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ச�கரபாலி 
ேதைவயானைவ  

• ைமதா – 2 க� 

• ரவா – 1 க� 

• பா� -1/2 க� 

• ெந� – 1 ��� 

• ஓம� – 2 ���� 

• உ�� – ½ ���� 

• மிளகா���� – ¼ ���� 

• எ�ெண� – ேதைவயான அள$. 
 

ெச)-ைற  

1. ைமதா, ரவா, ஓம�, உ��, மிளகா���ைள ஒ�றாக( கல(க$�. 
2. ப*� அதி� ெந�ைய உ+(கி ஊ-றி பா� ேச/�0� பதிைன10 நிமிட3க� 

ந�4 ப*ைசய$�. அைர மண* ேநர� அதைன ஊறவ*ட$�. 
3. கனமான ச�பா�திைய� ேபால� ேத��0, ைடம� ேஷ�ப*� 0�6க� 

ெச�0 எ�ெணைய( காயைவ�0� ெபா7�0 எ6�தா� ச3கரபாலி ெர8. 
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ேமாக�தா 

ேதைவயானைவ 

• பா� – ½ க� 

• ெந� – 2 க� 

• கடைல மா$ – 2 க� 

• சீன: – 2 க� 

• ஏல(கா� ெபா8 – 1 ���� 

• பாதா�, ப*�தா – தலா 1 ேடப*� ��� 

 

ெச)-ைற  

1. ஒ+ பா�திர�தி� கடைல மா$, ஏல(கா� ெபா8 இர�ைட=� ஒ�றாக� 
ேபா>6, ஒ+ க� ெந�ைய? @டா(கி அதி� ஊ-றி� ப*ைசய$�. 

2. ந�4 ப*ைச1த0� ேமA� அதி� அைர க� பா� ஊ-றி ந�4 ப*ைச10 
ைவ(க$�. 

3. வாணலிய*� சிறி0 ெந� வ*>6 இ1த மா$(கலைவைய� ேபா>6 
ெபா�ன:றமா4� வைர வB�0 ஆறவ*ட$�. 

4. சீன:ய*� த�ணD/ ேச/�0� க�ப*�பா4 கா�?ச$�. 
5. இ1த பாகி� வB�த மாைவப ேபா>6 ந�4 கிளறிவ*ட$�. 
6. ந�4 கிளறி E+�6 வ+�ேபா0, ெந� தடவ*ய த>8� ெகா>8 சமமாக� 

த>8 சி�வ/ ஃபாய*� ேப�பரா� அல3க7(க$�. 
7. அத� ேம� ெபா8யாக நB(கிய பாதா� ப*�தாைவ� �வ* ச0ரமாக� 

0�6க� ெவ>8 ஆறவ*>6 சா�ப*டலா�. 
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மா�வா 

ேதைவயான ெபா"�க; 

• பா� – 4 க� 

• ெந� – 2 க� 

• ப�ன D/ – 2 க� 

• ேகா0ைம மா$ – 2 க� 

• சீன: – 2 க� 

• ேரா� essence – சிறி0 

• பாதா� ப*�தா – 1 ���(ஊறைவ�0 நB(கிய0) 
 

ெச)-ைற 

1. பாைல ந�4 கா�?சி ெவ0ெவ0�பாக வ+� வைர ஆறவ*>6( ெகா�ள$�. 
2. ெவ0ெவ0�பான பாலி� ப�னDைர� ேபா>6 ந�றாக மசி(க$�. ப*� அதி� 

ேகா0ைம மாைவ=� ேச/�0� ப*ைச10 , சிறி0 பாைல=� வ*>6 ேதாைச 
மா$ பத�0(4 கைர�0 தன:யாக ைவ�0( ெகா�ள$�. 

3. சீன:ய*� அைர க� த�ண D/ ஊ-றி� பா4 தயா7�0( ெகா�ள$�. அதி� 
ேரா� எச�� ேச/�0 அ6�ப*லி+10 இற(க$�. 

4. ப*� வாணலிய*� ெந�ைய( காயைவ�0 கைர�த மாைவ அ�ப� ேபால 
ஊ-றி எ6�0 உடேன ஜDராவ*� ேபாட$�. 

5. அதி� சில நிமிட3க� ஊறியப*� ஜDராைவ வ8�0 மா��வா(கைள எ6�0 
அ6(க$�.இத� ேம� பாதா� ப*�தா �வ* ப7மாற$�.  
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ச�திரகலா ��யகலா 

 

ேதைவயானைவ 

• ெந� - 2 ��� 

• பா� ேகாவா – 2 க� 

• ைமதா மா$ – 2 க� 

• சீன: – 2 க� 

• J1தி7, திரா>ைச – 20 

• ஏல(கா� ெபா8 - ஒ+ சி>8ைக 

• எ�ெண� – ேதைவயான அள$. 
 

ெச)-ைற 

1. பா� ேகாவாைவ உதி/�0� தன:யாக எ6�0 ைவ�0( ெகா�ள$�. 
2. வாணலிய*� ஒ+ ��� ெந� வ*>6 அதி� J1தி7, திரா>ைச ேபா>6 

ெபா�ன:றமாக வ+�வைர வB(க$�. ப*� அதி� உதி/�த ேகாவாைவ=� 
ஏல(கா� ெபா8ைய=� ேபா>6 ப*ைச10 ெகா�ள$�. இ1த கலைவைய 
தன:யாக ைவ�0( ெகா�ள$�. 

3. தன:யாக ஒ+ பா�திர�தி� ஒ+ ��� ெந�ைய ஊ-றி அதி� ைமதாைவ� 
ேபா>6 சிறி0 த�ணD/ ெதள:�0 �7 மா$ ேபா� ெக>8யாக� ப*ைச10 
ஊறைவ(க$�. 

4. ஒ+ மண* ேநர� ெச�ற ப*�ன/, ைமதா மாவ*ைன? சி�ன சி�ன �7களாக� 
திர>8 அதி� தன:யாக எ6�0 ைவ�த ேகாவாைவ� �ரணமாக ைவ�0 
ேசாமா� ேபா� வ*ள:�� ம8�0 எ�ெணய*� ெபாறி�ெத6(க$�. 

5. ப*� சீன:ய*� அைர க� த�ணD/ ஊ-றி பா4 கா�?ச$�. 
6. ேசாமா�கைள ச/(கைர� பாகி� ேபா>6 சில நிமிட3க� ஊற வ*>6 ப*� 

எ6(க$�. இ0 ச1திரகலா. 
7. ேசாமா� ேபாலி�லாம� JK வ>டமா� ெச�தா� அ0 @/யகலா. 
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�சண� இ�லி 
 

ேதைவயானைவ  

• �சண* - ஒ+ க� ெவ>8ய0 

• இ>லி மா$ 

• உ�� - ேதைவேக-ப 

 

ெச)-ைற  

1. �சண*ைய சிறி0 உ�� ேச/�0 அைர�0( ெகா�ள$�. 
2. இதைன இ>லி மா$ட� கல10, இ>லி வா/�0( ெகா�ள$�. 
3. ெகாL�0� ெவய*A(4 ஏ-ற0 இ1த �சண* இ>லி  
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ந�ராகார� 

ேதைவயானைவ  

• சாத� - ஒ+ க� 

• ேமா/ - ஒ+ க� 

• உ�� - ேதைவயான அள$ 

 

ெச)-ைற  

1. Jத� நா� இர$ சாத�தி� த�ணD/ உ-றி ைவ(க$�. 
2. மBநா� அ1த நD7� ேமா/, சிறி0 உ�� கல10 48(க$�.. 
3. இ0 உட� @>ைட� தண*�0, ேநா� எதி/�� ச(திைய� தர வ�ல0. 
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ெலம� ஜூ� 

 

ேதைவயானைவ  

• �தினா - சிறிதள$ 

• ெலம� - ஒ�B 

• E(4, ஏல(கா�� ��, ெவ�ல� - ேதைவேக-ப 

 

ெச)-ைற  

1. ெவ�ல�ைத� த>8 த�ணD7� கைர�0 ெகாதி(க வ*ட$�. ந�றாக 
ெகாதி�0 வ1த0� அ6�ைப அைண�0, ஆ7ய ப*� வ8க>8( ெகா�ள$�. 

2. இதி�, எKமி?ைச சாB ேச/�0, E(4 ஏல(கா�� �� சிறி0 த�ணD/ 
ேச/�தா� ஜூ� ெர8. 

3. ப7மாB� ேபா0 சிறி0 �தினா �வ*னா� மனமாக இ+(4�. 
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Fish 65 - Fish Chill 
 
Ingredients: 

• Fish Fillet - 1/2 kg 

• Corn Flour - 1/4 cup 

• Garam Masala Powder - 2 tspn 

• Chilli Powder - 2 tsp 

• Kasturi Methi Powder - 2 tspn 

• Ginger Garlic Paste - 2 tspn 

• Salt - to taste 

• Red Food Color - a pinch 

• Lime Juice - 1 tspn 

• Oil - to fry 

 

Method: 

1. Wash and cut the fillet into pieces of medium size cubes. 

2. In a bowl put all the ingredients along with fish pieces (except oil) and mix well 

with some water. The mixture should not be dry. 

3. Keep this mixture aside for 1 hrs to 1 and half an hour. 

4. Afterwards, Heat oil in a pan. 

5. Put fish pieces in the hot oil and let it to cook in both sides. 

6. Tasty and Crispy Chilly Fish or Fish 65 is ready. Serve it hot with 

onion,carrot,lemon slices. 
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ந ! வ"வ 

ேதைவயான3 ெபா"�க; 

• ந�6 - 1/2 கிேலா 

• மிள4 - 2 tspn 

• ேசா�� - 1 tspn 

• ப>ைட - 2 

• சீரக� - 1 ���� 

• ��6 - 1 (மN8ய� ைச�) 
• இOசி - 1 inch 0�6 

• சி�ன ெவ3காய� - 50 Gram 

• மOச� �� - சிறிதள$ 

• மிளகா� �� - 1 tspn 

• உ�� - ேதைவயான அள$ 

• எ�ெண� - தாள:(க ேதைவயான அள$ 

 

ெச)-ைற: 
1. Jதலி� ந�ைட E�த� ெச�0 எ6�0 ைவ(க$�. 
2. ப*� மி(சிய*� மிள4, ேசா��, ப>ைட, சீரக�, ��6, இOசி ம-B� உ7�0 

ைவ�0�ள சி�ன ெவ3காய� அைன�ைத=� ேபா>6 அைர�0 எ6�0( 
ெகா�ள$�. 

3. ஒ+ வாணலிய*� அ6�ப*� ைவ�0 எ�ெண� ஊ-றி கா�1த0� அைர�0 
ைவ�0�ள மசாலாைவ ேச/�0 வத(க ேவ�6�. 

4. மசாலா ந�றாக வத3கி ப?ைச வாசைன ேபான$ட�, கKவ* ைவ�0�ள 
ந�6 ேச/�0 வத(கி, ப*� மOச� ��, மிளகா� �� ம-B� ேதைவயான 
அள$ உ�� ேச/�0 சிறி0 த�ணD/ வ*>6 ேவக ைவ(க$�. 

5. த�ண D/ வ-றி ந�6� மசாலா$� ந�றாக கல10 வ+� ேபா0 இற(கி 
ப7மாற$�. 

6. Eைவயான �ைபசியான ந�6 வBவ� தயா/.  
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ெச�#நா! ம$� வ%வ 

 

ேதைவயான ெபா"�க; 

• மN� - 1 கிேலா 

• மிளகா���� - 8 ���� 

• தன:யா��� - 10 ���� 

• மOச��� - 2 ���� 

• எAமி?ச�பழ� - 1 

• மிள4 - 1 ���� 

• கா�1த மிளகா� - 3 

• க64 - 1 ���� 

• கடைல�ப+�� - 3 ���� 

• உL�த�ப+�� - 3 ���� 

• க+ேவ�ப*ைல - 2 ெகா�0 

• உ�� - ேதைவயான அள$ 

• எ�ெண� - ெபா7(க� ேதைவயான அள$ 

 

ெச)-ைற: 
1. Jதலி� மNைன ந�றாக E�த� ெச�0 த�ணD/ வ8�0 எ6�0( 

ெகா�ள$�. ஒ+ பா�திர�தி� மிளகா����, தன:யா���, மOச� ��, 

எAமி?ச�பழ?சாB ம-B� ேதைவயான அள$ உ�� ேச/�0 ந�4 மசாலா 
பத�தி-4 ப*ைச10 ெகா�ள$�. 

2. ப*�ன/ E�த� ெச�0 ைவ�0�ள மN� 0�6கைள இ1த மசாலாவ*Q� 
ேபா>6, மசாலா ந�றாக மN� 0�6கள:� ஒ>6மாB கல10 ப*� Eமா/ 
ஒ+ மண* ேநர� ஊற ைவ(க$�. 

3. ப*ற4, ஒ+ வாணலிய*� மிள4, கா�1த மிளகா�, க64, கடைல�ப+��, 

உL�த�ப+��, க+ேவ�ப*ைல இவ-ைற ேபா>6 வB�0 ஆற ைவ�0 
ெபா8�0 எ6�0 ஒ+ த>8� ைவ�0( ெகா�ள$�. 

4. இ�ேபா0 அ6�ப*�, ேதாைச( க�ைல ைவ�0 Eட ைவ�0, ஊற ைவ�0�ள 
மN� 0�6கைள இ1த ைவ�0�ள மசாலா �ள:� இ+ �றJ� ப*ர>8 
எ6�0 ேதாைச(க�லி� ேபா>6 எ�ெண� வ*>6, ந�றாக ேவ4� வைர 
ெபா7�0 எ6(க$�.Eைவயான காரமான ெச>8நா>6 மN� வBவ� தயா/. 
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'றி3� : மNைன E>6 எ6(4� ேபா0, அ6�ைப மிதமான @>8� ைவ�0( 
ெகா�ள$�. இ�ைல எ�றா� க+கி வ*ட ைவ�� உ�ள0. உ3கLைடய 
ேதைவ(4 ஏ-ப கார�ைத R>8=� 4ைற�0� ெகா�ள$�. கார� அதிக� 
வ*+�பாதவ/க� கா�1த மிளகா� ேச/(காம� வ*>6 வ*டலா�.  
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ெச�#நா�! வ&சிர ம$� 'ழ�� 

 

ேதைவயான3 ெபா"�க;: 
• வOசிர மN� - 1 கிேலா 

• சி�ன ெவ3காய� - 100 கிரா� 

• ��6 - 3 

• கறிேவ�ப*ைல - 2 ெகா�0 

• ேசா�� - 1 � ��� 

• சீரக� - 1/2 � ��� 

• ெவ1தய� - ஒ+ � ��� 

• த(காள: - 3 

• �ள: - ஒ+ சிறிய எAமி?ைச அள$ 

• மOச� ெபா8 - 1 � ��� 

• எ�ெண�- தாள:(க� ேதைவயான அள$ 

• வர மிளகா� - 10 

• சா�பா/ ெபா8 - 3 ேடப*� ��� 

• உ�� - ேதைவயான அள$ 

 

ெச)-ைற: 
1. Jதலி� மNைன ந�றாக E�த� ெச�0 சிறி0 உ�� ேபா>6 ப*சிறி ைவ(க 

ேவ�6�. 
2. ப*�, கா�1த மிளகா�, ேசா�� ம-B� ��6 ப� S�ைற=� த�ணD7� 

ேபா>6 10 நிமிட3க� ஊற ைவ�த ப*� சிறி0 உ�� ம-B� த�ணD/ 
ேச/�0 வ*Kதாக அைர�0 எ6�0( ெகா�ள$�. 

3. சி�ன ெவ3காய�ைத ேதாA7�0, அதி� J(கா� ப4திைய இர�டாக 
ெவ>8( ெகா�ள$�. மNதJ�ள ெவ3காய�ைத அ�ப8ேய JKதாக 
ைவ�0( ெகா�ள$�. த(காள:கைள நா�காக ெவ>8( ெகா�ள$�. 

4. �ள:ைய S�B ட�ள/ த�ணD7� கைர�0 வ8(க>8 எ6�0( ெகா�ள$�. 
5. ப*�, அ6�ப*� பா�திர�ைத ைவ�0 எ�ெண� ஊ-றி ேசா��, சீரக�, 

ெவ1தய� இவ-ைற ேபா>6 தாள:(க$�. ப*�, க+ேவ�ப*ைல, நB(கி 
ைவ�0�ள ெவ3காய�,ேபா>6 ந�றாக வத(கிய ப*� த(காள:ைய� ேபா>6 
வத(க ேவ�6�. 
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6. ப*� உ��, சா�பா/ ெபா8, மOச� �� ம-B� அைர�0 ைவ�0�ள 
வ*Kைத=� ேச/�0 வத(கி ப*� கைர�0 ைவ�0�ள �ள:( கைரசைல 
ேச/�0 சிறி0 ெக>8யா4� வைர ெகாதி(க ைவ(க$�. 

7. 4ழ�� ெகாதி(ைகய*� மN� 0�6கைள� ேபா>6 ஐ10 நிமிட� ெகாதி(க 
ைவ�0 இற(கி வ*ட ேவ�6�. 

8. 4ழ�ைப இற(கிய ப*ற4, சீரக� ம-B� JKதாக ைவ�0�ள ெவ3காய� 
இர�ைட=� ஒ�றாக ேச/�0 த>8, இைத 4ழ�ப*� ேபா>6 10 
நிமிட3கL(4 S8 ைவ(க$�. 10 நிமிட3கL(4 ப*ற4 4ழ�ைப கிளறி 
ப7மாற$�. 

9. Eைவயான ெச>8நா>6 வOசிர மN� 4ழ�� தயா/. 
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ேத�கா) ப�ப� 
 

ேதைவயான3ெபா"�க;: 
• ேத3கா��0+வ� - 4 க� 

• ச/(கைர - 4 க� 

• பா� - 1/2க� 

• ஏல(கா�� �� - சிறிதள$. 
 

ெச)-ைற: 
1. ஒ+ வாணலிைய அ6�ப*� ைவ�0 @ேட-றி, அதி� ேத3கா�� 0+வைல� 

ேபா>6 5 வ*னா8க� வB�0 எ6�0( ெகா�ள ேவ�6�. 
2. ப*� இ�ெனா+ பா�திர�தி�, ச/(கைரைய� ேபா>6 அதி� ஒ+ க� த�ணD/ 

வ*>6, ெகாதி(க ைவ(க ேவ�6�. த�ணD/ ெகாதி(க ஆர�ப*(4� ெபாK0 
பாைல ஊ-றி சில வ*னா8க� வ*>6 இற(கி எ6�0( ெகா�ள$�. இதைன 
வ8க>8ய*� வ8�0 எ6�0 ெகா�ள$�. இ�ேபா0 வ8(க>8ய ச/(கைர� 
பாைக மN�6� ெகாதி(க வ*ட$�. 

3. பா� ெகாதி(க ஆர�ப*�த0�, அ6�ைப மிதமான @>8� ைவ�0, வB�0 
ைவ�0�ள ேத3கா�� 0+வைல� ேபா>6 ந�றாக கிளற ேவ�6�. 
ேத3கா�� 0+வ� ச/(கைர� பா4ட� ந�றாக கல10 ெக>8யா4� வைர 
அ8(க8 கிளறி வ*ட ேவ�6�. 

4. கலைவ சிறி0 ெக>8யாகிய0� ஏல(கா�� �ைள� ேபா>6 கிளறி அ6�ைப 
அைண(க$�. ப*ற4 இதைன ஒ+ ெந� தடவ*ய த>8� ெகா>8, பர�ப*( 
ெகா�ள$�. இ0 ஆறிய0� ப/ப*களாக ெவ>8 எ6�0( ெகா�ள$�. 

 

'றி3�: 
ப/ப* மிக$� ெக>8யா4� வைர அ6�ப*� ைவ(க( Rடா0. ஓரள$ ந�றாக 
ேச/1தா- ேபா� வ1த$ட� இற(கி வ*ட ேவ�6�. இ�ைல எ�றா� ப/ப* 
0�6க� ேபாட வராம� உதி7யாக இ+(4�. 
ேத3கா� 0+$� ேபா0 ேமலாக� 0+வ ேவ�6�. அ8 S8ேயா6 ேச/�0 
0+வ( Rடா0.  
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அ+, -%.' 

ேதைவயான3ெபா"�க;: 
• அ7சி மா$ - 2 க� 

• ைமதா - 1/2 க� 

• ச/(கைர - 1 க� (ெபா8�0( ெகா�ள$�) 
• ேத3கா��பா� - 2 க� 

• ெவ�ைள எ� - 1 ���� (வ*+�ப�ப>டா�) 
• உ�� - 1 சி>8ைக 

• எ�ைண - ெபா7(க� ேதைவயான அள$ 

 

ெச)-ைற: 
1. ஒ+ பா�திர�தி�, அ7சி மா$ ம-B� ைமதா மா$ இர�ைட=� 

சலி�0வ*>6 ேபா>6( ெகா�ள$�. 
2. இதQட�, ெபா8�த ச/(கைர, உ��, எ� ம-B� ேத3கா�� பா� ேச/�0, 

சிறிதள$ த�ணD/ ஊ-றி ேதாைச மா$ பத�தி-4 ந�றாக கைர�0( 
ெகா�ள$�. 

3. ப*� ஒ+ வாணலிய*� எ�ெண� ஊ-றி, காய ைவ(க$�. எ�ெண� 
ந�றாக கா�1த0�, JB(4 அ?ைச எ�ைணய*� ஒ+ நிமிட� ைவ�0 
எ6�0 ப*� அதைன கைர�0 ைவ�0�ள மாவ*-4� ைவ(க$�. அ?சி� 
உ�ள எ�ெண� @>8னா� மா$ அ?சி� ஒ>8( ெகா�L�. 

4. இ�ேபா0 மN�6� அ?ைச மா$ட� எ6�0 எ�ைணய*� SU4� ப8யாக 
ைவ(க ேவ�6�. 

5. மா$ ெவ1த0�, சிறி0 ேநர�தி� அ?சி� இ+10 ப*7=�. அ�ேபா0 ேலசாக 
அ?ைச உதறினா� JB(4 தன:யாக ப*710 எ�ைணய*� வ*K�. 

6. JB(4 ந�றாக ெவ10 ெபா�ன:றமாக மாB� வைர தி+�ப*வ*>6 ேவக 
ைவ�0 எ6(க$�. மNதி இ+(4� மாைவ=� இேத ேபால, அ?E JB(காக 
ெபா7�0 எ6�0( ெகா�ள$�. 

7. இன:��ட� R8ய Eைவயான அ?E JB(4 தயா/. 
 

'றி3�: 
JB(4 அ?E, நDளமான க�ப*ய*� Jைனய*� வ*த வ*தமான வ8வ3கள:� 
இ+(4�. இ0 பா�திர( கைடகள:� கிைட(4�. 
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ப+ைச பய% 'ழ�� 

ேதைவயான3ெபா"�க;: 
• ப?ைச பயB - 1 க� 

• �ள: - ஒ+ சிறிய எAமி?ச�பழ� அள$ 

• சா�பா/ �� - 2 tspn 

• மOச� �� - சிறிதள$ 

• த(காள: - 1 

• சி�ன ெவ3காய� - 50 Gram 

• ��6 - 1 

• எ�ைண - தாள:(க ேதைவயான அள$ 

• க64 - 1 tspn 

• ெவ1தய� - 1/2 tspn 

• ெப+3காய��� - ஒ+ சி>8ைக 

• கறிேவ�ப*ைல - சிறி0 

• உ�� - ேதைவயான அள$ 

 

ெச)-ைற: 
1. ப?ைச� பயைற கKவ* ஒ�B Jத� இர�6 மண* ேநர� ஊற ைவ(க$�. 

ஊறிய பயைற மN�6� கKவ* வ*>6 4(க7� ேபா>6 அதQட� உ�� 
ம>6� ேவக ைவ(க� ேதைவயான அள$ த�ணD/ ஊ-றி 4 அ�ல0 5 
வ*சி� வ*>6 ேவக ைவ�0 எ6(க$�. பயைற ஊற ைவ�0 ேவக 
ைவ�பதா� பயB ந�றாக ெவ10 மி+0வாக$� சா�ப*6வத-4 
Eைவயாக$� இ+(4�. (பயைற ஊற ைவ(காமA� ேவக ைவ(கலா�. 
அ�ப8 ேவக ைவ(4� ேபா0 அதிக வ*சி� வ*>6 ேவக ைவ(க ேவ�6�). 

2. �ள:ைய ஊறைவ�0 ப*ழி10 இர�6 க� த�ணD/ ேச/�0 கைர�0 தன:யாக 
ைவ(க$�. 

3. ெவ3காய�, த(காள:, ��6 ஆகியவ-ைற� ெபா8யாக ெவ>8 ைவ�0( 
ெகா�ள$�. 

4. ஒ+ வாணலிய*� எ�ைண வ*>6 கா�1த0� க64 ேபா>6 ெபா71த0�, 

ெவ1தய� ம-B� ெப+3காய� ேச/�0 சிவ(க வB(க$�. 
5. ப*� க+ேவ�ப*ைல, ெவ>8 ைவ�0�ள ெவ3காய�, ��6 ேச/�0 ந�றாக 

வத(க ேவ�6�. 
6. ப*�ன/ த(காள:? ேச/�0 ந�றாக வத(க$�. 
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7. இ�ேபா0 கைர�0 ைவ�0�ள �ள:�த�ணDைர? ேச/�0 அ�0ட� சா�பா/ 
��, மOச� ��, உ�� ேபா>6( கல10 ெகாதி(க வ*ட ேவ�6�. 

8. 4ழ�� ந�றாக( ெகாதி(க ஆர�ப*�த0�, ேவக ைவ�0�ள பயைற 
இேலசாக மசி�0 4ழ�ப*� ேச/�0( கல(கி வ*>6 மN�6� சில நிமிட3க� 
ெகாதி(க வ*>6 இற(கி ைவ(க$�. 

9. Eைவயான ச�தான ப?ைச பயB 4ழ�� தயா/. 
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'ைடமிளகா)-ப�டாண� உசிலி 
 

ேதைவயானைவ  

• ப>டாண* - அைர க� 

• 4ைடமிளகா� - 1 ெப7ய0 ((ெபா8யாக நB(கி ைவ�0( ெகா�ள$�) 
• கடைல� ப+�� - ஒ+ க� 

• கா�1த மிளகா� - 4 

• ேசா�� - 1/2 Tspn 

• க64 - 1/4 Tspn 

• எAமி?ைச? சாB - 1 Tspn 

• எ�ெண� - தாள:(க ேதைவயான அள$ 

• உ�� - ேதைவயான அள$ 

 

ெச)-ைற  

1. ப>டாண*ைய கKவ* இர�6 Jத� S�B மண* ேநர� ஊற ைவ(க$�. 
ப*� மN�6� கKவ* 4(க7� ேபா>6 உ�� ம-B� ேதைவயான அள$ 
த�ண D/ ேச/�0 3 அ�ல0 4 வ*சி� வ*>6 ேவக ைவ�0 எ6�0( 
ெகா�ள$�. 

2. கடைல� ப+�ைப அைரமண* ேநர� ஊற ைவ�0 எ6�0( ெகா�ள$�. 
3. மி(சிய*� கா�1த மிளகா�, ேசா��, ஊற ைவ�0�ள ப+�� ம-B� சிறி0 

உ�� ேச/�0 கரகர�பாக அைர�0 எ6�0( ெகா�ள$�. 
4. ஒ+ வாணலிய*� சிறி0 எ�ைண வ*>6 நB(கி ைவ�0�ள 4ைட 

மிளகாைய� ேபா>6 சில நிமிட3க� வத(கி எ6�0( ெகா�ள$�. 
5. ப*� வாணலிய*� இ�Q� சிறி0 எ�ைண வ*>6, க64 ேபா>6 தாள:�த 

ப*�� அைர�0 ைவ�0�ள ப+�� கலைவைய? ேச/�0 சிறி0 ேநர� கிளறி 
வ*ட$�. 

6. ப+�� ெவ10 ெபாலெபாலெவ�B ஆ4� வைர கிளற ேவ�6�. 
7. ப*ற4 ஏ-கனேவ வத(கி ைவ�0�ள 4ைடமிளகா� ம-B� ேவக 

ைவ�0�ள ப>டாண* ேச/�0 சில நிமிட3க� வத(கி எAமி?ைச? சாB 
ேச/�0( கல10 இற(க ேவ�6�.  

  



 

www.penmai.com  19 

ANGU APARNA’s @ Aparna’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

த�ைட3 பய% 'ழ�� 

 

ேதைவயான3 ெபா"�க; 

• த>ைடபயB - ஒ+ க� 

• சி. ெவ3காய� - 100 கிரா� 

• ��6 - 1 

• த(காள: - 1 

• மிளகா� �� - 2 ���� 

• மOச� �� - 1/2 ���� 

• உ�� - ேதைவயான அள$ 

• க64 - 1/2 ���� 

• ெவ1தய� - 1/4 ���� 

• சீரக� - 1/2 ���� 

• ெப+3காய� - சிறிதள$ 

• �ள: - ேதைவயான அள$ 

• எ�ெண� - தாள:(க ேதைவயான அள$ 

• ெகா�தம�லி இைல - சிறிதள$ 

• க+ேவ�ப*ைல - சிறிதள$ 

 

ெச)-ைற: 
1. ெவ3காய�ைத� ெபா8யாக நB(கி( ெகா�ள$�. 
2. ஒ+ க�ப*� �ள:=ட� த�ணD/ ேச/�0 கைர�0 �ள:� த�ணD/ எ6�0( 

ெகா�ள$�. 
3. த>ைட� பயைற J1ைதய நா� இரேவ ஊற ைவ�0 எ6�0( ெகா�ள$�. 
4. ��ைட ேதா� நD(கி எ6�0( ெகா�ள$�. சில ��6 ப�கைள ெபா8யாக 

நB(கி( ெகா�ள$�. 
5. 4(க7�, ஊற ைவ�0�ள த>ைட�பயB, ��6, த(காள: ம-B� ெகாOச� 

த�ண D/ ேச/�0 நா�4 அ�ல0 ஐ10 வ*சி� வ*>6 ேவக ைவ�0 
எ6(க$�. 

6. ஒ+ வாணலிய*� எ�ெண� ஊ-றி கா�1த0� க64, ெவ1தய�, சீரக�, 

ெப+3காய�, க+ேவ�ப*ைல ேபா>6 தாள:(க$�. 
7. ப*� ெவ>8 ைவ�0�ள ெவ3கய� ம-B� ��6 ேச/�0 வத(க$�. 
8. இ�ேபா0 ேவக ைவ�0�ள த>ைட� பயைற ேச/�0 வத(க$�. 
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9. இ�ேபா0 அதி� கைர�0 ைவ�0�ள �ள: த�ணD/ ம-B� ேதைவயான 
அள$ உ�� ேச/�0 ெகாதி(க வ*ட$�. ந�4 ெகாதி�த0� மிளகா� ��, 

மOச� ��, உ�� ேச/�0 ேமA� சில நிமிட3க� ெகாதி(க ைவ(க$�. 
10. 4ழ�� ஓரள$ ெக>8யான0� இற(கி ெகா�தம�லி இைல �வ* 

ப7மாற$�. 
11. Eைவயான த>ைட� பயB 4ழ�� தயா/.  
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�ைபசி & ேட&ஜி ச�னா 

 

ேதைவயான3 ெபா"�க;: 
• க+�� E�ட� - 1 க� 

• சீரக� - 1/2 tspn 

• க64 - 1/2 tspn 

• ெப+3காய� �� - 1/4 tspn 

• ெவ3காய� - 100 Gram 

• த(காள: - 2 

• ப?ைச மிளகா� - 1 

• ம�லி� �� - 2 tspn 

• மOச� �� - 1/4 tspn 

• மிளகா� �� - 1/2 tspn 

• மா3கா�� �� - 1/2 tspn 

• ச�னா மசாலா - 2 tspn 

• உ�� - ேதைவயான அள$ 

• ெகா�தம�லி - சிறிதள$ 

• க+ேவ�ப*ைல - தாள:(க 

• எAமி?ைச சாB - 2 tspn 

• எ�ெண� - ேதைவயான அள$ 

 

ெச)-ைற  

1. E�டைல Jத� நா� இரேவ ஊற ைவ�0 எ6�0( ெகா�ள$�. 
2. ஊறைவ�0�ள E�டைல கKவ* வ8க>8, 4(க7� ேபா>6 அதி� 

ேதைவயான அள$ த�ண D/ ஊ-றி ெகாOச� உ�� ேச/�0 4-5 வ*சி� வ*>6 
ேவக ைவ�0 எ6�0( ெகா�ள$�. 

3. ெவ3காய� ம-B� த(காள:ைய� ெபா8யாக நB(கி ைவ�0( ெகா�ள$�. 
ப?ைச மிளகாைய இர�டாக ெவ>8 ைவ(க$�. 

4. ஒ+ வாணலிய*� எ�ெண� ஊ-றி கா�1த0�, க64, சீரக�, க+ேவ�ப*ைல 
ம-B� ெப+3காய� �� ேபா>6 தாள:�த ப*�� ெவ>8 ைவ�0�ள 
ெவ3காய�ைத� ேபா>6 வத(க$�. 

5. ப*� த(காள: ம-B� ப?ைச மிளகா� ேச/�0 வத(க$�. 
6. ப*� ம�லி� ��, மOச� ��, மா3கா�� �� ம-B� ச�னா மசாலா 

ேச/�0 சில நிமிட3க� வத(க ேவ�6�. 
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7. அத� ப*�, ேவக ைவ�0�ள E�டைல ேபா>6, சிறி0 த�ணD/ வ*>6, 

ேதைவயான அள$ உ�� ேபா>6 கிளறி வ*>6 த�ணD/ E�6� வைர 
அ6�ப*� ைவ(க$�. 

8. த�ண D/ JKவ0� E�8ய0�, அதி� எAமி?ைச சாB ம-B� 
ெகா�தம�லி இைல �வ* இற(க$�. 

9. �ைபசி & ேடOஜி E�ட� தயா/. 
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ஜ5வ6சி பாயச� 

 

ேதைவயான3 ெபா"�க; 

• ஜVவ7சி - 100 கிரா� 

• பா� - ஒ+ லி>ட/ 

• ச/(கைர - 200 கிரா� 

• ஏல(கா���� - சிறிதள$ 

• வB�த J1தி7�ப+�� - 10 

• உல/ திரா>ைச - 10 

• ேகச7 ப$ட/ - சிறிதள$ 

 

ெச)-ைற  

1. Jதலி� ஒ+ வாணலிய*� ஜVவ7சிைய ேலசாக வB�0 எ6�0( 
ெகா�ள$�. 

2. ப*� ஒ+ பா�திர�தி� பாைல ஊ-றி அதQட� வB�0 ைவ�0�ள 
ஜVவ7ைசைய ேபா>6 ேவக வ*ட$�. 

3. அ7சி ந�றாக ெவ1த0�, ச/(கைரைய? ேச/(க$�. 
4. ப*� பாயச� ந�றாக ெகாதி வ1த$ட� அ6�ைப அைண�0 வ*6�. 
5. இ�ெனா+ வாணலிய*� சிறி0 எ�ைண அ�ல0 ெந� ஊ-றி 

J1தி7�ப+�� ம-B� உல/ திரா>ைச ேபா>6 வB�0 எ6(க$�. 
6. ப*� ேகச7 ப$ட/, ஏல(கா����, வB�0 ைவ�0�ள J1தி7, திரா>ைசைய 

பாயாச�தி� ேபா>6 ந�றாக( கல(க$�. 
7. Eைவயான பாயச� தயா/. 

  



 

www.penmai.com  24 

ANGU APARNA’s @ Aparna’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

ேகா� வைட 

ேதைவயான3 ெபா"�க; 

• க. உL10 - 1 க� 

• J>ைடேகா� - 2 க� (ெபா8யாக நB(கிய0) 
• ெவ3காய� - 1 க� ெபா8யாக நB(கிய0 (Optional) 

• ப?ைச மிளகா� - 4 

• இOசி - ஒ+ சிறிய 0�6 (ெபா8யாக நB(கிய0) 
• ெகா�தம�லி இைல - சிறிதள$ (ெபா8யாக நB(கிய0) 
• க+ேவ�ப*ைல - சிறிதள$. 
• ெப+3காய� �� - சிறி0 

• உ�� - ேதைவயான அள$ 

• எ�ைண - ெபா7(க ேதைவயான அள$ 

 

ெச)-ைற 

1. உL1ைத கKவ* E�த� ெச�0 இர�6 மண* ேநர� ஊற ைவ(க ேவ�6�. 
2. ஊற ைவ�0�ள உL1ைத ேதா� நD(கிவ*>6, த�ணDைர வ8�0 கிைர�ட/ 

அ�ல0 மி(சிய*� ேபா>6 சிறி0 த�ணD/ வ*>6 ைமய ெக>8யாக 
அைர�0 எ6�0( ெகா�ள$�. அைர�பத-4 4ைற1த அள$ த�ணD/ 
ம>6ேம பய�ப6�த$�. 

3. ஒ+ பா�திர�தி� அைர�0 ைவ�0�ள உL10ட�, ெபா8யாக ெவ>8 
ைவ�0�ள, ேகா�, மிளகா�, இOசி, ெகா�தம�லி, க+ேவ�ப*ைல, ெவ3காய�, 

உ��, ெப+3காய� �� ேச/�0 ந�றாக( கல(கி ெகா�ள$�. 
4. ஒ+ வாணலிய*� எ�ைண ஊ-றி ெகாதி(க வ*ட$�. 
5. ைகைய த�ணD7� நைன�0( ெகா�6, இ1த மாைவ சிB 

உ+�ைடகளாக� ப*8�0, ந6வ*� க>ைட வ*ரலா� 0ைளய*>6, அதைன 
எ�ைணய*� ேபா>6 ேவக ைவ(க$�. 

6. அ6�ைப மிதமான தDய*� ைவ�0 வைடைய இ+�ப(கJ� தி+�ப*வ*>6 
ந�4 ெபா�ன:றமாக ெபா7�0 எ6(க$�. Eைவயான ேகா� வைட தயா/. 

 

'றி3�: 
வைட ெமாB ெமாB�பாக வர ேவ�6� எ�றா� ெகாOச� அ7சி மாைவ கல10 
ெகா�ளலா�. 
க+�� உL1தி-4 பதி� ெவ�ைள உL1ைத=� பய�ப6�தலா�. 

 



 

www.penmai.com  25 

ANGU APARNA’s @ Aparna’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

ராகி ப.ேகாடா 

ேதைவயான3 ெபா"�க;: 
• ராகி மா$ - 100 கிரா� 

• கடைல மா$ - 50 கிரா� 

• அ7சி மா$ - 25 கிரா� 

• ெப7ய ெவ3காய� - 2 

• ப?ைச மிளகா� - 3 

• இOசி ��6 வ*K0 - 1 ���� (Optional) 

• உ�� - ேதைவயான அள$ 

• எ�ெண� - ெபா7�பத-4 ேதைவயான அள$ 

 

ெச)-ைற: 
1. ெவ3காய� ம-B� ப?ைச மிளகாைய� ெபா8� ெபா8யாக ெவ>8( 

ெகா�ள$�. 
2. ஒ+ பா�திர�தி� ராகி மா$ட�, கடைல மா$, அரசி மா$, ெவ>8 

ைவ�0�ள ெவ3காய�, ப?ைச மிளகா�, இOசி��6 வ*K0 ம-B� உ�� 
ேச/�0, ேதைவேக-ப சிறி0 த�ணD/ வ*>6 ெக>8யாக ப*ைச10 
ெகா�ள$�. 

3. ஒ+ வாணலிய*� எ�ைணைய ெகாதி(க ைவ�0 கல10 ைவ�0�ள ராகி 
மாைவ சி�ன சி�ன ப(ேகாடாவாக ேபா>6 ெபா7�0 எ6(க$�. 

4. Eைவயான ச�தான ராகி ப(ேகாடா ெர8.  
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காலி3ளவ� ப.ேகாடா 

ேதைவயான3 ெபா"�க;: 
• கடைல மா$ - ஒ+ க� 

• அ7சி மா$ - அைர க� 

• ேசாள மா$ - ஒ+ ���� 

• ைமதா மா$ - ஒ+ ���� 

• உ�� - ேதைவயான அள$ 

• மOச� �� - சிறிதள$ 

• மிளகா�� �� - கார�தி-4 ஏ-ப 

• எ�ைண - ேதைவயான அள$ 

• ெப+3காய� �� - சிறிதள$ 

• இOசி ��6 வ*K0 - ஒ+ ���� (வ*+�பமி+1தா�) 
• எAமி?ைச ஜூ� - ஒ+ ���� (வ*+�பமி+1தா�) 

 

ெச)-ைற: 
1. Jதலி� காலி�ளவைர சிறிய 0�6களாக ெவ>8 எ6�0( ெகா�ள$�. 
2. ெவ>8 ைவ�0�ள காலிப*ளவ/ �(கைள, உ�� ம-B� மOச� �� ேச/�த 

4ள:/1த நD7� ேபா>6 5 நிமிட3க� வ*ட$�. காலிப*ளவ7� ஏேதQ� 
�?சிக� இ+1தா� 4ள:/1த நD7� ெவள:ேய வ10வ*6�. ப*ற4 �(கைள 
வ8�0 எ6�0( ெகா�6, ேவB பா�திர�தி� த�ணD/ ஊ-றி 5 நிமிட3க� 
ெகாதி(க வ*ட$�. காலி�ளவைர Jதலிேலேய ெகாதி(4� த�ணD7� 
ேபா>6 எ6�தா�, �வ*� �?சிக� இ+�ப*� அ0 ெவள:ேய வராம� �வ*-4 
உ�ேளேய ெச�0வ*6�. எனேவ Jதலி� 4ள:/1த நD7� ேபா>6 வ8க>8ய 
ப*�� ெகாதி(க ைவ(க ேவ�6�. ப*ற4, ஒ+ பா�திர�தி� கடைல மா$, 

அ7சி மா$, ேசாள மா$, ைமதா மா$, உ��, ெப+3காய� ��, இOசி ��6 
வ*K0, எAமி?ைச ஜூ�, மOச� �� ம-B� மிளகா�� �� ேச/�0 
சிறி0 நD/வ*>6 இ>லி மா$ பத�தி-4 கைர�0( ெகா�ள$�. 

3. ப*� ெகாதி(க ைவ�0 வ8க>8ய காலிப*ளவ/ �(கைள இ1த மாவ*� 
ேபா>6 ப*ர>8 ஒ+ 5 நிமிட3க� வ*ட$�. வாணலிய*� எ�ைணைய 
ெகாதி(க ைவ�0 மாவ*� ப*ர>8ய காலிப*ளவ/ �(கைள எ�ைணய*� 
ேபா>6 ெபா�ன:றமாக ெபா7�0 எ6(க$�. Eைவயான காலிப*ளவ/ 
ப(ேகாடா Eைவ�பத-4 ெர8.  
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உ7�8 ேபா டா 

ேதைவயான3 ெபா";க;: 
• க+�� உL10 - 1 Cup 

• மிள4 - 1 Tspn 

• ேத3கா� - ஒ+ 0�6 (சிறிய சிறிய ப�லாக ெவ>8( ெகா�ள$�) 
• ெப+3காய� - சிறிதள$ 

• உ�� - ேதைவயான அள$ 

• எ�ெண� - ெபா7(க� ேதைவயான அள$ 

 

ெச)-ைற: 
1. உL1ைத கKவ* Eமா/ இர�6 மண* ேநர3க� த�ணD7� ஊறைவ(க 

ேவ�6�. உL10 ேபா�டா ெச�வத-4 ெவ�ைள உL1ைத வ*ட க+�� 
உL1ைத பய�ப6�தினா� ேபா�டா மி+0வாக$� Eைவயாக$� 
இ+(4�. உL10 ந�றாக ஊறிய0� ேதா� இ�லாம� கKவ* எ6�0, 

உL1ைத கிைர�ட7� ேபா>6 ைமய அைர�0 எ6�0( ெகா�ள$�. 
மாைவ எ6(4� ேபா0 ைகய*� பOE ேபா� இ+(4� பத�தி-4 அைர�0 
ஒ+ பா�திர�தி� எ6�0( ெகா�ள$�. 

2. அைர�0 ைவ�0�ள உL10 மா$ட� ெவ>8 ைவ�0�ள ேத3கா�, மிள4 
(மிளைக� த>8� ேபாட ேவ�6�), ெப+3காய� ம-B� ேதைவயான அள$ 
உ�� ேச/�0 மா$ அJ3காம� ந�றாக கல10 ெகா�ள ேவ�6�. 

3. ஒ+ வாணலிய*� எ�ைண ஊ-றி @டா(கி ெகா�ள$�. 
4. ைகய*� த�ண Dைர ேலசாக ெதா>6( ெகா�6, மாைவ மN8ய� ைச� 

உ+�ைடகளாக உ+>8 எ�ைணய*� ேபாட ேவ�6�. (ெப7ய 
உ+�ைடகளாக ப*8(க( Rடா0. அ�ப8 ப*8�தா� பாதி ெவ10� 
ேவகாமA� இ+(4�). ஒ+ ப(க� ெவ1த0� கர�8யா� தி+�ப* வ*>6 
ேவகவ*>6 எ6(க$�.. இேத ேபா� மNதJ�ள மாைவ உ+�ைடகளாக 
ப*8�0 எ�ைணய*� ேபா>6 ெபா7�0 எ6(க$� . 

5. இ1த உL10 ேபா�டா ேமேல ந�ல ெமாB ெமாB�பாக$� உ�ேள 
மி+0வாக$� இ+(4�. இத-4 ேத3கா� ச>ன: ெபா+�தமான ைச6 8X 
ஆ4�. 

'றி3�:  

வ*+�ப� இ+1தா� ெவ3காய�, ப?ைச மிளகா�, க+ேவ�ப*ைல ேபா�றவ-ைற=� 
ேச/�0( ெகா�ளலா�. 
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உ"ைள.கிழ�' ேபா டா 

ேதைவயான3 ெபா"�க;:  

• உ+ைள(கிழ34 - 1/2 கிேலா 

• ெப7ய ெவ3காய� - 2 

• ப?ைசமிளகா� - 2 

• இOசி - ஒ+ சிறிய�0�6 

• ��6 - 2 ப-க� 

• மOச��� - 1 Tspn 

• மிளகா��� - 1/2 tspn 

• உ����� - 2 tspn 

• க64 - 1 tspn 

• உL�த�ப+�� - 1 tspn 

• கறிேவ�ப*ைல - ஒ+ ெகா�0 

• எ�ெண� - ேதைவயான அள$ 

• கடைல மா$ - 2 க� 

• ஆ�ப?ேசாடா - ஒ+ சி>8ைக (வ*+�ப�ப>டா�) 
• ெகா�தம�லி - சிறிதள$. 

 

ெச)-ைற: 
1. உ+ைள( கிழ3ைக E�த� ெச�0 ேவக ைவ�0 எ6�0 அத� ேம� 

ேதாைல நD(கி ந�றாக மசி�0 ைவ(க$�. ெப7ய ெவ3காய�ைத ெபா8� 
ெபா8யாக நB(கி அைத கிழ34ட� ேச/�0 கல10 ைவ(க$�. 

2. இOசி ம-B� ��ைட ேதா� நD(கிவ*>6 அேதா6 ப?ைச மிளகாைய? 
ேச/�0 அைர�0 எ6�0( ெகா�ள$�. 

3. ஒ+ வாணலிய*� எ�ைண வ*>6 கா�1த0�, க64, உL�த�ப+�� ம-B� 
கறிேவ�ப*ைல ேபா>6 தாள:�த ப*�, அைர�0 ைவ�0�ள இOசி ��6 
வ*Kைத� ேபா>6 ப?ைச வாசைன� ேபாக வத(க$�. 

4. ப*� சிறி0 மOச� �� ம-B� உ�� ேச/�0 சில நிமிட3க� வத(கிய ப*� 
கல(கி ைவ�0�ள உ+ைள( கிழ34 ம-B� ெவ3காய�ைத� ேபா>6 
சிறி0 ேநர� வத(கிய ப*� ெகா�தம�லி இைல ேபா>6 கிளறி இற(கி 
ைவ(க$�. இ�ேபா0 இ�ெனா+ பா�திர�தி� கடைல மா$, ேசாடா ம-B� 
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மNதJ�ள உ��, மOச� ��, மிளகா�� �� ஆகியவ-ைற ஒ�றாக ேச/�0 
சிறி0 த�ணD/ ேச/�0 ெக>8யாக ப*ைச10 ெகா�ள$�. 

5. ப*� ஏ-கனேவ தயா7�0 ைவ�0�ள உ+ைள( கிழ34 மசாலாைவ 
அளவான உ+�ைடகளாக ப*8�0 அைத மாவ*� ேபா>6 எ6�0 
எ�ைணய*� ேபா>6 ெபா7(க$�. 

6. உ+ைளகிழ34 ேபா�டா, சிவ10 ெபா�ன:றமாக ெவ1த0� இற(கி @டாக 
ப7மாற$�.  
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ேக9வர' ேமா�.கள: 

ேதைவயான3 ெபா"�க; 

• ேகUவர4 மா$ - 2 Cup 

• ேமா/ - 4 Glass 

• உ�� - ேதைவயான அள$ 

• சி�ன ெவ3காய� - 50 Gram 

• ப?ைசமிளகா� - 2 

• இOசி - ஒ+ இO? 0�6 

• க64 - 1 ���� 

• எ�ெண� - 1 ���� 

 

ெச)-ைற: 
1. ெவ3காய�, இOசி, ப?ைசமிளகா� ஆகியவ-ைற ெபா8யாக நB(கி( 

ெகா�ள$�. 
2. ஒ+ பா�திர�தி� ேகUவர4 மா$ட� ேமா/ ம-B� உ�� ேச/�0 

கைர(க$�. 
3. இ�ெனா+ பா�திர�ைத அ6�ப*ேல-றி எ�ெண� வ*>6 க64 ேபா>6 

தாள:�த ப*ற4 ெபா8யாக நB(கி ைவ�0�ள ெவ3காய�, இOசி ம-B� 
ப?ைசமிளகாைய� ேபா>6 வத(க$�. 

4. ந�4 வத3கிய ப*�� நா�4 (ளா� த�ணDைர ஊ-றி ெகாதி(க 
ைவ(க$�. ெகாதி�த$ட� ேமா+ட� கல10 ைவ�0�ள மாைவ ஊ-றி( 
மா$ ேவ4� வைர கிளறி இற(க$�. 

5. இ1த ேகUவர4 ேமா/(கள: சா�ப*ட Eைவயாக$�, ஆேரா(கியமான0� 
ஆ4�. 
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ெவ�தய. 'ழ�� 

ேதைவயான3 ெபா"�க; 

• ெவ1தய� - 4 Tspn 

• வரமிளகா� - நா�4 

• ம�லி - 3 Tspn 

• சீரக� - 1 Tspn 

• சி�ன ெவ3காய� - 100 Grams 

• ��6 - 10 ப� 

• �ள: - ஒ+ எAமி?ச�பழ� அள$ 

• ேத3கா� 0+வ� - 1/2 Cup 

• கறிேவ�ப*ைல - ஒ+ ெகா�0 

• உ�� - ேதைவயான அள$ 

• ந�ெல�ெண� - தாள:(க 

• க64, உL�த� ப+�� - தாள:(க 

 

ெச)-ைற: 
1. ெவ1தய�ைத Jத� நா� இரேவ ஊற ைவ�0 வ*ட$�. 
2. வரமிளகா�, ம�லி ம-B� சீரக� இவ-ைற வB�0 அைர(க$�. 
3. ேத3காைய� 0+வ* தன:யாக அைர�0 ைவ(க$�. 
4. சி�ன ெவ3காய�ைத ேதாA7�0 இர�டாக$� ம-B� ��ைட 

ெபா8யாக$� ெவ>8 ைவ(க$�. 
5. அ6�ப*� வாணலிைய ைவ�0 ந�ெல�ெணைய ேத(கர�8 ஊ-றி காய 

ைவ�0 க64, உL�த� ப+�� ம-B� க+ேவ�ப*ைல ேபா>6� தாள:(க$�. 
6. ஊற ைவ�0�ள ெவ1தய�ைத வ8(க>8 எ6�0 வாணலிய*� ேபா>6 

வத(க$�. 
7. இ0 வத3கிய0� ெவ>8 ைவ�0�ள ��6 ம-B� ெவ3காய�ைத� 

ேபா>6 வத(க$�. 
8. ப*� அைர�0 ைவ�தி+(4� மிளகா� வ*Kதிைன ேபா>6 வத(க 

ேவ�6�. ப*� அைர�0 ைவ�0�ள ேத3காைய� ேபா>6 வத(கி, �ள:ைய 
கைர�0 ஊ-றி ேதைவயான அள$ உ�� ேச/�0 4ழ�ைப மிதமான @>8� 
ெகாதி(க வ*ட$�. 

9. 4ழ�� ெகாதி�0 எ�ைண ெதள:1த0� இற(கி ப7மாற$�. 
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க�� இ�லி, ேதாைச 

ேதைவயான3 ெபா"�க; 

• க�� - 1 Cup 

• ப?ச7சி - 1 Cup 

• உL10 - ஒ+ ைக�ப*8 

• ெவ1தய� - சிறி0 

• உ�� - ேதைவயான அள$ 

 

ெச)-ைற: 
க�� மாL: 

1. க��, ப?ச7சி, உL10, ெவ1தய� அைன�ைத=� 5 மண* ேநர� ஊற 
ைவ(க$�. 

2. ஊறிய ப*�, அைன�ைத=� கிைர�ட7� ேபா>6 அைர�0 எ6�0 உ�� 
ேச/�0 கைர�0( ெகா�ள$�. ஒ+ நா� மாைவ �ள:(க வ*ட$�. 

  

க�� இ�லி 
1. �ள:(க ைவ�த மாைவ அ6�த நா� இ>லி த>8� ஊ-றி ந�4 ேவக 

ைவ�0 எ6�0( ெகா�ள$�. 
2. ஆேரா(கியமான, Eைவயான, எள:தாக ெச�ய(R8ய க�� இ>லி தயா/. 

  

க�� ேதாைச 

1. இேத மாைவ( ெகா�6 ேதாைச=� Eடலா�. ேதாைசயாக வா/�பத-4 J� 
மாைவ ெகாOச� த�ணD/ ஊ-றி கைர�0( ெகா�ள$�. 

2. ேதாைச( க�ைல அ6�ப*� ஏ-றி, காய ைவ�0 எ�ெண� தடவ* க�� 
மாைவ க�லி� ஊ-றி பரவலாக ேத��0, எ�ைண வ*>6, இ+�றJ� 
தி+�ப* ேபா>6 ந�றாக ேவக ைவ�0 எ6(க$�. 

3. Eைவயான க�� ேதாைச தயா/.  
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க�� உ3�மா 

ேதைவயான3 ெபா"�க; 

• க�� - ஒ+ Cup 

• ெப. ெவ3காய� - 1 

• ப?ைச மிளகா� - 2 

• இOசி - சிறிய 0�6 

• உL10 - 1 tspn 

• கடைல ப+�� - 1 tspn 

• ெந� - 1 tspn 

• க64 - சிறி0 

• சீரக� - சிறி0 

• கறிேவ�ப*ைல - ஒ+ ெகா�0 

• உ�� - ேதைவயான அள$ 

• ெகா�தம�லி - சிறிதள$ 

 

ெச)-ைற: 
1. ெவ3காய�, ப?ைசமிளகா� ம-B� இOசிைய ெபா8யாக நB(கி( 

ெகா�ள$�. 
2. க�ைப த�ணD7� E�த� ெச�0 வ8�0 எ6(க$�. 
3. E�த� ெச�த க�ைப ஒ+ பா�திர�தி� ேபா>6 ேதைவயான அள$ த�ணD/ 

ஊ-றி ேவக ைவ�0 எ6�0( ெகா�ள$�. 
4. வாணலிய*� ெந� வ*>6, அ0 கா�1த0�, க64, சீரக�, உL10, 

கடைலப+��, கறிேவ�ப*ைல ேபா>6 தாள:�த ப*�� இOசி, ப?ைசமிளகா� 
ம-B� ெவ3காய�ைத? ேச/�0 ந�றாக வத(க$�. 

5. வத3கிய ப*� உ��மாவ*-4 ேதைவயான அள$ த�ணD/ ஊ-றி உ�� 
ேச/�0 ெகாதி(க ைவ(க$�. 

6. ெகாதி வ1த0�, ேவக ைவ�0�ள க�� ேச/�0 கிளறி ெகா�தம�லி இைல 
�வ* ப7மாற$�. 

7. ஆேரா(கியமான, ச�தான Eைவயான ேகா0ைம உ��மா தயா/. 
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ேகாைட.' உக�த -ைளக�#ய ெவ�தய 'ழ�� 

ேதைவயான3 ெபா"�க;: 
• Jைளக>8ய ெவ1தய� - 2 tspn 

• 0+வ*ய ேத3கா� - 2 tspn 

• சி�ன ெவ3காய� - 200 Grams 

• உ7�த��6 - 10 ப� 

• சி�ன ெவ3காய� (வ*K0 அைர(க) - 1 tspn 

• �ள: - சிறிய எAமி?ைச அள$ 

• அ7சி கKவ*ய நD/ - 2 Cup 

• உ�� - ேதைவயான அள$ 

• வB�0 ெபா8(க: 
• மிள4 - 1 tspn 

• சீரக� - 1 tspn 

• உL�த�ப+�� - 1 tspn 

• ப?ச7சி - 1 tspn 

• ெவ�ைள எ� - 1 tspn 

• தன:யா - 2 tspn 

• வர. மிளகா� - 5 (கார�தி-ேக-ப ேச/�0( ெகா�ள$�) 
• Jைளக>8ய ெவ1தய� - 1 tspn 

• கறிேவ�ப*ைல - ஒ+ ெகா�0 

 

தாள:.க: 
• ந�ெல�ெண� 

• க64 

• கறிேவ�ப*ைல - சிறி0 

 

ெச)-ைற: 
1. இர�6 க� த�ணD7� �ள:ைய ஊற ைவ(க$�. சி�ன ெவ3காய� ம-B� 

��ைட ேதாA7�0 ைவ(க$�. 
2. உ7�0 ைவ�0�ள ெவ3காய�தி� சிறிைத ம>6� எ6�0 அைர�0 

ைவ(க$�. 
3. வB�0 ெபா8(க ெகா6(க�ப>6�ள ெபா+>கைள ெவB� வாணலிய*� 

ஒ�ற� ப*� ஒ�றாக ேச/�0 ந�றாக வB�0 ெபா8�0( ெகா�ள$�. 
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4. ேத3கா�� 0+வைல=� ேலசாக ெவB� வாணலிய*� வத(கி வ*Kதாக 
அைர�0( ெகா�ள$�. 

5. இ�ெபாK0 வாணலிய*� எ�ெண� ஊ-றி, க64, கறிேவ�ப*ைல ேபா>6 
தாள:�த ப*�, மNதJ�ள ெபா8(காம� ைவ�0�ள Jைளக>8ய 
ெவ1தய�ைத எ�ெணய*� ேபா>6 வத(க$�. 

6. ப*� அைர�0 ைவ�0�ள சி�ன ெவ3காய�ைத? ேச/�0 ப?ைச வாசைன 
ேபா4� வைர வத(கிய ப*� ேதாA7�0 ைவ�0�ள சி�ன ெவ3காய� 
ம-B� ��ைட ேச/�0 ந�றாக வத(க ேவ�6�. 

7. ப*� ஊறைவ�0�ள �ள:ைய( கைர�0 ஊ-றி ேதைவயான அள$ உ�� 
ேச/�0 ந�றாக ெகாதி(க ைவ(க$�. 

8. 4ழ�� ெகாதி(க ஆர�ப*�த0� வB�0� ெபா8�0 ைவ�0�ள �ைள 
ேச/�0 ந�றாக 4ழ�ைப ெகாதி(க வ*ட$�. 

9. ப*� அைர�த ேத3காைய 4ழ�ப*� ஊ-றி 4ழ�� ந�றாக ெகாதி�0 
எ�ெண� ேமேல மித(4� வைர ெகாதி(கவ*>6 இற(க$�. 

10. Eைவயான, உடA(4 4ள:/?சியான Jைளக>8ய ெவ1தய 4ழ�� ெர8. 
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ெவ;ள6.கா) ெவ�காய ேமா� 

ேதைவயான3 ெபா"�க;: 
• ேமா/ - 3 க� 

• ெவ�ள7(கா� - 1 

• ெப. ெவ3காய� - 1 

• ெப+3காய�ெபா8 - 1/2 Tspn 

• ஜDரக�ெபா8 - 1/2 Tspn 

• உ�� - ேதைவயான அள$ 

• ெகா�0ம�லி இைல - ஒ+ ைக�ப*8 

 

ெச)-ைற: 
1. ெவ�ள7(கா� ம-B� ெவ3காய�ைத� ேதா� நD(கிவ*>6 

2. ெவ�ள7, ெவ3காய� ேதா� நD(கி 0+வ* மி(சிய*� ைநசாக அைர�0 
எ6�0( ெகா�ள$�. 

3. ஒ+ பா�திர�தி� ேமாைர ஊ-றி அதி� அைர�0 ைவ�0�ள வ*K0, உ��, 

ெப+3காய� ெபா8, ஜDரக� ெபா8 ம-B� ெகா�0ம�லி இைல ேச/�0 
ந�றாக கல(கி ஃ�7>ஜி� சிறி0 ேநர� ைவ�த ப*�� ப7மாற$�. 
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<�' இளந�� 

 

ேதைவயான3 ெபா"�க;: 
• Y34 - 10 

• இளநD/ - 3 

• எAமி?ச� பழ� - 2 

• ந�னா7 ச/ப� - அைர க� 

• த�ண D/ - 2 ட�ள/ 

• ஐ� க>8 - ேதைவயான அள$ 

 

ெச)-ைற: 
1. Y3ைக ேதா� நD(கிவ*>6 மி(சிய*� ேபா>6 ஒ+ E-B அைர�0 எ6�0( 

ெகா�ள$�. 
2. இளநDைர சீவ* வK(ைக=ட� ேச/�0 ஒ+ பா�திர�தி� எ6�0( 

ெகா�ள$�. 
3. எAமி?ச� பழ�ைத� ப*ழி10 சாB எ6�0( ெகா�ள$�. 
4. ஒ+ பா�திர�தி�, அைர�0 எ6�0 ைவ�0�ள Y34, வK(ைக=ட� ேச/1த 

இளநD/, ப*ழி10 ைவ�0�ள எAமி?ச� பழ� சாB, ந�னா7 ச/ப� ம-B� 
ேதைவயான அள$ த�ண D/ ேச/�0 ந�றாக கல10 ெகா�ள$�. 

5. கல10 ைவ�0�ள பான�ைத ட�ள7� ஊ-றி சில ஐ� க>8கைள ேபா>6 
ப7மாற$�. 

6. ஜி� ஜி� Y34 இளநD/ தாயா/. 
 

'றி3�: 
ஐ� ேச/�த வ*+�பாதவ/க� அதைன தவ*/�0( ெகா�ளலா�.  
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<�' ஜூ� 

 ேதைவயான3 ெபா"�க; 

• இள� Y34 - 10 

• பா� - 4 க� 

• ச/(கைர - 1/4 க� 

 

ெச)-ைற: 
1. பாைல கா�?சி ஆற ைவ�0 எ6�0( ெகா�ள$�. 
2. Y34கைள ேதா� நD(கிவ*>6, மி(�ய*� ேபா>6 ஒ+ E-B அைர�0 

எ6�0( ெகா�ள$�. 
3. ஒ+ பா�திர�தி� அைர�0 ைவ�0�ள Y34ட� கா�?சி ஆற ைவ�0�ள 

பாைல=� ச/(கைரைய=� ேச/�0 ந�றாக கல10 ெகா�ள$�. 
4. இதைன அைர மண* ேநர� ப*7>ஜி� ைவ�த ப*�� ப7மாறலா�.  
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ெவ�தய.கீைர >�! 

ேதைவயான3 ெபா"�க; 

• 0வர� ப+�� - 50 Gram 

• ெவ1தய(கீைர - 1 க>6, 

• ெப. ெவ3காய� - 1 

• த(காள: - 1 

• கா�1த மிளகா� - 2 

• சீரக� - 1 Tspn 

• ப. அ7சி - 1 Tspn 

• மOச� �� - a pinch 

• க64 - 1/2 Tspn 

• எ�ெண� - 1 Tspn 

• உ�� - ேதைவயான அள$. 
• க+ேவ�ப*ைல - சிறி0 

 

ெச)-ைற: 
1. 0வர� ப+�ைப 4(க7� ேபா>6 ேவக ைவ�0 எ6�0( ெகா�ள$�. 
2. ெவ1தய( கீைரைய E�த� ெச�0 ெபா8யாக ெவ>8( ெகா�ள$�. 
3. ெவ3காய� ம-B� த(காள:ைய ெபா8யாக ெவ>8( ெகா�ள$�. 
4. ெவB� வாணலிய*� சீரக�, அ7சி ம-B� மிளகாைய ேச/�0 சில 

நிமிட3க� வB�0� ப*� ெபா8�0( ெகா�ள$�. 
5. இ�ெபாK0 ேவக ைவ�0�ள ப+��ட�, கீைர, ெவ3காய�, த(காள: ம-B� 

உ�� ேச/�0 ேவக ைவ(க$�. 
6. கீைர ெவ1த0� ெபா8�0 ைவ�0�ள ெபா8ைய� ேபா>6 ஒ+ ெகாதி 

வ*>6 இற(க$�. வாணலிய*� எ�ைண ஊ-றி க64 ம-B� 
க+ேவ�ப*ைல� ேபா>6 தாள:�0 கீைரய*� ெகா>8 கிளற$�. ' 
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Pepper-Mint Lemonade 

 Ingredients 

• Lemon - 2 

• White Sugar - 1/2 Cup 

• Fresh Mint - 1 Springs 

• Water - 1 1/2 Ltr to 2 Ltrs 

• Red Chilli or Green Chilli - 1 

 

Method: 

1. Sqeeze the limes and store the juice in a bowl. 

2. In a large bowl Add sugar to lime juice and stir it until dissolved. 

3. Then Add Mint Springs and stir again. 

4. Now Add Water and mix well. Then add sliced chillies. 

5. Cover the bowl with a lid. Keep it in a fridge for 4-6 hours. 

6. Drink it after the time.  
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க�! 3?� சால� (Curd Fruit Salad): 

ேதைவயான3 ெபா"�க;: 
• ெக>8யான தய*/ - 1 Cup 

• ஆ�ப*� - 1 

• அ�னாசி - 2 Slices 

• திரா>ைச - 200 Grams 

• மா�பழ� - 1 

• �>ராெப7 - 5 

• உ�� - 1/4 Tspn 

• ச/(கைர - ேதைவயான அள$ 

 

ெச)-ைற: 
1. தய*+ட� உ�� ம-B�, ச/(கைர ேச/�0 மி(ஸிய*� த�ணD/ ேச/(காம� 

ந�4 அைர�0 எ6�0( ெகா�ள$�. 
2. ெகா6(க�ப>6�ள பழ3க� அைன�ைத=� ஒேர அளவ*� ெவ>8 

எ6(க$�. 
3. ெவ>8 ைவ�0�ள பழ3க� அைன�ைத=� அைர�0 ைவ�0�ள தய*+ட� 

கல10 ெகா�ள$�. 
4. எள:தான ச�தான க/6 �[> சால> தயா/.  

  



 

www.penmai.com  42 

ANGU APARNA’s @ Aparna’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

ெவ;ள6.கா) ெவ�காய ேமா� (Cucumber Onion Mor) 

ேதைவயான3 ெபா"�க;: 
• ேமா/ - 2 க� 

• ெவ�ள7(கா� - ஒ�B 

• ெப. ெவ3காய� - ஒ�B 

• ெப+3காய�ெபா8 - 1/2 ���� 

• ஜDரக�ெபா8 - 1/2 ���� 

• உ�� - ேதைவயான அள$ 

• ெகா�0ம�லி இைல - ஒ+ ைக�ப*8 

 

ெச)-ைற: 
1. ெவ�ள7(கா� ம-B� ெவ3காய�ைத ேதா� நD(கி 0+வ* மி(சிய*� 

ைநசாக அைர�0 எ6�0( ெகா�ள$�. 
2. ேமா7� அைர�0 ைவ�0�ள ெவ�ள7(கா� ம-B� ெவ3காய�, உ��, ெப. 

ெபா8, சீரக�ெபா8 ம-B� ெகா�தம�லி இைல ேச/�0 ந�றாக கல(கிய 
ப*� ப*7>ஜி� அைர மண* ேநர� ைவ�த ப*� 48�பத-4 பய�ப6�த$�.  
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கி�ன:3 பழ ஜூ� (Kirni Fruit Juice) 

ேதைவயான3 ெபா"�க; 

• கி/ன:� பழ� - ஒ�B 

• பா� - ஒ+ ட�ள/ 

• ஐ� க>8 - ேதைவ(ேக-ப 

• நா>6? ச/(கைர - Eைவ(4� ேதைவயான அள$ 

 

ெச)-ைற: 
1. கி/ன:� பழ�ைத ேதா� நD(கி ெவ>8 ைவ(க$�. 
2. மி(ஸிய*� ெவ>8 ைவ�0�ள கி/ன:� பழ� 0�6க�, பா�, நா>6?ச/(கைர 

ம-B� ஐ�க>8 ேபா>6 ந�றாக அைர�0 எ6(க$�. 
3. Eைவயான கி/ன: ஜூ� ெர8. இதைன ப*7>ஜி� ைவ�0 ப*� 48(கலா�. 

 

'றி3�: 
ேகாைட(4 மிக$� ஏ-ற பான� இ0. நா>6? ச/(கைர இ�ைல எ�றா�, 

ெவ�ல�ைத� �� ெச�0 ேச/�0( ெகா�ளலா�.  
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<�' பாயாச� (Nungu Payasam) 

 

ேதைவயான3 ெபா"�க;: 
• இள� Y34 - 6 

• ஏல(கா� - 2 

• பா� - 3 க� 

• ச/(கைர - ேதைவயான அள$ 

  

ெச)-ைற: 
1. Jதலி� Y3ைக ேதா� நD(கி E�த� ெச�0 அதைன ைகயா� மசி�0( 

ெகா�ள$�. 
2. பாைல( கா�?சி ஆற ைவ�0 எ6�0( ெகா�ள$�. 
3. ச/(கைர=ட� ஏல(காைய ேச/�0 மி(சிய*� ெபா8�0 எ6�0( 

ெகா�ள$�. 
4. இ�ேபா0 பாலி� மசி�0 ைவ�0�ள Y34, ெபா8�0 ைவ�0�ள ஏல(கா� 

ம-B� ச/(கைர ஆகியவ-ைற ஒ�றாக கல10 பாயச� பத�தி-4 
கல(க$�. 

5. Eைவயான Y34 பாயாச� தயா/. 
6. சிறி0 ேநர� ப*7>ஜி� ைவ�0 ப*� 48(கலா�. 
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Channa Pulao 

Ingredients: 

• Basmathi rice - 2 Cups 

• Dry Channa - 1 Cup (Soak the Channa overnight and pressure cook for 3 whistle 

with little salt) 

• Small Onion - 1 cup (Finely Chopped & 10 nos for paste) 

• Tomato - 3 (Medium size) 

• Garlic - 2 (Big size) 

• Red chilli - 4 

• Greenchilli - 2 

• Grated Coconut - 1/4 Cup 

• Dry methi leaves - 1 tspn 

• Garam masala - 1/2 tspn 

• Bay leaf - 1 

• Cinnamon - 1 Small Stick 

• Cloves - 2 

• Cardamon - 2 

• Jeera - 2 tspn 

• Oil - as needed 

• Salt - as needed 

• Sugar - a pinch 

 

Preparation: 

Make the paste of the following. 

• Garlic Onion Paste: 

• 1 Garlic 
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• Red chili 

• Jeera 

• Small Onions (10) 

• Fry these ingredietns with a tsp of oil and then grind with coconut. 

• Tomato Paste: 

• Grind the tomatoes and keep it aside. 

 

Method: 

1. Soak the Basmati Rice for 7-10 mins and then fry it with a table spoon of Ghee. 

2. In an another pan, heat oil and add Cloves, Cinnamon, Cardamon and Bay leaf. 

3. Now add chopped Small Onions, Garlic, Green Chilli. Fry for some mins. Then 

add grounded garlic onion paste and fry it still raw smell goes. 

4. Now add tomato paste and stir it well. 

5. Then add Channa, Salt, Methi leaves, Sugar and Garam Masala and Cook it 

well. 

6. Now add Basmati Rice & Water and pressure cook it. ( 1 1/2 cup water for 1 cup 

basmati rice) 

7. Tasty Channa Pulao is ready. Serve hot with Raita.  
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Aloo Gobi with Channa Dal 

Ingredients: 

• Cauliflower - 1 (Medium Size) 

• Potato - 2 Nos (Medium Size) 

• Channa - 1 Cup (Soaked and Boiled) 

• Cumin Seeds - 1/2 tspn 

• Onion - 1 (Medium Size) (Finely Chopped) 

• Ginger - 1" 

• Turmeric Powder - 1/2 tspn 

• Salt - As needed 

• Coriander Seeds - 2 tspn (Ground It) 

• Garam Masala - 1 tspn 

• Coriander Leaves - Handful 

• Tomato - 1 

 

Method: 

1. Chop the potatoes into medium size cubes. 

2. Chop the Cauliflower into medium size cubes. Boil with water and dry it. 

3. Chop the tomatoes finely. In a pan heat oil, Add Cumin Seeds and fry it turns 

golden brown colour.  Now add chopped onions and saute it. 

4. Add Chopped Potatoes, Tomatoes, Turmeric Powder, Boiled Channa, Salt and 

Mix well. Close the lid and allow it to cook for 10 mins. 

5. Afterwards, Add Chopped and boiled Cauliflower Pieces and Ginger. Saute it for 

some mins. Again cover the lid and cook for an additional 10-15 mins. 

6. Now add Coriander Powder and Garam Masala. Stir for a minute. 

7. Spicy and Hot Aloo Gobi with Channa Dal is ready to serve. 

8. Garnish the recipe with Cilantro Leaves and Serve hot.  
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ப+ைச ப�டாண� 'ழ�� 

 

ேதைவயான ெபா"�க; 

• ப?ைச ப>டாண* - 1 . 

• சி�ன ெவ3காய� - 200 Gram 

• சீரக� - 2 tspn 

• ேசா�� - 1 tspn 

• ப>ைட - 1/4 inch sice 

• மிளகா�� �� - 1/2 tspn 

• ம�லி� �� - 1 1/2 tspn 

• த(காள: - 1 

• கறிேவ�ப*ைல 

• ��6 - 1 

• இOசி - 1 இO? 

• எ�ெண� - ேதைவயான அள$. 
• உ�� - ேதைவயான அள$. 
• ெகா�தம�லி இைல - சிறிதள$. 
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ெச)-ைற 
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1. ப?ைச ப>டாண*ைய ஊற ைவ�0 ேவக ைவ�0 எ6�0( ெகா�ள$�. 
2. சி�ன ெவ3காய�ைத ேதா� உ7�0 ைவ�0( ெகா�ள$�. 
3. இOசி ம-B� ��ைட அைர�0 எ6�0( ெகா�ள$�. 
4. ஒ+ வாணலிய*� எ�ைண வ*>6, சீரக�, ேசா��, ப>ைட, ேபா>6 தாள:�த 

ப*�, உ7�0 ைவ�0�ள ெவ3காய�, 5 ��6 வ*�ைலக� ேச/�0 ந�4 
ெபா�ன:றமாக வத(க$�. 

5. ப*ற4 ம�லி��� ம-B� மிளகா�� �� ேச/�0 2 நிமிட3கL(4 வத(கி 
இற(க$�. 

6. ெகாOச� ஆறிய0� இதைன மி(சிய*� ேபா>6 ைமய அைர�0 எ6(க$�. 
7. ப*ற4, ஒ+ பா�திர�தி� எ�ைண வ*>6 கா�1த0�, க64, க+ேவ�ப*ைல, 

ேபா>6 தாள:�த ப*�� நB(கி ைவ�0�ள ெவ3காய�, இOசி ��6 வ*K0 
ேபா>6 ப?ைச வாசைன ேபா4� வைர வத(கிய ப*ற4 த(காள:ைய? ேச/�0 
வத(கிய ப*� அைர�0 ைவ�0�ள மசாலாைவ ேச/�0 சில நிமிட3க� 
கிளறி வ*ட$�. 
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8. ப*� ேதைவயான அள$ த�ணD/ ம-B� உ�� ேச/�0 4ழ�ைப ெகாதி(க 
வ*ட$�. 5 நிமிட3கL(4 ப*ற4 ேவக ைவ�0�ள ப?ைச ப>டாண*ைய� 
ேபா>6 4ழ�� பத�தி-4 வ+� வைர ெகாதி(க வ*ட$�. 

9. 4ழ�� ெகாதி�த0� இற(கி ெகா�தம�லி இைல �வ* ப7மாற$�. 
10. இ0 இ>லி ம-B� ச�பா�தி ஏ-ற 4ழ�� வைகயா4�.  
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-"�ைக. கீைர ேமா�. 'ழ�� 

ேதைவயான ெபா";க;  

• J+3ைக( கீைர - ஒ+ க>6 

• 0வர� ப+�� - 100 Gram 

• கடைல� ப+�� - 100 Gram 

• மிளகா� வ-ற� - 5 

• ப?ச7சி - 25 Gram 

• மOச� �� - 1/2 tspn 

• தன:யா - 1 tspn 

• ேத3கா�� 0+வ� - 1/4 Cup 

• ெப+3காய��� - சிறிதள$ 

• க64, உL�த�ப+�� - 1 tspn 

• �ள:�த தய*/ - 1/2 Cup 

• உ�� - ேதைவயான அள$ 

 

ெச)-ைற  

1. கீைரைய ஆ�10 த�ணD/ வ*>6 அலசி E�த� ெச�0, அைர ��� மOச� 
�� ேச/�0 ேவகைவ(க$�. 

2. ப*ற4, கடைல� ப+��, 0வர� ப+��, ப?ச7சி, மிளகா� வ-ற�, தன:யா, 

ேத3கா�� 0+வ�, ெப+3காய� ஆகியவ-ைற வB�0 ைமய அைர�0 
எ6�0( ெகா�ள$�. 

3. கீைர ந�றாக ெவ1த ப*� அதி� அைர�த மசாலாைவ( ெகா>8( கிளற$�. 
4. ப*� வாணலிய*� எ�ெண� வ*>6 க64, உL�த� ப+��, கறிேவ�ப*ைல 

ஆகியவ-ைற� தாள:�0 கீைரய*� ேச/�0 �ள:�த தய*ைர=� ஊ-றி 
ந�றாக கல(க$�. 

5. கீைர ேமா/(4ழ�� ந�றாக ெகாதி�0 வ+� ேபா0, ேதைவயான அள$ உ�� 
ேச/�0 இற(க$�. 

6. Eைவயான J+3ைக( கீைர ேமா/(4ழ�� ெர8. 
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� ! 'ழ�� 

ேதைவயான ெபா"�க; 

• ��6 - 6 (ெப7ய0) 
• சி�ன ெவ3காய� - 100 Gram 

• சீரக� - 2 tspn 

• மிள4 - 3 

• வரமிளகா� - 4 

• ம�லி��� - 1 1/2 tspn 

• த(காள: - 1 

• கறிேவ�ப*ைல 

• இOசி - 1 இO? 

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

 

ெச)-ைற 

1. சி�ன ெவ3காய�ைத ேதா� உ7�0 JKதாக ைவ�0( ெகா�ள$�. 
2. ஐ10 ��6கைள ேதாA7�0 ைவ�0( ெகா�ள$�. இOசி ம-B� ஒ+ 

��ைட அைர�0 எ6�0( ெகா�ள$�. ஒ+ வாணலிய*� எ�ைண வ*>6, 

சீரக�, க+ேவ�ப*ைல, மிள4, வர மிளகா� ேபா>6 தாள:�த ப*�, உ7�0 
ைவ�0�ள ெவ3காய� ம-B� 5 ��6 வ*�ைலக� ேச/�0 ந�4 
ெபா�ன:றமாக வத(கிய ப*� த(காள:ைய=� ேச/�0 வத(கி ப*� ம�லி� 
�� ேச/�0 வத(கி இற(க$�. இ�ெபாK0, வB�0 ைவ�0�ளவ-ைற @6 
4ைற1த0� மி(சிய*� ேபா>6 ைமய அைர�0 எ6�0( ெகா�ள$�. 

3. ப*ற4, ஒ+ 4(க7� எ�ைண வ*>6 கா�1த0�, க64, க+ேவ�ப*ைல 
ேபா>6 தாள:�த ப*�� இOசி ��6 வ*K0 ேபா>6 ப?ைச வாசைன 
ேபா4� வைர வத(கிய ப*ற4 ெவ>8 ைவ�0�ள மNதJ�ள ��6 
வ*�ைலகைள� ேபா>6 மிதமாக வத(கிய ப*�� அைர�0 ைவ�0�� 
மசாலா ம-B� ேதைவயான அள$ உ�� ேச/�0 4ழ�ைப ெகாதி(க 
ைவ(க$�. 4ழ�� ெகாதி�த0� இற(கி ெகா�தம�லி இைல �வ* 
ப7மாற$�. 

'றி3�: வ*+�பமானா�, மசாலா அைர(4� ெபாK0, ேத3காைய=� ேச/�0 
அைர�0( ெகா�ளலா�. 
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த.காள:. 'ழ�� 

ேதைவயான ெபா"�க; 

• த(காள: - 6 

• சி�ன ெவ3காய� – 100 Gram 

• 0+வ*ய ேத3கா� – 3 tspn 

• கா�1த மிளகா� – 7 

• J1தி7�ப+�� - 5 

• கசகசா – 1 Tspn 

• ம�லி வ*ைத – 1 Tspn 

• சீரக� – ½ tspn 

• மிள4 - 6 

• உ�� – ேதைவயான அள$ 

• தாள:(க  

• க64 - ½ tspn 

• எ�ெண� - ேதைவயான அள$ 

• ேசா�� - ¼ tspn 

 

ெச)-ைற  

1. த(காள:ைய ந�றாக கKவ*, E6 த�ணD7� சிறி0 ேநர� ேவக ைவ�0 
ேதாைல உ7�0 ந�றாக மசி�0( ெகா�ள$�. 

2. ேத3கா�� 0+வ�, மிளகா�, J1தி7, கசகசா, உ��, ம�லி, சீரக�, மிள4 
ஆகியவ-ைற வB�0 ைமய அைர�0( ெகா�ள$�. 

3. சி�ன ெவ3காய�ைத ேதா� நD(கி ெபா8யாக ெவ>8( ெகா�ள$�. 
4. வாணலிய*� எ�ைண வ*>6 க64, ேசா�� தாள:�0 ெபா8யாக நB(கிய 

ெவ3காய�ைத=�, த(காள:ைய=� ேச/�0 ப?ைச வாசைன ேபாக வத(கிய 
ப*� அைர�0 ைவ�0�ள வ*Kைத� ேபா>6 வத(கி சிறி0 த�ணD/ வ*>6 
ெகாதி�0 சிறி0 4ழ�� பத�தி-4 வ10 எ�ெண� ேமேல மித(4� ேபா0 
இற(க$�. 

5. Eைவயான த(காள:( 4ழ�� தயா/. 
6. இ>லி, கள: ேபா�றவ-றி(4 ஏ-ற 4ழ�� வைக ஆ4�.  
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காலிப�ளவ� 'ழ�� 

 

ேதைவயான ெபா"�க; 

• காலிப*ளவ/ - 1 சிறிய0. 
• சி�ன ெவ3காய� - 150 Gram 

• ம�லி வ*ைத - 50 Gram 

• சீரக� - 2 tspn 

• மிள4 - 4 

• வரமிளகா� - 4 to 5 

• ேத3கா� - 1/4 க� 

• கறிேவ�ப*ைல 

• ��6 - 1 

• இOசி - 1 இO? 

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



 

www.penmai.com  56 

ANGU APARNA’s @ Aparna’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

 

ெச)-ைற 

1. சி�ன ெவ3காய�ைத ேதா� உ7�0 ைவ�0( ெகா�ள$�. ேத3காைய 
0�6களாக நB(கி( ெகா�ள$�. 

2. இOசி ம-B� ��ைட அைர�0 எ6�0( ெகா�ள$�. 
3. ஒ+ வாணலிய*� எ�ைண வ*>6, சீரக�, க+ேவ�ப*ைல, மிள4, ேபா>6 

தாள:�த ப*�, உ7�0 ைவ�0�ள ெவ3காய� ம-B� 5 ��6 வ*�ைலக� 
ேச/�0 ந�4 ெபா�ன:றமாக வத(கி தன:ேய எ6�0( ெகா�ள$�. 

4. ப*� ம�லி ம-B� வர மிளகா� இர�ைட=� வB�0 தன:ேய எ6�0( 
ெகா�ள$�. 

5. காலிப*ளவைர அளவான 0�6களாக நB(கிய ப*�, ெகாதி(க ைவ�0�ள 
E6 த�ண*ய*� ேபா>6 5 நிமிட3கL(4 வ*>6 ப*� த�ணD/ வ8(க>8 
தன:ேய எ6�0 ைவ(க$�. 

6. இ�ெபாK0, வB�0 ைவ�0�ளவ-ைற ஒ�றாக ேபா>6 அதQட� நB(கி 
ைவ�0�ள ேத3காைய=� ேச/�0 ைமய அைர�0 எ6�0( ெகா�ள$�. 

7. ப*ற4, ஒ+ பா�திர�தி� எ�ைண வ*>6 கா�1த0�, க64, க+ேவ�ப*ைல 
ேபா>6 தாள:�த ப*�� இOசி ��6 வ*K0 ேபா>6 ப?ைச வாசைன 
ேபா4� வைர வத(கிய ப*ற4 அைர�0 ைவ�0�ள மசாலாைவ ேச/�0 சில 
நிமிட3க� கிளறி வ*ட$�. 

8. ப*� ேதைவயான அள$ த�ணD/ ம-B� உ�� ேச/�0 4ழ�ைப ெகாதி(க 
வ*ட$�. 4ழ�� ெகா�தி வ1த$ட�, இற(4வத-4 ஒ+ 5 -10 நிமிட3கL(4 
J�� காலிப*ளவ/ 0�6கைள� ேபா>6 ெகாதி(க ைவ(க$�. 

9. காலிப*ளவ/ ெவ1த0� 4ழ�ைப இற(கி ெகா�தம�லி இைல �வ* 
ப7மாற$�. 

10. இ0 சாத� ம-B� இ>லி(4 ஏ-ற 4ழ�� வைகயா4�.  
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ம�ட� 'ழ�� 

ேதைவயான ெபா"�க; 

• ம>ட� - 1/2 கிேலா 

• சி�ன ெவ3காய� - 200 Gram 

• ம�லி வ*ைத - 100 Gram 

• சீரக� - 3 tspn 

• மிள4 - 5 

• வரமிளகா� - 4 to 5 

• கறிேவ�ப*ைல 

• ��6 - 1 

• இOசி - 1 இO? 

• எ�ெண� - ேதைவயான அள$. 
• உ�� - ேதைவயான அள$. 
• ெகா�தம�லி இைல - சிறிதள$. 
• எ�ெண� - வத(க 

 

ெச)-ைற 

1. சி�ன ெவ3காய�ைத ேதா� உ7�0 JKதாக ைவ�0( ெகா�ள$�. 
2. இOசி ம-B� ��ைட அைர�0 எ6�0( ெகா�ள$�. 
3. ம>டைன அளவான 0�6களாக ெவ>8 ந�றாக கKவ* எ6�0( 

ெகா�ள$�. 
4. ஒ+ வாணலிய*� எ�ைண வ*>6, சீரக�, க+ேவ�ப*ைல, மிள4, ேபா>6 

தாள:�த ப*�, உ7�0 ைவ�0�ள ெவ3காய� ம-B� 5 ��6 வ*�ைலக� 
ேச/�0 ந�4 ெபா�ன:றமாக வத(கி தன:ேய எ6�0( ெகா�ள$�. 

5. ப*� ம�லி ம-B� வர மிளகா� இர�ைட=� வB�0 தன:ேய எ6�0( 
ெகா�ள$�. 

6. இ�ெபாK0, வB�0 ைவ�0�ளவ-ைற ஒ�றாக ேபா>6 ைமய அைர�0 
எ6�0( ெகா�ள$�. 

7. ப*ற4, ஒ+ 4(க7� எ�ைண வ*>6 கா�1த0�, க64, க+ேவ�ப*ைல 
ேபா>6 தாள:�த ப*�� இOசி ��6 வ*K0 ேபா>6 ப?ைச வாசைன 
ேபா4� வைர வத(கிய ப*ற4 கKவ* ைவ�0�ள ம>ட� 0�6கைள� 
ேபா>6 அைர உ�� ேச/�0 5-லி+10 10 நிமிட3கL(4 வத(கிய ப*�� 
4(கைர S8 3-4 வ*சி� வ*ட$�. 
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8. ப*� வ*சி� அட3கிய0� மN�6� அ6�ப*� ைவ�0 அைர�0 மசாலா 
ம-B� ேதைவயான அள$ உ�� ேச/�0 ப?ைச வாசைன ேபா4� வைர 
ெகாதி(க ைவ(க$�. 

9. 4ழ�� ெகாதி�த0� இற(கி ெகா�தம�லி இைல �வ* ப7மாற$�. 
'றி3�: 
வ*+�பமானா�, மசாலா அைர(4� ெபாK0, ேத3காைய=� ேச/�0 அைர�0( 
ெகா�ளலா�.  
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சி.க� 'ழ�� 

ேதைவயான ெபா"�க; 

• சி(க� - 1/2 கிேலா 

• சி�ன ெவ3காய� - 200 Gram 

• ம�லி வ*ைத - 100 Gram 

• சீரக� - 3 tspn 

• மிள4 - 5 

• வரமிளகா� - 4 to 5 

• கறிேவ�ப*ைல 

• ��6 - 1 

• இOசி - 1 இO? 

• எ�ெண� - ேதைவயான அள$. 
• உ�� - ேதைவயான அள$. 
• ெகா�தம�லி இைல - சிறிதள$. 
• எ�ெண� - வத(க 

 

ெச)-ைற 

1. சி�ன ெவ3காய�ைத ேதா� உ7�0 JKதாக ைவ�0( ெகா�ள$�. 
2. இOசி ம-B� ��ைட அைர�0 எ6�0( ெகா�ள$�. 
3. சி(கைன அளவான 0�6களாக ெவ>8 ந�றாக கKவ* எ6�0( 

ெகா�ள$�. 
4. ஒ+ வாணலிய*� எ�ைண வ*>6, சீரக�, க+ேவ�ப*ைல, மிள4, ேபா>6 

தாள:�த ப*�, உ7�0 ைவ�0�ள ெவ3காய� ம-B� 5 ��6 வ*�ைலக� 
ேச/�0 ந�4 ெபா�ன:றமாக வத(கி தன:ேய எ6�0( ெகா�ள$�. 

5. ப*� ம�லி ம-B� வர மிளகா� இர�ைட=� வB�0 தன:ேய எ6�0( 
ெகா�ள$�. 

6. இ�ெபாK0, வB�0 ைவ�0�ளவ-ைற ஒ�றாக ேபா>6 ைமய அைர�0 
எ6�0( ெகா�ள$�. 

7. ப*ற4, ஒ+ 4(க7� எ�ைண வ*>6 கா�1த0�, க64, க+ேவ�ப*ைல 
ேபா>6 தாள:�த ப*�� இOசி ��6 வ*K0 ேபா>6 ப?ைச வாசைன 
ேபா4� வைர வத(கிய ப*ற4 கKவ* ைவ�0�ள ம>ட� 0�6கைள� 
ேபா>6 அைர உ�� ேச/�0 5-லி+10 10 நிமிட3கL(4 வத(கிய ப*�� 
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அைர�0 ைவ�0�� மசாலா ம-B� ேதைவயான அள$ உ�� ேச/�0 
சி(க� ேவ4� வைர 4ழ�ைப ெகாதி(க ைவ(க$�. 

8. 4ழ�� ெகாதி�த0� இற(கி ெகா�தம�லி இைல �வ* ப7மாற$�. 
 

'றி3�: 
வ*+�பமானா�, மசாலா அைர(4� ெபாK0, ேத3காைய=� ேச/�0 அைர�0( 
ெகா�ளலா�.  
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காலிப�ளவ� 'ழ�� (இ�ெனா" -ைற) 

 

ேதைவயான ெபா"�க; 

• காலிப*ளவ/ - 1 . 

• சி�ன ெவ3காய� - 200 Gram 
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• சீரக� - 2 tspn 

• மிள4 - 4 

• ேசா�� - 1 tspn 

• ப>ைட - 1/4 inch sice 

• வரமிளகா� - 5 

• ம�லி� �� - 2 tspn 

• த(காள:, ��6 – 1 each 

• கறிேவ�ப*ைல 

• இOசி - 1 இO? 

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

 

ெச)-ைற 

1. சி�ன ெவ3காய�ைத ேதா� உ7�0 ைவ�0( ெகா�ள$�. இOசி ம-B� 
��ைட அைர�0 எ6�0( ெகா�ள$�. 

2. ஒ+ வாணலிய*� எ�ைண வ*>6, சீரக�, ேசா��, ப>ைட, மிள4, ேபா>6 
தாள:�த ப*�, உ7�0 ைவ�0�ள ெவ3காய�, வர மிளகா� ம-B� 5 ��6 
வ*�ைலக� ேச/�0 ந�4 ெபா�ன:றமாக வத(க$�. 

3. ெவ3காய� வத3கிய0� த(காள:ைய நா�காக ெவ>8 ெவ3காய�0ட� 
ேபா>6 சில நிமிட3கL(4 வத(க$�. 

4. த(காள: வத3கிய0 ம�லி��� ேச/�0 2 நிமிட3கL(4 வத(கி 
இற(க$�. ெகாOச� ஆறிய0� இதைன மி(சிய*� ேபா>6 ைமய அைர�0 
எ6(க$�. காலிப*ளவைர அளவான 0�6களாக நB(கிய ப*�, ெகாதி(க 
ைவ�0�ள E6 த�ண*ய*� ேபா>6 5 நிமிட3கL(4 வ*>6 ப*� த�ணD/ 
வ8(க>8 தன:ேய எ6�0 ைவ(க$�. 

5. ப*ற4, ஒ+ பா�திர�தி� எ�ைண வ*>6 கா�1த0�, க64, க+ேவ�ப*ைல, 

ேபா>6 தாள:�த ப*�� இOசி ��6 வ*K0 ேபா>6 ப?ைச வாசைன 
ேபா4� வைர வத(கிய ப*ற4 அைர�0 ைவ�0�ள மசாலாைவ ேச/�0 சில 
நிமிட3க� கிளறி வ*ட$�. ப*� ேதைவயான அள$ த�ண D/ ம-B� உ�� 
ேச/�0 4ழ�ைப ெகாதி(க வ*ட$�. 4ழ�� ப?ைச வாசைன ேபா� ெகாதி 
வ1த$ட�, இற(4வத-4 ஒ+ 5 -10 நிமிட3கL(4 J�� காலிப*ளவ/ 
0�6கைள� ேபா>6 ெகாதி(க ைவ(க$�. 

6. காலிப*ளவ/ ெவ1த0� 4ழ�ைப இற(கி ெகா�தம�லி இைல �வ* 
ப7மாற$�. இ0 சாத� ம-B� இ>லி(4 ஏ-ற 4ழ�� வைகயா4�.  
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த.காள: ெவ�காய� � ! ச�ன: 

 

ேதைவயான ெபா"�க; 

• த(காள: - 4 

• ெப. ெவ3காய� - 1 

• ��6 - 2 

• க+ேவ�ப*ைல - சிறி0 

• மிளகா� �� - 1 1/2 ���� (வ D>8� அைர�த0) 
• ெகா�தம�லி இைல - சிறி0 

• உ�� - ேதைவயான அள$ 

• எ�ைண - தாள:(க 

• க64 - 1 ���� 

• ேசா�� - 1/2 ���� 

 

ெச)-ைற 

1. த(காள:, ெவ3காய� இர�ைட=� ெபா8யாக நB(கி( ெகா�ள$�. 
2. ��ைட ேதாA7�0 JKதாக ைவ�0( ெகா�ள$�. 
3. ஒ+ வாணலிய*� எ�ைண ஊ-றி, க64, ேசா��, க+ேவ�ப*ைல ேபா>6 

தாள:�த ப*� உ7�0 ைவ�0�ள ��ைட வத(க$�. 
4. ப*� நB(கி ைவ�0�ள ெவ3காய�ைத ேச/�0, ெபா�ன:றமாக வத(கிய 

ப*� த(காள:ைய ேச/�0 ேதைவயான அள$ உ�� ேபா>6 ந�றாக 
வத(க$�. 

5. த(காள: வத3கிய0� மிளகா�� �� ேபா>6 சில நிமிட3கL(4 ப?ைச 
வாசைன ேபா4� வைர வத(கிய ப*� ெகா�தம�லி இைல �வ* இற(க$�. 

6. Eைவயான த(காள: ெவ3காயம ��6 ச>ன: தயா/.  
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சி.க� ப�ைர 

 

ேதைவயான ெபா"�க; 

• சி(க� - 1/2 kg 

• இOசி - 2 inch 

• ��6 - 1 (Medium Size) 

• ேசா�� - 1/2 tspn 

• உ�� - ேதைவயான அள$ 

• ேகச7 ப$ட/ - a pinch 

• க64 - 1/2 tspn 

• க+ேவ�ப*ைல - 1 ெகா�0 

• மிளகா� �� - கார�தி-4 ஏ-ப 
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• மOச� �� - a pinch 

• எ�ெண� - ேதைவயான அள$ 

 

ெச)-ைற 

1. சி(கைன ந�றாக E�த� ெச�0 எ6�0( ெகா�ள$�. 
2. இOசி, ��6, ேசா�� இ1த S�ைற=� மி(சிய*� ேபா>6 ைமய அைர�0 

எ6�0( ெகா�ள$�. 
3. வாணலிய*� எ�ெண� வ*>6, க64, க+ேவ�ப*ைல ேபா>6 தாள:�0, ப*� 

சிறிதள$ மOச� ��, ேகச7 ப$ட/, ேதைவயான அள$ மிளகா�� �� 
ேபா>6 சில நிமிட3க� வத(க$�. 

4. ப*ற4 இதQட� சி(க� 0�6கைள ேபா>6 ந�றாக ப*ர>8வ*>6, 

ேதைவயான அள$ உ�� ேச/�0 ந�றாக ேவ4� வைர S8 ைவ�0 ேவக 
ைவ(க$�. த�ணD/ ேச/(க ேதைவ இ�ைல. சி(கன:� இ+(4� 
த�ண D7ேலேய ெவ10வ*6�. (ேதைவ எ�றா� ம>6� சிறி0 த�ணD/ 
ேச/(கலா�). 

5. சி(க� ெவ1த$ட� இற(கி @டாக ப7மாறலா�. 
 

'றி3�: 
இOசி, ��6, ேசா�� இவ-Bட� சி�ன ெவ3காய� ேச/�0� அைர�0( 
ெகா�ளலா�.  
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சி.க� ,.கா 

ேதைவயான3 ெபா"�க; 

• சி(க� - 1/2 Kg 

• ெப7ய ெவ3காய� - 2 (Medium Size) 

• இOசி ��6 வ*K0 - 4 tspn 

• வரமிளகா� - 6 to 8 nos (கார�தி-4 ஏ-ப) 
• மிள4��� - 1 tspn 

• சீரக��� - 1 tspn 

• மOச� �� - 1 tspn 

• ெகா�தம�லி இைல - அைர க� 

• க+ேவ�ப*ைல - சிறி0 

• எ�ெண� - ேதைவயான அள$ 

• உ�� - ேதைவயான அள$ 

 

ெச)-ைற  

1. சி(கைன சிறிய 0�டகளாக ெவ>8, சிறி0 மOச� �� ேபா>6 மOச� 
�� ேபா>6 ந�றாக கKவ* எ6�0( ெகா�ள$�. 

2. கKவ*ய ப*�� உ�� ேபா>6 ந�றாக கல10 அைர மண*ேநர� ஊற 
ைவ(க$�. 

3. ெப7ய ெவ3காய�ைத ெபா8� ெபா8யாக நB(கி( ெகா�ள$�. 
4. ப*� வாணலிய*� எ�ெண� ஊ-றி க+ேவ�ப*ைல ேபா>6 தாள:�0, ப*� 

இOசி ��6 வ*K0, நB(கி ைவ�த ெப7ய ெவ3காய� ேபா>6 வத(க$�. 
5. ெவ3காய� ந�4 ெவ1த0� சி(கைன� ேபா>6 ந�றாக வத(க ேவ�6�. 

ப*� இதQட� ேலசாக மOச� �� ேபா>6 ந�4 கிளற ேவ�6�. 
6. இ�ெபாK0 வரமிளகாைய இர�டாக கி�ள:� ேபா>6 ந�4 ப*ர>8வ*>6 

ேலசாக த�ணD/ ெதள:�0 S8 ேபா>6 20 நிமிட� ேவக ைவ(க$�. 
(சி(கைன சிறிய 0�6களாக ெவ>8 இ+�பதா� சி(க� ந�றாக E+�6 
ெவ1தி+(4�) 

7. இ�ேபா0 அ6�ைப மிதமான @>8� ைவ�0 மிள4���, சீரக��� �வ* 
ஒ+ 5 நிமிட3க� கிளறி ெகா�தம�லி இைல �வ* இற(க$�. 

8. Eைவயான @டான E(கா சி(க� ெர8. 
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Mutton Chops - South Indian Style 

Ingredients 

• Mutton – 1 Kg 

• Oil – 3 tspn 

• Cinnamon – 1 inch 

• Cloves – 4 Nos 

• Cardamom – 3 Nos 

• Big Onion – 2 (Medium Size) 

• Tomato – 2 (Medium Size) 

• Ginger Garlic Paste – 3 tspn (Preferably add more garlic) 

• Green Chili – 2 

• Red Chili Powder – 1 tspn 

• Coriander Powder - 1 tspn 

• Sakthi Mutton Masala – 2 tspn 

• Curd – 2 tspn 

• Salt – to taste 

• Curry leaves – 1 strand 

• Coriander Leaves – ¼ cup (Finely Chopped) 

• Water – 1 cup 

 

Method 

1. Cut and clean the Mutton pieces. 

2. Chop onion and coriander leaves finely. 

3. Grind ginger garlic into paste. 

4. In a cooker heat oil, add cinnamon, cloves, cardamom and onion. Fry until onion 

turns to golden colour. 
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5. Now add ginger garlic paste and fry till raw smell leaves. 

6. Add tomato, green chili and cook for 2 mins. 

7. Then now add mutton, coriander powder, red chili powder sakthi mutton masala 

and salt. 

8. Mix and cook for few minutes. 

9. Now Add curd to the mutton masala and little water. if required add salt to taste. 

10. Put the cooker lid and allow it for 3-5 whistles. 

11. Release the lid after pressure is released. 

12. Now cook agian in medium flame with open lid for 10 mins until gravy thickens to 

desired level. 

13. At the end, add curry leaves and coriander leaves and mix well. 

  



 

www.penmai.com  69 

ANGU APARNA’s @ Aparna’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

எ ெண) கBதி6.கா) 'ழ�� 

ேதைவயான ெபா"�க; 

• க�த7(கா� - 10 (ப*OE க�தி7(காயாக இ+1தா� Eைவ R6�) 
• �ள: - 25 கிரா� 

• உ�� - ேதைவயான அள$ 

• ந�ெல�ெண� - 2 ���� , 

• வB�0 அைர(4� மசாலாவ*-4 

• சி�ன ெவ3காய� - 100 கிரா� 

• கா�1த மிளகா� - 6 அ�ல0 7 (கார�தி-4 ஏ-ப) 
• த(காள: - 2 (மN8ய� ைச�) 
• ேவ/கடைல - 2 ���� 

• தன:யா - 2 ���� 

• உL10 - 2 ���� 

• ெவ1தய� - 1 ���� 

• கடைல�ப+�� - 2 ���� 

• ேத3கா� 0+வ� - 1/2 க� 

• கறிேவ�ப*ைல - ஒ+ ெகா�0 

• எ�ெண� - 1 ���� 

• மOச� �� - ஒ+ சி>8ைக 

• தாள:�பத-4 

• எ�ெண� - தாள:(க ேதைவயான அள$ 

• க64 - 1/2 ���� 

• சீரக� - 1/2 ���� 

• உL10 - 1/2 ���� 

• கறிேவ�ப*ைல - ஒ+ ெகா�0 

 

ெச)-ைற 

1. சி�ன ெவ3காய� ம-B� த(காள:ைய ெபா8யாக ெவ>8( ெகா�ள$�. 
2. �ள:ைய ஊற ைவ�0 கைர�0 ைவ(க$�. 
3. ப*� ஒ+ வாணலிய*� எ�ைணய*�லாம� வB�0 ெபா8�பத-4 

ெகா6�0�ள ேவ/கடைல, தன:யா, உL10, ெவ1தய�, கடைல�ப+��, மOச� 
�� ேத3கா� 0+வ� ஆகியவ-ைற ேபா>6 வB�0 தன:யாக எ6�0( 
ெகா�ள$�. 
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4. ப*ற4 வாணலிய*� எ�ெண� ஊ-றி கறிேவ�ப*ைல, நB(கி ைவ�0�ள 
சி�ன ெவ3காய�, கா�1த மிளகா�, த(காள:ைய? ேச/�0 வத(க$�. 

5. இ�ெபாK0 வB�0 எ6�த மசாலா ெபா+>கைள=� ெவ3காய� 
த(காள:ைய=� சிறி0 உ�� ேச/�0 ைமய அைர�0 எ6(க$�. 

6. க�தி7(காைய E�த� ெச�0 க�தி7(காைய தன:� 0�6களாக அ�லாம� 
நா�காக கீறி( ெகா�ள$�. 

7. ப*ற4 அைர�0 ைவ�0�ள மசாலாைவ க�தி7(கா�கL(4 உ�ேள 
ைவ�0, வாணலிய*� சிறி0 எ�ெண� ஊ-றி க�தி7(கா�கைள ேபா>6 
அைர ேவ(கா6 ேவக ைவ�0 எ6�0( ெகா�ள$�. 

8. Regional Recipes-dsc09794.jpg 

9. ப*� ம-ெறா+ வாணலிய*� எ�ெண� வ*>6 தாள:(க ெகா6�0�ள 
கறிேவ�ப*ைல, க64, சீரக� ம-B� உL10 ேபா>6 தாள:�த ப*� 
மNதமி+(4� மசாலாைவ=� ேச/�0 வத(க$�. 

10. ந�றாக வத3கிய0� கைர�0 ைவ�0�ள �ள:�த�ணD/ ஊ-றி ேதைவயான 
அள$ உ�� ேச/�0 ெகாதி(க வ*ட$�. 

11. 4ழ�� ெகாதி வ1த0�, வத(கி ைவ�0�ள க�தி7(காைய� ேபா>6 சிறி0 
ேநர� ெகாதி(க வ*ட ேவ�6�. 

12. 4ழ�ப*லி+10 எ�ெண� ப*710 வ+� ெபாK0 4ழ�ைப இற(கி ைவ�0 
ந�ெல�ெண� ஊ-றி கல(கி ப7மாற$�.  
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Seer Fish Fry (Poricha Nei Meen) 

 Ingredients: 

• Seer fish - 1 kg 

• Oil - To Fry 

• For Marinade 

• Red Chilly Powder - 1 tspn 

• Turmeric Powder - 1 tspn 

• Corainder or Dhania Powder - 1 tspn 

• Ginger - 1 inch 

• Garlic - 15 Gloves 

• Groundnut Oil - 2 tspn 

• Lemon - 1 

• Rice Flower - 2 tspn 

• Curry Leaves - 1 Stroke 

• Salt - To taste 

 

Method of Preparation: 

1. Clean and Wash the fish with water thoroughly and cut the fish into medium size 

slices. 

2. Peel ginger and garlic and grind it to a paste. Squeeze the lemon and keep the 

juice. 

3. Wash and chop the curry leaves finely. 

4. Mix all the ingredients for the marinade. Apply this paste evenly on the fish. Keep 

it in the fridge for an hour. 

5. After a hour, Heat oil in a pan. 

6. Put the fish pieces in the hot oil and deep fry the pieces till fish is completely 

cooked and golden brown. Serve hot with lemon and onion slices.  
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Dalcha - Hyderabadi Special Recipe 

Ingredients: 

• Mutton - 1/4 Kilo 

• Bengal Gram - 100 Grams 

• Ginger Garlic Paste - 2 tspn 

• Corainder Powder - 2 tsp 

• Turmeric Powder - 1 tspn 

• Red Chilly Powder - 1 tspn 

• Green chillies - 2 to 3 

• Onion - 3 nos (Finely Sliced) 

• Oil - 2 tspn 

  

Method of Preparation: 

1. Clean and wash the mutton pieces. Cut mutton into small pieces. 

2. Soak the Bengal Gram Dal in water for 30 minutes. 

3. Then Boil the dal by adding enough water and turmeric power. 

4. After the dal is cooked, Mash it well and keep aside. 

5. In an another pan, pour a tspn of oil and fry the 2 sliced onions. Crush and keep 

aside. Now heat oil in another pan add the remaining sliced onions and fry till 

gets golden brown. 

6. Then Add the giner-garlic paste, a pinch of turmeric powder and fry it to till light 

brown. Then now add the mutton pieces and fry till oil separates. 

7. Now Add chilli powder, coriander powder and 2 cups water and cook till the 

mutton is tender. Now add the mashed dal, crushed fried onions to the mutton 

masala. Add some water and salt as needed. 

8. Simmer the stove till the mutton completely cooked. Now dalcha is ready to 

Serve.  
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Nattu Kozhi Rasam 

 Ingredients 

• Country Chicken - 1/4 kilo 

• Small Onion - 100 Grams 

• Jeerakam - 1 tspn 

• Dhania Powder - 2 tspn 

• Chilly Powder - 1 tspn 

• Curry leaves - 1 stroke 

• Ginger Garlic Paste - 2 tspn 

• Gingelly oil - 1 tspn 

• Cooking oil - 2 tspn 

• Salt - To taste 

 

Method of Preparation 

1. Clean and wash the chicken well. Cut chicken into small pieces. 

2. In a pan, heat a tspn of oil and fry the jeerakam and peeled onions till it gets 

fried. Then add Dhania and chilly powder to onion and fry it to 2-3 mins and turn 

off the stove. 

3. Grind this into a fine paste. Now heat a pan and pour a tspn oil. 

4. Fry ginger-garlic paste and curry leaves. 

5. After add chicken pieces and fry it for 3-5 mins. 

6. Now add the grinded onion paste to the chicken pieces and fry it for some mins. 

7. After add some water and salt to the mixture. 

8. Allow it to cook and boil well. Don't make it to thick stuff. Keep in liquid form. Turn 

off the stove and keep aside. 

9. Now add gingelly oil to kozhi rasam and mix well. Serve hot. 

10. It is very good remedy for cold and cough.  
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காஜு கBலி – எள:ய -ைற 

 ேதைவயான3 ெபா"�க; 

• J1தி7� ப+�� – 1 கிேலா 

• ச/(கைர – 1 கிேலா 

• ெந� – சிறி0 

 

ெச)-ைற 

1. J1தி7ைய Jதலி� 10-15 நிமிட3கL(4 த�ணD7� ஊற ைவ(க 
ேவ�6�. 

2. ப*ற4 ஊறைவ�0�ள J1தி7ைய மி(ஸிய*� ேபா>6 ெகாரெகார�பாக 
அைர�0( ெகா�ள$�. 

3. இ�ெபாK0 ச/(கைரைய க�ப*� பா4 பத�தி� கா�?சிய� ப*�� அைர�0 
ைவ�0�ள J1தி7ைய� ேபா>6 ெக>8யா4� வைர கிளற ேவ�6�. 

4. பா4 இBகிய0� ெந� தடவ* ைவ�0�ள த>8ல ஊ-றி சிB சிB 
0�6களாக ெவ>8( ெகா�ள$�. 

5. கல(க� காஜுக�லி தயா/.  
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காரா ��தி 

 ேதைவயான ெபா"�க;: 
• கடைல மா$ – 1 க� 

• அ7சி மா$ – 1 tspn 

• உ�� – ேதைவயான அள$ 

• மிளகா���� – 1 tspn 

• ��6 – 3 ப� (நE(கிய0) 
• ேவ/(கடைல – 2 tspn 

• கறிேவ�ப*ைல – 1 ஆ/(4 

• எ�ெண� – ெபா7�பத-4 

 

ெச)-ைற: 
1. அ7சி மாைவ கடைல மா$ட� ஒ�றாக( கல10 சலி�0 எ6�0( ெகா�ள 

ேவ�6�. 
2. சலி�0 ைவ�0�ள மா$ட� அைர � ��� உ�� ேச/�0( கல10 

ெகா�ள$�. 
3. இ�ெபாK0 மா$ட� த�ணD/ ேச/�0 ப^ஜி மாைவ வ*ட சிறி0 தள/வாக 

கைர�0( ெகா�ளவ ேவ�6�. 
4. ஒ+ வாணலிய*� ெபா7�பத-4� ேதைவயான அள$ எ�ைணைய ஊ-றி? 

@டா(க ேவ�6�. 
5. த>ைடயான கர�8ய*� சிறிய 0ைளக� ெகா�ட �1தி( கர�8ைய 

எ6�0( ெகா�6, கர�8ைய? வாணலிய*� உ�ள எ�ெண�(4 ேந/ 
ேமேல ஒ+ ைகயா� ப*8�0( ெகா�6, மB ைகயா� ேவெறா+ கர�8ய*� 
கைர�த மாைவ கர�8 நிைறய எ6�0 �1தி( கர�8ய*� மN0 ஊ-ற 
ேவ�6�. 

6. கைர�த மா$ கர�8ய*� உ�ள 0ைளகள:� ஊேட �410 எ�ெணய*� 
வ*K10 ெபா7=� ப8 ெச�ய, �1தி கர�8ைய மா$ ஊ-B� கர�8 
ெகா�6 பரவலாக ேதாைச(4 E-றி� ேத��ப0 ேபா� ேத�(க ேவ�6�. 

7. எ�ெணய*� மா$� 0ள:க� ) சிறி0 சிறிதாக வ*K10 ெபா7ய� ெதாட3கிய 
ப*ற4, �1திகைள( கர�8யா� ேலசாக� தி+�ப*வ*>6 ேமA� ெமாB 
ெமாB�பாக ெபா7�ெத6(க ேவ�6�. 

8. இVவாB கைர�த மா$ JKவைத=� �1திகளாக� ெபா7�ெத6(க$�. 
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9. ெபா7�0 எ6(4� �1திகைள வ8த>6 அ�ல0 ேப�ப7� ேபா>6 
அதிக�ப8யான எ�ைணைய வ8�0( ெகா�ள$�. 

10. ப*ற4 ேவ/(கடைல, கறிேவ�ப*ைல, நE(கிய ��ைட எ�ெணய*� ேபா>6 
ெபா7�0 �1திய*� ேச/�0( கல(க ேவ�6�. 

11. ப*� ேதைவயான அள$ உ�� ம-B� மிளகா�� �ைள கல10 �1தி @டாக 
இ+(4� ேபாேத அவ-றி� மN0 சீராக பரவலாக� �வ*( கல(க ேவ�6�. 

12. இ�ெபாK0 Eைவயான காரா �1தி தயா/. 
 

'றி3�: 
��ைட ேதா� உ7�0 நE(காம�, ேதாAட� ��ைட நE(கி? ேச/(4� ெபாK0 
ந�ல வாசைனயாக இ+(4�. 
வ*+�ப� உ�ளவ/க� அவைல=� J1தி7� ப+�ைப=� பாசி பயB அ�ல0 பாசி 
ப+�ைப=� ெபா7�0 �1தி=ட� ேச/�0( ெகா�ளலா�. 
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Vegetable Bonda 

Ingredients 

• Big Onion - 2 

• Green chilli - 2 

• Potato - 2 

• Carrot - 1 Medium Sixe 

• Peas - 3 tspn 

• Beans - 5 nos 

• Chilli powder -1/2 tspn 

• Turmeric powder - a pinch 

• Salt to taste 

• For the seasoning 

• Oil - 2 tspn 

• Mustard seeds - 1 tspn 

• For bonda batter 

• Kadalai Mavu - 1/2 cup 

• Rice flour - 1/4 cup 

• Red chilli powder - 1 tspn 

• Cooking soda )- a pinch 

• Salt to taste 

• Oil for deep frying 

 

Method: 

1. Boil the potatoes, remove the skin and mash it slightly. 

2. Finely chop the onions, green chillies, beans & Carrot. 

3. Cook the peas, beans and carrot with less water. 
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4. Heat oil in a pan, add mustard seeds and let it to splutter. Now add finely 

chopped onions, green chillies and saute it till it gets fried. 

5. Then add the cooked vegetables, turmeric powder, chilli powder, salt for taste 

and saute for a few minutes. 

6. Then add mashed potato and mix well. Turn off the stove and keep the mix 

aside. 

7. After it gets cooled, make a round ball of these vegetable mixure. 

8. In a another pan mix besan, rice flour, red chilli powder, salt and cooking soda. 

Add water to make a batter as a slightly thick. (the batter should not be too thick 

or too thin. It should be semi solid) 

9. Heat oil in a pan. 

10. Dip the vegetable balls in the bonda mixur and drop the vegetable balls after it to 

the hot oil. Cook the bondas well till it turns golden colour on all side. Take the 

bondas out and dry the oil. 

11. Serve hot with coconut chutney.  
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Kuzhi Paniyaram 

Ingredients 

• Idli batter - 2 cup 

• Onion - 2 Medium Size (Finely Chopped) 

• Green Chili - 2 chopped 

• Curry Leaves - 1 string 

• Urad Dal - 1 tspn 

• Chana Dal - 1 tspn 

• Mustard Seeds - 1/2 tspn 

• Cumin Seeds - 1/2 tspn 

• Oil - For tempering 

 

Method 

1. In a kadai pour a table spoon of oil and heat and temper mustard seeds, chana 

dal, Urad dal & Cumin Seeds. 

2. Then add Curry Leaves, Chopped Onions and Green Chillies and then fry it till 

onion gets golden colour. 

3. Now add the sauted mixture to the idli batter. 

4. Heat the kuzhi paniyaram pan; Add 1/4 tspn of oil in each hole and pour the 

batter (in each hole); let it cook for 3 minutes and flip it to cook on the other side 

of Paniyaram. 

5. Serve it hot with Coconut Chutney or Tomato Chutney or Kara Chutney 

Tips 

You can remove the chili pieces after sauting. 

You can add grated carrot or grated cabbage to the batter to make it colorful and a 

healthy.  
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Masala Dosa 

Ingredients 

For Dosa 

• Dosa batter 

• Oil 

• For Masala 

• Potatoes - 2 (Medium Size) 

• Big Onion - 1 (Finely Chopped) 

• Green chilies - 3 (Cut into Small Pieces) 

• Curry Leaves - 1 strand 

• Cilantro - handful (Chopped) 

• Mustard seeds - 1/4 tspn 

• Chana dal - 1/2 tspn 

• Turmeric powder - 1/4 tspn 

• Green Peas - 1/4 cup 

• Salt - As needed 

 

Method 

Preparation of Potato Masala 

1. Boil the potatoes and mash them. Boil the Green Peas. 

2. Place a Kadai in stove, add a teaspoon of oil, temper the mustard seeds and 

chana Dal. 

3. Add curry leaves, green chillies and sliced onion. Saute it until the onion gets 

golden colour.Then Add turmeric to it. 

4. Now add a cup of water and salt to taste and boit it. 

5. Now Add the mashed potatoes and green peas to the masala mixture. 

6. Let it cook together for few mintutes. 
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7. Spinkle some chopped cilatro on the masala mix. 

Preparation of Masala Dosa 

1. Pour a ladle of batter on a hot dosa griddle and immediately spread it using the 

back of the ladlein circular motion. 

2. Add few drops of oil/ghee on top of dosa. 

3. Once the first side of dosa is cooked, flip it and allow to half-cooked on the other 

side. 

4. Now flip the dosa again and place the potato masala mix at the center of dosa. 

5. Cover the masala with dosa and let it cook for a minute. 

6. Masala Dosa is ready now. Serve it hot with Coconut chutney,Kara Chutney.  
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-ைள. கீைர ச3பாBதி 

ேதைவயான ெபா";க;  

• Jைள( கீைர – ஒ+ க>6 

• இOசி – ஒ+ 0�6 

• கசகசா – ஒ+ ���� 

• த(காள: – 1/4 கிேலா 

• ப?ைச மிளகா� – 4 

• ேகா0ைம மா$ – 1/4 கிேலா 

• எ�ெண� – 2 ��� 

• உ�� – ேதைவயான அள$ 

• ேகா0ைம மா$ - 2 க� 

 

ெச)-ைற 

1. Jைள( கீைரைய ஆ�10 E�த� ெச�0 ெபா8யாக ெவ>8( ெகா�ள$�. 
2. ேதா� நD((க�ப>ட இOசி, ப?ைச மிளகா� ம-B� நB(கிய த(காள: 

அைன�ைத=� ஒ�றாக அைர�0( ெகா�ள$�. 
3. ேதைவயான அள$ ேகா0ைம மா$ட� ெவ>8 ைவ�0�ள கீைர ம-B� 

அைர�0 ைவ�0�ள த(காள: வ*K0 ம-B� ேதைவயான அள$ உ��, 

கசகசா ேச/�0 மாைவ த�ணD/ ேச/�0 ந�றாக ப*ைச10 ெகா�ள$�. 
4. 30 நிமிட3க� கழி�0 மாைவ, உ+>8 ச�பா�திகளாக E>6 எ6(க$�. 
5. Eைவயான ஆேரா(கியமான கீைர ச�பா�தி தயா/. 

 

'றி3�: 
இத-4 சிBகீைர, த�6 கீைர, பால( கீைர ேபா�ற கீைரகைள=� பய�ப6�தலா�. 
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ெவ�தய. கீைர 8ைவய 

ேதைவயான ெபா";க;  

• ெவ1தய( கீைர – 100 கிரா�  

• த(காள: – 2 

• மிளகா� வ-ற� – 7 

• ெப. ெவ3காய� – 2 (மN8ய� ைச�) 
• கடைல� ப+�� – 3 ���� 

• உL�த� ப+�� – 3 ���� 

• ெப+3காய� – சிறி0 

• க64 - 1 ���� 

• கறிேவ�ப*ைல – சிறி0 

• உ�� - ேதைவயான அள$ 

• எ�ெண� – தாள:(க 

 

ெச)-ைற  

1. ெவ1தய( கீைரைய ஆ�10 E�த� ெச�0ெகா�ள$�.  

2. ெவ3காய� ம-B� த(காள:ைய� ெபா8� ெபா8யாக நB(கி( ெகா�ள$�. 
3. வாணலிய*� சிறிதள$ எ�ெண� ஊ-றி( கா�1த$ட�, க64, உL�த� 

ப+��, கைடைல� ப+��, மிளகா� வ-ற�, கறிேவ�ப*ைல ஆகியவ-ைற� 
ேபா>6 ந�றாக வத(க$�. 

4. ப*� நB(கிய ெவ3காய�, த(காள:ைய� ேபா>6 சில நிமிட3க� வத(க$�. 
5. ப*� ஆ�10 ைவ�0�ள கீைரைய=� ேச/�0 ந�4 வத(கி எ6(க$�. 
6. வத(கி ைவ�0�ள கீைர கலைவ=ட� ேதைவயான அள$ உ��? ேச/�0 

அைர�0( ெகா�ள$�. 
7. கார சாரமான ெவ1தய( கீைர 0ைவய� தயா/.  
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பால. ப�ன�� மசாலா 

ேதைவயான ெபா";க;  

• பால( கீைர – ஒ+ க>6  

• ேசா�� – ஒ+ ���� 

• தன:யா – ஒ+ ���� 

• ப>ைட – 3 

• ப�ன D/ – 100 கிரா� 

• எ�ெண� – 4 ���� ��� 

• மிளகா� வ-ற� – 4 

• எAமி?ைச பழ� - ஒ�B 

• ேத3கா�� 0+வ� – ஒ+ ைக�ப*8 

• சி�ன ெவ3காய� – ஒ+ க� 

• உ�� – ேதைவயான அள$. 
 

ெச)-ைற  

1. பால( கீைரைய? E�த� ெச�0 ெம�லியதாக ெவ>8( ெகா�ள$�. 
2. சி�ன ெவ3காய�ைத� ேதா� நD(கி வ>டமாக இர�டாக நB(கி( 

ெகா�ள$�. 
3. மிளகா� வ-ற�, ேத3கா�� 0+வ� இைவ இர�ைட=� எ�ைணய*� 

வத(கி� ப*� அைர�0 எ6(க$�. 
4. அைர�0 ைவ�0�ள மசாலா, பால( கீைர இர�ைட=� வாணலிய*� 

ேபா>6, ெகாOச� த�ணD/ ேச/�0, ேசா��, ப>ைட இர�ைட=� த>8? 
ேச/�0 வாணலிைய S8 ெகாதி(க வ*ட$�. 

5. கீைர ெவ1த0�, ப�ன D/, எAமி?ைச? சாB ேச/�0 மN�6� சில நிமிட3க� 
அ6�ப*� ைவ�0 இற(க$�. 

6. Eைவயான பால( ப�ன D/ மசாலா தயா/.  
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-ைள. கீைர � ! மசிய 

ேதைவயான ெபா";க;  

• Sைள( கீைர – ஒ+ க>6 

• ��6 – 25 கிரா� 

• க64 – 1/2 ��� 

• உL�த� ப+�� – 1/2 ��� 

• மிளகா� வ-ற� – 2 

• உ�� – ேதைவயான அள$ 

• எ�ைண� – ேதைவயான அள$ 

 

ெச)-ைற  

1. கீைரைய ஆ�10, ந�றாக நD7� அலசி எ6�0 ெபா8யாக ெவ>8( 
ெகா�ள$�. 

2. ��ைட ேதா� உ7�0 த>8 ெகா�ள$�. 
3. ஒ+ பா�திர�தி� கீைர, ��6 இர�ைட=� சிறிதள$ உ�� ேச/�0 ேவக 

ைவ�0 எ6�0, @6 ஆறிய0� அைர�0( ெகா�ள$�. 
4. வாணலிய*� எ�ைண� வ*>6 க64, உL10 ம-B� மிளகா� வ-ற� 

தாள:�0 அைர�0 ைவ�0�ள கீைரய*� ேச/(க$�. 

5. Jைள( கீைர ��6 மசிய� தயா/.  
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-"�ைக. கீைர ேமா�. 'ழ�� 

ேதைவயான ெபா";க;  

• J+3ைக( கீைர – ஒ+ க>6 

• 0வர� ப+�� – 100 கிரா� 

• கடைல� ப+�� – 100 கிரா� 

• ப?ச7சி – 50 கிரா� 

• மிளகா� வ-ற� – 6 

• மOச� �� – 1/2 ��� 

• தன:யா – ஒ+ ���� 

• ேத3கா�� 0+வ� – 1/4 க� 

• ெப+3காய��� – சிறிதள$ 

• க64, உL�த�ப+�� – ஒ+ ���� 

• �ள:�த தய*/ – 5 ���� 

• உ�� – ேதைவயான அள$ 

 

ெச)-ைற  

1. கீைரைய நD7� கKவ* E�த� ெச�0 1/2 ��� மOச� �� ேச/�0 ேவக 
ைவ(க$�. 

2. ப*� கடைல� ப+��, 0வர� ப+��, ப?ச7சி, மிளகா� வ-ற�, தன:யா, 

ேத3கா�� 0+வ�, ெப+3காய� ஆகியவ-ைற தன:� தன:யாக வB�0 
ஒ�றாக அைர�0( ெகா�ள$�. 

3. கீைர ந�றாக ெவ1த ப*�� அதQட� அைர�த வ*Kைத( ேச/�0( 
கிளற$�. 

4. வாணலிய*� எ�ெண� வ*>6 க64, உL�த� ப+��, கறிேவ�ப*ைல 
ஆகியவ-ைற� தாள:�0 கீைரய*� ெகா>8, �ள:�த தய*ைர=� ஊ-றி ந�4 
கல(க$�. 

5. ந�றாக ெகாதி�0 Yைர�0 வ+�ேபா0 ேதைவயான அள$ உ�� ேச/�0 
கிளறி இற(க$�. 

6. Eைவயான ஆேரா(கியமான J+3ைக( கீைர ேமா/( 4ழ�� தயா/.  
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கீைர ப�6யாண� 

ேதைவயான ெபா";க;  

• Jைள( கீைர - 50 கிரா� 

• பசைல( கீைர - 50 கிரா� 

• மண�த(காள:( கீைர - 50 கிரா� 

• சிB கீைர – 50 கிரா� 

• ப?ைச மிளகா� – 5 

• ெப7ய ெவ3காய� – 2 

• த(காள: – 2 

• பா�மதி அ7சி – அைர கிேலா 

• ��6 – 10 பா� 

• இOசி – ஒ+ 0�6 

• �தினா – ஒ+ ைக�ப*8 

• ெகா�தம�லி – ஒ+ ைக�ப*8 

• ேத3கா� – ஒ+ க� 

• �ள:�த தய*/ – 5 ���� 

• ப>ைட – 2 0�6 

• அ�னாசி�� – 3 

• கிரா�� – 2 

• ஏல(கா� – 5 

• ேசா�� – ஒ+ ���� 

• ப*7Oசி இைல – சிறிதள$ 

• மிளகா�� �� - அைர ���� 

 

ெச)-ைற  

1. அைன�0( கீைரகைள=� E�த� ெச�0 ெபா8யாக ெவ>8( ெகா�ள$�. 
2. ெவ3காய� ம-B� த(காள:ைய ெபா8யாக நB(கி( ெகா�ள$�. 
3. ��6 ம-B� இOசிைய த>8 எ6�0( ெகா�ள$�. 
4. ப?ைச மிளகாைய இர�டாக கீறி( ெகா�ள$�. 
5. ேத3காைய அைர�0 பா� எ6�0( ெகா�ள$�. 
6. பா�மதி அ7சிைய ஊற ைவ(க$�. 
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7. 4(கைர அ6�ப*� ைவ�0, அதி� எ�ெண� வ*>6( கா�1த0�, ப>ைட 
அ�னாசி��, கிரா��, ஏல(கா�, ேசா��, ப*7Oசி இைல ஆகியவ-ைற� ேபா>6 
க+காம� வB(க$�. 

8. ப*� த>8 ைவ�0�ள இOசி ��ேடா6 ெவ3காய� ம-B� சிறிதள$ உ��, 

அைர ���� மிளகா�� �� ேச/�0 வத(க$�. 
9. சிறிதள$ ெந� ேச/�0 கிளறி( ெகா�ள$�. 
10. அத� ப*� நB(கி ைவ�0�ள கீைரகைள ஒVெவா�றாக அதி� ேச/�0 

வத(க$�. 
11. ப*� �தினா ம-B� ெகா�தம�லி இைலகைள? ேச/�0 வத(க$�. 
12. ப*ற4 அ7சி(4 ேதைவயான அள$ த�ணD/ ஊ-றி ெகாதி(க வ*ட$�. 
13. அத� ப*� ஊறைவ�தி+(4� அ7சிைய ேச/�0 கிளறி வ*>6 ேதைவயான 

அள$ உ�� ேச/�0 4(கைர S8 ேபா>6 S�B வ*சி� வ*ட$�. 
14. Eைவயான, @டான கீைர� ப*7யாண* தயா/.  



 

www.penmai.com  89 

ANGU APARNA’s @ Aparna’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

உ"ைள. கிழ�' ெபா6ய: (மDெறா" -ைற) 

ேதைவயான3 ெபா"�க; 

• உ+ைள( கிழ34 - 1/4 கிேலா 

• சி�ன ெவ3காய� - 100 கிரா� 

• ப?ைச மிளகா� - 2 

• க+ேவ�ப*ைல - சிறி0 

• ெகா�தம�லி இைல - சிறிதள$ 

• உ�� - ேதைவயான அள$ 

• எ�ெண� - தாள:(க� ேதைவயான அள$ 

• க64 - 1 ���� 

 

ெச)-ைற 

1. உ+ைள( கிழ3ைக ந�றாக கKவ* வ*>6, ெகாOச� த�ணDேரா6 4(க7� 
ேபா>6 இர�6 வ*சி� வ*>6 ேவக ைவ�0 எ6�த ப*� அத� ேம� 
ேதாைல நD(கி வ*>6, சிறிய 0�ட3களாக உைட�0 வ*ட$�. (மிக$� 
ெபா8யதாக உைட(க Rடா0). 

2. சி�ன ெவ3காய�ைத வ>ட வ>டமாக ெபா8யாக நB(கி( ெகா�ள$�. 
ப?ைச மிளகாைய=� நா�காக ெவ>8( ெகா�ள$�. 

3. வாணலிய*� எ�ைண வ*>6 கா�1த0�, க64 க+ேவ�ப*ைல ேபா>6 
தாள:�த ப*�, நB(கி ைவ�0�ள சி�ன ெவ3காய� ம-B� ப?ைசமிளகா� 
இர�ைட=� ேபா>6 வத(க$�. 

4. ப*� இேதா6 உைட�0 ைவ�0�ள உ+ைள( கிழ3ைக ேபா>6 அேதா6 
ேதைவயான அள$ உ��� ேச/�0 வத(க$�. 

5. Jத� நிமிட3க� வத(கிய ப*�� சிறி0 ெகா�தம�லி இைலகைள �வ* 
இற(க$�. 

6. Eைவயான உ+ைள( கிழ34 ெபா7ய� ெர8.  
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ஈசி உ"ைள.கிழ�' ெபா6ய 

ேதைவயான ெபா"�க; : 
• உ+ைள கிழ34 - 2 

• மிளகா�� ெபா8 - கார�0(4 ஏ-ப 

• உ�� - ேதைவயான அள$ 

• எ�ெண� - ெபா7(க� ேதைவயான அள$ 

• க64, க+ேவ�ப*ைல – சிறிதள$ 

 

ெச)-ைற : 
1. உ+ைளகிழ3ைக ந�றாக கKவ* E�த� ெச�த ப*�, அவ-ைற சிB 

0�6களாக நB(கி( ெகா�ள$�. 
2. வாணலி� எ�ெண� ஊ-றி கா�1த ப*� க64, க+ேவ�ப*ைல ேபா>6 

தாள:�த ப*�� அதி� ெவ>8 ைவ�0�ள உ+ைள(கிழ3ைக ேபா>6 வத(க 
ேவ�6�, 

3. ப*� இதQட� மிளகா�� ெபா8, உ�� ேபா>6 ேவ4� வைர வத(கி 
எ6(க$�. 

4. Eைவயான உ+ைள( கிழ34 ெபா7ய� ெர8.  
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மா�கா)+ ச�ன: 

ேதைவயான3 ெபா"�க; 

• ேதா� நD(க�ப>ட மா3கா�� 0+வ� - ஒ+ க� 

• ேத3கா�� 0+வ� - ஒ+ க� 

• மிளகா� வ-ற� - 8 

• ெப+3காய� ெபா8 - 1 ���� 

• க64 - 1 ���� 

• உ�� - 2 ேதைவயான அள$ 

• எ�ெண� - தாள:(க� ேதைவயான அள$. 
 

ெச)-ைற 

1. ேமேல ெகா6(க�ப>6�ள எ�லாவ-ைற=� ஒ�றாக மி(சிய*� ேபா>6 
அைர�0 எ6�0( ெகா�ள$�. 

2. ப*ற4, க64 தாள:�0 ச>ன:ய*� ேபாட$�.  
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ெகா;7 ச�ன: 

ேதைவயான3 ெபா"�க; 

• ேவக ைவ�த ெகா�L - 1 க� 

• சி. ெவ3காய� - 50 கிரா� 

• வ.மிளகா� - 3 

• சீரக� - 1 ���� 

• கறிேவ�ப*ைல - சிறிதள$ 

• க64 - சிறிதள$ 

• உ�� - ேதைவயான அள$ 

• ந�ெல�ெண� - தாள:(க 

 

ெச)-ைற  

1. வாணலிய*� எ�ெண� வ*>6 கா�1த0� சீரக�, ெவ3காய� ம-B� 
வரமிளகா� ேபா>6 வத(க$�. 

2. ப*ற4 மி(ஸிய*� ேவக ைவ�த ெகா�L வத(கி ைவ�0�ளவ-ைற=� 
ேபா>6 ேதைவயான அள$ உ�� ேச/�0 அைர(க$�. 

3. ப*� சில சி�ன ெவ3காய3கைள ப?ைசயாகேவ த>8 ெகா�Lட� 
ேச/�0( ெகா�ள$�. 

4. அத� ப*�, க64 கறிேவ�ப*ைல தாள:�0 ெகா�L ச>ன:ய*� கல(க$�. 
5. Eைவயான ெகா�L ச>ன: தயா/. சாத�தி-4 ஏ-ற Eைவயான ச>ன:. 
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Tomato Coriander Chutney 

Ingredients 

• Tomato - 2 Nos 

• Coriander leaves - 1/2 cup (finely chopped) 

• Green chillies - 2 Nos 

• Tamarind - a little amount 

• Urad dhal - 2 tspn 

• Asafotida powder - 1/4 tspn 

• Mustard - 1/2 tspn 

• Oil - as needed 

• Salt- as per taste 

 

Method: 

1. Clean and Cut tomatoes into pieces. 

2. Place Kadai on a stove, pour one teaspoon oil and fry Urad dhal till it turns red. 

3. Now Add green chillies and fry for a minute. 

4. Then add tamarind and fry it for a while. 

5. Then add tomato pieces and asafotida powder and fry for 3-5 minutes. 

6. Before removing add coriander leaves and fry it for a second. 

7. Switch off the stove and allow to cool. 

8. Add salt and grind altogether to a paste. 

9. Tasty Tomato Coriander Chutney is now ready to serve. 
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பாசி3ப"3� சா�பா� 

ேதைவயானைவ  

• பாசி�ப+�� – 1¼ க� 

• ெபா8யாக நB(கிய ெப7ய ெவ3காய� – 2 

• ெபா8யாக நB(கிய த(காள: – 4 

• கீறிய ப?ைச மிளகா� -4 

• �ள: – ெந�லி(கா� அள$ 

• மOச��� – 1/4 ���� 

• ெப+3காய� – 1/4 ���� 

• உ�� – ேதைவயான அள$ 

• கறிேவ�ப*ைல – சிறிதள$ 

• ம�லி�தைழ – சிறிதள$ 

தாள:.க  

• க64 – 1/2 ���� 

• உL�த�ப+�� – 1 ���� 

• ெவ1தய� – 1/2 ���� 

• கா�1த மிளகா� – 2 

• எ�ெண� – ேதைவயான அள$ 

 

ெச)-ைற  

1. ஒ+ பா�திர�தி� பாசி�ப+��ட� மOச��� ேச/�0 ேவக வ*ட$�. 
2. ெவ1த0� ெவ3காய�, த(காள:, ப?ைச மிளகாைய அதி� ேச/(க$�. 
3. த�ண D+�, உ��� ேதைவயான அள$ ேச/�0 சிB தDய*� ந�றாக ேவக 

வ*ட$�. 
4. ெவ3காய� ெவ10, த(காள: கைர1த0� �ள:ைய அைர க� த�ணD7� 

கைர�0 வ8க>8 ேச/(க$�. 
5. ெப+3காய�ைத=� அ�0ட� ேச/(க$�. 
6. ப?ைச வாசைன ேபாக �ள: ெகாதி�த0�, கடாய*� �காய ைவ�0, உL�த� 

ப+��, ெவ1தய�, க64, இர�டாக( கி�ள:ய மிளகா� தாள:�0 ேச/(க$�. 
7. 3 நிமிட� ெகாதி�த0�, ம�லி�தைழ, கறிேவ�ப*ைல ேச/�0 இற(க$�.  
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ப+ைச மிளகா) சா�பா� 

ேதைவயானைவ  

• 0வர�ப+�� – 1 ½ க� 

• ேதாA7�த சி�ன ெவ3காய� – 20 

• ப?ைச மிளகா� – 10 

• த(காள: – 5 

• �ள: – சிறிய எAமி?ைச அள$ 

• மOச��� – 1/4 ���� 

• கறிேவ�ப*ைல – சிறிதள$ 

• ம�லி�தைழ – சிறிதள$ 

• உ�� – ேதைவயான அள$ 

தாள:.க  

• க64 - 1/2 ���� 

• உL�த� ப+�� - 1/2 ���� 

• ேசா�� - 1/2 ���� 

• எ�ெண� – 2 ேடப*���� 

 

ெச)-ைற  

1. ப+��ட� மOச��� ேச/�0 4ைழய ேவக ைவ(க$�. 
2. ெவ3காய�ைத இர�டாக$�, ப?ைச மிளகாைய சிB 0�6களாக$�, 

த(காள:ைய� ெபா8யாக$� நB(க$�. 
3. எ�ெணைய( கடாய*� காயைவ�0 க64, உL�த�ெபௗ��, ேசா�� 

ஆகியவ-ைற தாள:(க$�. 
4. அதி� ெவ3காய�, மிளகா�, கறிேவ�ப*ைல ேச/�0 வத(க$�. 
5. வத3கிய0� த(காள:, உ�� ேச/(க$�. 
6. த(காள: கைர=� வைர வத(கி, �ள:ைய ஒ�றைர க� த�ணD7� கைர�0 

வ8க>8 அதி� ஊ-ற$�. 
7. ப?ைச வாசைன ேபாக ெகாதி�த0� அதி� ப+�ைப கைர�0 ேச/(க$�. 
8. ப*�� ம�லி�தைழ ேச/�0 3 நிமிட� ெகாதி�த0� இற(க$�.   
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காலிப�ளவ� '"மா 

 ேதைவயானைவ  

• காலிப*ளவ/ - 1 (Medium Size) 

• சி�ன ெவ3காய� - 250 Gram 

• த(காள: - 2 

• ேத3கா� - 1/2 S8 

• J1தி7 - 10 

• கசகசா - 1 tsp 

• ேசா�� - 1 tsp 

• வரமிளகா�� �� - கார�தி-4 ஏ-ப 

• எ�ைண - ேதைவயான அள$ 

• உ�� - ேதைவயான அள$ 

 

ெச)-ைற 

1. காலிப*ளவைர சிB 0�6களாக ெவ>8 ெகாதி(4� உ�� த�ணD7� ேபா>6 
எ6�0( ெகா�ள$�. 

2. சி�ன ெவ3காய�ைத நDள வா(கி� ெம�லிசாக ெவ>8( ெகா�ள$�. 
3. த(காள:ைய ந�றாக கKவ* வ*>6 மி(ஸிய*� ேபா>6 அைர�0 எ6(க$�. 
4. ேத3கா�, J1தி7, கசகசா இவ-ைற=� ைமய அைர�0( ெகா�ள$�. 
5. அ6�ப*� பா�திர�ைத ஏ-றி , சிறிதள$ எ�ைண வ*>6 அ0 கா�1த0� 

ேசா�� ேபா>6 தாள:(க$�. 
6. ப*� சி�ன ெவ3காய�ைத ேச/�0 ெபா�ன:றமாக வத(கிய ப*ற4 அைர�0 

ைவ�0�ள த(காள:ைய ேச/�0 இர�6 நிமிட3க� வத(கிய ப*�, 1 ட�ள/ 
த�ண D/ ஊ-றி ெகாதி(க வ*ட$�. 

7. இ1த மசாலா கலைவ ெகாதி�த ப*��, ஏ-கனேவ உ�� த�ண*ய*� ேபா>6 
ெகாதி(க ைவ�0�ள காலிப*ளவைர வ8க>8 ேச/(க$�. 

8. ப*� இதQட� ேதைவயான அள$ உ��, வரமிளகா�� ��, அைர�0 ைவ�த 
ேத3கா� ேச/�0 ெகாதி(க ைவ�0 ெக>8யாக வ+� வைர கிளறி 
இற(க$�. 

9. இ1த காலிப*ளவ/ 4+மா ச�பா�தி, ேதாைச ேபா�றவ-Bட� சா�ப*ட 
மிக$� ந�றாக இ+(4�.  
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காலிப�ளவ� மசாலா ேக9வர' ேதாைச 

 ேதைவயான ெபா"�க; 

• ேகUவர4 மா$ - 1 க� 

• அ7சி மா$ - அைர க� 

• உL10 - அைர க� 

• மசாலா$(4. 
• காலிப*ளவ/ - 1 (Small Size) 

• ெப. ெவ3காய� - 2 

• த(காள: - 1 

• மிளகா� �� - ேதைவயான அள$ 

• உ�� - ேதைவயான அள$ 

• மிள4� �� - ேதைவயான அள$ 

• எ�ெண� - 1 tsp 

• ெகா�தம�லி இைல - சிறிதள$ 

 

ெச)-ைற 

1. உL1ைத 4 மண* ேநர� ஊற ைவ�த ப*� மாவாக அைர�0 எ6(க$�. 
2. J1ைதய நா� இரேவ ேகUவர4 மா$, அ7சி மா$ ம-B� அைர�த உL10 

மா$ இவ-Bட� சிறிதள$ உ�� ேச/�0 கல10 ைவ(க$�. 
3. காலிப*ளவ/, ெவ3காய�, த(காள: ம-B� ெகா�தம�லி இைலகைள ெபா8� 

ெபா8யாக நB(கி( ெகா�ள$�. 
4. அ6�ப*� கடாைய ைவ�0, எ�ெண� ஊ-றி, ெவ3காய�, த(காள: ேபா>6 

வத(கிய ப*� காலிப*ளவ/ ேச/�0 அ0 ேவ4� வைர வத(க$�. 
5. ெவ1த0� மிளகா�� ��, மிள4� ��, ேதைவயான அள$ உ�� ேச/�0 

ெகா�தம�லி இைல�வ* இற(கி ைவ(க$�. 
6. ப*ற4 அ6�ப*� ேதாைச க�ைல ைவ�0 அதி� ஏ-கனேவ கல10 ைவ�த 

மாைவ ஊ-றி ெம�லிய ேதாைசகளாக வா/(க$�. 
7. ேதாைச ெவ1த ப*�� அத� ந6ேவ காலிப*ளவ/ மசாலாைவ ைவ�0 

ேதாைசைய இர�டாக ம8�0 ப7மாற$� 

8. Eைவயான ம-B� ச�தான காலிப*ளவ/ மசாலா ேகUவர4 ேதாைச ெர8  
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-�ைட காலிப�ளவ� ப�ைர 

 ேதைவயானைவ  

• J>ைட - 3 

• காலிப*ளவ/ - 1 (மN8ய� ைச�) 
• மிளகா���� - 1 tsp 

• மOச���� - 1/2 tsp 

• மிள4��� - 1 tsp 

• சீரக��� - 1 tsp 

• தன:யா��� - 1 tsp 

• ப?ைச மிளகா� - 2 (கார�தி-4 ஏ-ப ேச/�0( ெகா�ள$�) 
• உ�� - ேதைவயான அள$ 

• எ�ெண�- ேதைவயான அள$ 

 

ெச)-ைற 

1. காலிப*ளவைர அளவான 0�6களாக நB(கி சிறி0 உ�� ம-B� த�ணD/ 
ேச/�0 J(கா� ேவ(கா6 ேவக ைவ�0( ெகா�ள ேவ�6�. 

2. ப?ைச மிளகாைய ந�றாக அைர�0( ெகா�ள$�. 
3. ஒ+ பா�திர�தி� J>ைடைய உைட�0 ஊ-றி அைத ந�றாக அ8�0( 

ெகா�ள$�. ப*� அைர�0 ைவ�0�ள ப?ைச மிளகா�, மிளகா����, 

மOச����, தன:யா���, மிள4���, சீரக��� ம-B� உ�� 
ஆகியவ-ைற J>ைட=ட� ேச/�0 ந�றாக கல(கி ைவ�0( ெகா�ள$�. 
ேவக ைவ�0�ள காலிப*ளவைர 0�6கைள ஒVெவா�றாக J>ைட 
கலைவய*� ேபா>6 ப*� எ�ைணய*� ெபா�ன:றமாக ெபா7�0 எ6(க$�. 

4. Eைவயான ம-B� கிறி�ப* காலிப*ளவ/ ப*ைர தயா/.  
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காளா� �3 

ேதைவயான ெபா";க;: 
• காளா� - 200 கிரா� 

• ப?ைச மிளகா� - 2 

• த(காள: - 200 கிரா� 

• சி�ன ெவ3காய� - ஒ+ க� 

• ெவ�ைள மிள4��� - 1 ��� 

• எ�ெண� - 1 ��� 

• ப>ைட - 1 

• கிரா�� - 2 

• ெவ3காய�தா� - 1 

• உ�� - ேதைவயான அள$ 

 

ெச)-ைற: 
1. காளாைன இர�டாக நB(கி( ெகா�ள$�. 
2. ப?ைச மிளகாைய இர�டாக( கீறி( ெகா�ள$�. சி�ன ெவ3காய�, 

ெவ3காய� தா�, த(காள: இவ-ைற� ெபா8யாக நB(கி( ெகா�ள$�. 
3. வாணலிய*� எ�ெண� வ*>6 ப>ைட, கிரா�� தாள:�0 ெவ3காய�, த(காள: 

ேச/�0 வத(கி, 4 க� த�ணD/ ேச/�0 உ�� ேபா>6 S8 ெகாதி(க வ*ட$�. 
4. ெகாதி(க ெதாட3கிய0� காளாைன ேச/�0 ேமA� சில நிமிட3க� 

ெகாதி(க ைவ�0 அதி� ெவ�ைள மிள4���, ெவ3காய�தா� ேச/�0 
கல10 @டாக ப7மாற$�. 

5. Eைவயான காளா� @� தயா/. அ+10வத-4 மிக$� அ-�தமான @�. 
 

'றி3�: 
ப>ைட கிரா�� வாச� ப*8(காதவ/க� அைத ேச/�பைத தவ*/(க$�.  
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ப+ைச பய% வைட 

ேதைவயான3ெபா"�க;: 
• ப?ைச பயB - 2 க� 

• ப?ைச மிளகா� - 4 

• இOசி - ஒ+ சிறிய 0�6 

• ெவ3காய� ெபா8யாக நB(கிய0 - அைர க� 

• ெப+3காய��� - 2 சி>8ைக 

• உ�� - ேதைவயான அள$ 

• எ�ைண - ெபா7�பத-4 ேதைவயான அள$ 

 

ெச)-ைற: 
1. ப?ைச பயைற 5 மண* ேநர� ஊற ைவ(க ேவ�6�. ப*� அதைன( 

கKவ*வ*>6, ஊறிய பயBட�, இOசி, ப?ைச மிளகா�, ேத. அள$ உ�� ேச/�0 
ச-B ெகாரெகார�பாக அைர�0 எ6�0( ெகா�ள$�. (அைர(4� ெபாK0 
த�ண D/ ேச/(க ேவ�டா�). 

2. அைர�த மாவ*� ெவ3காய� ம-B� ெப+3காய��� ேச/�0 ப*ைச10( 
ெகா�ள$�. (ேவ�6மானா�, ெகா�தம�லி இைல, கறிேவ�ப*ைல ேச/�0( 
ெகா�ள$�) 

3. ப*ற4 ஒ+ வாணலிய*� எ�ைணைய( காய ைவ�0 @ேடறிய0�, அ6�ைப 
மிதமான @>8� ைவ�0, மாைவ எ6�0, இேலசாக த>ைடயாக� த>8, 

எ�ைணய*� ேபா>6 சிவ(க E>ெட6(க$�. 
4. வர மிளகா� ேபா>6 அைர�த ெக>8யான ேத3கா� ச>ன:=ட� இ1த 

ப?ைச பயB வைடைய? ேச/�0 சா�ப*ட Eைவயாக இ+(4�. 
 

'றி3�  

• வைட ச-B காரமாக ேவ�6ெமன:�, மாவ*� மிள4, சீரக� ெபா8 ��கைள 
ேச/�0( ெகா�ளலா�. 

• ப?ைச மிளகாைய மாேவா6 ேச/�0 அைர(காம�, ெபா8யாக நB(கி 
ெவ3காய�ைத ேச/�0 ப*ைச=� ேபா0 ேச/�0( ெகா�ளலா�.  
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கி6�ப� ப�ர� ெரசிப� 

ேதைவயான3ெபா"�க;: 
• ெரா>8�0�6க� - 7 

• ரவா - 1/2 க� 

• த(காள: - 2 

• ெப7ய ெவ3காய� - 2 

• ப?ைச மிளகா� - 3 

• ெகா�0ம�லி இைல - சிறிதள$ 

• மிளகா���� - 3 சி>8ைக 

• உ�� - ேதைவயான அள$ 

• எ�ைண - ெபா7(க ேதைவயான அள$ 

 

ெச)-ைற: 
1. ெரா>8�0�6கள:� ஓர3கைள எ6�0 வ*>6 நா�4 0�6களாக ஆ(கி( 

ெகா�ள$�. 
2. ெவ3காய�, த(காள:, ப?ைச மிளகா�, ெகா�0ம�லி ஆகியவ-ைற� ெபா8� 

ெபா8யாக ெவ>8( ெகா�ள$�. 
3. ரவாைவ ஒ+ பா�திர�தி� ேபா>6, உ��, மிளகா���� ேச/�0( கல(க$�. 

அதQட� ெவ>8 ைவ�0�ள த(காள:, ெவ3காய�, ப?ைச மிளகா�, 

ெகா�0ம�லி ஆகியவ-ைற? ேச/�0 ப*ைசய$�. த�ணD/ ேச/(க 
ேவ�டா�. த(காள:, ெவ3காய� ஆகியவ-றிA�ள சாறிேலேய எ�லா� 
ந�4 கல10 வ*6�. (பத� பா/�த ப*ற4, ேதைவ�ப>டா�, சிறி0 நDைர� 
ெதள:�0 ெக>8யான ேப�> ேபா� ஆ(கி( ெகா�ளலா�) 

4. ஒ+ வாணலிய*� எ�ைணைய வ*>6 @டா(கி, ெரா>8�0�6கள:� ேம� 
ரவா கலைவைய ந�றாக�தடவ*, எ�ைணய*� ேபா>6 ெபா7�ெத6(க$�. 

5. Eைவயான கி7?ப* ப*ர> ெர8.  
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த��சண� ந��ேமா� 

ேதைவயான3ெபா"�க;: 
• த/�சண* 0�6க� (வ*ைத நD(கிய சைத�ப4தி) - 2 க� 

• தய*/ - 1 க� 

• எAமி?ச� பழ?சாB - 1 ���� 

• இOசி - ஒ+ சிறிய 0�6 

• மிள4��� - ஒ+ சி>8ைக 

• உ�� - ஒ+ சி>8ைக 

• �தினா - சிறிதள$ 

• சா�பா/ ெவ3காய� - 4 

 

ெச)-ைற: 
1. த/�சண*�0�6க�, தய*/, இOசி, �தினா ஆகியவ-ைற மி(ஸிய*� ேபா>6 

ந�றாக அைர�ெத6�0( ெகா�ள ேவ�6�. 
2. அதQட� எAமி?ைச?சாB, மிள4���, உ�� ேச/�0 கல(கி, இதைன 

ப*7>ஜி� சில நிமிட3க� ைவ�தி+10 ப*ற4 ப7மாற$�. 
3. ப7மாB� ேபா0 இ1த ேமாைர ஊ-றி அத� ேம� நB(கிய சா�பா/ 

ெவ3காய�, �தினா ம-B� இர�ெடா+ த/�சண*�0�6கைள� �வ* 
ப7மாறினா�, பா/�பத-4 அழகாக$�, Eைவ(க அ+ைமயாக$� இ+(4�.  
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ப�டாண� , ட மசாலா 

ேதைவயான3ெபா"�க;: 
• ெவ�ைள� ப>டாண* அ�ல0 ப?ைச� ப>டாண* - 2 க� 

அைர.க: 
• ப?ைச மிளகா� - 2 

• இOசி - ஒ+ சிறிய 0�6 

• ேத3கா��0+வ� - 3 ேடப*���� 

தாள:.க: 
• எ�ைண - 1 ���� 

• க64 - 1 ���� 

• உL�த� ப+�� - 1 ���� 

• சி�ன ெவ3காய� - ஒ+ க� - ெபா8யாக நB(கிய0 (வ>டமாக நB(கி( 
ெகா�ள$�) 

• ெப+3காய��� - ஒ+ சி>8ைக 

• கா�1த மிளகா� - 2 

• கறிேவ�ப*ைல - சிறிதள$ 

• உ�� - ேதைவயான அள$ 

அல�க6.க: 
• ப?ைச மா3கா� - 2 ெபா8யாக நB(கிய0 

• ேத3கா� - ஒ+ சிறிய 0�6 - ெபா8யாக நB(கிய0 

• ெகா�தம�லி இைல - சிறிதள$ - ெபா8யாக நB(கிய0 

 

ெச)-ைற: 
1. ப>டாண*ைய( 4ைற1த0 8 மண* ேநர� ஊற ைவ�த ப*�, 4(க7� ேபா>6, 

ேதைவயான அள$ த�ண D/ ம-B� உ�� ேபா>6, ந�றாக ேவக வ*ட$�. 
ப*ற4 ப>டாண*ைய வ8க>8 தன:யாக எ6�0 ைவ(க$�. 

2. ேத3கா��0+வ�, ப?ைச மிளகா�, இOசி ஆகியவ-ைற ைமய அைர�0 
ெகா�ள$�. 

3. ஒ+ வாணலிய*� எ�ைண வ*>6, கா�1த0� க64, உL�த� ப+��, 

ெப+3காய���, கா�1த மிளகா� (மிளகாைய இர�டாக( கி�ள:� 
ேபாட$�), கறிேவ�ப*ைல, ெபா8யாக நB(கி ைவ�0�ள ெவ3காய� 
ஆகியவ-ைற� ேபா>6 சிவ(4� வைர வB(க$�. 



 

www.penmai.com  104 

ANGU APARNA’s @ Aparna’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

4. ப*ற4 ேவக ைவ�0�ள ப>டாண*ைய? ேச/�0, அேதா6 அைர�0 
ைவ�0�ள ேத3கா� வ*K0, உ�� ஆகியவ-ைற? ேச/�0 ந�றாக( கிளறி 
உடேன இற(கி ைவ(க$�. 

5. ப*� அத� ேம� நB(கி ைவ�0�ள ெகா�தம�லி இைல, ேத3கா�, 

மா3கா� 0�6கைள� �வ* ப7மாற$�. 
'றி3�:  

ேத3காைய வ*+�பாதவ/க� , ேத3காைய அைர�0 ேச/�பத-4 பதி� ேவக 
ைவ�0�ள ப>டாண*ையேய சிறி0 எ6�0 ந�றாக மசி�0 வ*>6 அைத? 
E�டலி� ேச/�0( கிளறி( ெகா�ள$�. இOசி ம-B� ப?ைச மிளகாைய 
தன:யாக நB(கி அ�ல0 அைர�0 தாள:�ப*� ேபா0 ேச/(கலா�. 
வ*+�ப>டா� சில 0ள: எAமி?ச� பழ? சாB ேச/(கலா�.  
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ேபப� கா�� ப�ைர 

ேதைவயான3ெபா"�க;: 
• ேபப* கா/� - 1/4 Kilo  

• சா�பா/ ெபா8 - 2 Tspn 

• மOச� �� - சிறிதள$ 

• உ�� - ேதைவயான அள$ 

• எ�ெண� - ெபா7(க ேதைவயான அள$ 

 

ெச)-ைற: 
1. ஒ+ பா�திர�தி� 5 க� த�ணD7� ேபப* கா/� 0�6கைள JKதாக� 

ேபா>6 5 நிமிட� வைர ேவக ைவ(க$�.  

2. ப*ற4 த�ணDைர வ8�0வ*>6, ஆறிய0� ேபப* கா/ைன நDள வா(கி� 
இர�டாக ெவ>8( ெகா�ள$�. 

3. ெவ>8ய 0�6கைள ஒ+ த>8� பர�ப* அத� ேம� சா�பா/ ெபா8, 

மOச� ��, உ�� ஆகியவ-ைற� ேபா>6 ப*ர>8 வ*ட$�. (சிறி0 நD/ 
ேவ�6மானா� ேச/�0� ப*ர>8(ெகா�ள$�) 

4. ப*� வாணலிைய அ6�ப*ேல-றி எ�ைண வ*>6, அ0 கா�1த0� அதி� 
ப*ர>8 ைவ�0�ள ேபப* கா/� 0�6கைள� தன:� தன:யாக ைவ�0, 

மிதமான @>8� ெபா7(க ேவ�6�.. 
5. ஒVெவா�ைற=� தி+�ப*� ேபா>6 சிவ(க ேவக வ*ட ேவ�6�.. ந�4 

சிவ(க வBப>ட0�, எ6�0 எ�ைணைய வ8க>8 @டாக ப7மாற$�.  
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�ட3! ேகாவ.கா) 

 ேதைவயான3ெபா"�க;: 
• ேகாைவ(கா� - 15 Nos 

• எ�ைண - ேதைவ(ேக-ப 

• க64 - 1 Tspn 

• கடைல�ப+�� - 1 Tspn 

• உL�த� ப+�� - 1 Tspn 

• ெவ1தய� - 1/2 Tspn 

• சீரக� - 1 Tspn 

• கா�1த மிளகா� - 4 

• ெவ3காய� - 1 No 

• உ�� - ேதைவயான அள$ 

 

ெச)-ைற: 
1. ேகாைவ(காைய JKவ0மாக( கீறாம� J(கா� பாக� ம>6� நDளவா(கி� 

நா�காக( கீறி( ெகா�ள ேவ�6�.. 
2. ெப7ய ெவ3காய�ைத� ெபா8� ெபா8யாக நB(கி( ெகா�ள$�. 
3. ஒ+ வாணலிய*� எ�ைண வ*>6 க64 ேபா>6, அ0 ெபா71த0� 

கடைல�ப+�� ம-B� உL�த� ப+�ைப? ேச/�0 சிவ(க வB(க 
ேவ�6�. 

4. ப*� ெவ1தய�, மிளகா�, சீரக� ேச/�0 2 வ*னா8க� வB(க ேவ�6�. 
5. அத� ப*� நB(கிய ெவ3காய�ைத? ேச/�0 வத(கிய ப*�, இற(கி ஆற 

ைவ(க ேவ�6�. 
6. ஆறிய$ட� உ�� ேச/�0 மி(ஸிய*� ெகாரெகார�பாக அைர�0( 

ெகா�ள$�. (த�ண D/ ேச/(க( Rடா0) 
7. அைர�0 எ6�த இ1த வ*Kைத ஒVெவா+ ேகாைவ(காய*ன:�L� அைட(க 

ேவ�6�. வாணலிய*� எ�ெண� வ*>6, அதி� மசாலா அைட�0 
ைவ�0�ள ேகாைவ(காைய, ஒVெவா�றாக பர�ப* ைவ�0, 

8. S8 ேபா>6 மிதமான தDய*� சில நிமிட3க� வ*ட ேவ�6�. . ப*� 
S8ைய� திற10 காைய தி+�ப* வ*>6, சிறி0 த�ணDைர� ெதள:�0, 

மN�6� S8 ைவ�0 ேவக வ*ட ேவ�6�. அVவ�ெபாK0 தி+�ப* வ*>6 
கா� ந�றாக ெவ1த0�, S8ய*�லாம� சிறி0 ேநர� அ6�ப*� ைவ�தி+10 
வத(கி எ6(க$�. Eைவயான �ட�6 ேகாவ(கா� தயா/. 
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ஈசி உ"ைள.கிழ�' ெபா6ய 

ேதைவயான3 ெபா"�க; 

• உ+ைள( கிழ34 - 1/4 Kilo 

• சி�ன ெவ3காய� - 100 Gram 

• ப?ைச மிளகா� - 3 

• உ�� - ேதைவயான அள$ 

• கறிேவ�ப*ைல - சிறி0 

• ெகா�தம�லி இைல - சிறி0 

• எ�ெண� - தாள:(க 

• க64 - சிறி0 

• க.ப+�� - சிறி0 (Optional) 

 

ெச)-ைற 

1. உ+ைள(கிழ3ைக கKவ* 4(க7� உ�� ேபா>6 ேவக ைவ�0 எ6�0 
ேதாA7�0 அள$� 0�ட3களாக மசி�0( ெகா�ள$�. 

2. சி�ன ெவ3காய�ைத வ>ட வா(கி� ெவ>8(ெகா�ள$�. 
3. ப?ைச மிளகாைய ெபா8யாக நB(க$�. 
4. கடாய*� எ�ெண� ஊ-றி, க64, கடைல� ப+��, கறிேவ�ப*ைல ேபா>6 

ெபா7�த ப*�, ெவ3காய� ம-B� ப?ைச மிளகா� ேச/�0 ந�றாக வத(க 
ேவ�6�. 

5. ப*ற4 மசி�0 ைவ�0�ள உ+ைள(கிழ3ைக ேபா>6 கிளற$�. உ�ப*� 
அள$ ச7 பா/�0 ேதைவ�ப>டா� சிறி0 இ1த நிைலய*� ேச/�0( 
ெகா�ளலா�. 

6. இற(4� J� ெகா�தம�லி இைல �வ* இற(க$�. 
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Yummy & Spicy Chicken Fry 

Ingredients: 

• Chicken - 1/2 kg 

• Ginger Garlic paste - 4 tsp 

• Red chilly powder - 4 tsp 

• Turmeric powder - a pinch 

• Coriander powder - 4 tsp 

• Garam masala powder - 1 tsp 

• Salt - to taste 

• Pepper Powder (Freshly Ground) - 1 tsp 

• Lemon juice - 1 tsp 

• Corn flour - 4 tsp 

• Curry leaves - 2 sprigs 

• Green Chilies (slitted) - 6 

• Oil - to fry 

 

Method  

1. Clean and wash the chicken and Drain it. Slice the chicken with a fork.(so that 

the spices are absorbed while marinating). Then Mix all the ingredients from 

ginger garlic paste through corn flour to the chicken pieces and toss thoroughly. 

2. Keep aside for 2 hour. Heat the oil in a pan for deep frying and fry the chicken 

pieces till they are cooked and evenly browned. 

3. Then Place the fried chicken pieces on tissue papers to absorb the excessive oil. 

4. Use the same oil (which is used to deep fry the chicken) to fry the curry leaves 

and Green Chillies and then add it to the fried chicken pieces. 

5. Now the yummy and spicy fried chicken is ready. Serve it hot. 

Note: You can also use Chicken drumsticks instead of chicken pieces.  
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ெகாBதமலி ச�ன: 

ேதைவயானைவ 

• ெகா�தம�லி இைல - ஒ+ க>6 

• சி�ன ெவ3காய� - 150 கிரா� 

• வற மிளகா� - ஒ�B (உ3க� கார�தி-4 ஏ-ப ேச/�0( ெகா�ள$�) 
• �ள: - சிறி0 

• கடைல ப+�� - சிறி0 

• உ�� - ேதைவயான அள$ 

• எ�ெண� - ேதைவயான அள$ 

 

ெச)-ைற 

1. ெகா�தம�லி இைலகைள ந�றாக நD7� அலசி E�த� ெச�த ப*� அ8 
த�ைட தவ*/�0, ம-றவ-ைற ெபா8யாக நB(கி ெகா�ள$�. 

2. சி�ன ெவ3காய�ைத ேதா� உ7�0, இர�டாக ெவ>8(ெகா�ள$�. 
3. ப*ற4 அ6�ப*� வாணலிைய ைவ�0 எ�ெண� ஊ-றி அ0 @டான ப*�, 

கடைல ப+��, உ7�0 ைவ�0�ள சி�ன ெவ3காய�, வர மிளகா� ேபா>6 
ந�றாக வத(க ேவ�6�. 

4. ெவ3காய� வத3கிய0� ெவ>8 ைவ�0�ள ெகா�தம�லி இைலகைள 
ேபா>6 வத(க ேவ�6�. ப*� �ள:ைய ேபா>6 ஒ+ தடைவ கிளறி இற(க 
ேவ�6�. 

5. இதQட� ேதைவயான அள$ உ�� ேச/�0 மி(சிய*� அைர(க$�. 
Eைவயான ெகா�தம�லி ச>ன: தயா/. 

6. இ1த ெகா�தம�லி ச>ன:, இ>லி, த(காள: ேதாைச, ேகா0ைம ெரா>8, அைட 
ேதாைச, சா�பா6 ஆகியைவகL(4 ஏ-ற0.  
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தய�� ெவ�காய� (தய�� ப+ச#) 

ேதைவயானைவ 

• ெப. ெவ3காய� - இர�6 

• தய*/ - ஒ+ க� 

• ெகா�தம�லி இைல - சிறிதள$ 

• உ�� - ேதைவயான அள$ 

• ப?ைச மிளகா� – ஒ�B 

 

ெச)-ைற  

1. ெவ3காய�ைத நDளவா(கி� ெம�லிசாக ெவ>8( ெகா�ள$�.  

2. ப?ைச மிளகாைய நா�காக ெவ>8( ெகா�ள$�. 
3. ெகா�தம�லி இைலகைள கKவ* மN8ய� ைசசி� நB(கி ெகா�ள$�. 
4. தய*ைர ஒ+ பா�திர�தி� ஊ-றி ந�றாக அ8�0( ெகா�ள$�. 
5. ப*ற4 இேதா6, நB(கி ைவ�0�ள ெவ3காய�, ப?ைசமிளகா�, உ�� ேச/�0 

ந�றாக கல(கி ெகா�ள$�. 
6. ப*�ன/ ெகா�தம�லி இைலகைள �வ* ஒ+ Jைற கல(கி வ*ட$�. 

 

'றி3�: 
• இைத சிறி0 ேநர� ப*7>ஜி� ைவ�0வ*>6 ப*ற4 எ6�0 ப7மாறினா� 

ந�ல ேட�> கிைட(4�. 
• இேதா6 த(காள: ஒ�ைற=� ெபா8யாக ெவ>8 ேச/�0( ெகா�ளலா�. 

(உ3கL(4 ப*8�தா�) ஆனா� த(காள: ேச/�தா� ெகாOச ேநர� கழி�0 
சா�ப*6� ேபா0 Eைவ மாறிவ*6�.. உடேன சா�ப*>டா� தய*/ ப?ச8 ந�ல 
Eைவ=ட� இ+(4�..   
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Wheat Rotti 

Ingredients: 

• Wheat Flour - 2 cups 

• Big Onion - 2 Finely Chopped 

• Green Chillies - 2 

• Salt - To taste 

• Water - as needed 

• Corainder Leaves - in small amount (finely chopped) 

• Curry Leaves - 5 to 6 

• Oil - for making rotti. 

 

Method: 

1. In a vessel, Take wheat flour with Chopped Onions, Green Chillies, Corainder 

leaves, Curry Leaves, Salt and mix it well with water as a little thick batter. 

2. Heat a Non stick dosa tawa and pour a ladle of batter in tawa and spread it over 

the tawa. 

3. Drizzle a tsp of oil around the dosa.and leave it to cook. 

4. Then Flip it over to other side. Wait for few seconds for other side get cooked. 

5. Remove rotti from tawa and serve it hot with chutney. 

6. You can also eat this rotti, as it is without any chutney or sambar. 
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Oatmeal Kanji 

Ingredients: 

• Quaker Oats - 1 Cup 

• Skimmed milk - 3/4 Cup 

• Cinnamon - 1 pattai 

• Cardamon - 2 

• Honey - 1 tsp 

 

Method 

1. In a vessel, Take oats and skim milk togethger. 

2. Add Cinnamon, Cardamon and honey. 

3. Let this keep in stove in medium flame, till oats are done. 

4. Now Oats kanji is ready to serve. 

5. You can use chopped fruits and vegetables for garnishing.  
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Moong Dal Dosa 

Ingredients 

• Split Moong dal - 2 cup 

• Ginger - 1 inch piece 

• Green chillies - 3 

• Cumin seeds - 1 tsp 

• Asafoetida - a pinch 

• Coriander leaves - Finely chopped 

• Big Onion - 2 Finely Chopped 

• Oil - As needed for making dosa 

• Salt - to taste. 

 

Method 

1. Clean and soak moong dal for 4 hours. 

2. Grind it with ginger, green chillies and salt. And keep the batter in vessel. 

3. The consistency of the batter may be thick nor thin. 

4. Add Chopped Onions, cumin seeds, asafoetida and finely chopped coriander 

leaves. 

5. Heat a nonstick Dosa making tawa. 

6. Pour a ladle of the batter in the centre of the tawa and spread it out from the 

centre making dosa in round shapes. 

7. Drizzle a tsp of oil around the dosa. 

8. After it is cooked, flip it over to the other side. Wait for a few seconds till the other 

side is cooked, remove the dosa from tawa and serve hot with Any Chutney, 

9. Corainder Chutney, Tomato Chutney goes well with Moong Dal Dosa. 

 

 



 

www.penmai.com  114 

ANGU APARNA’s @ Aparna’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

 

இ��ட�� வைட 

ேதைவயான அளL  

• ெபா>6(கடைல – ஒ+ க�  

• ேவ/(கடைல – அைர க�  

• கா�1த மிளகா� – 4 

• கைரேவ�ப*ைல – சிறிதள$ 

• உ�� – ேதைவயான அள$ 

 

ெச)-ைற  

1. ெபா>6(கடைல, ேவ/(கடைல, மிளகாைய ேச/�0 ெபா8�0( ெகா�ள$�. 
2. இதQட� உ��, கறிேவ�ப*ைல ேச/�0 த�ணD/ வ*>6 ப*ைச10 10 நிமிட� 

ஊற ைவ(க$�. 
3. இைத சிB வைடகளாக� த>8, எ�ெணய*� ேபா>6 ெபா�ன:றமாக 

ெபா7�ேத6(க$�.   

  



 

www.penmai.com  115 

ANGU APARNA’s @ Aparna’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

பாகDகா) ப.ேகாடா 

ேதைவயான ெபா"�க;  

• பாக-கா� – இர�6 ( வ>டமாக நB(கிய0)  

• கடைல மா$ – 250 கிரா�  

• அ7சி மா$ – சிறிதள$ 

• எAமி?ச� பழ� – ஒ�B 

• கர�மசாலா – ேதைவயான அள$ 

• மிளகா���� – ேதைவயான அள$ 

• உ�� – ேதைவயான அள$ 

• ேசாடா உ�� – ேதைவயான அள$  

 

ெச)-ைற  

1. பாக-காைய நB(கி அத� ேமேல எAமி?ச� பழ�ைத ப*ழி10 ெவய*லி� 
காய ைவ�0 எ6�0( ெகா�ள ேவ�6�. 

2. ேதைவ�ப6�ேபா0 இ1த பாக-கா=ட� ேமேல ெசா�ன ம-ற எ�லா� 
ெபா+>கைள=� கல10, ெக>8யாக� ப*ைச10 எ�ெணய*� ெபா7�0 
எ6(க$�.  
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Curd Rice - Bagala Bath 

Ingredients  

• Raw Rice - 1 cup 

• Warm Milk - 1 1/2 cup 

• Curd or Plain yogurt - 1 cup 

• Butter - 1 tsp 

For seasoning  

• Oil - 2 tsp 

• Mustard seeds - 1 tsp 

• Green chilli - 2 

• Ginger - 1 inch piece (Finely chopped) 

• Curry leaves - 2 sprigs 

• Salt - to taste 

For garnishing  

• Grated carrot or pomegranates or seedless green grapes - 4 tsp 

Preparation 

1. Wash and cook rice in such a way that it is slightly overcooked.(Add 1/4 cup 

more water than you normally add for cooking rice.) Chop green chillies and 

ginger finely. 

Method 

1. When the rice is hot, mash it nicely and add warm milk and mix well. 

2. When it is cooled, add curd, butter and needed salt. 

3. Heat 2 tsp of oil, add mustard seeds, when it splutters, add green chilli, ginger, 

curry leaves and saute for a few seconds. Then Pour it over the curd rice and Mix 

well with Rice. Garnish it with pomegranates or seedless green grapes or 

pineapple pieces or grated carrot or even finely chopped raw mangoes. 
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சரீக� மிள' சாத� 

ேதைவயானைவ 

ெபா#.க  

• சீரக� 

• மிள4 

• (சீரக� ம-B� மிளைக ந�4 ெபா8யாக மி(சிய*� அைர�0 ேசமி�0 
ைவ�0( ெகா�ள$�) 

தாள:.க 

• க64 

• சி�ன ெவ3காய� (வ>டமாக ெபா8யாக நB(கி ெகா�ள$�) 
• கறிேவ�ப*ைல 

• ெகா�தம�லி இைல 

• உ�� ேதைவயான அள$ 

• எ�ெண� ேதைவ(ேக-ப 

 

ெச)-ைற 

1. வாணலிய*� எ�ைண ஊ-றி, க64, கறிேவ�ப*ைல ேபா>6 தாள:�த ப*� 
ெபா8யாக சி�ன ெவ3காய�ைத ேச/�0 ந�4 ெபா� நிறமாக வத(க 
ேவ�6�. 

2. ெவ3காய� வத3கிய ப*� உ��, சீரக� ம-B� மிள4 ேச/�0 அைர�த 
ெபா8ைய ேதைவயான அள$ ேச/�0 ந�4 கிளற$�. 

3. ப*ற4 @டான சாத�ைத இ(கலைவேயா6 ேச/�0 ந�4 கிளறிய ப*�, 

ெகா�தம�லி இைல �வ* இற(க$�. 
4. Eைவயான சீரக மிள4 சாத� ெர8.  
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உ"ைள.கிழ�' வைட 

ேதைவயானைவ 

• ேவக ைவ�0 மசி�த உ+ைள(கிழ34 – ஒ+ க�  

• கடைல மா$ – J(கா� க� 

• மிளகா���� – ஒ+ ���� 

• சீரக��� – அைர ���� 

• மOச��� - அைர ���� 

• உ�� – ேதைவயான அள$ 

• எ�ெண� – ேதைவயான அள$ 

 

ெச)-ைற  

1. கடைல மாவ*� உ��, த�ணD/ ேச/�0( கைர�0( ெகா�ள$�. 
2. மசி�த உ+ைள(கிழ3கி�, மிளகா����, சீரக���, மOச���, உ�� ேச/�0 

ப*ைச10 ெகா�ள$�. 
3. இைத வைடகளாக� த>8, கடைலமா$ கைரசலி� ேதா��0, கா=� 

எ�ெணய*� ெபா7�ெத6(க$�.   
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மிள' வைட 

ேதைவயானைவ  

• உL�த�ப+�� – ஒ+ க�  

• மிள4, அ7சி மா$ – தலா 2 ���� 

• ெப+3காய��� – கா� ����  

• உ�� – ேதைவயான அள$ 

• எ�ெண� – ேதைவயான அள$ 

 

ெச)-ைற  

1. உ�L�த�ப+�ைப ஒ+ மண* ேநர� ஊற ைவ�0 மிள4 ேச/�0 பாதி 
மாைவ கரகர�பாக$�, மNதிைய ைநசாக$� அைர(க$�. 

2. உ��, அ7சி மா$, ெப+3காய��� ேச/(க$�. 
3. இதி�, ஒ+ கர�8 காய ைவ�த எ�ெணைய ஊ-றி( கல10, ெம�லிய 

வைடகளாக� த>8, எ�ெணய*� ெபா�ன:றமாக ெபா7�ெத6(க$�. 
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வாைழ3� வைட 

ேதைவயானைவ  

• ெபா8யாக நB(கிய வாைழ�� – அைர க�  

• கடைல�ப+�� – ஒ+ க� 

• கா�1த மிளகாய – 4 

• ெப+3காய��� – கா� ���� 

• உ�� – ேதைவயான அள$ 

• எ�ெண� - ேதைவயான அள$ 

 

ெச)-ைற  

1. கடைல�ப+�ைப ஒ+ மண* ேநர� ஊற ைவ�0 மிளகா� ேச/�0 
ெக>8யாக அைர�0( ெகா�ள$�. 

2. இதQட� வாைழ��, ெப+3காய���, உ�� ேச/�0 ந�றாக( கல10 
ெகா�ள$�.. 

3. கடாய*� எ�ெணைய( காயைவ�0, ஒ+ கர�8 அள$ எ6�0, 

கடைல�ப+�� கலைவய*� ஊ-றி( கல(க$�. 
4. இைத மNதJ�ள எ�ெணய*� சிறிய வைடகளாக� த>8� ேபா>6 

ெபா7�ெத6(க$�. 
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ெகாB8மலி வைட 

 

ேதைவயானைவ  

• ெகா�தம�லி – ஒ+ க>6 (ெபா8யாக நB(க$�) 
• தய*/ – ஒ+ க� 

• சீரக��� – 2 ���� 

• மிளகா���� – 2 ����  

• உ�� – ேதைவயான அள$ 

• எ�ெண� – ேதைவயான அள$ 

• கர� மாசால��� – அைர ���� 

 

ெச)-ைற  

1. தய*ைர ஒ+ 0ண*ய*� ெகா>8, அதி� உ�ள நDைர JKவ0� வா8ய 
வ*ட$�. 

2. இ1த� தய*7� ெகா�தம�லி, உ��, கர� மசாலா���, மிளகா����, 

சீரக��� கல10 ெகா�ள$�. 
3. ேதாைச(க�ைல காய ைவ�0, கல10 ைவ�0�ள தய*/ கலைவைய சிறி0 

எ6�0 உ�ள3ைகய*� ேபா>6 ெம�லியதாக த>8( ெகா�ள$�. 
4. இைத( க�லி� ேபா>6 இ+�றJ� எ�ெண� வ*>6 ெபா�ன:றமாக 

எ6(க$�. 
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பால.கீைர வைட 

ேதைவயானைவ  

• ெபா8யாக நB(கிய பால( கீைர – ஒ+ க� 

• கடைல மா$ – 2 ேடப*���� 

• ரைவ – 2 ேடப*���� 

• ேகா0ைம மா$ – 4 ேடப*���� 

• இOசி-��6 வ*K0 – 2 ���� 

• ப?ைச மிளகா� 0�6க� – ஒ+ ���� 

• உ��, எ�ெண� – ேதைவயான அள$ 

 

ெச)-ைற  

1. எ�ெணைய� தவ*ர ம-ற எ�லாவ-ைற=� ஒ+ பா�திர�தி� ேபா>6, 

சிறி0 த�ணD/ வ*>6( ெக>8யாக( கல10 ெகா�ள$�. 
2. கடாய*� எ�ெணைய( காய ைவ�0, கல10 ைவ�0�ள மாைவ 

வைடயாக� த>8� ேபா>6 ெபா7�ெத6(க$�. 
3. Jைள(கீைரய*A� இ1த வைட ெச�யலா�. 
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வாழ.கா) பFஜி 
 

ேதைவயான ெபா"�க;  

• வாைழ(கா� – இர�6 (ெப7ய0)  

• கடைல மா$ 0 4 க�  

• அ7சி மா$ – 1 க�  

• ேசாடா உ�� – 1 சி>8ைக  

• மிளகா���� – ேதைவயான அள$  

• உ�� – ேதைவயான அள$  

• எ�ெண� – ேதைவயான அள$  

 

ெச)-ைற  

1. வாழ(கா�, எ�ெணைய� தவ*ர ம-ற எ�லா� ெபா+>கைள=� ேச/�0 
ேதாைச மா$� பத�தி� தயா/ ெச�ய$�. 

2. வாைழ(காைய நDல வா(கி� சீவ* ைவ�0( ெகா�ள$�. 
3. இைத ெர8யாக$�ள ப^ஜி மாவ*� ேதா��0 எ�ெணய*� ெபா7�0 

எ6(க$�. 
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ெவ�காய பFஜி 

ேதைவயான ெபா"�க;  

• ெப7ய ெவ3காய� – 1/4 கிேலா (வளமாக ெவ>8ய0)  

• கடைல மா$ – 4 க�  

• அ7சி மா$ –ஒ+ க�  

• எ�ெண� – ேதைவயான அள$  

• உ�� – ேதைவயான அள$  

• ேசாடா உ�� – ஒ+ சி>8ைக  

 

ெச)-ைற  

1. இர�6 மாைவ=� உ��, மிளகா�� �Lட� ேச/�0 ேதாைச மா$� 
பத�தி-4( கைர�0( ெகா�ள$�. 

2. அதி� ெவ3காய�ைத� ேதா��0 எ�ெணய*� ப^ஜிகளாக? E>6 
எ6(க$�. 
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உ"ைள.கிழ�' பFஜி 

ேதைவயான ெபா"�க;  

• உ+ைள(கிழ34 (வ>டமாக ெவ>8ய0) – 1/4 கிேலா  

• கடைல மா$ – 4 க�  

• அ7சி மா$ – ஒ+ க�  

• உ�� – ேதைவயான அள$  

• மிளகா���� – ேதைவயான அள$  

• ேசாடா உ�� – ஒ+ சி>8ைக  

• எ�ெண� – ேதைவயான அள$  

 

ெச)-ைற  

1. இர�6 மாைவ=� உ��, மிளகா�� �Lட� ேச/�0 ேதாைச மா$� 
பத�தி-4( கைர�0( ெகா�ள$�. 

2. அதி� ெவ>8ய உ+ைள(கிழ3ைக� ேதா��0 எ6�0 எ�ெணய*� ேபா>6 
ெபா7�0 எ6(க$�. 
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மிளகா) பFஜி 
ேதைவயான ெபா"�க;  

• ப^ஜி ேபா6� மிளகா� – ேதைவயான அள$  

• கடைல மா$ – 4 க�  

• அ7சி மா$ – ஒ+ க�  

• ேசாடாமா$ – ஒ+ சி>8ைக  

• உ�� – ேதைவயான அள$  

• மிளகா�� ெபா8 – ேதைவயான அள$  

 

ெச)-ைற  

1. இர�6 மாைவ=� உ��, மிளகா�� �Lட� ேச/�0 ேதாைச மா$� 
பத�தி-4( கைர�0( ெகா�ள$�. 

2. மிளகாைய ப^ஜி மாவ*� ேதா��0 எ6�0 எ�ெணய*� ேபா>6 ெபா7�0 
எ6(க$�. 
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கBத6.கா) பFஜி 
 

ேதைவயான ெபா"�க;  

• ெப7ய க�த7(கா� (வ>டமாக ெவ>8ய0) – 2  

• கடைல மா$ – 4 க�  

• அ7சி மா$ – ஒ+ க�  

• மிளகா���� – ேதைவயான அள$  

• உ�� – ேதைவயான அள$  

• எ�ெண� – ேதைவயான அள$  

 

ெச)-ைற  

1. இர�6 மாைவ=� உ��, மிளகா�� �Lட� ேச/�0 ேதாைச மா$� 
பத�தி-4( கைர�0( ெகா�ள$�. 

2. அதி� வ>டமாக ெவ>8ய க�தி7(கா� 0�6கைள� ேதா��0 எ6�0 
எ�ெணய*� ெபா7�0 எ6(க$�.  
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காலிஃ3ளவ� பFஜி 

ேதைவயானைவ  

• உதி/�த காலிஃ�ளவ/ – ஒ+ க�  

• கடைல மா$ – அைர க� 

• அ7சி மா$ – கா� க� 

• சைமய� ேசாடா – கா� க� 

• ெப+3காய��� - கா� க� 

• மிளகா���� – ஒ+ ���� 

• உ�� – ேதைவயான அள$ 

• எ�ெண� – ேதைவயான அள$  

 

ெச)-ைற  

1. கடைல மாவ*� அ7சி மா$, சைமய� ேசாடா, மிளகா����, 

ெப+3காய���, உ�� ேபா>6, ேதைவயான த�ணD/ ேச/�0 கைர(க$�. 
2. உதி/�த காலிஃ�ளவ/ �ைவ ஒVெவா�றாக எ6�0, மாவ*� ேதா��0, 

@டான எ�ெணய*� ெபா7�ெத6(க$�.  
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ெவ�காய பFஜி - ii 

ேதைவயானைவ  

• ெப7ய ெவ3காய� – 3  

• கடைல மா$ – அைர க�  

• சைமய� ேசாடா – கா� ����  

• அ7சி மா$ – 2 ����  

• மிளகா���� – அைர ����  

• உ�� – ேதைவயான அள$  

• எ�ெண� – ேதைவயான அள$  

 

ெச)-ைற  

1. கடைல மாவ*�, அ7சி மா$, உ��, சைமய� ேசாடா, மிளகா���� ேச/�0 
த�ண D/ வ*>6( கைர�0( ெகா�ள$�. 

2. ெவ3காய�ைத வ>டாமாக நB(கி மாவ*� ேதா��0, @டான எ�ெணய*� 
ெபா7�ெத6(க$�.  
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இ&சி ப.ேகாடா 

 

ேதைவயான ெபா"�க;  

• இOசி – 50 கிரா� (0+வ*ய0)  

• கடைல மா$ – 250 கிரா� 

• அ7சி மா$ – சிறிதள$ 

• எ�ெண� – ேதைவயான அள$  

• உ�� – ேதைவயான அள$ 

• ேசாடா உ�� – ஒ+ சி>8ைக 

 

ெச)-ைற  

1. இOசி� 0+வAட� எ�லா� ெபா+>கைள=� ேச/�0 ெக>8யாக� 
ப*ைச10 எ�ெணய*� ெபா7�0 எ6(க$�. 
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ேவ�.கடைல ப.ேகாடா 

ேதைவயான ெபா"�க;  

• ப?ைச ேவ/(கடைல – 50 கிரா�  

• கடைல மா$ – 250 கிரா� 

• அ7சி மா$ – 50 கிரா� 

• ேசாடா உ�� – ஒ+ சி>8ைக 

• மிளகா���� – ேதைவயான அள$ 

• உ�� – ேதைவயான அள$ 

• எ�ெண� – ேதைவயான அள$  

 

ெச)-ைற  

1. எ�லா� ெபா+>கைள=� ேச/�0 ந�4 ப*ைச10 எ�ெணய*� ெபா7�0 
எ6(க$�.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.penmai.com  132 

ANGU APARNA’s @ Aparna’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

 

�தினா ப.ேகாடா 

ேதைவயான ெபா"�க;  

• E�த� ெச�த �தினா – ஒ+ கா>6 

• கடைல மா$ – 250 கிரா� 

• அ7சி மா$ – சிறிதள$ 

• ேசாடா உ�� – ஒ+ சி>8ைக 

• மிளகா���� – ேதைவயான அள$  

• உ�� – ேதைவயான அள$ 

• எ�ெண�   

 

ெச)-ைற  

1. எ�லா� ெபா+�கள:=� த�ணD/ வ*>6 ெக>8யாக� ப*ைச10 எ�ெணய*� 
ெபா7�0 எ6(க$�. 
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ெவ�காய ப.ேகாடா 

ேதைவயான ெபா"�க;  

• ெப7ய ெவ3காய� – 2 (ச�னமாக நDளவா>8� நB(கிய0) 
• கடைல மா$ – 250 கிரா�  

• அ7சி மா$ – சிறிதள$  

• ேசாடா உ�� – ஒ+ சி>8ைக  

• மிளகா���� – ேதைவயான அள$  

• உ�� – ேதைவயான அள$  

• எ�ெண� – ேதைவயான அள$  

 

ெச)-ைற  

1. எ�லா� ெபா+>கைள=� ெவ3காய�0ட� ேச/�0( ெக>8யாக� ப*ைச10 
ெகா�ள$�. 

2. கிறி��ப*யாக வரேவ�6�ெம�றா� @டாக� எ�ெணைய இர�6 
���� ஊ-றி ந�4 ப*ைசய$�. 

3. ப*ற4 இ1த கலைவைய எ�ெணய*� உதி/�0� ேபா>6 ெபா7�0 
எ6(க$�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.penmai.com  134 

ANGU APARNA’s @ Aparna’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

 

ெவ ைட.கா) ப.ேகாடா 

ேதைவயான ெபா"�க;  

• ெவ�ைட(கா� – சிறிதள$ (0�6 0�டாக நB(கிய0) 
• கடைல மா$ – 250 கிரா� 

• அ7சி மா$ – 25 கிரா� 

• கர� மசாலா – ேதைவயான அள$ 

• மிளகா���� – ேதைவயான அள$ 

• உ�� – ேதைவயான அள$ 

• ேசாடா உ�� – ஒ+ சி>8ைக 

• எ�ெண� – ேதைவயான அள$ 

 

ெச)-ைற  

1. நB(கிய ெவ�ைட(கா=ட� எ�லா� ெபா+>கைள=� ேச/�0 ெக>8யாக� 
ப*ைச10 எ�ெணய*� ெபா7�0 எ6(க$�. 
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Egg Fried Rice 

ேதைவயான ெபா"�க; : 
• பா`மதி அ7சி - 1 1/2 ேகா�ைப 

• J>ைட - 4 

• உ�� - சிறிதள$ 

• ெவ3காய� - 8 

• எ�ெண� - ேதைவயான அள$ 

• ப?ைச( க-�ர� - 1 சி>8ைக 

• ேஸாயாஸா� - 4 ேமைஜ( கர�8 

• ெவ3காய� தா� - 1 

 

-�ேனDபா! - 1 

• அ7சிைய( சாதமாக வ8(க$� (உதி7 உதி7யாக இ+(க ேவ�6�) 
 

-�ேனDபா! - 2 

• இர�6 J>ைடகைள Yைர ெபா3க அ8�0( ெகா�ள$�. அதி� சிறிதள$ 
உ�ைப� ேபாட$�. 

• ந�றாக( கல(கிய$ட� ஒ+ ேதாைச( க�லி� சிறிதள$ எ�ெண� தடவ* 
இ1த J>ைட( கலைவைய மிக ெம�லிய ஆ��ெல>டாக� ேபாட$�. 

• ஆ��ெல>ைட ந�றாக? E+>8, ப*� அைரகனJ�ள 0�6களாக� 
ேபா>6( ெகா�ள$�. 

 

-�ேனDபா! - 3 

• ெவ3காய�ைத( கKவ*, ேதா� நD(கி, ெம�லிய வ>ட3களாக நB(கி( 
ெகா�ள$�. 

• ஒ+ வாணலிைய அ6�ப*� ேபா>6, அதி� சிறிதள$ எ�ெண� ஊ-றி( 
காயவ*ட$�. கா�1த$ட� அதி� ெவ3காய�ைத� ேபா>6 தணைல 
அதிக�ப6�தி ஒேர ஒ+ நிமிட� வத(க$�. 

 

-�ேனDபா! - 4 

• இ�ேபா0 மNதி இ+(4� இர�6 J>ைடகைள ஒ+ பா�திர�தி� ஊ-றி 
Yைர ெபா3க அ8�0( ெகா�ள$�. இதைன ெவ3காய�தி� ேச/(க$�. 

 



 

www.penmai.com  136 

ANGU APARNA’s @ Aparna’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

 

 

தயா63� -ைற : 
1. ேமேல ெசா�ல�ப>ட கலைவய*�, ப?ைச( க-�ர�ைத� ேபாட$�. இத� 

ப*�, +சி(4 எVவள$ உ��� ேதைவேயா அைத=� ேபாட$�. 
2. எ�லாவ-ைற=� வ*டாம� கிளறி வ*ட$�. ப*�ன/ வ8�0 ைவ�தி+(4� 

சாத�ைத எ6�0 அதி� ெகா>ட$�. ேஸாயா சாைஸ=� ஊ-ற$�. 
3. ெவ3காய� தாைள=� ெவ>8� ப7மாற$�. இத� ப*� மN�6� ஐ10 

நிமிட3க� வைர கிளறி( ெகா6(க$�. இத� ப*� ஒர பரவலான த>8� 
இைத( ெகா>ட$� ஆ��ேல> 0�6கைள ேமேல �வ$�. ப*�ன/ 
ப7மாற$�. 
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பH�?� ேகாலா உ" ைட 

 

ேதைவயான ெபா"�க;: 
பa>[> - 1, 0வர�ப+�� - 100 கிரா�, ெவ3காய� - 50 கிரா�, வர மிளகா� - 4, 

ேசா�� - 1 ���, எ�ெண�, உ�� ேதைவயான அள$. 
 

ெச)-ைற: 
1. 0வர�ப+�ைப ஒ+ மண* ேநர� ஊறைவ(க$�. மிளகா�, ேசா��, உ�� 

S�ைற=� ந�றாக அைர�0, அதQட� 0ர�ப+�ைப=� த�ணD/ 
வ*டாம� ஒ�றிர�டாக அைர�0( ெகா�ள$�. 

2. வாணலிய*� ெகாOச� எ�ெண� வ*>6 நB(கிய ெவ3காய�ைத வத(கி, 
பa>[>ைட 0+வ* அேதா6 அைர�த ப+�ைப=� ேச/�0 உ+�ைடகளாக 
உ+>8( ெகா�ள$�. 

3. வாணலிய*� எ�ெண�ைய @டா(கி உ+�ைடகைள ஒVெவா�றாக 
ேபா>6 ெபா�ன:றமாக வ1த0� எ6(க$�. 
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உ3�.கறி 

ேதைவயான ெபா"�க;: 
எA��, ெகாK�� இ�லாத கறி - 250 கிரா�, ந�ெல�ெண� - ¼ க�, வரமிளகா� - 10, 

சீரக� - ½ ���, ேசா�� சிறி0, உL�த�ப+�� - ½ ���, கறிேவ�ப*ைல, உ�� 
ேதைவயான அள$. 
 

ெச)-ைற: 
1. கறிைய? சிB 0�6களா(கி கKவ$�. மிளகாைய இர�6 S�றாக கி�லி 

ைவ�0( ெகா�ள$�. ேசா��, சீரக�ைத ெபா8 ெச�ய$�. வாணலிய*� 
எ�ெண� வ*>6( கா�1த$ட� உL�த�ப+��, சீரக�, ேசா�� ெபா8ைய� 
ேபா>6 ெபா7(க$�. மிளகா� கார� வ+� வைர S8 ைவ(க$�. இதி� 
கறி, மOச����, உ�� ேபா>6 கிள7(ெகா�ள$�. இவ-ைற 10 நிமிட� 
சிறிய தDய*� ைவ(க$�. 4(கைர� திற10 ந�4 E+ள( கிளறி இற(க$�. 
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ேத� 'ழ 

ேதைவயான ெபா"�க;: 
ப?ச7சி - 1 ப8, �K3கல7சி - 200 கிரா�, உL1த�ப+�� - 600 கிரா�, உ�� 
ேதைவயான அள$.  

 

ெச)-ைற: 
1. அ7சிைய( கைள10 ெவய*லி� உல/�த$�. உL�த�ப+�ைப வB�0 

இர�ைட=� மிஷின:� ைநசாக அைர�0( ெகா�ள$�. மாைவ ஆற 
ைவ�0 சலி�0 ஒ+ ட�பாவ*� ைவ�0( ெகா�ள$�. ேதைவ�ப6� ேபா0 
இர�6 ட�ள/ மாைவ எ6�0 உ�� ேபா>6 சிறி0 ெந� அ�ல0 டா�டா 
ேபா>6 ந�றாக ப*ைச10 ெகா�ள$�. 

2. வாணலிய*� எ�ெண�ைய @டா(கி, JB(4 அ?சி� மாைவ ைவ�0� 
ப*ழிய$�. ேத�4ழ� ஒ+ ப(க� ெவ1த0� மBப(க� தி+�ப* வ*>6, 

எ�ெண�ைய வ8க>8 வ*>6 எ6(க$�. 
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நவதா�ய , ட 

ேதைவயானைவ: 
ெகா�L, ப>டாண*, ெமா?ைச, ட�� பa��, ேசாயா பa��, கடைல, ப?ைச பய*B, 

காராமண*, எ�L-தலா ¼ க�, கா�1த மிளகா�-6, ெப+3காய�-¼ ����, எ�ெண�-2 
ேடப*� ���, உ��.  

 

ெச)-ைற: 
1. எ�ைள� தவ*ர ம-ற தான:ய3கைள Jத� நா� இரேவ கKவ* த�ணD7� 

ஊறைவ(க$�, மBநா� காைலய*� உ�� ேபா>6 ேவக ைவ�0 த�ணDைர 
வ8�0(ெகா�ள$�. (4(க7� ஒ+ வ*சி� வ+� வைர ேவக ைவ�தா� 
ேபா0மான0). எ�ெண� இ�லாம� எ�ைள ெபாறி=� வைர வB(க$�. 
ப*ற4 கடாய*� எ�ெண� ஊ-றி மிளகாைய வB�0, அ�0ட� எ�L, உ�� 
ேதைவயான அள$ ேச/�0 மிதமாக அைர�0(ெகா�ள$�. மBப8=� 
கடாய*� சிறி0 எ�ெண� வ*>6, கா�1த0� க64, ெப+3காய� ேச/�0 
வத(கி ேவக ைவ�த தான:ய3கைள ேபா>6 கிளறி, இற(4வத-4 J� 
அைர�த ெபா8ைய ேச/�0 ந�றாக கிளறி @டாக ப7மாற$�. 
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ம.கா+ேசாள , ட 

ேதைவயானைவ: 
ம(கா?ேசாள� கா�1த J�0க�-2 க�, 0+வ*ய ேத3கா�-2 ேடப*� ���, 

எAமி?ச�பழ�-½, உ��-ேதைவயான அள$. 
தாள:(க: எ�ெண�-2 ேடப*� ���, நB(கிய ெப7ய ெவ3காய�-2, கா�1த 
மிளகா�-4, க64-½ ����, கறிேவ�ப*ைல சிறிதள$, 

 

ெச)-ைற: 
1. ம(கா?ேசாள�ைத Jத� நா� இரேவ கKவ* த�ணD7� ஊறைவ(க$�, 

மBநா� காைலய*� உ�� ேபா>6 ேவக ைவ�0 த�ணDைர 
வ8�0(ெகா�ள$�. (4(க7� ஒ+ வ*சி� வ+� வைர ேவக ைவ�தா� 
ேபா0மான0). கடாய*� எ�ெண� வ*>6 தாள:(க ெகா6�0�ள 
ெபா+>கைள ேச/�0 ந�றாக வத(கி, ம(கா?ேசாள J�0(க�, ேத3கா� 
0+வ� ஆகியவ-ைற ேச/�0 ஒ+Jைற வத(கி இற(க$�. எAமி?ைச 
சாB ப*ழி10 ப7மாற$�. 
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ெகா ைட. கடைல , ட 

ேதைவயானைவ: 
ெவ�ைள ெகா�ைட(கடைல-1 க�, கறிேவ�ப*ைல, ெகா�தம�லி சிறிதள$, 0+வ*ய 
மா3கா�-¼ க�, 0+வ*ய ேகர>-¼ க�, உ��-ேதைவயான அள$. 
தாள:(க: கா�1த மிளகா�-3, எ�ெண�-1½ ேடப*� ���, க64-½ ����, 

உL�த�ப+��-1 ����, ெப+3காய�-சிறிதள$. 
 

அைர.க:  

இOசி நB(கிய0-1 ����, ப?ைச மிளகா�-2, 0+வ*ய ேத3கா�-2 ேடப*� ��� 
ஆகியவ-ைற கரகர�பாக அைர(க$�. 
 

ெச)-ைற: 
1. ெகா�ைட(கடைலைய Jத� நா� இரேவ கKவ* த�ணD7� 

ஊறைவ(க$�, மBநா� காைலய*� உ�� ேபா>6 ேவக ைவ�0 த�ணDைர 
வ8�0(ெகா�ள$�. (4(க7� ஒ+ வ*சி� வ+� வைர ேவக ைவ�தா� 
ேபா0மான0). கடாய*� எ�ெண� வ*>6, தாள:(க ெகா6�0�ள 
ெபா+>கைள ேபா>6 தாள:�0, ெகா�ைட(கடைலைய ேச/�0 சிறி0 
வத(கி, அைர�த மசாலா, உ�� ேச/�0 ந�றாக வத(க$�. இற(4�ேபா0 
ெகா�தம�லி, 0+வ*ய மா3கா�, ேகர> �வ* இற(கினா� 
ெகா�ைட(கடைல E�ட� தயா/. 

  

 


