ப901 + ஆ0ப(, கலைவைய� 
ெகா�� உ01 ேபா��, சாபா6 ெபா� வ(9ப(னா� ேபா�� வாசைன ேபாக ெகாதி 
வ>த� இற�க!. ஆ0ப(,க, மசி>� வ(� எ#பதா� யா9�E ெத�யா�. 
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வாைழ0பழ பல9�E ப(��கா�. அவ.ைற வ(9>தாள�க, வா	கி வ>�வ(�டா� 
ேவேற வ(தமாக உபேயாகி�கலா.  
 

ஆ� பழ:ைத மசி�க!. அதிேலேய "வ 5� இ90பதா� ஒ9 க0 ெவ�ல:ைத 
ெபா�:� கல�க!. வாணலிய(� ெந* ஒ9 "�# வ(��, ஒ9 க0 ரைவைய 
மணமாக வ��க!. ஒ9 சி��ைக உ01 ேபா�� மசி:த பழ 
ெவ�ல�கலைவையL ெகா�� ஒ9 5 நிமிட வத�க!. ேமேல வ(9ப(ன 
essence அ�ல� ஏல:+, ேச6:� ஒ9 greased pan இ� ெகா�� "Fமி� ஒ9 
பதிைன>� இ9ப� நிமிட ைவ:� ந#E ஆறிய� ��� ேபாட!.  
 

ஒ�� அ�ல� இர�� பழ தா# ம?>த� எ#றா� C�ட�கா*Aசிய பாலி� 
ச6�கைர ேச6:� பழ:ைதL மசி:� கல>� சி#னA சி#ன க0கள�� ஊ.றி 0dச6 
இ� ைவ:� சா0ப(டலா. ஒ9 மண( ேநர ைவ:தா� ேபா�. இைத மாபழ, 

ச0ேபா�டா உபேயாகி:� ெச*யலா. 
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சில சமய மா	கா* சாத ெச*L ேபா� ெராப ெகா'சமாக மா	கா* ம?>� 
ேபாE. அைத ச�ன� ஆ�கினா� இ�லி ேதாைச ேமU இர�� அதிகமாக 
இற	E.  
 

ஒ9 சி��ைக க�E, இர�� "�# உP>� வ��க!. இ:�ட# மா	கா* 
�9வ�, பAைச மிளகா*, ேத	கா* �9வ� உ01 ைவ:� அைர�க!. 
வ��Eேபா� ஒ9 சி��ைக ெவ>தய வ�:தா� ந�ல வாசைனயாக இ9�E. 
எ�லாவ.ைறL அைர:� ேமேல க�E தாள�த ெச*� கறிேவ0ப(ைல கி,ள� 
ேபா�� ப�மாற!. 
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ெகா�� பேரா�டா 

 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• பேரா�டா - 2 

• E9மா - ஒ9 சிறிய கி�ண  

• ெப�ய ெவ	காய - 1 

• த�காள� -1 ெப�ய�. 
• மிளகா* +, – 1 F"�#  

• கர மசாலா:+, – ¼ F"�#  

• ெகா:தம�லி இைல – சிறிதள!  

• உ01 – சிறிதள!   

• எ�ெண* - ஒ9 Eழி�கர�� 

 

ெச��ைற 

1. ெவ	காய, த�காள�ைய0 ெபா�யாக அறிய!. பேரா�டாைவ சி� சி� 
���களா�க!. 

2. ேதாைச� க�ைல அ�0ப(� ைவ:� Dடா�க!. அதி� எ�ெணைய ஊ.றி 
ந#E Dடான� ெவ	காய ேச6:� வத�க!.   

3. ப(# த�காள�, சிறி� உ01, மிளகா* +,, கர மசாலா:+, ேச6:� 
வத�க!. ப(# பேரா�டா ���க, ேபா��, E9மா ேச6:� ந#E கல>� 
வ(ட!. ேதாைச தி90ப(ைய ெச	E:தாக ைவ:� ெகா:தி ெகா:தி வ(ட!. 
க�லி� பரவலாக ெகா:� பேரா�டாைவ பர0ப(, த5ைய ந#E Eைற:� 
வ(ட!.  

4. 2 நிமிட	க, கழி:� தி90ப( வ(��, 2 நிமிட	க, ேவக வ(ட!. 
5. ேதைவ0ப�டா� சிறி� எ�ெண* ஓர:தி� C.றிL வ(டலா. ேலசாக 

ெமா�ெமா�0பாE. ம?�� ந#E கல>� வ(�� இற�கி,ம�லி இைல 
+வ!. Dடாக சா0ப(ட அ9ைமயாக இ9�E. 
 

.றி�': H�ைட சா0ப(�ேவா6, ேதாைச� க�லி� பர0ப( ைவ:த ெகா:� 
பேரா�டாவ(# ந�ேவ Eழி ெச*� அதி� அ�:த H�ைடைய ஊ.றி, அைத ம�� 
கிளற scrambled egg ேபால வ9. அைத ம.ற ெகா:� பேரா�டா கலைவLட# 
ேச6:� கிளறி இற�க!. 
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இ�லி ப/ஜி /�ெர� ப/ஜி 
 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• இ�லி அ�ல� 0ெர�  

• கடைலமா! - 1 க0  

• அ�சிமா! - 1 F"�#  

• ஆ0ப ேசாடா - 1 சி��ைக  

• உ01 - ேதைவயான அள!  

• மிளகா* +, - 1/2 F"�# 

• எ�ெண* - ெபா�:ெத��க 

 

ெச��ைற 

1. இ�லி அ�ல� ப(ெர�ைட ேவ��ய வ�வ:தி� சிறியதாக ெவ��� 
ெகா,ள!. 

2. ஒ9 பா:திர:தி�, கடைலமா!, அ�சிமா!, உ01, மிளகா* +,, ஆ0ப 
ேசாடா இவ.ைற ேபா��, அதி� காய ைவ:த எ�ைணைய ஒ9 கர�� 
வ(��, ேதாைச மா! பத:தி� கல>� ைவ:�� ெகா,ள!. 

3. அ�0ப(� ஒ9 கடாய(� எ�ெணைய ஊ.றி ந#E கா*>த ப(றE, அதி� 
இ�லி: ���க, அ�ல� 0ெர� ���கைள� கல>� ைவ:�,ள 
மா! கைரசலி� H�கி எ�:� ஒQெவா#றாக0 ேபா�� எ�:�, 

ெபா#ன�றமாக வ9 ேபா� எ��க!. 
4. ம?>த இ�லி/ப(ெர�ைட இ0ப� Cைவயானதாக மா.றி உ�ணலா. 
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இ�லி மசாலா / �ெர� மசாலா 
 

ேதைவயான� ெபா��க�  

• ம?>த இ�லி அ�ல� 0ெர�  

• த�காள� - 2 ெப�ய�  

• ெவ	காய - 2  

• பAைச0 ப�டாண( - 1/4 க0  

• மிளகா* +, - 1 F"�#  

• தன�யா:+, - 1/2 F"�# 

• கர மசாலா: +, - 3/4 F"�#  

• ம'ச, +, - 1/2 F"�#  

• உ01 - ேதைவயான அள!  

• எ�ெண* - 3 F"�#  

• ேவ� சில கா*கறிக, - வ(90பமி9>தா� 

 

ெச��ைற 

1. இ�லி அ�ல� ப(ெர�ைட சி� ��ட	களாக ெச*� ெகா,ள!. 
2. பAைச0 ப�டாண(ைய ேவக ைவ:�� ெகா,ள!. ேவ� கா*கறிக, 

ேபா�வதானா� அவ.ைறL ேவக ைவ:�� ெகா,ள!. 
3. த�காள�, ெவ	காய  இவ.ைற அைர:� உபேயாகி�கலா  அ�ல� 

ெபா�யாக அ�>� உபேயாகி�கலா. 
4. அ�0ப(� ஒ9 கடாய(� எ�ெண* ஊ.றி, Hதலி�  இ�லி /0ெர� 

��ட	கைள வ�:� எ��க!. இைத தன�ேய எ�:� ைவ�க!. 
5. இ0ேபா� அேத எ�ெணய(�, மிளகா* +,, மசாலா: +,, தன�யா: +,, 

இவ.ைற0 ேபா��, ப(றE த�காள�, ெவ	காய அைர:த வ()ேதா அ�ல� 
அ�>தேதா, ேபா�� ந#E வத�க!. உ0ைபA ேச6�க!. 

6. ப�டாண( ம.� ேவக ைவ:த கறிகா*கைளA ேச6:� வத�க!. சிறிதள! 
த�ண56 ேச6:�� ெகா,ள!. ப(#ன6, ேலசாக0 ெபா�:த இ�லி /0ெர� 
��ட	கைள இதி� ேச6:�, ஒ9 2 நிமிட கழி:� கிேரவ( பத:தி� 
எ�:�0 ப�மாற!. 

7. ஒ#றாகA ேச6>�வராம� இ9>தா�,சிறிதள! ஏேதK மாைவ:+வ(னா� 
ேச6>�வ(�. ச0பா:தி, ேதாைச�கான வ(:தியாசமான மசாலா ைச��f இ�. 
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ேமா1கள, 
 

ேதாைச மா! ம?>� வ(�டா�, அைத ேமா6கள�யாக ெச*� வ(டலா. 
 

1. கடாய(� 5 அ�ல� 6 "�# எ�ெண* வ(��, க�E, ப901க,, மிளகா*, 

ெப9	காய ேபா�� தாள�:�, அதி� இ>த ேதாைச மாைவ அ0ப�ேய 
வ(��, ஒ9 ந#றாக� கிளற ேவ��. 

2. ேதாைச மாவ(ேலேய உ01 இ90பதா�, தன�யாக ேச6�க ேவ�டா. 
3. ந#றாகA ேச6>தா6 ேபால வ>�, நிற மா�. மா! ெவ>த நிற:தி� 

இ9�E. 
4. ேதைவயானா�, ேமU ெகா'ச எ�ெண* ேச6:�, இற�கி ைவ:�0 

ப�மாற!. 
5. த��� ேபா�� அ0ப�ேய ைகயா� ேலசாக உதி6:தா�, உதி9. உ01மா 

ேபால சா0ப(டலா. 
6. மிக! எள�தான �ப# இ�. 
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சாத வாடா3 

பைழய சாத:ைத மி�சிய(� ேபா�� ந�லா ெக��யா மசி:�� 

ெகா,ளேவ��. அ:�ட# சீரக, உ01, ெப9	காய, அைர:த பAைச 

மிளகா* எ�லா ேச6:� ந#றாக� கல>� H��E0 ப(ழிL அAசி� ேபா�� 

நம�E எ0ப� ேவ��ேமா அ0ப� ப(ழி>� ெகா,ளேவ��. இைத ந#றாக 

ெவய(லி� காய ைவ:� எ�:� எ�ெணய(� ேபா�� வ�:தா� 

ெமா�ெமா�ெவ#ற வடா தயா6.  
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ஆ�ப3  

 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• பAைச அ�சி - 1 டள6  

• உP:தப901 - 2 "�#  

• ெவ>தய - 1 "�#  

• சாத - 2 க0  

• உ01 – ½  "�# 

 
 

ெச��ைற 

1. அ�சி, உP:த ப901, ெவ>தய N#ைறL ஒ#றாக� கல>� N#� 
மண( ேநர ஊறைவ�க!.  

2. கிைர�ட�� ஊற ைவ:த அ�சிLட#, சாத:ைதL ேச6:� ந56 வ(�� 
ந#றாக அைர:��ெகா,ள!.  

3. அைர:� ைவ:�,ள மாவ(� சிறி� உ01 ேச6:� ந#றாக� கல>� N� 
ைவ�க!. ம�நா, இதி� ஆ0ப வா6:தா�, மி9�வான ஆ0ப 
கிைட�E, Cைவயாக! இ9�E.  
  

 
 
 
 


