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ெவய�� கால
தி� �மானவைர �டாக சா�ப��வைத தவ��
தா� அதிக� 
வ�ய��கா�. அத�காக ஆறியைத சா�ப�ட ேவ"�� எ$றி�ைல, Warm foods 

எ�
�� ெகா%ளலா�. சில உண)கைள *$ேப தயா+
� ைவ
தா� அதிக ேநர� 
சைமயலைறய�� நி$- ேவக ேவ"டா�.  
 

அ�)� இ� ப%ள/ ெச�0� 1ழ3ைதகள/$ வ��*ைற�கால�. அவ�க% 
ெவள/ய�� ெச$- வ�ைளயா�வைத4� அட�க *5யா�. அதனா� அவ�கைள 
அ6786 உண) *ைறய�� சில 1ள/�9சியான, அதிக� காரமி�லாத உணைவ 
சா�ப�ட ைவ�பதா� அனாவசிய ம:
�வ9 ெசலைவ 1ைற�கலா�, ஆேரா�ய*� 
இ:�1� எ$;�ப5யான சில உண)கைள� பா��கலா�.  
 

*தலி� 1ழ3ைதக% வ�:�<� உணவ�லி:3� ஆர�ப��கலா�. ெப+யவ�க=� 
1ழ3ைதக% ேபாலேவதா$. அவ�க=�1� ஏ�றைத ெச?� தரலா�. 

 

பய�த�ப��	 சாத� 

 

ெபா@க� ெச?வ� ேபாலேவதா$. ெச?*ைற ெகாAச� வ�
யாச�ப��. மிள1 
கார
தி�ேக�ப ஒ$றிர"டாக ெபா5
��ெகா%ள)�. CD க� அ+சி�1 ஒ: க� 
பாசி�ப:�< எ$ற வ�கித
தி� ேதைவயான அளவ�� அ+சி, ப:�ைப எ�
� 
ந$றாக� கைள3� C$- ப@1 நE� வ�6� சிறி� ேநர� ஊறவ�ட)�. வாணலிய�� 
சிறி� ெந? வ�6� அதி� க�1, மிள1� ெபா5, இர"� கா?3த மிளகா?, 

ெப:@காய�, கறிேவ�ப�ைல ேபா6� ெவ5
த�� ெகாAச� மAச% G% 
ேச��க)�. இ�ேபா� நE+� ஊ-� அ+சி, ப:�<கைள இதி� ேச�
� உ�<� 
ேபா6� 1�க+� ைவ�க ேவ"��. டேவ ஒ: உ:ைள�கிழ@ைக ேதா� சீவ� 
ெகாAச� ெப+ய �"ட@களாக ந-�கி� ேபா6�வ�ட)�.  
 

சாதாரணமாக நா� சாத� வ5�பத�1 எ��பைத வ�ட த"ணE� ெகாAச� அதிக� 
உ%ளதா� 1ைழ4�. பா��க)� ெவள/� மAச% நிற
தி� அதிக� ெந?4� 
இ�லாதப5 இ:�1�. உ:ைள�கிழ@1 அ@க@1 ெத$ப�� அ�ல� ந$1� 
1ைழ3� ஒ: ேசர இ:�1�. சிறிய 1ழ3ைதக=�1
 ேதைவயான �ேராJ$ 
நிைற3த உண) இ�. சா�ப���ேபா� ேமேல உ:�கிய ெந? வ�6� சா�ப�ட 
வாசைனயாக இ:�1�. உ:ைள�கிழ@1�1 பதி� கார6, பK6L6 எ$- மா�ற)� 
ெச?யலா�. 
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சில ப�ச� வைகக� 

 

சில 1ழ3ைதக% தய�� சா�ப�ட� ப�
��. மதிய ேநர� ெவய�லி� அைல3�வ�6� 
தய�:� சா�ப�டாம� இ:�பவ�க=�1 வ�த வ�தமாக ப9ச5 ெச?� சா�ப�ட 
ைவ�கலா�. 
 

அ�)� தவ�ர இர) ேநர@கள/� பல� வ E65� ச�பா
தி தா$ சா�ப��கி$றன�. 
ெதா6��ெகா%ள எ�ப54� 1:மா அ�ல� ஏதாவ� ச�ஜி இ:�1�. ெவய�� 
நா6கள/� டேவ ஒ: ைர
தா இ:3தா� உட� �� 1ைற4�.  
 

இ�சி ைர�தா/ இ�சி ப�ச� : 

 

ஒ: அ@1ல நEள இAசிைய ேதா� நE�கி, உ�< ம�-� CD 8N$ ேத@கா? 
�:வ0ட$ ைமய அைர�க)�. வ�Oைத தய�+� கல�கி, க�1 தாள/
� 
கறிேவ�ப�ைல கி%ள/ ேபாட)�. 
 

(இAசிைய அ3த நா6கள/� ரா
தி+ ேச�
��ெகா%ள மா6டா�க%. காரண� வ�ஷ 
ஜ3��களா� க5 ப6டா� வ�ஷ *றி) ம:3� ேவைல ெச?யா� எ$பதா� 
எ$- ெசா�ல�ேக65:�கிேற$. அதனா� இைத மதிய உண)�19 ெச?யலா�. 
அ�)� தவ�ர ச�பா
தி�1� இAசி�1� அQவள) ெபா:
த� இ�ைல) 
 

ெந�லி�கா� ப�ச�: 
 

ேமேல ெசா$ன அேத *ைறதா$, ஆனா� இAசி�1 பதி� ெப+ய ெந�லி�காைய 
கார6 �:வ�ய�� �:வ�, உ�< ேத@கா4ட$ அைர�கேவ"��. இ�)� 
ச�பா
தி�1 ேதாதாக இ:�கா�. மதிய உண)�19 ெச?யலா�. 
 

த�காள� ப�ச� : 

 

ேதைவயான த�காள/ைய சிறிய �"ட@களாக ந-�க)�. ேதைவயான ப9ைச 
மிளகாைய4� அ�ப5ேய. வாணலிய�� எ"ெண? ைவ
�, க�1 ேபா6� 
ெவ5
த��, ந-�கிய த�காள/ ம�-� மிளகாைய� ேபா6� வத�க)�. ஒ: 
சி65ைக உ�< ேச�
தா� ெநா5ய�� த�காள/ வத@கிவ���. உ�< ேச�
� 
ஆறவ�ட)�. ந$றாக ஆறிய�� தய�+� கல�கி கறிேவ�ப�ைல4� 
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கி%ள/�ேபாட)�. இைத ஜி�ெல$- சா�ப�6டா�தா$ Sைவ. இ�)� மதிய 
உண)�1 ஏ�ற�. 
 

வாைழ�பழ ப�ச�:  
 

இைத அதிக� ேப� வ�:�ப மா6டா�க%. ஆனா� பைழய கால ெரசிப� இ�. N 
வாைழ�பழ� தா$ சிற3த�. ெகாAச� <ள/�< Sைவ4ட$ இ:�1�. இ3த� 
பழ
ைத ப�ைச3�, தாள/
� தய�+� கல�கி உ�<, கார
��1 ப9ைச மிளகா? 
ேபா6�, க�1 தாள/
தா� ப9ச5 ெர5. அதிக� தய�� ேச��காம� தி6டமாக9 
ேச�
தா� தய�� சாத
��ேக ெதா6��ெகா%ளலா�. இன/�<, கார�, ேலசான <ள/�< 
எ$- இ:�1� இ� என�1� ப�5
த�. சில� அதிகமாக பO�காத பழ
ைத 
உபேயாகி
�� ெச?வ�.  
 

கீைர�த"# ப�ச�: 
 

கீைர இளசாக�கிைட
தா� த"ைட ம6�� ெபா5யாக ந-�க)�. அைத ெகாAச� 
எ"ெணய�� க�1 தாள/
� வத�கி�ெகா%ள)�. ஆறிய�� தய�+� கல�கி உ�<� 
ேபாட)�. வ�:�ப� உ%ளவ�க% ப9ைச மிளகாைய4� வத�1�ேபா� 
ேச�
��ெகா%ளலா�. இ�)� மதிய உண)�1
 தா$. 
 

ெவ�ைள $�ள%கி ப�ச� : 

 

ெவ%ைள *%ள@கிதா$ சிற3த�. *%ள@கிைய ேதா� சீவ� �:வ)�. �:வைல 
நா$1 கர"5 தய�+� கல3� உ�<, ப9ைச மிளகா?, ஒ: 8N$ ச��கைர9 
ேச�
� சா�ப�டலா�. இத�1 தாள/�< ேதைவய��ைல. ஆனா� ஒ: ப
� நிமிட� 
ஊற ைவ
� சா�ப�ட ேவ"��. ெபா�வாக ப9 

ச5 வைககைள காைலய�� ெச?� ப�+6ஜி� ைவ
� ஜி�ெல$- சா�ப�டலா�.  
ப9ைச மிளகா?�1 பதி� கார�ெபா54� ஒ: சி65ைக சா6 மசாலா)� ேமேல 
Gவ� சா�ப�டலா�. இ� ச�பா
தி ம�-� சில <லாQக=�1� ேம69சாக இ:�1�. 
 

ெசௗ ெசௗ ப�ச� : 

 

ெசௗ ெசௗ அ�ல� சீம�க
த+�கா? ைவ
�� ப9ச5 ெச?யலா�. ெசௗ ெசௗ ைவ 
ேதா� சீவ� �:வ��ெகா%ளேவ"��. இைத ேலசாக ேவக ைவ�கேவ"��. 
ைம�ேராேவவ�� மU5ய� ஹE65� ஒ: நிமிட� ைவ�கலா�. அ�ல� ெகாதி�1� 
ெவ3நE� வ�6� சிறி� ேநர� C5 ைவ
� எ�
தா� ேலசாக ெவ3தி:�1�. 
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ெவ3த
 �:வைல ப�ழி3�, தய�+� கல�கி, உ�< ேச�
�, ேமேல ெகா
தம�லி 
Gவ� அல@க+
தா� ச�பா
தி�1� ெபா:
த� தா$. 
 

ெவ�ள'�கா� ப�ச� : 

 

ெவ%ள+�காைய ந�வ�� உ%ள ெகா6ைட நE�கி �:வலா� அ�ல� ெபா5யாக 
ந-�கலா�. தய�+� ெகாAச� உ�<, ெகாAச� ச��கைர, ப9ைச மிளகா? ேப86, 

ெவ%ள+ �:வ� ேச�
� ேமேல ெகா
தம�லி ேபா6� அல@க+
� சா�ப�டலா�. 
வ�:�ப�னா� ப9ைசயாக த�காள/ ம�-� கார6ைட ெபா5�ெபா5யாக ந-�கி9 
ேச�
தா� கல�<�லாக இ:�1�. இ� ச�பா
தி, <லQ வைகக=�1 ஏ�ற�. 
 

மண�த�காள� கீைர ப�ச�: 
 

மண
த�காள/ கீைரைய ஆ?3� கOவ�, ந-�கி� ெகாAச� ெந? வ�6� வத�க)�. 
வத@கிய�� அ��ைப அைண
� அ�ப5ேய C5 ைவ�க)�. ஒ: ப9ைச 
மிளகா4ட$ உ�<� ேச�
� அைர
� தய�+� கல�க ப9ச5 தயா�. இ3த� கீைர 
வாய��, வய��றி� உ%ள <"கைள ஆ�-� எ$ப� �த� ந$ைம. அ�ப5 <" 
ஆறேவ"�� எ$றா� ப9ைச மிளகாைய வ�6� வ�6� ெச?யலா�. 
 

பால� ப�ச�: 
 

எ
தைன தடைவ பால�ைக பேகா5யாக)�, ச�ஜியாக)� ெச?வ�. ைர
தா)� 
ெச?யலாேம? 

 

கOவ� ந-�கிய பால� ஒ: க� எ�
� ெந?ய�� வத�க)�. மி�சிய�� ைநசாக 
அைர�க)�. வ�Oைத தய�+� கல�கி, உ�<, ெப:@காய� ேச�
� சீரக� ம6�� 
தாள/�க)�. டேவ ஒேர ஒ: சிவ�< மிளகா? தாள/�க அதி� உ%ள காரேம 
ேபா��. <தினா G% கைடய�� கிைட�கிற�. அ�)� ஒ: சி65ைக ேச��கலா�. 
ெபா�வாக ேமேல ெசா$ன ப9ச5க% எ�லாவ�-�1� தய�� ம6�� இ$றி 
பா0� ேச��கலா�. எ6� கர"5 தய�� எ$றா� ஒ: கர"5 பா� எ$- 
எ��க)�. இ� ம6�மி�லாம� ஒ: அைர 8N$ ச��கைர4� ேச��க 
<ள/�காம� ேலசான இன/�<9 Sைவ4ட$ இ:�1�. 
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தஹி பேகா� (Dahi Pakodi)  
 

இ� எ$ ேதாழிய�$ வ E65� சா�ப�6�வ�6� அவ�கள/ட� ெச?*ைற ேக6� 
ெத+3� ெகா"ேட$. பேகா5�க% ெச?� தய�+� ேபா�வ� எ$- சாதாரணமாக 
ெத+3தா0� ெரா�ப ெமன�ெக6� ெச?கிறா�க%.  
 

*தலி� தய�� ஒ: லி6ட� ேதைவ. அைத *த� நாேள தயா+�கேவ"��. பா� 
த"ணE� ேச��காம� கா?9ச�ப6� தய�� பாைற ேபால ேவ"��. அ3த ெக65
 
தய�ைர4� ஒ: ெம�லிய �ண�ய�� C6ைடயாக� க65 1ைற3த� இர"� மண� 
ேநரமாவ� ெதா@கவ�டேவ"��. கா?9சி ஆறின பா� அைரய�லி:3� ஒ: க� 
வைர எ�
� ப�+6ஜி� ைவ�க)�. பா� ஜி�ெல$- இ:�கேவ"5ய� 
அவசிய�.  
 

இ3த �ராச8 நட�1�ேபாேத பேகா5�க% தயா� ெச?� ெகா%ளலா�. *�கா� க� 
பாசி�ப:�ைப4� ஒ$றைர ேடப�%8N$ உ=
த�ப:�ைப4� ஒ$றாக� கOவ� 
ஊற வ�ட)�. இ� C$- மண� ேநர� ஊறேவ"�மா� (ஒ: மண� ேநரேம 
அதிக� ேபால என�1
 ெத+கிற�). 
 

ஊறியைத மி�சிய�� ெரா�ப ைநசாக)� இ�லாம� ெகாரெகாரெவ$-� 
இ�லாம� ந�வா3திரமாக அைர�க)�. த"ணE� அதிக� ேவ"டா�. ெகாAச� 
ெக65யாக இ:�பேத ந�ல�. இ3த மாைவ உ�< எ�)� இ�லாம� எ"ெணய�� 
1D�1 ேபால (ேகாலி 1"� ைசசி� ேபா6� ெபா+�க)�. ப�ெகா5க% CX1� 
ப5 அள)�1 த"ணE� எ�
� (ப9ைச த"ண� தா$) அதி� உ�< ேபா6� கைர4� 
வைர கல�கி ைவ
தி:�கேவ"��. பேகா5க% ெபா+ய ெபா+ய இ3த
 த"ணE+� 
ேபாடேவ"��. அைத ஒ: மண� ேநர� ஊறவ�6� த"ணE+� உ%ள உ�< 
ப�ேகா5கள/� உைர�1� வைர ைவ
தி:3� அைத� ப�ழி3� எ�
� ஒ: த65� 
பர
தி அைத4� ப�+6ஜி� ைவ�கேவ"�� (என�1 இ@ேக தா$ ஒ: ச3ேதக�. 
த"ணE+� இQவள) ேநர� ைவ
தா� ம-ப54� கைர3�வ�டாதா எ$-).  
இ�ேபா� C6ைட� க65 ைவ
த தய�ைர whisk ெகா"� ந$1 beat 

ெச?யேவ"��. சாதா ம
தா� கைட3தா0� ச+. இ
�ட$ கிY� ேபா$ற பத� 
வ:�வைர ஜி� பாைல4� வ�6� beat ெச?�, ேதைவயான உ�<� ேபா6�, 
இ$;� ெகாAசேநர� ப�+6ஜி� ைவ
தி:3�, ப�ற1 த65� பர
தி ைவ
தி:�1� 
ப�ெகா5க% மU� பரவலாக� ெகா65 ேமேல க6ைட மிளகா? ெபா5, சீரக�ெபா5 
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Gவ�, ெகா
தம�லி
தைழகளா� அல@க+�க)�.  
 

இைத ஜி�ெல$-தா$ சா�ப�டேவ"�மா�.  
 
 

PS: என�1 ப�ெகா5க% த"ணE+� கைர3�வ��� எ$- ச3ேதக�. அதனா� 
ெரா�ப ேநர� ஊறைவ�கவ��ைல. தய�� வைட�1 ெச?வ�ேபால அைர உ�< 
ேபா6ேட ப�ேகா5 ெச?�, ப9ைச த"ணE+� ைவ
�வ�6ேட$. த"ணE+� 
ெத+3�� ெத+யாம0மாக உ�< ேபா6ேட$. மUதி �ராச8 எ�லா� கி6ட
த6ட 
அேத ேபால ெச?ேத$. இ:3தா0� அவ�க% ெச?த Sைவ வரவ��ைல. 
  

ஆ- ைர�தா: 
 

ெவ3த ஆZ ேதா� நE�கி ஒேர அள) �"ட@க% ெச?ய)�. எQவள) �"� 
இ:�கிறேதா அைதவ�ட C$- ப@1 தய�� ேவ"��. ஒேர ஒ: கிழ@1 ேபா�� 
ஒ: சி$ன 1��ப
��1.தய�� எ6� ப@1 எ$றா� ஒ: ப@1 ஜி� பா� எ$- 
*$ேன ெசா$ன� ேபால
 தா$. இAசி, ப9ைச மிளகா?, ெகா
தம�லி Sைவ�1 
த13த� எ�
� அைர
� தய�+� கல�க)�. உ�< ெகாAச� �தலாக 
ேவ"5ய�:�1�.  
 

ஆZ உ�ப��லாம� இ:�பதா� தய�+� உ%ள உ�< கார� தா$ கிழ@கி0� 
உைர�கேவ"��. எ�லாவ�ைற4� கல3� ப�+6ஜி� ைவ
� சா�ப��� *$ 
ேமேல சீரக�ெபா5, ஒ: சி65ைக கார� ெபா5, காலா நம� கிைட
தா� அ� ஒ: 
சி65ைக ேபாட)�. காலா நம� இ�லாவ�6டா� ெகாAச� சா6 மசாலா
 G% 
Gவலா�. ெகா
தம�லி Gவ� அல@க+�க)�.  
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Contributor: Kasri66 
 

மா%கா� ச.ன� 
 

ஒ: <ள/�< மா@காைய ேதா� சீவ� �:வ��ெகா%ள)�. ஒ: வாணலிய�� சிறி� 
எ"ெண? வ�6�, ஒ: 8N$ க�1, கா� க� உ=
த�ப:�<, இர"� சிவ�< 
மிளகா?, அைர 8N$ ெப:@காய� ேபா6� வ-
��ெகா"�, அைர க� ேத@கா? 
�:வ� ம�-� மா@கா? �:வ� ேச�
�, உ�<� ேச�
� அைர�க)�. 
கைடசிய�� ஊ-கா? ேபா��ேபா� உபேயாகி�1� ெவ3தய� ெபா5 (எ"ெண? 
இ�லாம� சிவ�க வ-
�� ெபா5
த�) ேச�
� கல�க)�.  
 

சாத
தி0� ப�ைச3� சா�ப�டலா�. இ6லி, ேதாைச, ச�பா
தி�1� 
ெதா6��ெகா%ளலா�. 
 

��0: 

ேத@கா? �ைவய� ேபால
தா$ ெச?*ைற. <ள/�1 பதி� மா@கா? �"ைட 
ேச�
��ெகா%ளலா�. இ�ப5 ெகா
தம�லி, <தினாைவ� பய$ப�
தி4� 
ெச?யலா�. 
 

மா%கா� ெக.� அ� : 
 

இத�1 கா4� இ�லாம� *Oதா? பO�க)� பO�காத மா@கா? தா$ ேதைவ. 
ஒ: கிேலா மா@கா? எ$றா� அேத அள) ச��கைர ேவ"��.  
 

*தலி� மா@காைய ேதா� சீவ� ெப+ய �"ட@களாக ெச?� ேவகவ�ட)�. ேதா� 
சீவ�வ�6�, 1�க+� பழ
ைத த"ணE� இ�லாம� ஒ: பா
திர
தி� ைவ
� 
இர"� வ�சி� வ:� வைர ைவ
� எ��கலா�. ந$றாக ஆறிய�� ைகயா� 
கச�கி ேதாைல நE�கிவ�டலா�. இ3த pulp உட$ ச��கைர ேச��க)�. ஒ: J8N$ 

உ�<� ேச��க)�.  
 

ஒ: 8N$ சீரக�, நா$ைக3� லவ@க�, C$- ஏல�கா?, ஆ- அ�ல� ஏO வர 
மிளகா?, ேதா� உ+
த N"� ப�க%, இர"� ெப+ய ெவ@காய� 
எ�லாவ�ைற4� ஒ: S
தமான ெவ%ைள
 �ண�ய�� ைவ
� அ�ப5ேய இ5
� 
C6ைடயாக� க65 இ3த pulp-� CX1�ப5 ஒ: கர"5ய�� க65 கர"5ைய 
பா
திர
தி$ 1-�காக ைவ
�வ�ட)�. ம�ெறா: கர"5 ெகா"� கலைவைய 
கிளறி�ெகா"ேட வர)�. மசாலா சா- கலைவய�� இற@1�. அ��< சி�மி� 
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இ:�கேவ"��. கலைவ ெக65யாகி ஜா� பத� வ3த�� அ��ைப நி-
திவ�6�, 

இர"� J8N$ வ�ன/க� ேச�
�வ�ட)�. ஆறிய�� C6ைடைய� கச�கி� 
ப�ழி3� Gர எறிய)�. ம-நா% சா�ப�ட மா@ேகா ெக6ச� தயா�.  
ப�ர6, ச�பா
தி, N+�1 ந�லா ேம69 ஆ1�. 
 

மா�பழ பாயச� : 

 

ந�ல இன/�< மா�பழ�தா$ ேவ"�� இைத9 ெச?ய. இர"� பழெம�
� ேதா� 
நE�கி pulp எ��க)�. இர"� ட�ள� பாைல� கா?9சி ஆறவ�ட)�. பாைல 
ப�+6ஜி� ைவ
�வ�ட)�.  
 

அைர க� ேசமியாைவ (வ-
த ேசமியா உக3த�) ெகாதிநE+� ேபா6� 
C5ைவ�க)�. இர"� நிமிட� ேபா��, பதமா? ெவ3தி:�1�. இ3த ேசமியாைவ 
வ5க65 pipe அ5ய�� கா"ப��க ேசமியா உதி� உதிரா? வ:�. 
 

இ�ேபா�, ேம@ேகா pulp உட$ ஒ: க� ச��கைர ேச��க)�. பழ� இன/�< 
எ$பதா� அதிக� ச��கைர ேதைவ�படா�, எ$றா0� பா0� இர"� ட�ள�, 

ேசமியா ேவ- உ%ளதா� 8வ E6 அதிக� வ�:�<பவ� இ$;� அைர க� 
ேச��கலா�. ச��கைர கைர3� X ேபாலா1�வைர அ��ப�� ைவ�க)�. ப�ற1 
இற�கி ஏல
G% ேச��க)�. கைடசியாக ேசமியாைவ ேச�
� ஒ: கிள- கிளறி 
இற�கி ஆறவ�ட)�. ந$1 ஆறிய�� ப�+6ஜி� ைவ
த பாைல9 ேச�
� வ-
த 
*3தி+களா� அல@க+�க)�.  
 

�டாக இ:�1� ேபா� பா� ேச�
தா� தி+3த� ேபா� ஆகிவ���. மU"�� 
ப�+6ஜி� ைவ
� ஜி�ெல$- சா�ப�டலா�. 
 

மா%கா� 0வ 2. ஊ4கா�: 

 

<ள/�ப��லாத கிள/ C�1 மா@கா? இத�1 ஏ�ற�. மா@காைய ேதா� நE�கி கார6 
சீ)வ� ேபால சீவ��ெகா%ள ேவ"��. இதி� அைர அ�ல� ஒ: 8N$ உ�< 
ேச�
� கல3� ஒ: த65� ெகா65, ெம�லிய �ண� ெகா"� C5, ெமா6ைட 
மா5ய�� C$- நா6க% ைவ�கேவ"��. �ண� ெகா"� C�வ� Gசி வ�ழாம� 
இ:�க. C$றாவ� நா% �:வ� S:@கி� ெகாAசமாக தா$ இ:�1�. இதி� 
ெவய�� �� இ:�1�ேபாேத அளவாக ச��கைர ேச�
� (அள) அவரவ�க% 
இ[ட�தா$. ெகாAச அளவ�� ெச?� பா�
தா� நம�ேக ந� வ�:�ப� ெத+4�) 
ஒ: பா65லி� ேபா6� மU"�� �ண�யா� பா65� வாைய C5 இர"� நா6க% 
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ெவய�லி� ைவ�கேவ"��. இர"� நா6க% ஆன�� ெவய�� ப6ேட ச��கைர 
கைர3� கல3�, ஜா� பத
தி� இ:�1�. இதி� ெகாAச� கார மிளகா? ெபா5, 

சீரக�ெபா5, சி$னதாக அ+3த ேபY9ச�பழ
 �"�க% ேச�
� கிளறி இ$ெனா: 
நா% ெவய�லி� ைவ�க ேவ"��. 
 

ஜா� மாதி+ இ-கி� ேபா1� வைர ெவய�லி� ைவ
� எ�
தா� வ:ட
��1� 
வ:�. இ3தள) ெச?� பய��சி  ஆன�� நிைறய ெச?� வ:ட
��1� 
உபேயாகி�கலா�. இ� ச�பா
தி�1 ��பராக இ:�1�. 
 

5றி�	:  
• சில ஊ�கள/� ெமா6ைட மா5 இ�லாத ேபா�, ைம�ேராேவQ அவன/� 

ைவ
�� ெச?யலா�. இ� ெரா�ப நா% வரா�. உடேன பய$ப�
தி வ�ட 
ேவ"��. அதிக ப6ச� ப�+6ஜி� ப
� ப$ன/ர"� நா6க% 
உபேயாகி�கலா�.  

• ேபY9ச�பழ� இ�லாம0� ெச?யலா�. 
• உ�<, <ள/�<, கார� எ$- எ�லா Sைவ4� இ:�1�. 

 
 

மா%கா� ஜூ0: 

 

ெர"� மா@காைய *Oதாக ப�ரஷ� 1� ெச?ய)�. ஒேர ஒ: வ�சி� வ3தா� 
ேபா��. ெகாAச ேநர� சி�மி� ைவ
தி:�க ேவ"��. ப�ற1 ப�ரஷ� அட@கிய�� 
திற3� மா@காைய ஆற வ�ட)�. ந$றாக ஆறிய�� காைய slit ெச?� pulp ஐ 
கச�கி எ��க)�. ேதா�, ெகா6ைட எ�லா� ேபாக pulp ஐ அைத வ�ட ெர"� 
மட@1 த"ணE� ேச�
� மி�சிய�� ஒ: ஓ6� ஓ6ட ேவ"��. வ�:�ப�ப6டா� 
நாைல3� <தினா தைழைய4� ேச�
தைர�கலா�. இ3த நEைர ஒ: ச�லைடய�� 
வ5க65�ெகா%ள)�. அதி� வ�:�ப�ப5 ெபா5
த ச��கைர அ�ல� �=ேகா8 
கல3� ப�+6ஜி� ைவ
� சா�ப�டலா�. 
 

�=ேகா8 ேச��1� ஐ5யா இ:3தா� சா�ப��� *$ ேச��ப� நல�. ஒ: pinch 

சா�6 ேச��ப� இன/�ைப எ�
��கா6��. வ�:�ப�னா� ஒேர J8N$ ஜEரா 
ப)ட� கல�கலா�. Crushed ice cubes ஐ ட�ள+� ேபா6� ேமேல ஜூைஸ வ�6� 
ப+மாறலா�. 
 

மா%கா� ஜூ0 ெவ�ல� ேச9�த:: 
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ேமேல ெசா$னப5 ெச?யாம� ெவ�ல� ேச�
� ஜூ8 ெச?யலா�. ேமேல 
ெசா$ன *ைறய�ேலேய pulp எ�
��ெகா"�, அதி� ெவ�ல� ேச�
� கைர4� 
வைர கர"5யா� கல�க)�. அ��ப�� ைவ�க ேவ"டா�. கைர3த�� ஒ: 
ச�லைடய�� வ5க65 S�1 ெபா5 ேச�
� 15�கலா�. 
 
Fresh Mango Juice: 
 

இன/�பான பழ� எ$றா� ேதா� சீவ�, க��ைப (ெகா6ைட ேதா� தவ�ர 
மUதி4%ளைத க��< எ$ப�) மி�சிய�� ேபா6� ேலசாக blend ெச?� ேமேல fresh 

கிY� ேபா6� சா�ப�டலா�. அேநகமாக ச��கைர ேதைவ�படா�. 
ஆனா� இைதேய ெகாAச� வ�
யாசமாக �ெரெச$6 ெச?தா� எ�ேலா:� 
வ�:�<வ�. இ�ேபா இர"� பழ� எ�
��ெகா"டா� இர"ைட4� ேதா� 
சீவ�வ�6� ஒ$ைற ம6�� blend ப"ண��கD�. இ$ெனா: பழ
ைத சி- சி- 
�"ட@களாக ந-�கி� ெகா%ள)�. Beat ெச?தைத ஒ: கிளா8 ட�ள+� பாதி 
வ�6�, ேமேல பழ
 �"ட@கைள� ேபா6� அ�ப5ேய ப�+6ஜி� ைவ�க)�. 
சா�ப���ேபா� ேமேல ஒ: 8N$ fresh கிY� ேபா6� ப+மாறலா�. 
 
Tips: 

மா�பழ� �� த$ைம ெகா"ட�. ஏ�ெகனேவ ெவய�லா� ��, இைத ேவ- 
சா�ப�6டா� அQேளாதா$ எ$- நிைன�பவரா நE@க%? சா�ப��� *$ பழ
ைத 
ஒ: கா� மண�, இ:ப� நிமிட� எ$- ஒ: பா
திர
தி� த"ணE� நிர�ப�, அதி� 
இ3த� பழ
ைத CX1�ப5 ைவ4@க%. இ�ப5 ெச?வதா� உட� �� ஏறா�. 
இ$;� ேயாக�6 உட$ சா�ப�டலா�, மா@கா? ெவ�ல ப9ச5 ெச?யலா�. 
இ$;� எ$ென$னேவா *ய�சி ெச?யலா�. ெவய�� கால
தி� ம6�ேம 
கிைட�1� மா�பழ
ைத பய�படாம� அ;பவ��கலாேம! 
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ெலம; ஜூ0  

 

ேதைவயான� ெபா�.க�  

• <தினா - சிறிதள) 

• ெலம$ - 1 

• S�1, ஏல�கா? G%, ெவ�ல� – ேதைவ�ேக�ப 

 

ெச�$ைற  

1. ெவ�ல
ைத
 த65 த"ணE+� கைர
� ெகாதி�க வ�ட)�. ந$றாக� 
ெகாதி
� வ3த�� அ��ைப அைண
�, ஆறிய ப�$ வ5க65� ெகா%ள)�. 

2. இதி�, எOமி9ைச சா- ேச�
�, S�1 ஏல�கா? G% சிறி� த"ணE� 
ேச�
தா� ஜூ8 ெர5. 

3. ப+மா-� ேபா� சிறி� <தினா Gவ�னா� மணமாக இ:�1�. 
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ந2ராகார�   

 

ேதைவயான� ெபா�.க�  

• சாத� - 1 க� 

• ேமா� - 1 க� 

• உ�< - ேதைவயான அள) 

 

 

ெச�$ைற  

1. *த� நா% இர) சாத
தி� த"ணE� உ�றி ைவ�க)�. 
2. ம-நா% அ3த நE+� ேமா�, சிறி� உ�< கல3� 15�க)�.. 
3. இ� உட� �6ைட
 தண�
�, ேநா? எதி��< ச�திைய
 தர வ�ல�. 
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<சண= இ.லி  
 

ேதைவயான� ெபா�.க�   

• Nசண� - 1 க� (ெவ65ய�) 
• இ6லி மா) 

• உ�< – ேதைவ�ேக�ப 

 

ெச�$ைற  

1. Nசண�ைய சிறி� உ�< ேச�
� அைர
�� ெகா%ள)�. 
2. இதைன இ6லி மா)ட$ கல3�, இ6லி வா�
�� ெகா%ள)�. 
3. ெகா=
�� ெவய�0�1 ஏ�ற� இ3த Nசண� இ6லி. 
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ந29 ேமா9   

 

தய�ைர ம
தா� ந$றாக சி0�ப)�. அ�ல� blender அ�ல� whisk use ப"ணலா�. 
ேதைவயான உ�<, ெப:@காய� ேபா6� ந$றாகேவ த"ணE� வ�6� வ�ளாவலா�. 
நE��க இ:�ப�� நிைறய ேநர� கைடவ�� தா$ Sைவைய அதிக+�1�. 
வ�:�ப�னா� ெகாAச� ெபா5�ெபா5யாக ந-�கிய ெவ%ள+, மா@கா? 
�"�கைள ஒேர ஒ: 8N$ ேச��கலா�. ெகாAச� ெந?ய�� க�1 தாள/
� 
கறிேவ�ப�ைல ெகா
தம�லி கி%ள/�ேபாட)�. இைத அ�ப5ேய 15�க)� 
ெச?யலா� அ�ல� சாத
�ட$ ப�ைச3�� சா�ப�டலா�. 15�பதாய�:3தா� நE� 
அதிகமாக ேச��க)�.  
 

வ�:�ப� உ%ளவ�க% இAசி, ப9ைச மிளகாைய அைர
� கா� 8N$ அள) 
ேச��கலா�. 1ழ3ைதக=�1 த:வதாய�:3தா� இைத தவ���கலா�.. 
 

North India வ=� ெச�>� Mattha: 

 

ந� ஊ� நE� ேமா�தா$ இ�. ேமேல ெசா$ன *ைறையவ�ட சி- சி- வ�
தியாச� 
அQவள)தா$. 
 

ஒ: க� தய�+� அைர 8N$ சீரகெபா5, கா� 8N$ காலா நம� (க:�< உ�<), 
கா� 8N$ <தினா ெபா5 (இ�)� ெர5ேம6டாக கிைட�கிற�, இ�லாவ�6டா� 
<தினா கிைட�1�ேபா� ஒ: ப�5 இைலைய ைம�ேராேவவ�� ேப�ப� டவ� 
ந�வ�� ைவ
� காய ைவ
� ெபா5�க)�), ேதைவயான உ�<, ேச�
� ந$றாக 
கைடய)�. ேவ"5ய நE� ேச�
� கைட3தா� ந$றாக dைர
� வ:�. ேமேல 
ம�லி தைழயா� அல@க+
� சா�ப�டலா�. 
 

Tips: ேமேல ெசா$ன <தினா ெபா5ைய9 ெச?� ைவ
��ெகா"டா� ச�பா
தி, 
ச�ஜி எ$- எதி0� ேச��கலா�. கைடகள/� ெர5ேம6 ெபா54� கிைட�1�. 
 

பானக�:  
 

ெவ�ல
ைத த"ணE+� ெபா5
��ேபா6� ைகயா� கைர�க கைர3� வ���. 
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அ�ல�, ெகாAச ேநர� அ�ப5ேய ைவ
� கைர�க உடேன கைர4�. இ3த நE+� 
பல வைககள/� பானக� தயா+�கலா�.  
 

1. S�1 ெபா5, ஏல�கா? ெபா5 ேபா6� கல3� வ5க65 15�ப� ஒ: *ைற. 
2. மிள1 ெபா5, ஏல�கா? த65 ேபா6� வ5க65 15�ப� இ$ெனா: *ைற. 
3. C$றாவ�, மிள1 ெபா5 ேபா6� ெகாAச� எ0மி9ைச சா-� கல3� வ5க65 
15�ப�. 
 

எ�வாய�:3தா0� ப�+6ஜி� ைவ�காம� உபேயாகி�க)�. இ� ெரா�ப 1ள/�9சி 
ெச?ய�5ய�, 1ழ3ைதக% கா� அைட
��ெகா%=� ஜி�ெல$- ப:கினா�. 
 

க�க"# பானக�: 
 

க65 க�க"ைட அ�மிய�� ெபா5
� நE+� கல3� கைரய வ�ட)�. கைர3த�� 
ஏல
G%, S�1 ெபா5 அ�ல� மிள1 ெபா5 ேச�
� வ5க65 15�க)�. 
 

எ�லா� ஜி�ெல;4 சா�ப=#�ப� உ�ள:. கா�ப= B�5 மாCறாக Dடான 
பான� சா�ப=டேவ"#� எ;றா�? 

 

	தினா B: 
 

J
Gேள ேவ"டா� இ� தயா� ெச?ய. ஒ: <5 <தினாைவ ம" ேபாக அல�ப� 
ஒ: �"� இAசி4ட$ அைர�க)�. அைர
தைத இ$;� ெகாAச� நE� வ�6� 
ெகாதி�க வ�ட)�. ேதைவயான ச��கைர ேச�
� ந$றாக ெகாதி
� வ3த��, 

வ5க65 �டாக இ:�1�ேபாேத ஒ: C5 எ0மி9ச�பழ� ப�ழி3� மU"�� 
வ5க65 அ:3த)�. மாைல ேவைள�ேக�ற பான� இ�. 
 

F�5ம�லி கா�ப=: 
 

ெபயேர ெசா�0� இதி� ம�லி4� S�1� இ:�1� எ$-. ஆனா0� மைறவான 
ஒ: ingredient � உ"�. மிள1. இ3த C$ைற4� ெவய�லி� காய 
ைவ
��ெகா"� மி�சிய�� ெபா5�கலா�.  
 

அள) எ$றா� ஒ: க� தன/யா எ$றா� S�1 ெபா5 ஒ: C$- 8N$ 
ேபாட)�. S�1 �"டாக ேபா6டா0� ச+தா$, ஆனா� என�1 மி�சிய�� ேபாட 
தய�க� எ$பதா� S�1 ெபா5தா$ கல�ேப$. இ3த அள)ட$ ஒ: 8N$ 
மிளைக4� ேச�
��ெகா"� ெபா5�க)�. இ3த� ெபா5ைய ெச?� 
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ைவ
��ெகா"டா� ேதைவ�ப��ேபா� கா�ப� ேபாடலா�. 
8வ E6��1 க:�ப65 ெவ�ல� ேபா6டா�தா$ S�1 கா�ப� S�1 காப�யா? 
இ:�1�. க:�ப65 ெவ�ல*� ந$றாக� ெபா5
� ைவ
��ெகா%ளலா�. 
 

கா�ப= ேபா#� $ைற : 
 

ஒ: க� நE+� ஒ: 8N$ ெபா5, இர"� அ�ல� C$- 8N$ ெவ�ல� 
ேபா6� ஒ$றாக� ெகாதி�க வ�ட)�. ெகாதி
த�� வ5க65 உபேயாகி�க)�. 
ெவ�ல
தி� உ%ள ம", ம�-� S�கி� உ%ள நா� நE@க வ5க6ட ேவ"��. 
உ@க% Sைவ�ேக�ப ெபா5 ம�-� ெவ�ல
ைத 65ேயா 1ைற�கேவா 
ெச?யலா�. 
 

*�கியமான பய$ எ$னெவ$றா�, இ� ெகாO�ைப க6��ப�
��, பசிைய
 
G"��, ஜEரண ச�திைய4� அதிக+�க ைவ�1�, எ�லாவ�றி�1� ேமலாக சள/ 
ப�5�கா�. 
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பG.H. �ரI  

 

கா� கிேலா பK6L6ைட ேதா� சீவ� கார6 �:வ�ய�� �:வ)�. அ�ல� கார6 
�:வ�ய�� ேத@கா? �:)� N �:வலி� �:வ)�. அ��ப�� ஒ: பா
திர
தி� 
ெகாAச� தாராளமாக நE� வ�6� ெகாதி
த�� பK6L6 �:வைல4� ேச��க)�. 
�:வ� ந$1 ேவகேவ"��. 
  

ெவ3த�� ஒ: ெவ%ைள �ண�ய�ேலா சி$ன க" உ%ள J ஃப��6ட+ேலா 
வ5க65�ெகா%ள)�. ஒ6ட�ப  ப�ழியேவ"��. ப�ற1 இ3த நE+� ஒ: சி65ைக 
உ�<, ேதைவயான ச��கைர ேச�
� ந$1 ஆற வ�ட)�. ஆறிய�� ெலம$ ஜூS� 
ெகாAச� கல3� வாசைன ெத+யாம� இ:�க ெலம$ எஸ$8 அ�ல� ைப$ 
ஆ�ப�% எஸ$8 ேச�
� மU"�� வ5க65 ப�+6ஜி� ைவ
� சா�ப�டலா�.  
ச
தான�, வ�ைளயா5வ�6� வ:� 1ழ3ைதக=�1 Rejuvenating Drink இ�. 
ச��கைர�1 பதி� glucose ேச��கலா�. ப�+6ஜி� ைவ�காம� room temperature இ� 
ைவ
�� சா�ப�டலா�. அதிக ேநர� தா@கா� எ$பதா� உடேன 
ெசலவழி
�வ�டேவ"��. 
 

ெவ.�ேவ9 ச9ப�: 
 

ெவய�� கால
தி� இ3த ஜூ8 சா�ப�ட ெரா�ப)� ந�ல�. சாதாரணமாகேவ 
ெவ65ேவ� ேபா6� ைவ
த நE� ந�ல Sைவேயா5:�1�. இ� ச��கைர ேவ- 
இ:�பதா� energetic ஆக)� இ:�1�. 
 

இர"� க� த"ணE� எ$றா� இர"� க� ச��கைர4� ேவ"��. *தலி� ப
� 
அ�ல� பதிைன3� கிரா� ெவ65ேவைர ந$றாக ம" ேபாக பல *ைற 
கOவ��ெகா%ள)�. இ3த ேவைர வ�ர� நEள
��1 சி$ன9 சி$னதா? 
ெவ65�ெகா"�, த"ணE+� ேபா6� ெகாதி�க வ�ட)�. ஐ3� நிமிட� 
ெகாதி
த)ட$ ச��கைர4� கல3� மU"�� ெகாதி�கவ�ட)�. இதி� கா� 8N$ 
சி6+� ஆசி6 ேச�
� இர"� நிமிட� கழி
� இற�கலா�. உடேன ஒ: ெவ%ைள 
�ண�ய�� வ5க65�ெகா%ள)�. ெரா�ப ெகாAசமாக ெலம$ எ�ேலா கல� 
ேச��கலா�. Preservative (KMS) ேச��பதா? இ:3தா� ந$றாக ஆறிய�� ஒேர ஒ: 
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சி65ைக ேச��க)�. ஆனா� ஒ: நா% கழி
�தா$ உபேயாக�ப�
தேவ"��. 
Kms ேபாடாவ�6டா� அ$ேற உபேயாகி�கலா�. 
 

ப�+6ஜி� ைவ
� உபேயாக�ப�
தினா� நா%ப6� வ:�. சி6+� ஆசி6 ேச�
த�� 
dைர�1�, ப�ற1 தாேன அட@கி��. இ� concentrate தா$. Sைவ�1 த13த மாதி+ 
த"ணE� ேச�
�� ப:கலா�. 
 

ெசௗ ெசௗ ஜூ0: 
 

ெசௗ ெசௗ-இ�  ஜூஸா எ$- பா��கிறE�களா? ஆமா�. 
ெசௗ ெசௗ ைவ இர"டாக க6 ப"ண�� ெகா"� இர"� ப1திைய4� பரபர$; 
ேத?�க ேவ"��. பா� ெவள/ய�� வ3�வ���. அைத 1ழா? அ5ய�� கா65னா� 
ைகய�� ெபவ�கா� ேபால ஓ6�வ� ேபா1�. சா+, *தலி� 5�8 

ெசா�லிவ�6ேட$. 
 

இ3த ெசௗ ெசௗ-ைவ ேதாைல சீவ�யா� சீவ� வ�6�, ந�வ�� உ%ள 
ெகா6ைடைய4� ெவ65 எறி3�வ�6� ெகாAச� ெப+ய �"�களாக ெவ65 
1�க+� ேவகவ�ட)�. த"ணE� தாேன வ�6��ெகா%=�. அத�1% ஒ: கா� க� 
ச��கைரைய கா� க� நE:ட$ ெகாதி�கவ�6� வ5க65�ெகா%ள)�. 
 

ெவ3த ெசௗ ெசௗ-ைவ ெகாAச� நE� ேச�
� மி�சிய�� ைநசாக அைர
� Sக� 
சிர�<ட$ கல3� வ5க65 ஆறிய�� ப�+6ஜி� ைவ�க)�. வ�:�ப�னா� ஏதாவ� 
எெச$8, அத�1
 த13த கல� ேச�
�, ேதைவயான நE� வ�6�� ப:க)�. நE� 
ச
� அதிக*%ள கா? எ$பதா� 1=ைமயாக இ:�1�. 
 
  

 


