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 Contributor: Jv_66 @ Jayanthy 

ப��� உ��ைட
 �ழ� 

 

ேதைவயான� ெபா��க� 

உ��ைட ெச�ய 

• �வர�ப��� - 1 க�  

• அசிமா� - 4 ����  

• ந�ெல�ெண� - 1/4 க� (�மா  8 ���) 
• ெகா"தம�லி - சிறிதள�  

• வரமிளகா� - 4  

• உ�� - ேதைவயான அள�  

�ழ� ெச�ய 

• �ள+ - எ-மி.ைச அள�  

• சா�பா  ெபா/ - 1 1/4 ���� 

• உ�� - 1 ����  

• தாள+0க - க12, ெவ3தய�, ெப�4காய�  

• ெகா"தம�லி - சிறிதள� 

 

ெச��ைற 

1. 5த� நாேளா அ�ல� 2 மண6 ேநரேமா, �வர�ப���, மிளகா� ஆகியவ8ைற 
ஊறைவ"�, உ�� கல3�, த�ண:ைர வ/"� மி0சிய6� 
அைர"�0ெகா;ள��. 

2. அ1�ப6� ஒ� ெபய அகலமான பா"திர"தி�, தாள+"�வ6>1, �ள+"த�ண : , 

சா�பா ெபா/, உ�� கல3�  2ழ�ைப0 ெகாதி0க வ6ட��.  

3. இ�ேபா� அைர"த ப��� வ6Bைத, ஒ� பா"திர"தி� எ1"�0 ெகா�1, 

அதி� அசிமா�, ந�ெல�ெண�, ெகா"தம�லி, இவ8ைற0 கல3�, 

உ��ைடகளாக� ப6/"�0 ெகா;ள��. 
4. கைடசிய6� பா"திர"தி� ஒ>/0 ெகா�1 இ�02� மாைவ வழி"�, 

உ��ைட ெச�யாம�, அதி� ம>1� சிறிதள� த�ண:  ஊ8றி ெக>/யாக 
ைவ"�0 ெகா;ள��. 
2ழ�� ந�றாக0 ெகாதி02� ேபா�, த:ைய மிதமாக ைவ"�, இர�1 இர�1 
உ��ைடகளாக� ேபாட��. 
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5. 5த� இர�1 உ��ைட, ெவ3த ப6ற2 ேமேல மித02�. அ�ேபா�, அ� 
ெவ3� வ6>ட� எ�C ெத3� ெகா;ளலா�. இ�ேபா� அ1"த இர�1 
உ��ைட. இேத ேபால எ�லா உ��ைடகைளD� ேபா>1, எ�லா� 
மித3� வ�� ேபா�,  அ3த கைர"� ைவ"�;ள ெக>/யான கைரசைல 
அ3த0 2ழ�ப6� வ6>1 வ6டலா�. 2ழ�� இ�ேபா� ந�ல தி0காக ஆகி 
வ61�. இ�லாவ6>டா�, ஒ�ேவைள  2ழ�� த�ண :ராக இ�0க வா��� 
உ;ள�. 

6. இர�1 நிமிட4கள+� 2ழ�ைப இற0கி ைவ"�, ெகா"தம�லி Fவ��. 
 

�றி�� 

• இ3த வைக ப��� உ��ைட, உைடயாம� இ�02�. இ� உைடயாம� 
இ�0கேவ, நா� கடைல�ப��� ேச �பதி�ைல. 

• அேத ேபால சில , இ3த உ��ைடகைள இ>லி� பாைனய6� ேவக ைவ"�� 
ேபா1வ . இ� சா�ப6ட0 க/னமாக இ�0கலா�. 

• அசிமா� ேபா1வதா�, உ��ைட உைடயா�. இதி� இGவள� 
ந�ெல�ெண� வ61வ�, அ3த அசிமாவ6னா� �ைவ மாறாம� ந�ல 
�ைவDட� இ��பத82" தா�. 
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Contributor: Sbsudha 

த
காள� ெவ�காய வ த
�ழ� 
 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• த0காள+ - 1 நC0கிய� 

• சா�பா  ெவ4காய� - ைகயள� (உ"� �"த� ெச�த�) 
• ந�ெல�ெண� - 2 ேடப6; ���  

• உ�� - ேதைவயான அள� 

• �ள+ - சி�ன எ-மி.ைச அள� 

• சா�பா  ெபா/ - 2 ேடப6; ��� (கார� அவரவ  வ6��பப/) 
• ெவ�ல� - சி�ன ேகாலி0 2�1 அள� 

தாள�
க 

• க12, ெவ3தய�, கடைல�ப���, உH"த� ப���, ெப�4காய� ெபா/, 

கறிேவ�ப6ைல, ஒ� வர மிளகா�. 
 

ெச��ைற 

1. �ள+ைய ஊறைவ"� ப6ழி3� ைவ"�0ெகா;ள��. 
2. கனமான ஒ� பா"திர"தி� ந�ெல�ெண� வ6>1 அ� கா�3த�� க12, 

உH"த� ப���, கடைல�ப���, ெவ3தய�, கறிேவ�ப6ைல ெப�4காய�ெபா/ 
ேபா>1 அைவ ந�றாக ெவ/"� நிற� மாறிய�� ெவ4காய"ைத ேபா>1 
ந�2 வத0க��. ��1 வாச� வ6���ேவா  நா�2 ப� ��ைடD� 
உ"� இ3த ேநர"தி� ேச "� வத0கி0 ெகா;ளலா�. 

3. ெவ4காய� ந�2 வத4கி ேம� ேதா� வழ�1 வ�� ேநர� த0காள+" 
��1கைள� ேபா>1 ஒ� 5ைற ேலசாக� ப6ர>/ ப6� அத� ேம� �ள+0 
கைரசைல வ6ட��. 

4. Iடேவ உ��, மJச; F;, சா�பா  ெபா/, ெவ�ல� அைன"ைதD� ேபா>1 
ந�2 கிளறிவ6ட��. 

5. மிதமான த:ய6� ப"� நிமிட� ெகாதி0க வ6ட��.  
6. கலைவ ெக>/�பட" �வ42� ேநர"தி� அ1�ப6லி�3� இற0கி Kடான 

சாத"�ட� பமாறலா�. 
7. உ�ைள, ெவ�ைட, க"தி வத0க-ட� ந�ல ெபா�"தமாக இ�02�. 
8. ெக>/யாக ��/ய�ட� இற0கினா� நா�2 நா>க; Iட 

உபேயாக�ப1"தலா�. 
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Contributor: Sujivsp 
 

Vathakulambu 
 

Ingredients 

• Small onion - 20 – 25 nos 

• Garlic pods - 10 

• Sunda Vathal -  4 tsp 

• Curry leaves 

• Kulambu powder 

• Jaggery  

• Oil 

• Mustard seeds 

• Urad dal 

• Fenugreek  

• Asafoetida 

• Salt 

• Coconut (Optional) 

• Tamarind 

 

Method 

1. Fry the vathal in oil and keep aside. 

2. Fry onion, garlic, curry leaves, coconut (optional). 

3. Grind the fried items with half of sunda vathal. 

4. Add oil in a pan. Add mustard, urad dal, fenugreek and asafoetida. 

5. Add the paste, kulambu powder, tamarind extract, salt and allow to boil. 

6. When the oil gets separate, add some jaggery and remaining vathal. 
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 Contributor: Angu Aparna 

த
காள�
 �ழ� 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• த0காள+ - 6 

• சி�ன ெவ4காய� – 100 கிரா�  

• ��வ6ய ேத4கா� – 3 ����  

• கா�3த மிளகா� – 7 

• 53தி�ப��� - 5 

• கசகசா – 1 ����  

• ம�லி வ6ைத – 1 ����  

• சீரக� – ½ ����  

• மிள2 - 6 

• உ�� – ேதைவயான அள� 

தாள�
க  

• க12 - ½ ����  

• எ�ெண� - ேதைவயான அள� 

• ேசா�� - ¼ ����  

 

ெச��ைற 

1. த0காள+ைய ந�றாக0 கBவ6, �1 த�ண :� சிறி� ேநர� ேவக ைவ"� 
ேதாைல உ"� ந�றாக மசி"�0 ெகா;ள��. 

2. ேத4கா�" ��வ�, மிளகா�, 53தி, கசகசா, உ��, ம�லி, சீரக�, மிள2 
ஆகியவ8ைற வC"� ைமய அைர"�0 ெகா;ள��. 

3. சி�ன ெவ4காய"ைத ேதா� ந:0கி ெபா/யாக ெவ>/0 ெகா;ள��. 
4. வாணலிய6� எ�ைண வ6>1 க12, ேசா�� தாள+"� ெபா/யாக நC0கிய 

ெவ4காய"ைதD�, த0காள+ையD� ேச "� ப.ைச வாசைன ேபாக வத0கிய 
ப6� அைர"� ைவ"�;ள வ6Bைத� ேபா>1 வத0கி சிறி� த�ண :  வ6>1 
ெகாதி"� சிறி� 2ழ�� பத"தி82 வ3� எ�ெண� ேமேல மித02� ேபா� 
இற0க��. 

5. �ைவயான த0காள+0 2ழ�� தயா . 
6. இ>லி, கள+ ேபா�றவ8றி02 ஏ8ற 2ழ�� வைக ஆ2�. 
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Contributor: Sudha 

பர�கி
கா� ேத�கா� அைர #வ$�ட �ழ� 

(ெபா% ேபா�ட �ள�
�ழ�) 
 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• பர4கி0கா� (மJச; �சண6) - சிC சிC ��1களாக நC0கிய� (சிறிதள�) 
• க12 

• �வர� ப��� 

• கறிேவ�ப6ைல 

• �ள+0கைரச� 

• சா�பா  ெபா/ - ேதைவயான அள�  

 

ெபா% #
ெகா�ள ேதைவயான� ெபா��க� 

• ேத4கா� - சிறிதள� 

• கடைல�ப��� - சிறிதள� 

• தன+யா - 2 ����  

• சீரக� - 2 ���� 

• மிளகா� வ8ற� – 2 அ�ல� 3 

 

ெச��ைற 

1. ெபா/"�0 ெகா;ள ெகா10க�ப>1;ள ெபா�>க; எ�லாவ8ைறD� சிறி� 
எ�ைண வ6>1 சிவ0க வC"� அைர"�0ெகா;ள ேவ�1�. 

2. பர4கி0காைய ேதாைல ந:0கிவ6>1 சிC சிC ��1களாக நC0கி 
ைவ"�0ெகா;ள��.  

3. ப6ற2 �ள+ைய கைர"� ைவ"�0ெகா�1 அ1�ப6� வாணலிைய ைவ"� 
சிறி� எ�ைண வ6>1, க12, �வர� ப��� தாள+"�, இ3த0 2ழ�� 
கைரசைலD� அதி� வ6>1, பர4கி"��1கைளD� அதி� ேபா>1 வ6ட 
ேவ�1�.  

4. 2ழ�� ந�2 ெகாதி"�, கா� ெவ3த�� வC"�� ெபா/ ெச�� 
ைவ"தி�02� ெபா/ையD� அதி� ேபாட ேவ�1�. 

5. ப6�ன  2ழ�� ந�2 ேச 3� வ��ேபா�, சிறிதள� ெவ�ல� ேச "� 

இற0கி வ6ட ேவ�1�. 
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Contributor: Angu Aparna 

காலிஃப$ளவ) �ழ� 
 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• காலிப6ளவ  - 1 சிறிய� 

• சி�ன ெவ4காய� - 150 கிரா�  

• ம�லி வ6ைத - 50 கிரா�  

• சீரக� - 2 ����  

• மிள2 - 4 

• வரமிளகா� - 6 - 7 

• ேத4கா� - 1/4 க� 

• கறிேவ�ப6ைல 

• ��1 - 1 

• இJசி - 1 இJ. 

• எ�ெண� - ேதைவயான அள�. 
• உ�� - ேதைவயான அள�. 
• ெகா"தம�லி இைல - சிறிதள�. 

 

ெச��ைற 

1. சி�ன ெவ4காய"ைத" ேதா� உ"� ைவ"�0 ெகா;ள��. ேத4காைய 
��1களாக நC0கி0 ெகா;ள��. 

2. இJசி ம8C� ��ைட அைர"� எ1"�0 ெகா;ள��. 
3. ஒ� வாணலிய6� எ�ைண வ6>1, சீரக�, கறிேவ�ப6ைல, மிள2, ேபா>1 

தாள+"த ப6�, உ"� ைவ"�;ள ெவ4காய� ம8C� 5 ��1 வ6�ைலக; 
ேச "� ந�2 ெபா�ன+றமாக வத0கி தன+ேய எ1"�0 ெகா;ள��. 

4. ப6� ம�லி ம8C� வர மிளகா� இர�ைடD� வC"� தன+ேய எ1"�0 
ெகா;ள��. 

5. காலிஃப6ளவைர அளவான ��1களாக நC0கிய ப6�, ெகாதி0க ைவ"�;ள 
�1 த�ண :� ேபா>1 5 நிமிட4கH02 வ6>1, ப6� த�ண :  வ/0க>/ 
தன+ேய எ1"� ைவ0க��. 

6. இ�ெபாB�, வC"� ைவ"�;ளவ8ைற ஒ�றாக� ேபா>1, அதUட� 
நC0கி ைவ"�;ள ேத4காையD� ேச "� ைமய அைர"� எ1"�0 
ெகா;ள��. 
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7. ப6ற2, ஒ� பா"திர"தி� எ�ெண� வ6>1 கா�3த��, க12, கறிேவ�ப6ைல 
ேபா>1 தாள+"த ப6��, இJசி ��1 வ6B� ேபா>1 ப.ைச வாசைன 
ேபா2� வைர வத0கிய ப6ற2 அைர"� ைவ"�;ள மசாலாைவ ேச "� சில 
நிமிட4க; கிளறி வ6ட��. 

8. ப6� ேதைவயான அள� த�ண:  ம8C� உ�� ேச "� 2ழ�ைப0 ெகாதி0க 
வ6ட��. 2ழ�� ெகாதி"� வ3த�ட�, இற02வத82 ஒ� 5 -10 

நிமிட4கH02 5�� காலிஃப6ளவ  ��1கைள� ேபா>10 ெகாதி0க 
ைவ0க��. 

9. காலிஃப6ளவ  ெவ3த�� 2ழ�ைப இற0கி ெகா"தம�லி இைல Fவ6� 
பமாற��. 

10. இ� சாத� ம8C� இ>லி02 ஏ8ற 2ழ�� வைகயா2�. 
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Contributor: Jv_66 @ Jayanthy  
 

அைர #வ$�ட சாபா) (ேஹா�ட+ சாபா))  
 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• �ள+ - எ-மி.ைச அள�  

• சா�பா ெபா/ - 1 ���� 

• உ�� - ேதைவயான அள�  

• ெப�4காய� - சிறிதள�  

• �வர�ப��� - 1/2 க� 

• எ�ெண� - 3 ����  

• க12, ெவ3தய� - தாள+0க 

• சி�ன ெவ4காய� - 100 கிரா� 

• 5�4ைக0கா� - 2  

• க"த0கா�, ெவ�ைட0கா� – தா�க; (வ6��பமி�3தா�) 
 

அைர #
ெகா�ள 

• தன+யா - 2 ����  

• உH"த�ப��� - 1 ����  

• கடைல�ப��� - 3 ����  

• வரமிளகா� - 3  

• ேத4கா� ��வ� - 3 அ�ல� 4 ���� 

 

ெச��ைற 

1. 5தலி� ஒ� வாணலிய6�, எ�ெண� வ6டாம� 

அைர0க0ெகா1"�;ளவ8ைற ேத4காைய" தவ6ர, எ�லாவ8ைறD� 
வாசைன வ��வைர வC"�, ப6�ன  ேத4காDட� அைர"�0ெகா;ள��. 

2. இத82, 5தலி� அ�ப/ேய த�ண :  ேச 0காம� அைர"�0 ெகா�1, 

ப6�ன  த�ண :  வ6>1 அைர"�0ெகா;ள��. அ�ேபா�தா� ந�2 
அைரப1�. 

3. ப6�ன  அேத வாணலிய6� எ�ெண� வ6>1, க12, ெவ3தய� தாள+"�, 

உ"த சி�ன ெவ4காய"ைத� ேபா>1 சிறி� ேநர� வத0க��.  
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4. இ�ேபா� சா�பா ெபா/ைய� ேபா>1, அத�ேம� தா�கைள� ேபா>1 சிறி� 
வத0கி� �ள+"த�ண :ைர வ6ட��, உ�ைப ேச 0க��. 

5. நா� இேதா1, 5�4ைக0காைய� ேபா1வதி�ைல. அ� ேவகா�. அதனா�, 

அைத" தன+யாக ேவக ைவ"�, இதUட� ேச "� வ61ேவ�. 
6. �வர�ப��ைப" தன+யாக0 2ைழய ேவக ைவ"� இதUட� ேச 0க��. 
7. கா�க; ெவ3த�ட�, அைர"� ைவ"�;ளைத� ேபா>1, ேம-� 2 நிமிட� 

ெகாதி0க வ6>1 இற0கி ைவ"� ெகா"தம�லி" Fவ��. 
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Contributor: Ammuradhika 

அ,னாசி�பழ ேமா)�ழ� 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• அ�னாசி�பழ� - 1 க� (ேதா� ந:0கி, ��1களாக நC0கி0 ெகா;ள��)  

• ேத4கா� ��வ6ய� - 1/2 V/  

• ப.ைச மிளகா� - 6 அ�ல� 7 

• இJசி - 1 ெபய ��1  

• சீரக� -1 ����  

• தய6  - 2 க� (ெக>/யான தய6 )  

தாள��பத.� 

• க12 - 1/2 ����  

• கறிேவ�ப6ைல -1 ஈ 02 

• ேத4கா� எ�ெண� - சிறிதள� 

 

ெச��ைற 

1. ேத4கா� ��வ�, இJசி, ப.ைச மிளகா�, சீரக� இவ8ைற மி0ஸி� 
ேபா>1 ைநஸாக�� இ�லாம� ெகாரெகார�பாக�� இ�லாம� ந1"தரமாக 
ெக>/யாக அைர"�0ெகா;ள��,  

2. அைர"த வ6Bைத 2 ��� தவ6ர மYதிைய அ3த ெக>/" தய6� ேபா>1, 

பாதி உ��� ேபா>1 கல0க��. கர�/யா� கல3தா� தய6  ந�றாக 
ெக>/யான ேமா  ஆகிவ61� (இதைன தய6  பா"திர"திேலேய ெச�ய��). 

3. மYதி உ;ள 2 ��� அைர"த வ6Bைத த�ண :  வ6>1 ந�றாக மி0ஸி 
ஜா� கல0க��. இ�ெபாB� ஒ� கடாய6� அ�னாசி�பழ"ைத� ேபா>1 
மி0ஸி� உ;ள கல0கி ைவ"�;ள வ6B� ேச "த" த�ண :ைர அதி� 
ஊ8றி பாதி அள� அ�ல� கா� அள� உ�� ேபா>1 அ1�ப6� ைவ0க��. 

4. சிறி� ேநர"தி� அ�னாசி�பழ"தி� ஊ8றிய வ6B� கல3த ந:  ��/� 
ெபாய� ேபா� வ�� ெபாB� கல3� ைவ"�;ள தய6ைர அ3த 
அ�னாசி�பழ� உ;ள கடாய6� ஊ8ற��. ேமா 02ழ�� [ைர"� 
கிள��ேபா� கிேழ இற0கி ைவ0க��.  

5. ம8ெறா� கடாய6� சிறி� ேத4கா� எ�ெண� வ6>1 க12, கறிேவ�ப6ைல 
தாள+"� அதைன0 2ழ�ப6� ேச 0க��. இன+��, �ள+��, உ��, உைற�� 

எ�C நா�2 �ைவகHட� அ�ைமயாக இ�02�. இத82 ேச�ப4கிழ42 
வCவ� அ�ல� ப\�� உசிலி ெபா�"தமாக இ�02�. 
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 Contributor: Premabarani 
#வாதசி
�ழ� 

 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• 5�4ைககா�  

• ெவ�ைட0கா� 

• பாக8கா� 

• 5;ள4கி  

• ேகாவ0கா� 

• ெகா"தவர4கா� 

• அவைர0கா� 

• �சண60கா� 

• பர4கி0கா� 

• வாைழ0கா� 

• வாைழ"த�1 

• ெசௗெசௗ 

• க�ைண0கிழ42 

• ேச�ப4கிழ42 

• �டல4கா� 

• ப\ 0க4கா� 

• ��ைட0கா� 

• �ைர0கா� 

• ேவ கடைல 

• காராமண6� பயC 

• கறிேவ�ப6ைல 

• �ள+ – 2 எ-மி.ச�பழ� அள�  

• சா�பா  ெபா/ – 2 – 3 ����  

• உ�� – ேதைவயான அள�  

 

தாள�
க 

• க12 

• ெவ3தய�  

• கறிேவ�ப6ைல 
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ெச��ைற 

1. ப��� வைககைள 5த� நா; இரேவ ஊற ைவ"�0 ெகா;ள��. 
2. கடாய6� எ�ெண� வ6>1 க12, ெவ3தய�, கறிேவ�ப6ைல தாள+"�0 

ெகா;ள��. 
3. நC0கி ைவ"�;ள கா�கறிக;, ப���க; ேச "� சில நிமிட4க; 

வத0க��. 
4. சா�பா  F; ேச "� ப6ர>ட��. 
5. கைர"� ைவ"�;ள �ள+"த�ண :ைரD� உ�ைபD� ேச "� கா�கறிக; 

ேவ2�வைர ெகாதி0க வ6ட��. 
6. �ைவயான �வாதசி02ழ�� தயா . 

 

�றி�� 

• உ�ைள0கிழ42, ேகர>, ப\�� ேபா�ற இ4கி^_ கா�கறிக; தவ6ர எ3த0 
கா�கH� ேச "�0ெகா;ளலா�. 

• எ�லா0 கா�கறிகைளD� சிறிய அளவ6� ேச "�0 ெகா;ளலா�. ஏெனன+� 
இைவெய�லா� ேச 3ேத அதிக அளவ6� வ3� வ61�.  
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Contributor: Ammuradhika 

ெவ�காய வ த �ழ� எள�ய �ைற  

 
ேதைவயான� ெபா��க� 

• சி�ன ெவ4காய� – 1 க� 

• ந�ெல�ெண� - 1 2ழி கர�/ 

• கறிேவ�ப6ைல - 1 ஈ 02  

• வ"த02ழ�� ெபா/ - (ெச�5ைற தன+ேய ெகா10க�ப>1;ள�) 
• �ள+ - ந1"தர எ-மி.ைச அள� (�ள+ ேப�> உபேயாகி�பவ க; 1 1/4 

��� ேபா��) 
• உ�� - ேதைவயான அள�  

 

வ த
�ழ� ெபா% 

• சிவ�� வ"தமிளகா� - 6 அ�ல� 8 

• ெவ3தய� - சிறிதள� 

• ெப�4காய� - க>/ ெப�4காயமானா� சிC��1, ெபா/யானா� சிறிதள� 

 

ெச��ைற 

1. வாணலிய6� எ�ெண� இ�லாம� 5தலி� மிளகாைய சிறி� ேநர� 
வC0க��. ெவ3தய�, க>/ ெப�4காய� இைவகைள� ேபா>1 அ1�ைப 
அைண"� வ6ட��. ேலசாக சிறி� ேநர� ப6ர>/ய ப/ இ�0க��.  

2. தன+யாக" த>/� எ1"�வ6ட�� (எ��� க�க0Iடா�). 
3. ந�2 K1 தண63த ப6� மி0ஸிய6� ேபா>1 ந�ல ைநசாக ெபா/0க�� 

(F; ெப�4காய� உ�ேயாகி�பவ க; மிளகா�, ெவ3தய� ந�2 ெபா/"த 
ப6�� தா� ேச 0க ேவ�1�). 

 

தாள�
க 

• க12 - சிறிதள� 

• ெவ3தய� – சிறிதள�   

 

ெச��ைற 

1. 5தலி� �ள+ைய 2 ட�ள  த�ண :� கைர"� வ/க>/ ைவ0க��.  

2. ப6�� கடாய6� ந�ெல�ெண� ஊ8றி க12,ெவ3தய�, கறிேவ�ப6�ைல 
தாள+"� அதUட� சி�ன ெவ4காய"ைத� ேபா>1 ந�2 வத0க��.  
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3. ெவ4காய� நிற� மாற" ெதாட42� ேபா� வ"த02ழ�� ெபா/ ேபா>1 
சிறி� த�ண :  வ6>1 சிறி� ேவகவ6ட��.  

4. த�ண:  ��/ய�ட� �ள+"த�ண :  ஊ8றி ந�2 ெகாதி0க வ6ட��.  

5. உ4கH02 ேதைவயான அ;� ெக>/யாக வ�� ெபாB� அ1�ைப 
அைண"� வ6ட��.  

6. இத82 கீைர மசிய� ெதா>10ெகா;ள மிக ந�றாக இ�02� அ�ல� கீைர 
ெபாய-ட� ேச "� சா�ப6டலா�. 
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Contributor: Angu Aparna 

ம�ட, �ழ� 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• ம>ட� - 1/2 கிேலா 

• சி�ன ெவ4காய� - 200 கிரா�  

• ம�லி வ6ைத - 100 கிரா�  

• சீரக� - 3 ����  

• மிள2 - 5 

• வரமிளகா� - 6 அ�ல� 7 

• கறிேவ�ப6ைல 

• ��1 - 1 

• இJசி - 1 இ�.  

• எ�ெண� - ேதைவயான அள� 

• உ�� - ேதைவயான அள� 

• ெகா"தம�லி தைழ - சிறிதள� 

• எ�ெண� – வத0க 

 

ெச��ைற 

1. சி�ன ெவ4காய"ைத" ேதா� உ"� 5Bதாக ைவ"�0 ெகா;ள��. 

2. இJசி ம8C� ��ைட அைர"� எ1"�0 ெகா;ள��. 

3. ம>டைன அளவான ��1களாக ெவ>/ ந�றாக0 கBவ6 எ1"�0 ெகா;ள��. 

4. ஒ� வாணலிய6� எ�ெண� வ6>1, சீரக�, கறிேவ�ப6ைல, மிள2 ேபா>1 

தாள+"த ப6�, உ"� ைவ"�;ள ெவ4காய� ம8C� 5 ��1 வ6�ைலக; 

ேச "� ந�2 ெபா�ன+றமாக வத0கி தன+ேய எ1"�0 ெகா;ள��. 

5. ப6� ம�லி ம8C� வர மிளகா� இர�ைடD� வC"� தன+ேய எ1"�0 

ெகா;ள��. 

6. இ�ெபாB�, வC"� ைவ"�;ளவ8ைற ஒ�றாக� ேபா>1 ைமய அைர"� 

எ1"�0 ெகா;ள��. 

7. ப6ற2 ஒ� 20க� எ�ெண� வ6>1 கா�3த��, க12, கறிேவ�ப6ைல ேபா>1 

தாள+"த ப6�� இJசி ��1 வ6B� ேபா>1 ப.ைச வாசைன ேபா2� வைர 

வத0கிய ப6ற2, கBவ6 ைவ"�;ள ம>ட� ��1கைள� ேபா>1 அைர உ�� 

ேச "� 5லி�3� 10 நிமிட4கH02 வத0கிய ப6�� 20கைர V/ 3 - 4 வ6சி� 

வ6ட��. 
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8. ப6� வ6சி� அட4கிய�� மY�1� அ1�ப6� ைவ"� அைர"த மசாலா ம8C� 

ேதைவயான அள� உ�� ேச "� ப.ைச வாசைன ேபா2� வைர ெகாதி0க 

ைவ0க��. 

9. 2ழ�� ெகாதி"த�� இற0கி ெகா"தம�லி தைழ" Fவ6 பமாற��. 

 

�றி��: வ6��பமானா�, மசாலா அைர02� ெபாB� ேத4காையD� ேச "� 

அைர"�0 ெகா;ளலா�. 
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Contributor: Jv_66 @ Jayanthy  

மிள� �ழ� 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• �ள+ - எ-மி.ைச அள�  

• மிள2 - 1 1/4 ����  

• வரமிளகா� - 2 ���� 

• உH"த�ப��� – 1 ���� 

• �வர�ப��� - 1 ���� 

• ெப�4காய�, உ�� - ேதைவயான அள� 

• ெவ�ல� (ேதைவயானா�) – சிறிதள� 

• ��1 – 4 ப� 

• ந�ெல�ெண� - 3 ���� 

• க12 - தாள+0க 

• உ�� - ேதைவயான அள�  

 

ெச��ைற 

1. ஒ� வாணலிய6�, மிள2, வரமிளகா�, இர�1 ப���க;, ஆகிவ8ைற, ப.ைச 
வாசைன ேபாக வC"�0 ெகா�1, மி0சிய6�, ந�றாக அைர"�0ெகா;ள��. 
ந:  வ6>1� அைர"�0ெகா;ள��. 

2. ��ைட இதUட� ேச "�� அைர"� ெகா;ளலா�. இ�லாவ6>டா�, 

அ�ப/ேய ந�0கி, 2ழ�ப6� ேபா>1� ெகாதி0க வ6டலா�, 

வ6��பமி�லாதவ க; ��1 ேச 0காம-� ெச�யலா�. 
3. அேத வாணலிய6�, க12, ெப�4காய� தாள+"�,  �ள+ைய0 கைர"� ஊ8றி, 

உ�� ேச "�0 ெகாதி0க வ6ட��.  
4. இ�ேபா� அைர"� ைவ"�;ளவ8ைற அ3த �ள+"த�ண :� ேச "� ந�2 

ெகாதி0க வ6ட��. 
5. ந�றாக ேச 3� வ��ேபா�, வ6��ப5;ளவ க; சிறிதள� ெவ�ல� 

ேச "�0 ெகா;ள��. ேம-� சிறி� ெகாதி"த�ட�, இற0கி ைவ"�, 

கறிேவ�ப6ைலைய நC0கி ேபாட��. 
6. ெரா�ப0 காரமாக இ�02� எ�C ேதா�றினா�, ெவ�ல� ேச 0க��. 
7. இ� ம�"�வ 2ண� ெகா�ட 2ழ��. மாத� ஒ� 5ைறயாவ� இைத. 

ெச�� உ�பதா� நம� வய6C �"தமைடD�. வ6ஷ4கைள 5றி02� 
த�ைமDைடய� மிள2 எ�பைத ந:4க; அறிவ : க;.  
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 Contributor: Angu Aparna 

சி
க, �ழ� 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• சி0க� - 1/2 கிேலா 

• சி�ன ெவ4காய� - 200 கிரா�  

• ம�லி வ6ைத - 100 கிரா�  

• சீரக� - 3 ����  

• மிள2 - 5 

• வரமிளகா� - 6 அ�ல� 7 

• கறிேவ�ப6ைல 

• ��1 - 1 

• இJசி - 1 இJ. 

• எ�ெண� - ேதைவயான அள� 

• உ�� - ேதைவயான அள� 

• ெகா"தம�லி தைழ - சிறிதள� 

• எ�ெண� – வத0க 

 

ெச��ைற 

1. சி�ன ெவ4காய"ைத ேதா� உ"� 5Bதாக ைவ"�0 ெகா;ள��. 
2. இJசி ம8C� ��ைட அைர"� எ1"�0 ெகா;ள��. 
3. சி0கைன அளவான ��1களாக ெவ>/ ந�றாக0 கBவ6 எ1"�0 

ெகா;ள��. 
4. ஒ� வாணலிய6� எ�ெண� வ6>1, சீரக�, க�ேவ�ப6ைல, மிள2 ேபா>1 

தாள+"த ப6�, உ"� ைவ"�;ள ெவ4காய� ம8C� 5 ��1 வ6�ைலக; 
ேச "� ந�2 ெபா�ன+றமாக வத0கி தன+ேய எ1"�0 ெகா;ள��. 

5. ப6� ம�லி ம8C� வர மிளகா� இர�ைடD� வC"� தன+ேய எ1"�0 
ெகா;ள��. 

6. இ�ெபாB�, வC"� ைவ"�;ளவ8ைற ஒ�றாக� ேபா>1 ைமய அைர"� 
எ1"�0 ெகா;ள��. 

7. ப6ற2, ஒ� 20க� எ�ெண� வ6>1 கா�3த��, க12, கறிேவ�ப6ைல 
ேபா>1 தாள+"த ப6�� இJசி ��1 வ6B� ேபா>1 ப.ைச வாசைன 
ேபா2� வைர வத0கிய ப6ற2 கBவ6 ைவ"�;ள ம>ட� ��1கைள� 
ேபா>1 அைர உ�� ேச "� 5-லி�3� 10 நிமிட4கH02 வத0கிய ப6�� 
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அைர"� ைவ"�;; மசாலா ம8C� ேதைவயான அள� உ�� ேச "� 
சி0க� ேவ2� வைர 2ழ�ைப0 ெகாதி0க ைவ0க��. 

8. 2ழ�� ெகாதி"த�� இற0கி ெகா"தம�லி தைழ" Fவ6 பமாற��. 
 

�றி��: வ6��பமானா�, மசாலா அைர02� ெபாB�, ேத4காையD� ேச "� 
அைர"�0 ெகா;ளலா�. 
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Contributor: Angu Aparna 

காலிஃப$ளவ) �ழ� (இ,ெனா� �ைற) 
 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• காலிஃப6ளவ  - 1  

• சி�ன ெவ4காய� - 200 கிரா�  

• சீரக� - 2 ����  

• மிள2 - 4 

• ேசா�� - 1 ����  

• ப>ைட - 1/4 இ�.  

• வரமிளகா� - 5 

• ம�லி" F; - 2 ����  

• த0காள+ - 1 

• கறிேவ�ப6ைல 

• ��1 - 1 

• இJசி - 1 இ�. 

• எ�ெண� - ேதைவயான அள� 

• உ�� - ேதைவயான அள� 

• ெகா"தம�லி தைழ – சிறிதள� 

 

ெச��ைற 

1. சி�ன ெவ4காய"ைத" ேதா� உ"� ைவ"�0 ெகா;ள��. 
2. இJசி ம8C� ��ைட அைர"� எ1"�0 ெகா;ள��. 
3. ஒ� வாணலிய6� எ�ெண� வ6>1, சீரக�, ேசா��, ப>ைட, மிள2 ேபா>1 

தாள+"த ப6�, உ"� ைவ"�;ள ெவ4காய�, வர மிளகா� ம8C� 5 ��1 
வ6�ைலக; ேச "� ந�2 ெபா�ன+றமாக வத0க��. 

4. ெவ4காய� வத4கிய�� த0காள+ைய நா�காக ெவ>/ ெவ4காய"�ட� 
ேபா>1 சில நிமிட4கH02 வத0க��. 

5. த0காள+ வத4கிய�� ம�லி"F; ேச "� 2 நிமிட4கH02 வத0கி 
இற0க��. 

6. ெகாJச� ஆறிய�� இதைன மி0சிய6� ேபா>1 ைமய அைர"� எ10க��. 
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7. காலிஃப6ளவைர அளவான ��1களாக நC0கிய ப6�, ெகாதி0க ைவ"�;ள 
�1 த�ண :� ேபா>1 5 நிமிட4கH02 வ6>1, ப6� த�ண :ைர வ/க>/ 
தன+ேய எ1"� ைவ0க��. 

8. ப6ற2, ஒ� பா"திர"தி� எ�ெண� வ6>1 கா�3த��, க12, கறிேவ�ப6ைல, 

ேபா>1 தாள+"த ப6��, இJசி ��1 வ6B� ேபா>1 ப.ைச வாசைன 
ேபா2� வைர வத0கிய ப6ற2 அைர"� ைவ"�;ள மசாலாைவ. ேச "� 
சில நிமிட4க; கிளறி வ6ட��. 

9. ப6� ேதைவயான அள� த�ண:  ம8C� உ�� ேச "�0 2ழ�ைப0 
ெகாதி0க வ6ட��. 2ழ�� ப.ைச வாசைன ேபா� ெகாதி வ3த�ட�, 

இற02வத82 ஒ� 5 -10 நிமிட4கH02 5�� காலிஃப6ளவ  ��1கைள� 
ேபா>10 ெகாதி0க ைவ0க��. 

10. காலிஃப6ளவ  ெவ3த�� 2ழ�ைப இற0கி ெகா"தம�லி" தைழ" Fவ6 
பமாற��. 

11. இ� சாத� ம8C� இ>லி02 ஏ8ற 2ழ�� வைகயா2�. 
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Contributor: Ashsuma 

ம3ச� 4சண$
 �ழ� 
 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• மJச; �சண6 – 1 ��1  

• ��1 - 50 கிரா�  

• சி�ன ெவ4காய� -- 50 கிரா�  

• இJசி - 1/2 இ�.  

• �ள+ – ேதைவ0ேக8ப  

• ெவ�ல� – சிறிதள�  

• மJச; F; 

• மிளகா� F; – 2 ����  

• தன+யா" F; - 2 ����  

• த0காள+ – 2 

 

ெச��ைற 

1. கடாய6� எ�ெண� வ6>1 ெவ3தய� சிறிதள� ேபா>1 தாள+0க��. 
2. ��1, ெவ4காய�, இJசி ேபா>1 வத0கி, நC0கி ைவ"�;ள �சண6ைய� 

ேபா>1, மிளகா� F;, தன+யா" F;, மJச; F; ேபா>1, த0காள+ 
ேச "� ேவகவ6>1, �ள+ைய �ைவ0ேக8ப வ6>1 சிறி� ெவ�ல� ேச "� 
இற0க��.  
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Contributor: Bhavani Senthil 

��ைட
 �ழ� 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• 5>ைட – 4 (ேவக ைவ"த�) 
• சி�ன ெவ4காய� – 10 (ேதா� உ"த�) 
• ேசா�� - சிறிதள� 

• ப>ைட  

• கிரா�� 

• கசகசா 

• ேத4கா� – 1 க�  

• இJசி – சிறிதள� 

• ��1 – 3 அ�ல� 4 ப� 

• மிளகா� F;  

• தன+யா" F;  

• மJச; F;  

• ெகா"தம�லி தைழ 

 

ெச��ைற 

1. ேத4கா�, ப>ைட, ேசா��, கிரா��, கசகசா, இJசி, ��1, மிளகா� F;, 

தன+யா" F;, மJச; F;, ெவ4காய� இவ8ைற மி0சிய6� ைமயாக 
அைர"� எ1"�0 ெகா;ள��. 

2. வாணலிய6� எ�ெண� வ6>1, ப>ைட (மிக. சிறிய�), கிரா�� (1), த0காள+ 
(பாதி) வத0கி, அைர"� ைவ"�;ள வ6Bைத அதி� ேச "� ந�2 ெகாதி0க 
வ6ட��. த�ண :  ம8C� உ�� ேதைவ02 ஏ8றவாC ேச "�0ெகா;ள��. 

3. ந�2 ெகாதி"� ப.ைச வாைட ேபான ப6�ன  ேவக ைவ"த 5>ைடைய. 
ேச "� சிறி� ேநர� ெகாதி0க வ6ட��. ெகா"தம�லி தைழைய. ேச "� 
இற0க��.சாத�, ேதாைச, இ>லிDட� இ3த0 2ழ�� ைவ"த சா�ப6டலா�. 
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Contributor: Ramyaraj 

��ைட ��மா 

ேதைவயான�  ெபா��க� 

• 5>ைட - 4 

• ெபய ெவ4காய� - 2 (ெபா/யாக நC0கிய�) 
• த0காள+ (சிறிய�) - 2 

• எ�ெண� - சிறிதள� 

• ேத4கா� - நா�2 சி�  

• ேசா�� - 1 ���  

• கசகசா - 1 ���  

• 2ழ�� மிளகா� F; - ேதைவயான அள�  

• உ�� - ேதைவயான அள� 

 

ெச��ைற 

1. அ1�ைப� ப8ற ைவ02� 5�, மி0சிய6� ேசா��, கசகசா, ேத4கா� 
V�ைறD� சிறி� த�ண :  ேச "� ஊற ைவ0க��. 

2. வாணலிய6� எ�ெண� கா�3த��, நC0கி ைவ"த ெவ4காய"ைத� ேபா>1 
வத0க��. 

3. அ1"� த0காள+ைய� ேபா>1 வத0க��. 
4. அ1"� மிளகா� F;, உ��, ஊற ைவ"த ெபா�>கைள மி0சிய6� ந�றாக 

ைமய அைர"� அைதD� ேச "�, சிறி� ந:  வ6>1, த>1 ேபா>1 V/, 

ெகாதி0க வ6ட��. 
5. 2ழ�� ந�றாக0 ெகாதி"த��, த:ைய மிதமாக ைவ"�, ஒGெவா� 

5>ைடயாக எ1"�, உைட"� ஊ8ற��. 
6. 5>ைடக; ஒ�ேறா1 ஒ�C ேசராம�, த;ள+, த;ள+ ஊ8ற��. 
7. த>1 ேபா>1 V/, த:ைய மிதமாக" தா� ைவ0க ேவ�1�. 5>ைட 

ெவ3த�� அ1�ைப அைண"� வ6ட��.  
8. தய� ெச�� கர�/ைய� ேபா>1 கிளற ேவ�டா�, ஒGெவா� 5>ைடD� 

தன+"தன+யாக இ�0க ேவ�1�.  
9. இ3த 2�மா ெக>/�பத"தி� இ�0க ேவ�1�, சாத�, ச�பா"தி 

இர�/82ேம ந�றாக இ�02�. ெச�வ� மிக�� �லப�. 
 


