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Contributor: jv_66 @ Jayanthy 

 

ெவ�காய ப	ேகாடா  
 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• ெப�ய ெவ�காய
 - 3 

• கடைல மா� - 1/2 ஆழா��  

• அ�சி மா� - 4 ����  

• மிளகா� �� - ¼  ����  

• உ!" - 1/4  ����  

• எ$ெண� – ெபா�'ெத)�க 

 

ெச��ைற 

1. ெவ�காய'ைத கார+ சீவ-ைய� ெகா$) ந�றாக' 01வ-�ெகா�ள�
. 
2. இைத ஒ1 ெப�ய பா'திர'தி5 ேபா+), அதி5 கடைல மா�, அ�சி மா�, 

உ!", மிளகா� ��, கா�7சிய எ$ெண� ஒ1 கர$8 வ-+) ந�றாக! 
ப-சிறி� ெகா�ள�
. த$ண 9: வ-ட ேவ$டா
. சிறி0 ேநர'தி5 தாேன 
இளகி� ெகா�<
. 

3. கடாய-5 எ$ெணைய� காய ைவ�க�
. 
4. இ!ேபா0 ப-சிறி ைவ'0�ள கலைவைய ஒ1 0ள= ேபா+)! பா:�க�
. அ0 

அ!ப8ேய உ�ள>�கி ேமெல?
ப- வ@தா5, எ$ெண� ச�யாக� 
கா�@0�ள0 எ�A ெகா�ளலா
 . 

5. இ!ேபா0, சிறி0 சிறிதாக, அ@த� கலைவய-லி1@0 கி�ள= எ$ெணய-5 
ேபா+), ேகா5ட� ப-ர�� கல�5 வ@த�ட�, ச'த
 அட�கிய�ட� ஒ1 
வ8த+85 ைவ'0, ப-ற� ப�மாற�
. 

6. அ)!ைப சி
மி5 ைவ'0 ெச�தா5 ந�றாக ேவ�
. 
7. இேத ேபால >+ைடேகா� பேகாடா�
 01வ-7 ெச�யலா
. 
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Contributor: Angu Aparna 

 
உ�ைள	கிழ�� ேபா�டா  

 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• உ1ைள�கிழ�� - 1/2 கிேலா 

• ெப�ய ெவ�காய
 - 2 

• ப7ைசமிளகா� - 2 

• இCசி - ஒ1 சிறிய 0$) 

• �$) - 2 பDக� 

• மCச��� - 1 ����  

• மிளகா��� - 1/2 ����  

• உ!"'�� - 2 ����  

• க)� - 1 ����  

• உ<'த
ப1!" - 1 ����  

• கறிேவ!ப-ைல - ஒ1 ெகா'0 

• எ$ெண� - ேதைவயான அள� 

• கடைல மா� - 2 க! 

• ஆ!ப7ேசாடா - ஒ1 சி+8ைக (வ-1!ப!ப+டா5) 
• ெகா'தம5லி - சிறிதள�. 

 

ெச��ைற 

1. உ1ைள� கிழ�ைக G'த
 ெச�0 ேவக ைவ'0 எ)'0 அத� ேம5 
ேதாைல ந9�கி ந�றாக மசி'0 ைவ�க�
. 

2. ெப�ய ெவ�காய'ைத ெபா8! ெபா8யாக நA�கி அைத கிழ��ட� ேச:'0 
கல@0 ைவ�க�
. 

3. இCசி மDA
 �$ைட ேதா5 ந9�கிவ-+) அேதா) ப7ைச மிளகாைய7 
ேச:'0 அைர'0 எ)'0� ெகா�ள�
. 

4. ஒ1 வாணலிய-5 எ$ெண� வ-+)� கா�@த0
, க)�, உ<'த
ப1!" 
மDA
 கறிேவ!ப-ைல ேபா+) தாள='த ப-�, அைர'0 ைவ'0�ள இCசி 
�$) வ-?ைத! ேபா+) ப7ைச வாசைன! ேபாக வத�க�
. 

5. ப-� சிறி0 மCச� �� மDA
 உ!" ேச:'0 சில நிமிட�க� வத�கிய ப-�, 
கல�கி ைவ'0�ள உ1ைள� கிழ�� மDA
 ெவ�காய'ைத! ேபா+), 
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சிறி0 ேநர
 வத�கிய ப-� ெகா'தம5லி இைல ேபா+) கிளறி இற�கி 
ைவ�க�
. 

6. இ!ேபா0 இ�ெனா1 பா'திர'தி5 கடைல மா�, ேசாடா மDA
 மHத>�ள 
உ!", மCச� ��, மிளகா�' �� ஆகியவDைற ஒ�றாக7 ேச:'0 சிறி0 
த$ண 9: ேச:'0 ெக+8யாக ப-ைச@0 ெகா�ள�
. 

7. ப-� ஏDகனேவ தயா�'0 ைவ'0�ள உ1ைள� கிழ�� மசாலாைவ 
அளவான உ1$ைடகளாக! ப-8'0 அைத மாவ-5 ேபா+) எ)'0 
எ$ைணய-5 ேபா+) ெபா��க�
. 

8. உ1ைளகிழ�� ேபா$டா, சிவ@0 ெபா�ன=றமாக ெவ@த0
 இற�கி Jடாக 
ப�மாற�
. 
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Contributor: sbsudha 
பால	 ப	ேகாடா   

 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• பால� – 10 இைல  

• கடைல மா� - 1/2 க!  

• அ�சி மா� - 1/4 க!  

• ஓம
 அ5ல0 சீராக' �� - 1/2 ����  

• ப7ைச மிளகா� – 2 (ெபா8யாக நA�கிய0)  

• ஆ!ப ேசாடா - 2 – 3 சி+8ைக  

• ெப1�காய' �� - 2 pinch சி+8ைக  

• எ$ெண� – ெபா��க' ேதைவயான அள�  

 

ெச��ைற 

1. பால� இைலக� ெப�யதாக இ1��
. ெகாCச
 மH8ய
 ைச� எ)'0� 
ெகா$டா5 ந5ல0. மா�ட� மDற எ5லா! ெபா1+கைளR
 கல@0 பSஜி 
மா� ேபா5 கைர'0� ெகா�ளேவ$)
. 

2. ஒUெவா1 பால� இைலயாக மாவ-5 ேதா�'0 எ$ெணய-5 ேபா+) 
மிதமான J+85 ெபா�'0 எ)�கேவ$)
.  

3. "ள= ச+ன=, ப7ைச ச+ன=Rட� ப�மாறினா5 மிக�
 1சியாக இ1��
. 
த�காள= சாஸு
 ெபா1'தமாக இ1��
.  
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Contributor: Ramya Rajan 

ெம� வைட 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• உ<'த
 ப1!" - 2 க! 

• சி�ன ெவ�காய
 - 1/2 க! (ெபா8யாக நA�கிய0) 
• ப7ைச மிளகா� - 1 (ெபா8யாக நA�கிய0) 
• கறிேவ!ப-ைல - சிறி0 (ெபா8யாக நA�கிய0)  

• இCசி - சிறிய 0$) (ெபா8யாக நA�கிய0) 
• உ!" - ேதைவயான அள� 

• எ$ெண� - ேதைவயான அள� 

 

ெச��ைற  

1. >தலி5 உ<@ைத 30 - 40 நிமிட�க� ஊற ைவ'0� ெகா�ள�
.  
2. உ<@தி5 உ�ள ந9ைர வ8க+8 கிைர$ட�5 ேபாட�
, அேதா) இCசிைய 

ேச:'0 அைர�க�
, ெமா'தமாக ந9: ஊDற� Yடா0, சிறி0 சிAதாக ெதள=�க 
ேவ$)
. 

3. ைமய அைர�க ேவ$)
, மாைவ எ)��
 ேபா0 ைகய-5 மா� ஒ+டாம5 
இ1�க ேவ$)
. 

4. ப-� அதி5 அ�@0 ைவ'தி1��
 ெவ�காய
, ப7ைச மிளகா�, 

கறிேவ!ப-ைல, உ!" எ5லா
 ேச:'0 ந�றாக! ப-ைசய ேவ$)
.  
5. வாணலிய-5 எ$ெண� கா�@த0
 சிA, சிA வைடகளாக' த+8! ேபாட 

ேவ$)
. எ$ெண� �8�காம5 அழகாக வ1
.  
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Contributor: Ramya Rajan 

ப��  வைட 

 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• கடைல!ப1!" - 2 க! 

• சி�ன ெவ�காய
 - 1/2 க! (ெபா8யாக நA�கிய0) 
• ப7ைச மிளகா� - 1 (ெபா8யாக நA�கிய0) 
• கறிேவ!ப-ைல - சிறி0 (ெபா8யாக நA�கிய0) 
• ெகா'தம5லி - சிறி0 (ெபா8யாக நA�கிய0) 
• ேசா
" - 1 ��� 

• ெப1�காய
 - 1/4 ��� 

• உ!" - ேதைவயான அள� 

• எ$ெண� - ேதைவயான அள� 

  

ெச��ைற 

1. >தலி5 கடைல!ப1!ைப இர$) மண- ேநர
 ஊற ைவ'0 ெகா�ள�
.  
2. ஊறிய கடைல!ப1!ப-5 ஒ1 ைக!ப-8 அள� ம+)
 தன=யாக எ)'0 

ைவ'0� ெகா�ள�
. மHதிய-5 உ�ள ந9ைர வ8க+8 கிைர$ட�5 
ேபாட�
, அேதா) ேசா
" ேச:'0 அைர�க�
, ந9: ஊDறாம5 அைர�க�
.  

3. இர$) நிமிட
 தா� அைர�க ேவ$)
. ப-� மாைவ ஒ1 பா'திர'தி5 
எ)'0, அேதா) தன=ேய எ)'0 ைவ'த கடைல!ப1!" மDA
 அ�@0 
ைவ'தி1��
 ெவ�காய
, ப7ைச மிளகா�, கறிேவ!ப-ைல, ெகா'தம5லி, 
உ!", ெப1�காய
 எ5லா
 ேச:'0 ந�றாக! ப-ைசய ேவ$)
.  

4. வாணலிய-5 எ$ெண� கா�@த0
, அ)!ைப மிதமான த9ய-5 ைவ'0 சிA, 

சிA வைடகளாக' த+8! ேபாடேவ$)
. எ$ெண� �8�காம5, அழகாக 
வ1
.  
 

ப!" �றி� : கிைர$ட�5 ப1!ைப ேபா+ட0
 எ)�க ேவ$)
,  
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Contributor: Ramya Rajan 

 

வாைழ	கா�/உ�ைள/ெவ�காய ப%ஜி 
 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• வாைழ�கா�/உ1ைள/ெவ�காய
 - 1  

• கடைல மா� - 1 க! 

• அ�சி மா� - 2 ��� 

• தன= மிளகா� �� - 1 ��� 

• ெப1�காய
 - 1/4 ��� 

• ஆ!பேசாடா மா� - இர$) சி+8ைக 

• உ!" - ேதைவயான அள� 

• எ$ெண� - ேதைவயான அள� 

 

ெச��ைற 

1. உ�க<��! ப-8'த காைய எ)'0 சீவ- ைவ'0� ெகா�ள�
.  
2. ஒ1 பா'திர'தி5 கடைல மா�, அ�சி மா�, மிளகா� ��, ேசாடா மா�, 

ெப1�காய
, உ!ேபா) சிறி0 ந9: ேச:'0 ெக+8யாக� கல�க�
. 
3. வாணலிய-5 எ$ெண� கா�@த0
, அ)!ைப மிதமான த9ய-5 ைவ'0, 

காைய எ)'0 பSஜி மாவ-5 ேபா+) எ)'0, ப-� எ$ெணய-5 ேபாட�
.  
பSஜி ெபா�ன=றமாக ெவ@த0
 எ)'0 Jடாக! ப�மாற�
.  
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Contributor: jv_66 @ Jayanthy 
 

தவைல அைட   

ேதைவயான� ெபா��க� 

• ப7ச�சி - 1 ஆழா��  

• 0வர
 ப1!" - 5 ����  

• கடைல!ப1!" - 5 ����  

• மிள� - 2 ����  

• சீரக
 - 2 ����  

 

ெச��ைற 

1. இ@த சாமா�கைள மா� மிஷின=5 ெகா)'0, ரைவயாக அைர'0� 
ெகா�ள�
 அ5ல0 மி�ஸிய-5 ரைவயாக உைட'0� ெகா�ள�
. 

2. இ@த ரைவRட� உ!" (ேதைவயான அள�), ேத�கா� 01வ5 (ஒ1 [8)  

ேதைவயான அள� எ$ெண�  இைவR
 ேதைவ. 
3. ஒ1 பா'திர'தி5 1 ட
ள: த$ண 9: ைவ'0, அ0 ெபா��
 ேபா0, 

உ!ைபR
, ேத�கா� 01வைலR
 ேபா+), ப-ற�, அைர'0 ைவ'த 
ரைவையR
 ேபா+), அ8 ப-8�காம5, ந�� கிளற�
. 2 அ5ல0 3 

நிமிட�க� கிளற ேவ$)
. அைத எ)'0 ைவ'0 வ-ட�
. 
4. ப-ற� அைத  எ\மி7ச
பழ அள��� உ1$ைடகளாக உ1+8, வைட ேபால 

இைலய-5 த+8, ந)வ-5 0ைள ெச�0, ஒ1 வாணலிய-ேலா அ5ல0 
ேதாைச� க5லிேலா 3 , 4 அைடகைள! ேபா+), ஒUெவா1 அைடைய7 
GDறி\
 ஒ1 ��� எ$ெண� வ-+), இ1 ப�க>
 தி1!ப-! ேபா+) 
மH$)
 எ$ெண� வ-+), ஒ1 [8யா5 [8 ைவ�க�
. 

5. சிறி0 ேநர'தி5  ெவ@த�ட� எ)�க�
. 
6. அ)!ைப மிதமாகேவ ைவ'07 ெச�ய�
. அ!ேபா0தா� ேவ�
. 
7. இ!ேபா0 ந5ல கி��ப- தவைல அைட தயா:. இ0 வ-'தியாசமான க+ெல+ 

ேபால இ1��
. 
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Contributor: jv_66 @ Jayanthy 
 

தய!( வைட  

ேதைவயான� ெபா��க� 

• உ<'த
ப1!" - ½ ஆழா�� 

• ப7ைசமிளகா� - 2  

• உ!" - ¼ ����  

• எ$ெண� - ெபா�'ெத)�க  

 

தய!ைர* தயா( ெச�ய 

• ெக+8'தய-: - 3 க! 

• ப7ைசமிளகா� - 1  

• ேத�கா� 01வ5 - 1 க!  

• உ!" - ¼ ����  

• ெகா'தம5லி தைழ – 1/2 க! 

 

ெச��ைற 

1. உ<@ைத 2 மண-ேநர
 ஊற ைவ'0, ப7ைசமிளகா�, உ!" ேச:'0, ைநசாக 
அைர'0�ெகா�ள�
. 

2. இதD� ந9: வ-+) அைர�காம5, சிறிதள� ெதள='0�ெகா$) அைர�க�
. 
3. மி�சிய-5 ேத�கா� 01வ5, உ!", ப7ைசமிளகா� இவDைற த$ண9: 

வ-டாம5 அைர'0 ைவ�க�
. 
4. "ள=!ப-5லாத ெக+8'தய-ைர ஒ1 ெப�ய பா'திர'தி5 ேபா+) அதி5 இ@த 

அைர'த வ-?ைத! ேபா+), ந�றாக� கல�க�
. இ!ேபா0 அ)!ப-5 ஒ1 
கடாய-5 எ$ெணைய வ-+), ந�� கா�@த ப-ற�, அைர'த உ<@ைத 
எ)'0 வைடகளாக G+) எ)�க�
. 

5. அ)!ைப சி
மி5 ைவ'0 ெச�ய�
. இ5லாவ-+டா5 ேவகா0. 
6. இ@த வைடக� ெமாAெமாAெவ�A ஆ�
 வைர அ)!ப-5 இ1�க' 

ேதைவய-5ைல. ஆனா5 ேவகாம\
 எ)'0 வ-ட�Yடா0. 
7. ெவ@த�ட� எ)'0, தயாராக ைவ'0�ள தய-:� கலைவய-5 ேபா+) வ-ட 

ேவ$)
. 
8. >�கியமான0 வைட ந5ல Jடாக இ1��
 ேபாேத தய-�5 ேபாட 

ேவ$8ய0 தா�. 
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9. ெகாCச
 ஊறிய�ட�, அ@த வைடகைள' தய-�5 தி1!ப-! ேபா+) ேம\
 
சிறி0 ஊற ைவ�க�
. 

10. இ!ேபா0 எ5லா வைடகைளR
 இ0 ேபாலேவ தய-�5 ேபா+) ஊற 
ைவ�க�
. 

11. க?வ-ய ெகா'தம5லிைய ெபா8யாக நA�கி, இ@த வைடகள=� மH0 �வ- 
அல�க�'0! ப�மாற�
. 

12. வ-1!ப>�ளவ:க�, சிறிதள� �@திைய இ@த வைடகள=� ேம5 �வலா
. 
01வ-ய கார+ Yட' �வலா
. 

13. அேத ேபால வ-1!பமி1@தா5, சிறிதள� ச:�கைரையR
 தய-: கலைவய-5 
ேச:�கலா
. 

14. Gைவயான தய-: வைட தயா:. 
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Contributor: Durgasakthi 

ஓ�, வைட  

ேதைவயான� ெபா��க� 

• கடைல!ப1!" - 1க! 

• கா�@த மிளகா� – 3 (கார'திD� ஏDப) 
• ேசா
" - ½ ��� 

• சி�ன ெவ�காய
 - 1/2 க! ெபா8யாக நA�கிய0 

• இCசி - சிறிய 0$)  

• கறிேவ!ப-ைல - சிறி0 ெபா8யாக நA�கிய0 

• ெகா'தம5லி - ெபா8யாக நA�கிய0 

• உ!" - ேதைவயான அள� 

• ஓ+� - 1/4 க! 

• எ$ெண� - ேதைவயான அள� 

 

ெச��ைற 

1. >தலி5 கடைல!ப1!ைப இர$) மண- ேநர
 ஊற ைவ'0� ெகா�ள�
. 

அத]டேன மிளகா� வDறைலR
 ஊற ைவ'0� ெகா�ள�
. 

2. மி�ஸிய-5 ேசா
", மிளகா� வDற5 இர$ைடR
 >தலி5 அைர'0� 

ெகா�ள�
. அத]ட� கடைல ப1!ைபR
 ெகாரெகார!பாக அைர'0� 

ெகா�ள�
. கைடசியா நA�கி ைவ'தி1��
 இCசி, ெவ�காய
, 

கறிேவ!ப-ைல, ெகா'தம5லி, உ!" அைன'ைதR
 மா�ட� ேச:'0 ஒ1 GDA 

GDறி� ெகா�ள�
  

3. கைடசி �ட! ேவ$டா
 எ�A நிைன!பவ:க� அைர�காம5 அ!ப8ேய கல@0 

ெகா�ளலா
. 

4. கைடசியாக அைர'த மா�ட�, ஓ+� ேச:'0 Jடான  எ$ெணய-5 ெபா�'0 

எ)�க�
.  

5. ெமாAெமாA!பான வைட ெர8 இ0 மசா5 வைடய-� Gைவைய ஒ'0 

இ1��
.  
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Contributor: Angu Aparna 
உ-.� ேபா�டா  

ேதைவயான� ெபா��க� 

• க1!" உ<@0 - 1 க!  

• மிள� - 1 ����  

• ேத�கா� - ஒ1 0$) (சிறிய சிறிய ப5லாக ெவ+8� ெகா�ள�
) 
• ெப1�காய
 - சிறிதள� 

• உ!" - ேதைவயான அள� 

• எ$ெண� - ெபா��க' ேதைவயான அள� 

  

ெச��ைற 

1. உ<@ைத� க?வ- Gமா: இர$) மண- ேநர�க� த$ண 9�5 ஊறைவ�க 
ேவ$)
. உ<@0 ேபா$டா ெச�வதD� ெவ�ைள உ<@ைத வ-ட க1!" 
உ<@ைத பய�ப)'தினா5 ேபா$டா மி10வாக�
, Gைவயாக�
 
இ1��
. உ<@0 ந�றாக ஊறிய0
, ேதா5 இ5லாம5 க?வ- எ)'0, 

உ<@ைத கிைர$ட�5 ேபா+) ைமய அைர'0 எ)'0� ெகா�ள�
. 
மாைவ எ)��
 ேபா0 ைகய-5 பCG ேபா5 இ1��
 பத'திD� அைர'0 
ஒ1 பா'திர'தி5 எ)'0� ெகா�ள�
. 

2. அைர'0 ைவ'0�ள உ<@0 மா�ட� ெவ+8 ைவ'0�ள ேத�கா�, மிள� 
(மிளைக' த+8! ேபாட ேவ$)
), ெப1�காய
 மDA
 ேதைவயான அள� 
உ!" ேச:'0 மா� அ>�காம5 ந�றாக கல@0 ெகா�ள ேவ$)
. 

3. ஒ1 வாணலிய-5 எ$ெண� ஊDறி Jடா�கி� ெகா�ள�
. 
4. ைகய-5 த$ண 9ைர ேலசாக' ெதா+)� ெகா$), மாைவ மH8ய
 ைச� 

உ1$ைடகளாக உ1+8 எ$ைணய-5 ேபாட ேவ$)
 (ெப�ய 
உ1$ைடகளாக! ப-8�க� Yடா0. அ!ப8 ப-8'தா5 பாதி ெவ@0
 
ேவகாம\
 இ1��
). ஒ1 ப�க
 ெவ@த0
 கர$8யா5 தி1!ப-! ேபா+) 
ேவகவ-+) எ)�க�
.. இேத ேபா5 மHத>�ள மாைவ உ1$ைடகளாக! 
ப-8'0 எ$ைணய-5 ேபா+) ெபா�'0 எ)�க�
. 

5. இ@த உ<@0 ேபா$டா ேமேல ந5ல ெமாA ெமாA!பாக�
 உ�ேள 
மி10வாக�
 இ1��
. இதD� ேத�கா� ச+ன= ெபா1'தமான ைச) 8^ 
ஆ�
. 

 

�றி�  : வ-1!ப
 இ1@தா5 ெவ�காய
, ப7ைச மிளகா�, கறிேவ!ப-ைல 
ேபா�றவDைறR
 ேச:'0� ெகா�ளலா
. 
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 Contributor: Kothai Sriram 

 

Javvarisi bonda  
Ingredients 

• Javvarisi - 2 cups 

• Rava  - ½ cup 

• Groundnut/channa dal - 2 spoons (saok in water when you soak javvarisi) 

• Curry leaves- As required 

• Salt - To taste 

• Chilli powder - As per taste 

• Green chillies - As per taste (if you want more spicy you can use) 

• Curd - 1 cup (if it is little bit sour it is good) 

 

Method 

1. Add salt, chilli powder and green chillies to javvarisi and mix it well. 

2. Add curd to this mixture and mix well and keep it aside for 3-4 hrs. 

3. At the same time, soak channa dal/groundnut in water. 

4. After 3-4 hrs drain the water in the dhal and mix with the soaked javvarisi. 

5. Now add Ravai, curry leaves and mix it well. 

6. Now the mixture is ready. 

7. Heat the oil in the pan and once oil is heated up put the mixture as medium sized 

ball and let them cook in oil till it gets little bit golden brown. 

8. Once it is done, take out and serve when it is hot. 

9. It’s a good evening time snack. 
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Contributor: Kasri66 
 

ெவஜிடப!� �ெர� ேபா�டா   
 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• ெபா8யாக நA�கிய கார+ - அைர க! 

• ெபா8யாக நA�கிய ப_�� - அைர க! 

• >+ைட ேகா� - அைர க! 

• ேவகைவ'த உ1ைள�கிழ�� - ஒ�A அ5ல0 இர$) 

• மிளகா� ��, மCச� ��, உ!", தன=யா ��, கர
 மசாலா ��, ஆ
J: 
ெபா8 - ேதைவ�ேகDப. 

• சா$+வ-7 ப-ர+ - ஆA  

• கடைல மா� - அைர க! 

• அ�சி மா� - அைர க! 

• ேசாடா உ!" - ஒ1 சி+8ைக (வ-1
ப-னா5) 
• எ$ெண� – ெபா��க' ேதைவயான அள� 

 

ெச��ைற 

1. கா�கைள அைர ேவ�கா) ேவக ைவ�க�
. அதிக
 த$ண 9: ேவ$டா
. 
பாதி ெவ@த0
 வ8�க�
. ஒ1 வாணலிய-5 எ$ெண� வ-+), க)� 
தாள='0, ெவ@த கா�கைள வத�க�
. சீ�கிரேம ெவ@0வ-)
. இதி5 
ேதைவயான மCச� மிளகா� �ைள ேச:'0, வத�க�
. ெபா8 வாசைன 
ேபான0
, ெவ@த கிழ�ைக மசி'0!ேபா+) தன=யா ��, ஆ
J: ெபா8 
ேச:'0, கர
 மசாலா �ைளR
 ேச:'0 அ)!ைப அைண�க�
. உ!" 
ேபா+) ந�றாக கல@0 ஆற வ-ட�
. 
ந�றாக ஆறிய0
 ெந5லி�காயள� உ1$ைடகளாக உ1+8�ெகா�ள�
. 

2. சா�+வ-7 ப-ர+ைட ஓர�க� ந9�கி தயாராக ைவ�க�
. !ெர+ 
�ைல�கைள ேலசாக' த$ண 9: ெதள='0 (அதிக
 ந9: ெதள='தா5 ேஷ! 
மாறிவ-)
), இர$) உ�ள�ைககளா5 அ?'த
 ெகா)�க !ெர+ 
�ைல�க� ந>'தாDேபா5 ஆ�
. இத� ந)வ-5 கா� �ரண'ைத 
ைவ'0 ெகா?�க+ைட ேபால [8 வ-ட�
. இ!ப8 எ5லா ப-ர+ 
�ைல�கைளR
 தயா: ெச�0 ைவ�க�
. 

3. ேம5 மா��� கடைல மாைவR
 அ�சி மாைவR
 கல@0 உ!" ேச:'0, 

இதD�
 ெப1�காய! ெபா8R
, கார!ெபா8R
 ேச:'0 வ-1
ப-னா5 ஒ1 
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சி+8ைக ேசாடா உ!" ேச:'0 பSஜி மா� பத'0�� கைர'0�ெகா$), 
தயா: ெச�0 ைவ'த ப-ர+ உ1$ைடகைள' ேதா�'0 எ$ைணய-5 
சி
மி5 ைவ'0 நிதானமாக! ெபா��க�
.  
 

�றி�  

• �ரண
 சிறிய அளவ-5 இ1@தா5தா� !ெர+ �ைலஸு��� ைவ�க 
>8R
. 

• !ெர+ �ைல� தயா: ெச�த0 மாவ-\
 ேதா�'தப-� கமலா ஆரCG 
size�� வ@0வ-)
. அதனா5 ெபா��க எ$ெண� அதிக
 ேவ$)
.  

• �ரண
 ெகாCசமாக இ1!பதா5 கார
 அதிக
 ேபாட�
. ந)வ-5 ப-ர+ 
�ைல� கார
 இ1�கா0. ேம5மா�
 �ரண>
 தா� காரமாக இ1��
.  

• இைத >?தாகேவா பாதியாக ெவ+8ேயா ப�மாறலா
. 
• இUவள� ெப�ய �ைலைச வ-1
பாதவ:க� ப-ர+ �ைலைச நா�காக 

ெவ+8 இர$) 0$)க<�� ம'திய-5 �ரண'ைத ைவ'0 ஓர�கைள 
நைன'0 ஒ+8 மாவ-5 ேதா�'0! ெபா��கலா
. அ0 ேபா$டா ேஷ!ப-5 
வரா0.  

• ெச�வ0 பா) எ�றா\
 சா!ப-ட ச'தான வய-A நிர
"
 8ப� இ0. 
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Contributor: Kasri66 

ப%ஜி மிளகா� ேபா�டா 

 
ேதைவயான� ெபா��க� 

• பSஜி மிளகா�  

• கடைல மா� – ½ க!  

• ேபா+)� கடைல – ½ க!  

• ேத�கா� – ½ க!  

• சீரக
 – 1 க!  

• மிளகா� ��  

• ெப1�காய' ��  

• உ!" – ேதைவயான அள�  

• ேசாடா உ!" – ஒ1 சி+8ைக 

• எ$ெண� – ெபா��க' ேதைவயான அள� 

 

ெச��ைற 

1. பSஜி மிளகாைய ந9ள வா+85 �லி+ ெச�0 ஒ1 ஃேபா:�கா5 உ�ேள 
உ�ள வ-ைதகைள ந9�க�
.  

2. அைர க! ெபா+)கடைலR
 அைர க! ேத�கா� 01வைலR
 உ!" 
ேவ$8ய0 ேபா+), ஒ1 ��� சீரக>
 ேச:'0 மி�சிய-5 அைர�க�
. 
ந9: ேவ$டா
, வ-1
"பவ:க� இர$) ப5 �$) ேபா+)ெகா�ள�
. 
மிளகாய-5 கார
 உ�ளதா5 கார>
 ேவ$டா
. 

3. அைர'த இ@த ெபா8ைய மிளகாR��� �டஃ! ெச�0 ைவ�க�
. 
கடைல மா� அைர க! எ)'0 அதி5 உ!", மிளகா� ��, ெப1�காய'�� 
ேச:'0, ேசாடா உ!" ஒ1 சி+8ைக ேச:'0 ேதாைச மா� பத'0�� கல@0 
ெகா�ள�
. 

4. �டஃ! ெச�த மிளகா�கைள மாவ-5 ேதா�'0 எ$ெணய-5 ெபா��க�
.  
5. �டஃ! ெச�ய ெவ@0 மசி'த உ1ைள�கிழ�� ெபா8மாைசR
 

உபேயாகி�கலா
. 
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வாைழ�/ வைட  

ேதைவயான� ெபா��க� 

• வாைழ!�  

• கட5!ப1!" -  1 க!  

• மிளகா� – ேதைவயான அள�  

• ெப1�காய!ெபா8  

• மCச� ெபா8  

• ேசா
" (வ-1!பமி1@தா5) 
• உ!" – ேதைவயான அள�  

• எ$ெண� – ெபா��க' ேதைவயான அள� 

 

ெச��ைற 

1. வாைழ!�ைவ ஆ�@0 ேகா0 ந9�கி Gமாரான அளவ-5 நA�கி ைவ�க�
. 
கடைல! ப1!ைப ஒ1 க! எ)'0 கைள@0 ேதைவயான மிளகாRட� 
ெர$) [a மண- ேநர
 ஊற ைவ�க�
.  

2. ஊறிய0
 மி�சிய-5 ஒ�றிர$டாக அைர'0�ெகா$), ெப1�காய!ெபா8, 

மCச� ெபா8, ேசா
" (இைத வ-+டா\
 பரவாய-5ைல) உ!"! ேபா+) 
ெக+8யாக ப-ைச@0 ெகா$) இ@த மா� ெகா�<
 ம+)
 ஆ�@0 
ைவ'த வாைழ!�ைவR
 கல@0 ந�� ப-ைசய�
.  

3. வாைழ!� வைடய-லி1@0 உதி:@0 ேபா�
 எ�பதா5 ந�றாக அ?'தி 
உ1+8 வைடயாக' த+8 எ$ைணய-5 ெபா��க�
. 
 

�றி�  

• இைதேய ேவA >ைறய-\
 ெச�யலா
. ெவA
 ெபா+)�கடைல மாைவ 
ஒ1 க! எ)'0�ெகா$), உ!", கார
 ேபா+), ஆ�@0 ைவ'த �ைவR
 
கல@0 வைடயாகேவா பேகாடா�களாகேவா ெபா��கலா
. 

• ெபா+)கடைல மா� எ�பதா5 ெமாAெமாA!பாகேவ இ1��
. 
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ம*0( வைட   

ேதைவயான� ெபா��க� 

• ேகா0ைம மா� 

• ைமதா 

• ரைவ  

• அ�சி மா� 

• ெவ�காய
  

• ப7ைச மிளகா�  

• கறிேவ!ப-ைல  

• ெகா'0ம5லி  

• உ!"  

• எ$ெண� – ெபா��க' ேதைவயான அள�  

 

ெச��ைற 

1. ேகா0ைம மா�, ைமதா, ரைவ, அ�சி மா� நா��
 சம அள� 
எ)'0�ெகா$), இதி5 ெபா8யாக நA�கிய ெவ�காய
, வ-ைத ந9�கி 
ெபா8யாக நA�கிய ப7ைச மிளகா�, ெகா'0ம5லி, கறிேவ!ப-ைல, உ!" 
ேபா+) ப-சிறி�ெகா�ள�
. ெபா��க� கா�@0 ெகா$81��
 எ$ெணய-5 
ஒ1 கர$8 எ$ெண� வ-+), கர$8யா5 கல@0 வ-ட�
. எ$ெண� 
Jடாக இ1�க ேவ$)
. ந�� ப-சிறி�ெகா$) ெமா'த மாைவR
 ந9: 
வ-+)� கல�காம5 ெகாCச ெகாCசமாக ந9: ெதள='0 ப-ைச@0 ஒ1 
பாலித9� ஷ9+85 எ$ெண� தடவ-, ஈர�ைகயா5 ஒ1 உ1$ைட எ)'0 
த+ைடையவ-ட கனமாக' த+8, ந)வ-5 ஓ+ைட ேபா+) எ$ெணய-5 
நிதானமாக! ெபா��க�
.  

2. எ$ெண� �8�காத, இர$), [�A நா+களானா\
 ெகடாத வைட ெர8. 
ப-�ன=� ேபா�
ேபா0 அ5ல0 ப-ரயாண
 ப$a
ேபா0 இைத7 ெச�0 
எ)'0�ெகா$டா5 ெகடாம5 இ1��
. 
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ேகாலி ப%ஜி  
ெவA
 ைமதாவ-5 உ!", இCசி ப7ைச மிளகா� வ-?0, ெபா8யாக நA�கிய 

கறிேவ!ப-ைல ெகா'0 ம5லி , ஒ1 pinch ேசாடா உ!" ேச:'0 ந�� "ள='த 

ெக+8'தய-: வ-+) மா� ெகாழ ெகாழெவ�A ஆ�
வைர ப-ைச@0 ஒ1 மண- ேநர
 

ஊற வ-ட�
.  

 

உ<@0 வைட�� ெச�வ0 ேபால ைகைய நைன'0�ெகா$) மாைவ ேபா$டா 

ேபால உ1+8 எ$ைணய-5 ேபா+) ெபா��க�
. oddsize உ1$ைடகளாக தா� 

வ1
. ெதா+)�ெகா�ள ேத�கா� ச+ன=. இ0 க:நாடகா �ெபஷ5. 

 

ேகாலி ப%ஜி - இ"ெனா� �ைறய!2  

ஒ1 க! ைமதாவ-5 >�கா5 க! ேத�கா� 01வ5, ெபா8யாக அ�@த ம5லி'தைழ 

ஒ1 க!, அ�@த ப7ைச மிளகா�, அ�@த இCசி தலா ஒ1 ��� ேச:'0 உ!" ேபா+) 

ந�� கல@0 "ள=�காத ேமா: வ-+) இ+லி மா� பத'0�� க+8ய-5லாம5 

கைர'0�ெகா$) Jடான எ$ைணய-5 ஒ1 ��னா5 அ5ல0 ைகயா5 பேகாடா 

ேபால ெபா�'0 எ)�க�
.  

ேத�கா� இ1!பதா5 soft ஆக�
 ெகா'0ம5லி அதிக
 இ1!பதா5 colourful ஆக�
 

இ1��
. ைகய-5 சாமா�க� இ5லாதேபா0
 வ-1@தாள=கைள அச'தலா
. 

 

ரைவ ேபா�டா  

ஒ1 க! ரைவய-5 ேதைவயான உ!", ெப1�காய ெபா8, ேசாடா உ!" ஒ1 சி+8ைக, 

அ�@த ப7ைச மிளகா� நா��, ெகா'0ம5லி, கறிேவ!ப-ைல அ�@த0 ேச:'0 ந9: 

வ-+) ச!பா'தி மா� ேபால ப-ைசய�
. அைர மண- ேநர
 ஊற வ-+) ப-� 

எ$ைணய-5 ேலசாக உ1+8ேயா, கி�ள=�கி�ள=ேயா ெபா��க�
. 

நிதானமாக! ெபா�'தா5 தா� உ� ப�க
 ந�� ேவ�
.  

ெதா+)�க எ0�
 ேதைவ இ5லாத கரகர!பான teatime snack இ0. 

 

ெர3ேம� வைட  

உ<@ைத ஒ1 மண- ேநர
 ெவய-லி5 ைவ'0 மாவாக தி�'0 ைவ'0�ெகா$டா5 

அவசர'0�� உத�
. 

 

உ<@0 மாைவ ேவ$8ய0 எ)'0�ெகா$) அதி5 உ!"
 இர$) சி+8ைக ேசாடா 
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மா�
 ேபா+) ந�� கல�க�
. அைர �ழி�கர$8 தய-: "ள=!ப-5லாத0 ேச:'0 

வைட பத'0�� கல�க�
. இதி5 ெவ�காய
,ேகா�,கார+ , கீைர - இவDA� 

எதாவ0 ஒ�ைற ஒ1 க! அ�@0 ேபா+), இCசி ப7ைச மிளகாைய அைர'0 ேபா+), 

ேகா'த ம5லி, கறிேவ!ப-ைலைய க+ ெச�0 ேபா+), வ-1
ப-னா5 மிள� அைர 

��� ஒ�றிர$டாக உைட'0! ேபாட�
. ஒ1 ஐ@0 நிமிட
 அ!ப8ேய ஊறவ-+) 

ைகைய நைன'0�ெகா$) எ$ெணய-5 த+8 ேபாட�
. 

 

இ@த மா� grinder இ5 அைர'த மா� ேபால "G "Gெவ�A இ1�கா0. ஆனா5 வைட 

ம+)
 ெம'ெத�A தய-: ேச:'தேத ெத�யாம5 இ1��
.  

 

>தலி5 ஒ�றிர$) வைடகைள த+8 ெபா�'0 ச�யாக வராவ-+டா5 தய-:, ேசாடா 

உ!", த$ண9: ஏேதா ஒ�A Yட��ைறய இ1��
 எ�றறி@0 அ+ஜ�+ ப$ண�
. 

 

�.தி4 பேகாடா  

ஒ1 க! ைமதா�ட� ஒ1 க! அ�சி மா� ேச:'0 கல�க�
. கார'0�� த�@த ப7ைச 

மிளகா�, ெகா'தம5லி தைழ, கறிேவ!ப-ைல எ)'0 உ!" ேச:'0 மி�சிய-5 

ெபா8�க�
. உ!" ேச:!பதா5 ந9: வ-+)�ெகா�<
. 

 

வாணலிய-5 அைர க! எ$ெண� வ-+) ேலசாக G+ட0
 கல@0 ைவ'த மா�கைள 

ெகா+8 வA�க�
. இதிேலேய அைர'த வ-?ைதR
 ெகா+8 ைக ெபாA��
 J) 

வைர வA�க�
. இ@த கலைவைய ஒ1 ெப�ய தா
பாள'தி5 ெகா+8 ஆற வ-+) 

airtight container இ5 எ)'0 ைவ'0�ெகா$டா5 ஆA மாத
 வைர ெகடா0. 

 

இ@த மா�தா� base. இதி5 ஒ1 க! >@தி� 0$)கைள இர$டாக உைட'0 ேபா+) 

0ள= ேசாடா உ!ைபR
 ேபா+) ச!பா'தி மாைவவ-ட தள:'தியாக ப-ைச@0 ெகா$) 

கா�@த எ$ைணய-5 ப�ேகாடா�களாக கி�ள=! ேபா+) ெபா��க�
. 

 

மா� தள:'தியாக இ1@தா5 ந�� crisp ஆக வ1
. ெவ�காய
 ேபாட வ-1
"பவ:க� 

மாவ-5 ெபா8யாக அ�@த ெவ�காய'ைத >@தி�Rட� கல�கலா
. ெவ�காய'தி5 

ந9: உ�ளதா5 அதிக
 ந9: ேதைவ!படா0. ச!பா'திமாைவ வ-ட தளர வ1
 வைர 

ப-ைசயேவ$)
. நிைறய காa
 snack இ0. 

 

ேகாப! பேகா3  

ஒ�றைர க! கடைல மா�, கா5 teaspoon Baking powder, கா5 teaspoon ஓம
, 

அைர teaspoon உ!" ேபா+) semithickஆக ேம5மா� தயா: ெச�ய�
. 
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Cauliflower ஐ உ!" ேபா+ட ெவ@ந9�5 ேபா+) ெப�ய ெப�ய ��களாக ப-�'0 

வ8க+ட�
. இைத மாவ-5 ேதா�'0 Jடான எ$ைணய-5 அைர ேவ�காடாக 

ெபா�'ெத)�க�
. இ!ப8 ெபா�'தைத ஒ1 த+8 பர'தி ைவ'0 ஒ1 கனமான 

பா'திர'தி� அ8!ப�தியா5 ந�� அ?'தி flatஆக ெச�0 ெகா�ள�
.  

த+ைடயா�கின ��கைள Jடான எ$ைணய-5 மH$)
 ேகா5ட$ !ெரௗன=5 

ெபா�'0 எ)�க�
. இ!ப8 ெச�வதா5 அதிக
 எ$ெண� �8�காதேதா) crisp 

ஆக�
 வ1
.  

 

பன 5( பேகா3  

ேமேல ெசா�ன ப8 மா� தயா��க�
. stuffing�� [a tsp இCசி வ-?0, ஒ�றைர tsp 

ப7ைச மிளகா� வ-?0, ெர$) tsp ெகா'தம5லி வ-?0, அைர tsp சா+ மசாலா, கா5 tsp 

உ!", ஒ1 tsp ெலம� ஜூ� எ5லாவDைறR
 மி�� ப$ண�
. 

 

பன 9ைர cheese slice ஐ வ-ட thick ஆக ெவ+8�ெகா$) ேமேல ெசா�ன stuffing �கான 

மி�� ஐ ெர$) slice �� ந)வ-5 ைவ'0 மாவ-5 ேதா�'0 எ$ைணய-5 

ெபா��க�
. ெபா�'தைத இர$டாக க+ ெச�0 ேமேல சா+ மசாலா �வ- serve 

ப$ண�
. 

 

Aloo பேகா3 

உ1ைள�கிழ�ைக பSஜி�� ேபால வ-5ைல வ-5ைலயாக நA�கி�ெகா�ள�
.  

ேம2 மா6	� ேதைவயானைவ: 

ஒ�றைர க! கடைல மா��� அைர tsp ஓம
, 0ள= ெப1�காய
, இCசி ப7ைச 

மிளகா� paste, மிளகா� �� சிறி0, உ!", கா5 tsp baking powder, >�கா5 க! 

ெவ@தய�கீைர R
 அ�@0 ேபா+) ந9: வ-+) கைர'0�ெகா$) உ1ைள�கிழ�� 

வ-5ைலகைள ேதா�'0 ெபா��க�
. 

 

பால	 பேகா3  

பால�ைக ெப�ய ெப�ய இைலகளாக எ)'0 க?வ- ைவ�க�
. ஒ1 க! கடைல 

மா��� ஒ�றைர tablespoon அ�சி மா�, 0ள= ஓம
, கார!ெபா8, உ!", ெப1�காய
, 

கா5 tsp baking powder ேபா+) கல@0 அல
ப- ைவ'த இைலகைள மாவ-5 ேதா�'0 

Jடான எ$ைணய-5 ெபா��க�
.  

 

�ழ@ைதக<�� இ@த பால� பேகா8 கள=� ேம5 green ச+ன=, sweet ச+ன=, தய-:, 

ஓம!ெபா8 எ�ற orderஇ5 ேபா+), ேமேல ெகா'தம5லி தைழ �வ- அல�க�'0 

த@தா5 வ-1
ப- சா!ப-)வ:. 
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காலி�ளவ( ப	ேகாடா 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• கடைல மா� - ஒ1 க! 

• அ�சி மா� - அைர க! 

• ேசாள மா�, ைமதா மா� – தலா ஒ1 ���� 

• மCச� ��, ெப1�காய' �� - சிறிதள� 

• மிளகா�' �� - கார'திD� ஏDப 

• எ$ைண, உ!" - ேதைவயான அள� 

• இCசி �$) வ-?0 - ஒ1 ���� (வ-1!பமி1@தா5) 
• எ\மி7ைச ஜூ� - ஒ1 ���� (வ-1!பமி1@தா5) 

 

ெச��ைற 

1. >தலி5 காலி!ளவைர சிறிய 0$)களாக ெவ+8 எ)'0� ெகா�ள�
. 
2. ெவ+8 ைவ'0�ள காலிப-ளவ: ��கைள, உ!" மDA
 மCச� �� ேச:'த 

�ள=:@த ந9�5 ேபா+) 5 நிமிட�க� வ-ட�
. காலிப-ளவ�5 ஏேத]
 
�7சிக� இ1@தா5 �ள=:@த ந9�5 ெவள=ேய வ@0வ-)
. ப-ற� ��கைள 
வ8'0 எ)'0� ெகா$), ேவA பா'திர'தி5 த$ண 9: ஊDறி 5 நிமிட�க� 
ெகாதி�க வ-ட�
. 

3. காலி!ளவைர >தலிேலேய ெகாதி��
 த$ண 9�5 ேபா+) எ)'தா5, �வ-5 
�7சிக� இ1!ப-� அ0 ெவள=ேய வராம5 �வ-D� உ�ேளேய ெச'0வ-)
. 
எனேவ >தலி5 �ள=:@த ந9�5 ேபா+) வ8க+8ய ப-�" ெகாதி�க ைவ�க 
ேவ$)
. ப-ற�, ஒ1 பா'திர'தி5 கடைல மா�, அ�சி மா�, ேசாள மா�, 

ைமதா மா�, உ!", ெப1�காய' ��, இCசி �$) வ-?0, எ\மி7ைச ஜூ�, 

மCச� �� மDA
 மிளகா�' �� ேச:'0 சிறி0 ந9:வ-+) இ+லி மா� 
பத'திD� கைர'0� ெகா�ள�
. ப-� ெகாதி�க ைவ'0 வ8க+8ய 
காலிப-ளவ: ��கைள இ@த மாவ-5 ேபா+) ப-ர+8 ஒ1 5 நிமிட�க� 
வ-ட�
. 

4. வாணலிய-5 எ$ைணைய ெகாதி�க ைவ'0 மாவ-5 ப-ர+8ய காலிப-ளவ: 
��கைள எ$ைணய-5 ேபா+) ெபா�ன=றமாக ெபா�'0 எ)�க�
. 

5. Gைவயான காலிப-ளவ: ப�ேகாடா Gைவ!பதD� ெர8. 
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ராகி ப	ேகாடா 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• ராகி மா� - 100 கிரா
 

• கடைல மா� - 50 கிரா
 

• அ�சி மா� - 25 கிரா
 

• ெப�ய ெவ�காய
 - 2 

• ப7ைச மிளகா� - 3 

• இCசி �$) வ-?0 - 1 ���� (Optional) 

• உ!" - ேதைவயான அள� 

• எ$ெண� - ெபா�!பதD� ேதைவயான அள� 

 

ெச��ைற 

1. ெவ�காய
 மDA
 ப7ைச மிளகாைய! ெபா8! ெபா8யாக ெவ+8� 
ெகா�ள�
. 

2. ஒ1 பா'திர'தி5 ராகி மா�ட�, கடைல மா�, அரசி மா�, ெவ+8 
ைவ'0�ள ெவ�காய
, ப7ைச மிளகா�, இCசி�$) வ-?0 மDA
 உ!" 
ேச:'0, ேதைவேகDப சிறி0 த$ண 9: வ-+) ெக+8யாக ப-ைச@0 
ெகா�ள�
. 

3. ஒ1 வாணலிய-5 எ$ைணைய ெகாதி�க ைவ'0 கல@0 ைவ'0�ள ராகி 
மாைவ சி�ன சி�ன ப�ேகாடாவாக ேபா+) ெபா�'0 எ)�க�
. 

4. Gைவயான ச'தான ராகி ப�ேகாடா ெர8. 
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ேகா, வைட 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• க. உ<@0 - 1 க! 

• >+ைடேகா� - 2 க! (ெபா8யாக நA�கிய0) 
• ெவ�காய
 - 1 க! ெபா8யாக நA�கிய0 (Optional) 

• ப7ைச மிளகா� - 4 

• இCசி - ஒ1 சிறிய 0$) (ெபா8யாக நA�கிய0) 
• ெகா'தம5லி இைல - சிறிதள� (ெபா8யாக நA�கிய0) 
• க1ேவ!ப-ைல - சிறிதள�. 
• ெப1�காய' �� - சிறி0 

• உ!" - ேதைவயான அள� 

• எ$ைண - ெபா��க ேதைவயான அள� 

 

ெச��ைற 

1. உ<@ைத க?வ- G'த
 ெச�0 இர$) மண- ேநர
 ஊற ைவ�க ேவ$)
. 
2. ஊற ைவ'0�ள உ<@ைத ேதா5 ந9�கிவ-+), த$ண9ைர வ8'0 கிைர$ட: 

அ5ல0 மி�சிய-5 ேபா+) சிறி0 த$ண 9: வ-+) ைமய ெக+8யாக 
அைர'0 எ)'0� ெகா�ள�
. அைர!பதD� �ைற@த அள� த$ண9: 
ம+)ேம பய�ப)'த�
. 

3. ஒ1 பா'திர'தி5 அைர'0 ைவ'0�ள உ<@0ட�, ெபா8யாக ெவ+8 
ைவ'0�ள, ேகா�, மிளகா�, இCசி, ெகா'தம5லி, க1ேவ!ப-ைல, ெவ�காய
, 

உ!", ெப1�காய' �� ேச:'0 ந�றாக� கல�கி ெகா�ள�
. 
4. ஒ1 வாணலிய-5 எ$ைண ஊDறி ெகாதி�க வ-ட�
. 
5. ைகைய த$ண9�5 நைன'0� ெகா$), இ@த மாைவ சிA 

உ1$ைடகளாக! ப-8'0, ந)வ-5 க+ைட வ-ரலா5 0ைளய-+), அதைன 
எ$ைணய-5 ேபா+) ேவக ைவ�க�
. 

6. அ)!ைப மிதமான த9ய-5 ைவ'0 வைடைய இ1!ப�க>
 தி1!ப-வ-+) 
ந�� ெபா�ன=றமாக ெபா�'0 எ)�க�
. 

7. Gைவயான ேகா� வைட தயா:. 
 

�றி�  

வைட ெமாA ெமாA!பாக வர ேவ$)
 எ�றா5 ெகாCச
 அ�சி மாைவ கல@0 
ெகா�ளலா
. க1!" உ<@திD� பதி5 ெவ�ைள உ<@ைதR
 பய�ப)'தலா
. 
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Vegetable பேகாடா  

ேதைவயானைவ  

• கடைல மா� ஒ1 க!:  

• அ�சி மா� அைர க!;  

• corn flour கா5 க!;  

• ெவ$ைண fA gram ;  

• எ$ெண� ெபா��க ;  

• உ!"  

ெவ�காய
 இர$) (ெபா8யாக நA�கிய0);கார+ ஒ�A(01வ-ய0); ப7ைச ப+டாண- 
அைர க!; ப7ைச மிளகா� ஐ@0 ; இCசி ஒ1 இ�7 0$) (இCசிைய R
 

மிளகாையR
 ெபா8யாக நA�கி�ெகா�ள�
) 

 

மா� கல!பதி5 தா� வ-ஷய
. ெவ$ைண,உ!", அைர கிளா� ந9: வ-+), ஒ1 whisk 

ஆ5 ந�� beat ப$ண]
. இதி5 [�A மாைவR
 ஒ�றா�கி ேபா+) ந�� 

பரபரெவ�A ேத��கa
. வாசைன ந�றாக வ1
. இ@த மி�� இ5 நA�கிய 

கா�கைள ேபா+) ப-சிறி வ-ட�
. மாைவ ெமா'தமாக use ப$ணாம5 இர$) ப�காக 

ப-�'0�ெகா$) >தலி5 ஒ1 ப�கி5 பேகாடா பத'0�� ந9: ெதள='0 எ$ைணய-5 

ெபா��கa
. எ$ெண� அதிக
 காயாம\
 J) ேபாதாத0 ேபா\
 இ5லாம5 

மH8யமாக இ1@தா5 தா� ந�றாக வ1
. கா� சா!ப-டாத �ழ@ைதக<
 வ-1
ப- 
உ$ப:. 

 

பால	 ெம� பேகாடா 

பய'த
ப1!" ஒ1 க! எ)'0 wash ப$ண- [g�
வைர ந9: வ-+) [a மண- ேநர
 

ஊற வ-ட�
. ஊறிய0
 ஒ1 வ8த+85 ெகா+8 ந9: வ8ய வ-ட�
. ந9: வ8@த0
 

மி�சிய-5 ேபா+) வ-+) வ-+) ெகாரெகாரெவ�A உசிலி�� ேபால அைர�க�
. ந9ேர 

வ-டேவ$டா
. 

 

இதி5 உ!", இCசி ப7ைச மிளகா� வ-?0 ேபா+) பால� கீைரைய ஒ1 க+) வா�கி 
க?வ- க+ ெச�0 ேபாட�
. வ-1
ப-னா5 ெவ�காய>
 ேபாடலா
.  

இ@த மாைவ �a�� ேபால unevensized balls ஆக உ1+8 ேபாட�
. ெரா
ப crisp ஆ 

ேவa
 எ�றா5 ஒ1 கா5 ��� bakingpowder ேபாடலா
. 
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Babycorn பேகாடா 

நா\ babycorn ஐ 01வ-�ெகா�ள�
. 01வ5 உ�ள அள��� ைமதா மா� எ)'0, 

உ!", ெபா8யாக நA�கிய ப7ைச மிளகா�, அைர ப-8 ம5லிதைழ , ெகாCச
 மிள� 

ெபா8, மிளகா� ெபா8 ேபா+) கல@0 , ெர$) ��� ெந�R
 வ-+) ப-சிறி 
பேகாடா�களாக ெபா��க�
. மிளகா�, மிள� ��, மிளகா� �� [�A
 

ேபா)வதா5 கார
 அதிகமாய-1��
 எ�பவ:க� அளைவ �ைற'0!ேபா+)�கலா
. 

 

Peas ேபா�டா  

கா�@த ப+டாண-ைய ப'0 மண- ேநர
 ஊற ைவ'0,ந9��றி மி�சிய-5 ரைவ ேபால 

அைர�கa
. இ0 ெக+8யா�
 வைர ஒ1 tablespoon அ�சிமா�, ஒ1 tablespoon கடைல 

மா� ேபா+) ப-ைச@0, ெப1�காய ெபா8, இCசி மிளகா� வ-?0 உ!" ேபா+) 

ெவ�காய
 வ-1
பாதவ:க� ேத�காைய ப5லாக கீறி!ேபா+) சிA சிA 

உ1$ைடகளாக உ1+8!ெபா��க�
.  

ச'0 நிைற@த snack இ0. ப+டாண- எ�A ெசா�னா5தா� ெத�R
. 

  

Broccoli பேகாடா  

இ0�
 Gலபமாக ெச�ய�Y8ய ஒ�A. Broccoli ஐ cauliflower ேபாலேவ சிA சிA 

��களாக க+ ப$ண- ெவ@ந9�5 சிறி0 ேநர
 ேபா+) [ட�
. ஒ1 ப'0 நிமிட
 

கழி'0 வ8க+8 ைவ�க�
. cauliflower ேபால �ெம5 எ0�
 இ1�கா0. ெர$) 

tablespoon கடைலமா�ட� ெர$) tablespoon அ�சிமா�
 கல@0, உ!", மCச� ��, 

கார'��, ெப1�காய ெபா8 ேச:'0 கல�கி ��கள=� மH0 ந�� coat ஆ�
வைர �வ- 
ைவ�க�
. மா� ப'தா0 ேபாலி1@தா5 இ�]
 ெகாCச
 கல�கலா
.  

ஒ1 வாணலிய-5 சDA ெப�ய �ழிகர$8 எ$ெண� ைவ'0, G+ட0
 நா\, ஐ@0 

��களாக ெபா�'0, எ)�க�
. சீ�கிர
 ெபா�@0வ-)
. ெசா�னா5தா� ெத�R
 

Broccoli இ5 ெச�தெத�A. 

 

Plain ேபா�டா  

இ+லி�� அைர��
 ேபா0, அ�சி மாைவR
 உ<@0 மாைவR
 கல��
 >�, தலா 

ஒ1 கர$8 அ�சி மா�
, ஒ1 கர$8 உ<@0 மா�
 எ)'0 ைவ'0�ெகா$டா5, 

உ!", ெப1�காய
 ப5லாக கீறிய ேத�கா� ேச:'0 ைவ�க�
. ஒ1 ைக!ப-8 கடைல 

ப1!ைபR
 ஒ1 ைக!ப-8 0வர
 ப1!ைபR
 ஒ1 அைர மண- ேநர
 ஊற ைவ'0, 

ேவ$8ய மிளகாRட� மி�சிய-5 ஒ�றிர$டாக அைர'0 ேமேல ெசா�ன மா�ட� 

கல@0 எ$ைணய-5 உ1+8 ெபா��க�
. ஈஸி snack இ0. 
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ேசமியா பேகாடா 

ேசமியாைவ ெவ0 ெவ0!பான ந9�5 பதிைன@0 நிமிட
 ேபா+) ைவ'0, வ8க+8 

ேதைவயான உ!", கறிேவ!ப-ைல, இCசிRட� ஒ1 கர$8 அ�சி மா� 

ேபா+)!ப-ைச@0, ெபா8யாக நA�கிய ெவ�காய'ைதR
 �வ-�கல@0 எ$ைணய-5 

கி�ள=�கி�ள= ேபா+) ெபா�'தா5 எ$ெண� �8�காத கர கர பேகாடா ெர8. 

 

இைதேய இ�ெனா1 >ைறய-\
 ெச�யலா
. கடைல மா�:அ�சிமா� ெர$)�� 

ஒ�A எ�ற ratio வ-5 எ)'0, அைர க! ேசமியாைவ ெவ@ந9�5 ேபா+) ைவ'தி1@0 

வ8க+8 ேமேல ப7ைச மிளகா�, இCசி, ேசா
", ெவ�காய
, மிளகா� ��, 

>@தி�!ப1!" ேபா+) கல@0 எ$ைணய-5 ெபா��க�
. கல�க ந9: ேதைவேய 

இ1�கா0, ெவ�காய'தி\
 ேசமியாவ-\
 உ�ள ந9ேர ேபா0
. ந9: ேதைவ எ�றா5 

சிறி0 ெதள='0! ப-ைசயலா
. 

 

சாத பேகாடா  

வ 9+85 வ8'த சாத'தி\
 பேகாடா ெச�யலா
. ஒ1 க! சாத'ைத ந�� மசி�க�
. 

இ'0ட� ஒ�றைர க! கடைல மா�
 கல�க�
. [a ெவ�காய
, ஐ@0 ப7ைச 

மிளகா�, ெர$) ெகா'0 கறிேவ!ப-ைல இவDைற ெபா8யாக நA�கி மா� 

சாத�கலைவய-5 கல@0, உ!", மிளகா�'��, ெப1காய'�� ேச:'0 ப-ைச@0 

எ$ைணய-5 கி�ள=�கி�ள= ெபா��க�
. ெவ�காய'தி\
 சாத'தி\
 உ�ள ந9ேர 

ேபா0
. ேதைவ எ�றா5 ந9: ெதள='0!ப-ைசயலா
. 

 
 

இன7 ப%ஜி மா6 ெச�ய வ!த வ!தமாக recipes பா(	கலா8 

1. சாதாரணமாக கடைல மா� ஒ1 க! எ�றா5 அ�சி மா� ஒ1 க! எ)'0 

ெச�வ0 ஒ1 >ைற. இ'0ட� உ!", மிளகா� ��, மCச� ��, 0ள= ேகச� 

கல:, ஒ1 pinch ேசாடா உ!" ேச:'தா5 ேம5 மா� ெர8. 

2. கடைல மா� வயதானவ:க� வ-1
பமா+டா:க�. அவ:க<�� 

ேகா0ைமமாைவ கடைல மா��� பதி5 ேச:'0 ெச�யலா
. இ0 உ!ப- 
வ@தா\
 crispnessஇ5 ெகாCச
 �ைற�தா�. ேசாடா மாைவ இ�ெனா1 pinch 

ேச:'0 ேபாடலா
. Jடாக சாப-+டா5 ேசாடா உ!" இ5லாமேலேய கர கர 

ெவ�A சா!ப-டலா
. வய-Dைற ெக)�கா0. 

3. கடைல ப1!" ஒ1 க! எ�றா5 ப7ச�சி அைர க! ஒ1 ப-8 உ<@0 எ)'0 

அைட�� ஊற ைவ!ப0 ேபால ஊற ைவ'0 மி�சிய-5 ைநசாக அைர'0, உ!", 

மிளகா� ��, ெப1�காய
 வ-1
ப-னா5 ேகச� கல: ேபா+) ெச�யலா
. 
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மிளகாையR
 ஊற ைவ'0
 ெச�யலா
. இ@த அள� ெர$) ேப1�கான0. 

இ0 சDேற soft ஆக வ1
. கரகர!" ப-8�காதவ:க� இ!ப8 ெச�யலா
. 

4. கடைல ப1!" ஒ1 க! எ�றா5 ப7ச�சி அைர க!"�� ெகாCச
 �ைறவாக, ஒ1 

tablespoon 0வர
 ப1!" (இைத வ-+டா\
 த!ப-5ைல), வர மிளகா� ஐ@0 

அ5ல0 ஆA, இவDைற ெர$) மண- ேநர
 ஊற ைவ'0 ைநசாக அைர�க�
. 

கைடசிய-5 உ!"
 ேச:'0 அைர�க�
. இ!ப8 அைர'0 ெச�தா5 எ$ெண� 

�ைறவாக �8��
.  

5. ைகய-5 உ�ள இ+லி மாவ-ேலேய நா\ கர$8 எ)'0, நா\ tablespoon cornflour , 

0ள= உ!" ( இ+லி மாவ-5 உ!" உ�ளதா5 கவன
), ெப1�காய
, கார!ெபா8 , 

மCச� ெபா8 ேபா+) ெச�யலா
. 

6. கடைல மா� ெர$) க! எ�றா5, அ�சிமா� ஒ1 க!, ெபா+)கடைல மா� ஒ1 

க! ேபா+) ேம5 சாமா�க� ேபா+) ெச�வ0 ஒ1 >ைற. இதD�� ேசாடா 

மாேவ ேதைவய-5ைல. ஆறினா\
 கரகரெவ�A இ1��
. 

7. வ 9+85 பSஜி ேபா$டா ப-�ய:க� அதிக
 எ�றா5 ெர$) ஆழா�� 

"?கல�சி��, நா\ ஆழா�� கடைல ப1!" எ)'0 ெவ�ய-லி5 ந�� 

உல:'தி, அ'0ட� இ1ப'ைத@0 gram வர மிளகா� ( அ5ல0 ேதைவ�ேகDற0) 

ேச:'0 மிஷின=5 த@0 மாவா�கிெகா�ள�
. ேதைவயான சமய'தி5 உ!" 

ம+)
 கல@தா5 ேபா0
. இ0 உ!ப-R
 வ1
. ேசாடா உ!" இ5லாமேலேய 

கரகரேவ�A
 வ1
. ஆறினா\
 crisp ஆக இ1��
. எ$ைணR
 அதிக
 

�8�கா0. 

  

சில tips 

1. பேகாடா ெச�R
 >� கடைல மாைவ வற+) வாணலிய-5 வாசைன வ1
 

வைர வA'0 ப-� ந�றாக ஆற வ-+) எ$ெண� கா�7சி� ெகா+8 ெச�தா5 

கைடய-5 வா�கிய0 ேபாலேவ இ1��
. 

2. ெவ�காய பேகாடா ெச�தா5 ெவ�காய
 உதி:@0 உதி:@0 ேபா�
. அதனா5 

ெவ�காய'ைத ஒ1 ப-8 எ)'0 ைவ'0�ெகா$) மHதிைய ந�� அைர'0 

கல@தா5 உதிரா0. ெவ�காய
 சா!ப-டாதவ:க� ேகாைச ெம5லியதாக நA�கி 
ேபா+) பேகாடா அ5ல0 வைட ெச�யலா
. 

3. கடைல மா� அளைவ சDA �ைற'0!ேபா+) அதD� பதி5 ெபா+)கடைல 

மா� ேபா+டா5 !ேரா�� ச'0
 கிைட��
. ெமாAெமாA!பாக�
 வ1
. 


