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Contributor: CHAN 
 

நவர�தின �	மா 

 

 
 

ேதைவயான ெபா	6க6 

• ெப�ய ெவ�காய	-2  

• சிரகெபா-1 �� ��� 

• தன�யா ெபா-1 �� ��� 

• உ�ைளகிழ�� -1 

• கார�-1 

• காலிப�ளவ�-சிறி  

• ப!�� –சிறி  

• ப"ைச ப�டாண�-சிறி  

• ப"ைசமிளகா&-2 

• ெபா�ன�றமாக வ'(த பன��  )*க+ 

• ெகா(தம,லி இைல அல�க�/க 
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• 01தி� ப�23-20 

• கி�மி�-சிறி  

• ப�ைட-1  )* 

• கிரா	3-2 

• ஏல/கா&-2 

• ப��யாண� இைல-2 

• இ5சி,�)* வ�6  – 1/2�� ��� 

• அைர 7 மா ைள பழ 0( க+ 

• Pineapple -ெபாதாக க� ெச&  ைவ/க8	 (optional) 

• க9� ெம&தி –சிறிதள8 

• பா, -100ml or பா, ஏ* or கி:	 (உ�க+ வ��ப(தி;� ஏ;றப ஏதாவ  ஒ�ைற 

use ெச&யலா	,நா� பா, use ெச&ேத�) 

• உ23 

• எ)ைண ேதைவ/� ஏ;ற அள8 

 

ெச��ைற 

1. கடாய�, அைன(  கா&கறிக+ உ�ைளகிழ�� , கார�, காலிப�ளவ�, ப!��, 

ப"ைச ப�டாண� �ைழயாம, ேவக ைவ(  ெகா+ள8	. 

2. கடாய�, ந@�, ெவ�காய	 ,ப(  01தி� ப�23 இர)ைடA	 ேவக 

ைவ( .அைத மி/�சிய�, ைநசான ேப�� ஆக அைர(  ைவ(  ெகா+ள8	 

3. மC)*	 கடாய�, எ)ெண& ஊ;றி கா&1த உட� மCத	 உ+ள ப(  01தி� 

ப�23 ஐ ெபா� நிறமாக வ'(  .உைட(  தன�யாக ைவ(  ெகா+ள8	.அேத 

எ)ெண&ய�, பன��ைர ெபா� நிறமாக வ'(  . தன�யாக ைவ(  ெகா+ள8	. 

4. அேத கா&1த மCத	 உ+ள எ)ைணய�, ப�ைட,கிரா	3, ஏல/கா&, ப��யாண� 
இைல ேபா�* தாள�(  ப�� இ5சி,�)* வ�6 ,ெபாயாக க� ெச&த 

ப"ைசமிளகா& ேபா�* வத/க8	 ,அத� உட� ேவக ைவ(  அைர(  

ைவ( +ள ெவ�காய	 , 01தி� ப�23 ேப�� ேபா�* மிதமான த@ய�, ேவக 

ைவ/க8	.இத� உட� சிரகெபா, தன�யா ெபா ேபா�* கல1  ேவக 

ைவ( +ள கா&கறிக+ , ,ேபா�* சிறி  த)ண@� ேச�(  ேவக வ�ட8	.அதிக	 

த)ண@� ேவ)டா	. 

5. மசாலா தி/ ஆக வ1த உட� பா, l or பா, ஏ* or கி:	 ,பன @� , கி�மி�, ெபா� 

நிறமாக வ'(  ைவ(  இ�/�	 01தி� ப�23, க9� ெம&தி ேபா�* .உ23 

ச� பா�(  அ*2ைப ஆ2 ெச&ய8	. 
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6. ப�� ெகா(தம,லி இைல , அைர 7 மா ைள பழ 0( க+, Pineapple 

 )*க+ ேபா�* ப�மாற8	. 

 

�றி�2 

• இ  ஒ� �" ஆன white கல� F ஆ�	.சிறி  இன�23 Gைவ உட� 3ள�23 

இ,லாம, இ�/�	 வ�(தியாசமான கிேரவ�.சா2ப�*	ேபா  dry fruits 

,பழ�கள�� Gைவ உட� ந�றாக இ�/�	. 

• ைஹ கேலா� உ+ள .பா�� or வ��1தின� வ�	 ேபா  ெச&யலா	.அ/க 

ெச&யIடா .06 	 இைத ம�*	 ைவ(  ச2பா(தி சா2ப��டா, திக�*	. 

• இ1த F ெச&A	 ேபா  இத� உட� ேவ' காரசாரமான ேவ' ஒ� dry F or 

தா, ெச&யேவ)*	. 
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க�தி�கா� ெதா�� 

 

ேதைவயானைவ 

• ப�5G க(தி�/கா& – 15 

• ெப�யெவ�காய	 - 2 

• ெப�ய த/காள� - 2 

• �)* - 6 ப, 

• 3ள� - ெப�ய ெந,லி/கா& அள8 

• தான�ய(L+-1 ���� 

• மிளகா&(L+-1���� 

• சா	பா�ெபா-1���� 

• ம5ச+L+-சிறி  

• சீரக	 - 1���� 
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• மிள� - 1 ���� 

• வ'(  ேதா, ந@/கிய நில/கடைல-25 

• வ'(த எ+- 2 ���� 

• ெவ,ல	- 1 ���� 

• உ23 - ேதைவயான அள8 

• ந,ல எ)ெண& – 1 �ழிகர) 

 

ேப�டாக அைர�க 

• த/காள�, ெப�யெவ�காய	, �)*, வ'(  ேதா, ந@/கிய நில/கடைல, 

வ'(த எ+. 
• ேப�டாக ெகா*(தவ;ைற மி/ஸிய�,, அைர( / ெகா+ள8	. 

 

ெச��ைற 

1. க(தி�/காைய/ க6வ� அ2பாக	 வைர நா�காக கீறி வ��*/ 06 
க(தி�/காைய ைவ(  ெகா+ள8	. த)ண@�, சிறிதள8 உ23 ேச�(  
க(தி�/காைய 10 நிமிட	 ஊற ைவ/க8	.  

2. வாணலிய�, எ)ெண& ஊ;றி கா&(த உட� அ1த க(தி�/காைய 
எ)ைணய�, சிறி  ேநர	 வ'/க8	, க(தி�/கா& கல� மாறிய உட� 
எ*(  தன�யாக ைவ(  வ�ட8	.  

3. ப�� அேத எ)ைணய�, சீரக	 , மிள� ேபா�* ெவ(த உட� , அைர(  
ைவ(  உ+ள மசாலாைவ ேபா�* அத� உட� மிளகா&(L+, 

மிளகா&(L+, சா	பா�ெபா, தான�ய(L+ ேபா�* வத/க8	 ப�� அத� 
உட� 3ள� த)ண�� உ23 ேபா�*,வ'(  ைவ(  உ+ள க(தி�/காைய" 
ேச�(  ெம வாக 3ர� வ�ட8	.  

4. த@ைய மிதமாக ைவ(  சிறி  த)ண@� ெதள�( , 7 ேபா�* ேவக வ�ட8	. 
எ)ெண& ப��1  ெதா/� பத	 வ�	 வைர ேவக வ�டலா	 ,இைடய�, 
எ)ெண& ேதைவ எ�றா, சிறி  ேச�(  ெகா+ளலா	.ப�� ெவ,ல	 
ேச�(  .ந�றாக கல1  க(தி�/கா& உைடயாம, 3ர� ேவக ைவ(  
எ*( 2 ப�மாற8	. 

 

�றி�2 

1. இ  ஒ� 0�லி	 ச0க(தி, ெச&ய2ப*	 உண8 வைக.நா� எ� ேதாழி 
வ @�*/� ேபா�	 ேபா  ப��யாண� உட� இைத த�வா�க+.0த, 0ைற 
சா2ப�*	ேபா  இ  எ�ன கா	ப�ேனச� எ�' நி�ைன(ேத�. 
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2. சா2ப�ட ப�� என/� ப��யாண� வ�ட இ1த ெதா/� ப�(  
வ��ட .அவ�கள�ட	 க;' ெகா)ட  இ . 

3. இ1த F ந	 ப�23 சாத	,இ,ைல எ�றா, இைதேய சாத( ட� ப�ைச1  
சா2ப�ட கார சாரமாக இ�/�	. 

4. இ  ெச&த உட� சா2ப�*வைத வ�ட அ*(த நா+ சா2ப�ட ந�றாக 
இ�/�	. 

5. இதி, வ'(  ேதா, ந@/கிய நில/கடைல, வ'(த எ+ 

6. நா� ெசா�ன அள8 ேபாட ேவ)*	.அதிக	 ஆனா, taste மாறி வ�*	. 
7. சீரக	 , மிள� ேபா�* தாள�2ப  சா2ப�*	 ேபா  ப,லி, க ப*	 ேபா  

ந�றாக இ�/�	.ஒ� சில� சீரக	 , மிள�/� பதிலாக ப�ைட 
,கிரா	3,ஏல/கா& ,ப��யாண� இைல ேபா�* தாள�2பா�கலா	. 
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ேத�கா�,dry fruits ல�� 

 

ேதைவயானைவ 

• ேத�கா& 1  �வ�ய  

• 01தி� ப�23-100 gm 

• பாத	ப�23-100 gm 

• ப��தா ப�23-100 gm 

• நில/கடைல வ'(  ேதா, ந@/கிய  -100 gm 

• ரைவ ஒ� �ழிகர) அள8 

• Gக� -12 �� ��� 

• மி,/ maid –450 ml 

• ஏல/கா& ெபா சிறி  

• ���ம2� –சிறி  உ�கள�ட	 இ�1தா, 

• ெந& ஒ� ேடப�+���  

• ந@�-50 ml 
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ெச��ைற 

1. ெவ' கடாய�, ேமேல Iறி இ�/�	 01தி� ப�23,பாத	ப�23, ரைவ, 

ப��தா ப�23 எ,லா	 தன� தன�யாக வாச	 வ�	 வைர வ'(  
ெகா+ள8	.ப�� இவ;ைற எ,லா	 நில/கடைல உட� மி/�சிய�, ெகார 
ெகார2பாக அைர(  ைவ(  ெகா+ள8	. 

2. ஒ� பா(திர(தி, 50 ml த)ண@� ஊ;றி Gக� ேபா�* பா� கா&"சி ைவ(  
ெகா+ள8	 .ெகாதி/க ஆர	ப�(த உட� அைன(  வ�டலா	. 

3. ஒ� கடாய�, 1 ��� ெந& ஊ;றி  �வ�ன ேத�கா& ெபா� நிறமாக 
வ'(  ெகா+ள8	.இத� உட� ெபா(  ைவ(  உ+ள ரைவ ,dry fruits , 

milkmaid, ச�/கைர பா�, ஏல/கா& ெபா , ���ம2� ஊ;றி மிதமான த@ய�, 
வத/க8	. 

4. கடாய�, ஒ�டாம, G�)* வ�	 ேபா  ,ெந& தடவ�ய த�, ேபா�*, 

2�ஜி, ைவ(  வ�ட8	.சிறி  ேநர	 கழி(  ல�* ப�/க8	. 
 

 

�றி�2 

• இ1த �வ @� ெச&ய இேத அளவ�, ெபா�+க+ ேபாட ேதைவ 
இ,ைல.உ�க+ வ��2ப	 ேபால மா;றி ேபா�* ெகா+ளலா	 .ேத�கா& 
அதிகமாக8	,dry fruits �ைற( 	 ேபாடலா	.இதி, Iறி உ+ள dry fruits 

அைன( 	 உ�கள�ட	 இ,ைல எ�றா,.உ�கள�ட	 உ+ள dry fruits ேபா�* 
ெச&யலா	.எ2ப ெச&தாQ	 �சியாக வ�	. 

• ெவள�ய�, 2 or 3 நா�க+ ைவ(  இ�/கலா	. 2�ஜி, எ�றா, ைவ(  
சா2ப�டலா	. உ�கள�ட	 milkmaid இ,ைல எ�றா, Gக� ேபா�* ெச&யலா	. 
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Stuffed Lady's finger - �ட�� ெவ�ைட�கா� 

 

ேதைவயானைவ 

• ெவ)ைட/கா& 

• சா	பா� ெபா or இ�லி ெபா -2 �� ��� 

• கடைலமா8 or ெபா�*கடைல மா8-1 �� ��� 

• மா�கா& ெபா –உ�க+ �சி/� ஏ;றவா' or 3ள� ேப�� 

• ெலம� –அைர 7 

• உ23 

• எ)ெண&-1 ேடப�+��� 

 

ெச��ைற 

1. ெவ)ைட/கா&ைய கா	3 ந@/கி ந*வ�, ப�ள1 ெகா)* அதி, சா	பா� ெபா, 

கடைலமா8, மா�கா& ெபா, ெலம� ஜூ�, உ23 ேபா�* ச2பா(தி பத(தி;� 

கல1  ைவ( +ள மசாலாைவ �ட2 ெச&ய8	. 
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2. ஒ� நா� �/ தாவ�, ஒ� ேடப�+��� எ)ெண& ஊ;றி வ�ைசயாக 

மசாலா ப/க	 ேம, ேநா/கி இ�/�	 மாதி� வ�ைசயாக அ*/க8	 .ப�� சிறி  

த)ண@� ெதள�/க8	.இைத மிதமான 9�, 7 ேபா�* ேவக ைவ/க8	. 

3. சிறி  ேநர	 கழி(  தி�2ப� வ��* சிறி  த)ண@� ெதள�(  ேவக 

ைவ/க8	.ேவ�	 வைர அ/க தி�2ப� வ��* த)ண@� ெதள�(  ேவக 

ைவ/க8	.ப�� ேமேல சிறி  உ23 ெதள�(  ந�றாக கல1  வ��* அ*2ைப 

அைண/க8	. 

4. இ  சாத	 ,ச2பா(தி/� ந�றாக இ�/�	 
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��ைட �	மா 

 

ேதைவயான ெபா	6க6 

• 0�ைட –உ�க+ ேதைவ/� ஏ;ப 

• ெப�ய ெவ�காய	-2  

• த/காள� –ெப�ய  எ�றா, 1-சிறிய  எ�றா, 2 

• இ5சி,�)* வ�6  – 1 �� ��� 

• ம5ச+ சிறி  

• சிவ23 மிளகா& ெபா-கார(தி;� ஏ;ப 

• தன�யா ெபா-1 �� ��� 

• 01தி� ப�23-5 

• பாத	ப�23-5 

• கசகசா-1 � ��� 
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• ப�ைட-1 சிறிய  )* 

• கிரா	3 -2 

• ஏல/கா&-2 

• ப��யாண� இைல-2 

• சீரக	 -– ½ �� ��� 

• சீரக2ெபா-– ½ �� ��� 

• க9� ெம&தி –சிறிதள8 

• பா, 1 �ழி கர) அள8 

• தய�� –அைர ேடப�+ ���  

• ச�/கைர 

• உ23 

• ெகா(தம,லி இைல அல�க�/க 

• எ)ைண ேதைவ/� ஏ;ற அள8 

 

ெச��ைற 

1. கடாய�, ஒ� ��� எ)ைண ஊ;றி எ)ைண கா&1தஉட� க� ெச&  

ைவ(  உ+ள ெவ�காய(ைத சிறி  உ23 ேச�(  ெபா� நிறமாக 

வத/க8	,த/காள�  ேச�(  வத/கி,ப�� ஆறிய ப�� மி/�சிய�, ைநசாக 

அைர/க8	.. 

2. ப�� கடாய�, ஒ� ��� எ)ைண ஊ;றி எ)ைண கா&1த உட� ப�ைட , 

கிரா	3, ஏல/கா&, ப��யாண� இைல, சீரக	 ேபா�* தாள�(  உடேன 

இ5சி,�)* வ�6  ேபா�* வத/க8	,அ*(  அைர(  ைவ(  உ+ள 

ெவ�காய,த/காள� ேப�� ேபா�* வத/க8	,அத� உட� சிறி  ம5ச+ 

L+,சிறி  சிவ23 ெபா,தன�யா ெபா, சீரக2ெபா ,க9� ெம&தி ேபா�* 

மிதமான த@ய�, வத/க8	. 

3. எ)ைண ப��1  வ�	 ேபா  அைர(  ைவ(  உ+ள 01த�2ப�23 

பாத	ப�23, கசகசா (பாலி, ஊ;றி அைர/கலா	,பா, இ,ைல எ�றா,,தய�� 

அ,ல  ந@� ஊ;றி அைர/கலா	 .இ1த 01த�2ப�23 பாத	ப�23, கசகசா 3 இ, 

எ  இ�/கிறேதா அைத ம�*	 ைவ(  அைர(  ெகா+ளலா	. ேப�� ேபா�* 

வத/க8	 ந�றாக வத/கிய ப�� அைர ேடப�+��� தய�� ேச�(  ஒ�றாக 

கல1 .மசாலாைவ ேவக வ�ட8	. 

4. இ2ேபா  ேவக ைவ(  ,உ�(  ைவ(  உ+ள 0�ைடய�, 0ைனய�, ஒ� 

இ5G அள8 நாQ ப/க0	 கீறி வ�ட8	. 
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5. ப�� ஒ� பா� இ, 1 ��� எ)ெண& ஊ;றி இ1த 0�ைடைய ேபா�* நாQ 

3ற	 தி�2ப� வ�ட8	.இ2ேபா  0�ைடய�� ேம, சிறி  சிவ23 மிளகா& ெபா, 

உ23 Lவ8	.சிறி  ேநர	 தி�2ப� வ�ட8	. மிளகா& ெபா, உ23 0�ைடய�� 

மC  ந�றாக கல1த உட� எ*(  வ�டலா	. 

6. இ1த 0�ைடைய மசாலாவ�, ேபா�* வ��	ப�னா, சிறி  Gக� ேபாட8	. 

7. ப�� ெபாதாக அ�1த ெகா(தம,லி இைல,ம;'	 ேதா, ந@/கிய இ5சிைய 

மிக8	 ைநசாக ந@ள நிளமாக அறி1  ெகா+ள8	,அைதA	 ேச�(  

அல�க�/க8	 
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��� ச�ன� - Garlic Chutney 

 

ேதைவயான ெபா	�க6  

• �)* - 4 06 �)* ேதா, உ�(  ெகா+ள8	  

• த/காள� - 2 ெப�ய ைச� - அறி1  ெகா+ள8	  

• வர மிளகா& - 15  

• 3ள� ேகாலி �)* அள8 

• உ23 �சிேக;ப  

• ந,ெல)ெண& - ேதைவ/ேக;ப  

தாள��க   

• க*/� , உS1  , கறிேவ2ப�ைல  

 

ெச��ைற  

1. கடாய�, சி'  எ)ெண& வ��*, �)* வத/கி ப�� த/காள� ,3ள� ேச�(  

ந�றாக வத/கி ெகா+ள8	 .ஆறியப�� மி/�சிய�, மிளகாைய ைநசாக 

அைர/க8	 வர மிளகா& சிறி  9* த)ண@�, ஊற ைவ(தா, அைர/�	 

ேபா  எள�தாக இ�/�	. 

2. ப�� வத/கி ைவ( +ள �)*,த/காள�,3ள� ேச�(  அைர/க8	. 
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3. ப�� காடாய�, ஒ� 5-6 ��� ந,ெல)ெண& வ��* தாள�/க ெசா�ன 

ெபா��க+ ேபா�* தாள�(  , அைர(த ச�ன�ைய ேச�(  சிறி  ெகாதி/க 

ைவ/க8	 .இைத எ)ெண& ப��A	 வைர ைவ/க8	.எ)ெண& ப(தவ�,ைல 

எ�றா, இைடய�, ேச�(  ெகா+ளலா	. இ  பயண(தி;�,ஒ� வார	 வைர 

2�ஜி, ைவ(  சா2ப�டலா	 
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Butter Beans Masala - ப�ட  ப!"� மசாலா 

 

ேதைவயான ெபா	�க6  

• சி�ன ெவ�காய	-6 or 7 ெபாயாக ந'/கி ெகா+ள8	 

or  

• ெப�ய ெவ�காய	 -1 

• த/காள� -1 சிறி  

• சிவ23 மிளகா& L+ or சா	பா� ெபாor சிவ23 மிளகா& அைர( 	 
ேபாடலா	 கார(தி;� ஏ;ப 

• ம5ச+ L+ - 1/2 ���  

• ேசா	3 - 1 ���  

• சிரக	-1 �� ��� 

• ேத�கா& 2 ேடப�+ ��� 

• ம,லி தைழ - சிறிதள8  

• உ23 �சிேக;ப , எ)ெண& ேதைவேக;ப  

• க*�, உS1  , கறிேவ2ப�ைல  

• �)* – 1 ப, 

• கசகசா or 01தி� ப�23-5 or 6 
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அைர�க 

• ேத�கா& , சிரக	, ேசா	3, �)* ப,,கசகசா or 01தி� ப�23 

 

ெச��ைற  

1. 0தலி, ப�ட� ப!�� ஐ �/க�, ேபா�* 3 வ�சி, வ��* ேவக ைவ(  
ெகா+ள8	. 

2. ப�� கடாய�, எ)ெண& ஊ;றி கா&த 	 க*� ,உS1  ,க�ேவ2ப�ைல 
ேபா�* தாள�(  ப�� ெவ�காய	 ேபா�* தாள�/க8	,ெவ�காய	 
வத/கிய 	 த/காள� ேபா�* வத/கி ம5ச+ ,மிளகா&(L+ or சா	பா� 
ெபா ேபா�* ேவக ைவ(த ப�ட� ப!�� ,அைர(  ைவ(  உ+ள மசாலா 
ேபா�* ெகாதி/க ைவ( ./ராவ� தி/ ஆக8	 அ*2ைப அைண/க8	. 

 

�றி�2 

இ1த same ெரசிப� ைவ(  ெகா)*,  

• பாதி காலிப�ளவ� பாதி ப�ட� ப!�� ைவ( 	 ெச&யலா	 

• பாதி உ�ைளகிழ�� பாதி ப�ட� ப!�� ைவ( 	  

• ெச&யலா	 

• 06 	 உ�ைளகிழ�� ைவ( 	 ெச&யலா	 

• பாதி ம�ட� பாதி ப�ட� ப!�� ைவ( 	 ெச&யலா	 

• கா&க+ எ 8	 இ,ைல எ�ன ெச&வ  எ�T	 9Uநிைலய�, ெவ'	 
கடைல2ப�23(ெச�னா தா,) ைவ( 	 ெச&யலா	 

• இ  ச2பா(தி ,ைர� உட� சா2ப�ட ந�றாக இ�/�	. 
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இறா% ெதா�� 

 

ேதைவயான ெபா	�க6  

• இறா, - G(த	 ெச&  ெகா+ள8	 இறா, ெப�தாக இ�1தா, அைத 
7�றாக ந'/கி ெகா+ள8	....அதி, 1 �� ��� இ5சி �)* 
வ�6 ,சிறி  ம5ச+ ,சிறி  உ23 ,சிறி  மிளகா&(L+ கல1  
ஊறைவ/க8	.இ  உ�கS/� இறாலி, இ�1  வ�	 வாச(ைத 
க�*ப*( 	 

• �)* - 1 06 �)* உ�(  சிறிதாக அறி1  ெகா+ள8	  

• சி�ன ெவ�காய	-1 க2 ெபாயாக ந'/கி ெகா+ள8	 

or  

• ெப�ய ெவ�காய	 ம;'	 சி�ன ெவ�காய	 கல1  ெச&யலா	 

• த/காள� 1 

• சிவ23 மிளகா& L+ - 2 ���(..உ�க+ கார(தி;ேக;ப ) 
• ம5ச+ L+ - 1/2 ���  

• ம,லிL+- 1 ேடப�+��� 

• ேசா	3 - 1 ���  

• சிரக	-1 �� ��� 

• மிள�-1 �� ��� 

• ப�ைட-1 சிறிய  
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• கிரா	3 -2  

• ேத�கா& 2 ேடப�+ ��� 

• 3ள�-ெந,லி/கா& அள8 

• ம,லி தைழ - சிறிதள8  

• உ23 �சிேக;ப , ந,ெல)ெண& ேதைவேக;ப  

தாள��க   

• க*�, உS1  , கறிேவ2ப�ைல  

அைர�க 

• ேத�கா&, கிரா	3, ப�ைட, மிள�, சிரக	, ேசா	3, த/காள� அைர/க8	 

 

ெச��ைற  

1. கடாய�, எ)ெண& 3- 5 ���-, க*� உS1  ேபா�* தாள�(  ப�� 
கறிேவ2ப�ைல ேச�(  ெபா�1த 	 ெவ�காய	 �)* ேச�(  வத/க8	.. 

2. ெவ�காய	 வத�கிய 	 , அைர(த மசாலா, மிளகா& L+ , ம5ச+ L+ , 

ம,லிL+, உ23 ேச�(  வத/க8	..ப�� இறா, ேச�(  சிறி  வத/க8	.. 
3. கல� மா'	 சமய	 3ள� கைரச, ேச�(  7 ெகாதி/க வ�ட8	 ம,லி 

தைழ ேச�(  அ*2ைப நி'(தி வ�ட8	 ..(எ)ைண ப��1  வ�	 வைர 
வத/கினா, 2 or 3 நா�க+ ைவ(  ெகா+ளலா	. உ�கS/� G�ள 
ேவ)டா	 எ�றா, /ராவ� பத(தி;� ைவ(  ெகா+ளலா	) 

4. G* சாத(தி, ேபா�* சா2ப�ட8	 மிக Gைவயாக இ�/�	... 
5. சைமய, ெச&  உட� சா2ப�*வைத வ�ட அ*(த நா+ சா2ப�ட ந�றாக 

இ�/�	.ஒ� கர) ேபா�டா, ேபா 	 நிைறய சாத	 சா2ப�டலா	. 
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Broccoli வ&வ% 

 

ேதைவயான ெபா	6க6 

• Broccoli -1 

• சிவ23 மிளகா& ெபா-சிறி  

• உ23 

• எ)ைண ேதைவ/� ஏ;ற அள8 

 

ெச��ைற 

1. Broccoli மCய	 ைச�  )*களாக க� ெச&  ,ெகாதி/�	 த)ண@�, 

ம5ச+,உ23 Blanch ெச&ய8	 . 

2. ஒ� கடாய�, 1 ேடப�+ ��� எ)ைண ஊ;றி Broccoli ைய ேபா�* சிறி  உ23, 

சிவ23 மிளகா& ெபா ேபாட8	.ப�� இைத 7 ேபா�* ேவக வ��* அ/க 

திற1  கல1  வ��* ேவ)*மானா, சிறி  த)ண@� ெதள�(  

வத/கலா	.சிறி  G�)ட வத�கினா, ந�றாக இ�/�	.இ  ஒ� எள�தான 

F ைர�,ச2பா(தி உட� சா2ப�ட ந�றாக இ�/�	. 
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�றி�2 

• ெவ'	 சிவ23 மிளகா& ெபா பதிலாக ,பாதி சிவ23 மிளகா& ெபா பாதி 
மிள�(L+ use ெச&யலா	.ெவ'	 மிள�(L+ use ெச&யலா	.உ�கள�ட	 

சி/க� 65 மசாலா இ�1தா, அைதA	 ேபாடலா	. உ�கள�ட	 சி/க� 65 

மசாலாேபா�டா, உ2ைப ேட��* பா�(  ேபாடேவ)*	.இைத ெர�ல� 

ெமTவாக ெச&யலா	 
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ராகி நில�கடைல உ	�ைட 

 

ேதைவயான ெபா	6க6 

• ராகி-2 க2 

• நில/கடைல -2 க2 

• ெவ,ல	 -1 க2 

• உ23-சிறி  

• த)ண@�-1/2 க2 

 

ெச��ைற 

1. ராகிமாைவ ஒ� பா(திர(தி, எ*(  ெகா+ள8	.ப�� உ23 ேச�(த அைர க2 

ந@�, மாைவ 3�*/� ஈர பதமான மா8 தயா� ெச&வ  ேபா, தயா� ெச&ய8	. 

2. இ1த மாைவ இ�லி பா(திர(தி, ஒ� த�,  ண� ேபா�* ஆவ�ய�, ேவக 

ைவ/க8	. 

3. 2 க2 நில/கடைலைய வ'(  ேதா, ந@/கி,மி/ஸி, ெபா(  ெகா+ள8	. 

4. ப�� ஒ� பா(திர(தி, ஆவ�ய�, ேவக ைவ(த ராகி 3�*,ெபா(  ைவ( +ள 

நில/கடைல, ெவ,ல	 ேபா�* ந�றாக கல1  ெகா+ள8	. 
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5. இவ;ைற மி/ஸி, ேபா�* 30 sec அைர(தா, ேபா 	,உ�)ைட ப�/�	 

பத(தி;� வ1த  வ�*	 . 

6. ப�� உ�)ைடயாக ப�(  உபேயாகி/க8	. 

 

�றி�2 

• இைவ ெத� மாவ�ட(தி, எ�க+ ச0தாய(தினரா, ெச&ய2ப*	 பார	ப�ய 

உண8 வைக.0�3 நா�க+ அைன(ைதA	 தயா� ெச&த ப�� உரலி, இ�* 

இ2ேபா	.இ2ேபா  உர,க+ எ,லா	 மைல ஏறி வ��டதா,,மி/�ய�, 

Gலபமாக ெச&யலா	.0�3 எ,லா	 3 நா�க+ வைர ெவள�ேய ைவ(  

ெகா+ளேவா	.இ2ேபா  ெபா�+க+ தர	 ெத�யாததா, fridge இ, ைவ(  

சா2ப�டலா	.ெப)கS/�	,வள�	 �ழ1ைதகS/�	 ஏ;ற ப� இ . 
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பாக�கா� மசாலா 

 

ேதைவயான ெபா	6க6 

• பாக/கா& மCய	 ைச� எ�றா, 2 

• ெப�ய  எ�றா, 1,வ�டமாக க� ெச&  1 � ��� உ23 ,சிறி  ம5ச+ 
ேபா�* கல1  ைவ(  ெகா+ள8	. 

• ெப�ய ெவ�காய	 1 

• த/காள� ெப�ய ைச� 1-சிறிய  எ�றா, 2 

• சிவ23மிளகா& -2 

• ம,லி வ�ைத- 1 ேடப�+��� 

• இ5சி –ஒ� சிறிய  )* 

• �)* -6 ப, 

• ம5ச+ சிறி  

• சிவ23 மிளகா& ெபா 

• தன�யா ெபா-1 �� ��� 

• ெகா(தம,லி இைல அல�க�/க 

• ச�/கைர -1 �� ��� 

• தய�� – 1 ேடப�+���  

• உ23 

• எ)ைண ேதைவ/� ஏ;ற அள8 
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ெச��ைற 

1. கடாய�, 2ேடப�+��� எ)ைண ஊ;றி கா&1த8ட� க� ெச&  
ைவ( +ள பாக/கா& (நாQ ஐ1  0ைற ந@� ஊ;றி ந�றாக க6வ� வ��* 
ேபாடேவ)*	 .இ2ப ெச&தா, கச23 �ைறA	.ந,ல த)ண@�, 
க6வ�னா, அ1த ந@ைர �/கலா	.)ேபா�* ெபா�ன�றமாக வத/க 
ேவ)*	.வத/கிய8ட� அைத எ*(  தன�யாக ைவ(  ெகா+ள8	. 

2. ப�� அ1த கடாய�, எ)ைண இ,லாவ�, 1 ��� எ)ைண ஊ;றி 
அதி, சிவ23 மிளகா& , ம,லி வ�ைதைய மி/�சிய�, நாQ ஐ1  ஆக 
உைடப*	 மா' ெகார ெகார2பாக அைர(  ேபாட8	,ப�� ெபாதாக க� 
ெச&  ைவ( +ள இ5சி �)* ேபா�* வத/க8	,ப�� ெபா(த அ�1  
ைவ( +ள ெவ�காய	 உ23 ேபா�* ெபா�ன�றமாக வத/க8	. 

3. ப�� ெபாதாக அ�1  ைவ( +ள த/காள�ேபா�* வத/க8	. அ*(  
ம5ச+, சிவ23 மிளகா&ெபா, தன�யா ெபா ேபா�* வத/கிய ப�� அ*2ைப 
அைன(  வ��* அ,ல  ேவ' இட(தி, ைவ(  1 ேடப�+ ��� தய�ைர 
ேச�(  ந�றாக கல1தா, மசாலா தய�� உட� ந�றாக கல1  வ�*	. 

4. அ*23 எ�A	 ேபா  9�, தய�� ஊ;றினா, தி�1  வ�*	. அத;� தா� 
இ1த step.ப�� வத/கி ைவ( +ள பாக/கா&,ச�/கைர ேபா மான த)ண@� 
ஊ;றி 7* ைவ(  ேவக வ�ட8	 .ேதைவயா பத(தி;� வ1த8ட� 
ெகா(தம,லி இைல ேபா�* அல�க�/க8	. 

 

�றி�2 

• இ1த F,ச2பா(தி உட� சா2ப�ட ந�றாக இ�/�	.இ மாதி� ெச&தா, 
கச23 ெத�யா .அட� ப"ைச பாக/கா& வ�ட இள	 ப"ைச பாக/கா& கச23 
�ைறவாக இ�/�	. 

• ஆர	ப(தி, தாள�/�	 ேபா  எ)ைணய�, ம,லி வ�ைதைய மி/�சிய�, 
நாQ ஐ1  ஆக உைட(  ேபா*வ , இ5சி �)*ைய ெபாதாக க� ெச&  
ேபா*வ  ந,ல மண	 த�வ ட�,சா2ப�*	 ேபா  கப*	 சமய	 ந,ல 
�சியாக இ�/�	.ச�/கைர ேச�2ப  கச2ைப �ைற/�	. 

• வ��	ப�னா, �ைர ெச&யலா	.நா� ெச&A	 ெர�ல� ெமT இ . இைத 
ெர�ல� ெமTவாக ெச&யலா	. 
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(ைர�கா� ெச"னா தா% 

 

ேதைவயான ெபா	6க6 

• Gைர/கா& சிறிய  எ�றா, 1 ெப�ய  எ�றா, –பாதி 
• ெச�னா தா,(கடைல2ப�23)-ஒ� ைக ப� அள8 

• ெப�ய ெவ�காய	-1 

• த/காள� ெப�ய ைச� 1-சிறிய  எ�றா, 2 

• சிரக	 

• ெப�காய	  

• ப"ைசமிளகா&-1 

• இ5சி,�)* வ�6  – 1/2�� ��� 

• ம5ச+ சிறி  

• சிவ23 மிளகா& ெபா 

• தன�யா ெபா-1 �� ��� 

• ெகா(தம,லி இைல அல�க�/க 

• இ5சி –ஒ� சிறிய  )* 

• க*� 

• உ23 

• எ)ைண ேதைவ/� ஏ;ற அள8 
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ெச��ைற 

1. Gைர/கா&ைய ேதா, ந@/கி க� ெச&  ைவ(  ெகா+ள8	.ப�� �/க�, 
சிறி  எ)ைண ஊ;றி கா&1த8ட� க*� ,சிரக	 இ5சி, 
க�ேவ2ப�ைல,ெப�காய	 ப"ைசமிளகா& ேபா�* தாள�/க8	.ப�� ெபாதாக 
அ�1  ைவ( +ள ெவ�காய	 உ23 ேபா�* ெபா�ன�றமாக வத/க8	. 

2. ப�� இ5சி,�)* வ�6 , ெபாதாக அ�1  ைவ( +ள த/காள� ேபா�* 
வத/க8	.அ*(  ம5ச+, சிவ23 மிளகா&ெபா, தன�யா ெபா ேபா�* 
வத/கி,ப�� க6வ� ைவ( +ள கடைல2ப�23 , Gைர/கா& ேபா மான 
த)ண@� ஊ;றி �/கைர 7 நாQ ஐ1  வ�சி, வ�ட8	.ப���/கைர 
திற1  கிேரவ� ந@ராக இ�1தா, .சிறி  ேநர	 ேவக வ��டா, தி/காக 
ஆகிவ�*	.ப�� ெகா(தம,லி இைல ேபா�* அல�க�/க8	. 

 

�றி�2 

• இ  ஒ� எள�தான F ைர�,ச2பா(தி உட� சா2ப�ட ந�றாக 
இ�/�	.இைத ெர�ல� ெமTவாக ெச&யலா	 
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Gobi Butter Masala 

 

 

ேதைவயான ெபா	6க6 

• ெப�ய ெவ�காய	-2  

• த/காள� –2 

• இ5சி,�)* வ�6  – 1/2�� ��� 

• ப�ைட-1  )* 

• கிரா	3 -5 

• ஏல/கா&-5 

• ப��யாண� இைல-2 

• ப"ைசமிளகா&-1 

• சிவ23மிளகா&-5 

• 01தி� ப�23-10 

• க9� ெம&தி –சிறிதள8 

• கி:	 or பா, ஏ* or பா, 1 �ழி கர) அள8 

• ப�ட� 1 ேடப�+ ��� 

• Cauliflower -15 florets 

• ைமதா 1 ேடப�+��� 
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• ேசாயா மா8 1 ேடப�+��� 

• மிள�(L+ –சிறி  

• மிளகா& (L+–சிறி  

• சிரகத (L+–சிறி  

• தன�யா (L+–சிறி  

• ெகா(தம,லி இைல அல�க�/க 

• உ23 

• ச�/கைர 

 

ெச��ைற 

1. �/க�, ப�ட� ேபா�* அதி, ெப�ய ெவ�காய	, த/காள�, இ5சி,�)* 
வ�6  or இ5சி,�)* , 01தி� ப�23, ப"ைசமிளகா&, சிவ23மிளகா&, 

எ,லா	 ேபா�* ஒ� ம�லி�  ண�ய�, ப�ைட-, கிரா	3, ஏல/கா&, 

ப��யாண� இைல க� ேபாட8	.ம�லி�  ண� இ,ைல எ�றா, ப�ைட-, 
கிரா	3, ஏல/கா&, ப��யாண� இைல எ,லா	 அளைவ �ைற(  ேநரயாக 
ேபாடலா	. 

2. �/க�, அைன(  ெபா�+கைளA	 ேபா�* 7 ேமேல ைவ(  /ேளா� 
ெச&ய ேவ)டா	 7 ைவ(  15 நிமிட	 ேவக வ�ட8	.கடாய�, Iட 
ேபா�* 7 ேவக ைவ/கலா	. அைன(  ெபா�+கைளA	 ந�றாக 
ெவ1த8ட� .அ*2ைப அைன(  வ��* ,ஆறவ�ட8	,ஆறியப�� ம�லி� 
 ண�ய�, உ+ள மசாலாைவ எ*(  வ�ட8	,ேநரயாக ேபா�* இ�1தா, 
அைதA	 ேபா�* அைர/கலா	. 

3. ேவக ைவ(த ெபா�+கள�, உ+ள த)ண@ைர தன�யாக வ(  வ��* , 

ெபா�+கைள மி/�சிய�, மிக8	 ைநசாக அைர/க8	. 
4. அைர(த ப�� வ(த த)ண@ைரA	 ேச�( ,அைத ெப�ய க) உ+ள 

வகர)ய�, வக�ட8	,ஏதாவ  ேதா, இ�1தா, ந@/�வத;� தா� 
இ1த step.உ�கள�ட	 வகர) இ,லாவ�, எYவள8 ைநசாக அைர/க 
0Aேமா அYவள8 ைநசாக அைர/க ேவ)*	. 

5. அைர(த மசாலாைவ கடாய�, ேபா�* வ��	ப�னா, 1 � ��� ப�ட� 
ேபாட8	,ப�� ச�/கைர க9� ேம(தி ேபா�* மசாலாைவ ெகாதி/க வ�ட8	 
, 

6. இத;� 0� Cauliflower மCய	 ைச�  )*களாக க� ெச&  ,ெகாதி/�	 
த)ண@�, ம5ச+,உ23 , Cauliflower ேபாட8	.ப�� அைத வக� ைவ/க8	. 
Cauliflower ேவக Iடா . Blanch ெச&ய8	. ைமதா , ேசாயா மா8 ,மிள�(L+, 
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மிளகா& (L+ ,சிரகத (L+ ,தன�யா (L+ அைன(ைதA	 ேபா�* பZஜி 
மா8 பத(தி;� கல/க8	.இதி, Cauliflower ேபா�* ப�ர� எ*(  ,ஒ� non 

�/ பா� இ, சிறி  எ)ைண ஊ;றி Shallow fry ப)ண8	.அைன(  
Cauliflowerவ'(  எ*(  ைவ(  ெகா+ள8	. 

7. இ1த Cauliflowerைர ப�ட� மசாலாவ�, ேபா�* கல1  வ�ட8	,கி:	 
இ�1தா, கி:	 ேபாடலா	,இ,ைலெய�றா,,பா, ஏ*ைவ மி/�சிய�, 
அைர(  கல/கலா	.அ 8	 இ,ைலெய�றா, அ*2ைப அைன(  வ��* 
ஒ� �ழிகர) பா, ஊ;றலா	.இ  மிக8	 �" ஆன /ராவ� 
ஆ�	.இ'திய�, ெகா(தம,லி இைல ,இ5சி ேபா�* அல�க�/க�/க8	. 

 

�றி�2 

• ேமேல IறிA+ள ப�ட� மசாலா கிேரவ� ைவ(  ந@�க+ பன @� ேபா�டா, 
பன @� ப�ட� மசாலா,சி/க� ேபா�டா, சி/க� ப�ட� மசாலா ஆ�	. 

• சி/க� ப�ட� மசாலா ெச&யேவ)*மானா, சி/கைன 0தலி, 
இ5சி,�)* வ�6 ,தய��,மிளகா&(L+,ெலம� ஜூ�,உ23 ேபா�* கல1  
ைவ( ..ஊறிய ப��கடாய�, சிறி  எ)ைண ஊ;றி சி/கைன ேபா�* 7 
ைவ(  சி/க�65 மாதி� ெச&  ேபாடேவ)*	 

• இ  ஒ� �" F ,அ/க ெச&யIடா ,நிைறய கேலா� உைடய  ,மாத	 
ஒ�0ைற ெச&யலா	,பா��கS/� ெச&யலா	 
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கடா� பன )  - kadai paneer 

 

ேதைவயான ெபா�+க+ 

• ெப�ய ெவ�காய	-1 

• �டமிளகா&-1 

• த/காள� -2 

• பன�� -250 gms 

• சிவ23 மிளகா&(L+- சிறிதள8  

• ெகா(தம,லி இைல அல�க�/க 

• கர	 மசாலா சிறிதள8  

• உ23 

• ச�/கைர 

• ப�ட� -1 ��� 

 

வ&�8 அைர�க 

• சிவ23 மிளகா& -5 

• தன�யா -2 ேடப�+ ��� 

• சீரக	-1 ேடப�+ ��� 

• ேசா	3-1 ேடப�+ ��� 
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• மிள�-1 ேடப�+ ��� 

• க9� ெம&தி –சிறிதள8 

 

வ'/க ேமேல ெகா*(  உ+ள க9� ெம&தி தவ�ர ம;ற ெபா�+கைள ெவ'	 
கடாய�, ெபா� நிறமாக வ'/க8	.அ*2ைப அைன(  வ��* அேத 9�, க9� 
ெம&தி ேச�(  வ'/க8	.ஆறிய ப�� மி/�சிய�, அைர/க8	.பாதி மசாலா 
ெகார ெகார2பாக8	,பாதி ைநசாக8	 அைர/க8	. 
 

ெச��ைற 

1. கடாய�, ஒ� ��� ப�ட� ேபாட8	,த@ �ைற1த அள8 இ�/க ேவ)*	. 
2. ப�� ைநசாக அைர(  ைவ( +ள 1 ேடப�+ ��� கடா& மசாலாைவ 

ேபா�* ப�� சிறி  மிளகா&(L+, கர	 மசாலா அைன(ைதA	 ேபா�* 
கல1  வ�ட8	.ப�� ச ரமாக க� ெச&  ைவ( +ள ெவ�காய	 , 

�டமிளகா&,உ23 ேபா�* வத/க8	 .ப�� த/காள� வ�6  (ெகாதி/�	 
த/காள� ேபா�* ஆறிய ப�� ேதாைல எ*(  மி/�சிய�, அைர(  ைவ(  
ெகா+ள8	)ேபா�* எ)ைண ப��A	 வைர ைஹ flame இ, 
ைவ( வத/க8	 . 

3. மசாலா ெர ஆன8ட� ெபா�(  ைவ( +ள அ,ல  ெபா�/காத ப�ன@ைர 
(இ  உ�க+ வ��2ப	 ேபா, ) ேபா�* கல/க8	.த/காள�ய�� 3ள�23 
Gைவைய �ைற/க 1 ��� ச�/கைர ேச�/க8	. 

4. ப�� சிறி  ெகார ெகார2பாக அைர(  ைவ( +ள கடா& மசாலாைவ 
ேச�/க8	.இ�T	 இ1த Fைய �" ஆக மா;ற வ��	ப�னா, உ�கள�ட	 
கி:	 இ�1தா, ேச�/கலா	 அ,ல  பா, ஏ* ேச�(  ைவ(  இ�1தா, 
அைத மி/�சிய�, ஒ� G;' G;றி ேபாடலா	 

5. ப�� ெபாதாக அ�1த ெகா(தம,லி இைல, ேச�(  அல�க�/க8	. 
 

�றி�2: நா� இ1த kadai paneer ெரசிப� 2 or 3 0ைறய�, ெச&ேவ�. 
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Veg Hakka noodles 

 

ேதைவயான ெபா	6க6 

• Noodles 1பா/ெக� 

• ெப�ய ெவ�காய	-1 

• ெர�,கி:�,yellow �டமிளகா&-எ,லாவ;றிQ	 சிறி  சிறி  

• ப!�� சிறி  

• கார�-1 

• 0�ைடேகா�- சிறி  

• ப"ைசமிளகா&-2 

• இ5சி சிறி  

• �)* 5 ,6 ப, 

• ெவ�காய(தா+-1 

• ேசாயாசா�-1 ேடப�+ ��� 

• மிள�(L+ 

• உ23 

• white வ�ன�க�- அைர ��� 
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ெச��ைற 

1. ஒ� ெப�ய பா(திர(தி, 2 lr த)ண@� எ*(  ந�றாக ெகாதி/க வ�ட 
ேவ)*	.அதி, 1 ேடப�+ ��� ந,ெல)ெண& ஊ;றி ப�� \*,� 
ேபா�* ெகாதி/க வ�ட ேவ)*	. \*,� த)ண@�, ந�றாக 7Uகி 
இ�/க ேவ)*	.ெவ1த உட�.வக�*	 ச,லைடய�, ஊ;றி ப�� அைத 
ேநரயாக ர�ன�� வா�ட�, கா�ட8	.�ழா& த)ண@� G(தமாக 
இ,லாவ�,.ஒ� ஒ� 1 lr �ள��1த த)ண@ைர \*,� ேமேல ஊ;றி 
வ��டா,.மCத	 உ+ள ப�G ப�G23 த�ைம ேபா&வ�*	.இ1த \*,� 
மC)*	 0U�	 அள8 �ள��1த த)ண@, சிறி  ேநர	 ேபா�* ைவ(தா, 
ப�G ப�G23 06வ 	 ேபா&வ�*	. 

2. இ2ேபா  உ�க+ அ*2ப�, high flame burner ைய use ெச&ய8	.இைத high 

flameஇ, ைவ(  தா� சைம/கேவ)*	.உ�கள�ட	 உ+ள (நா� �/ 
இ�1தா, ந,ல ) ெப�ய பா(திர(ைத எ*(  ெகா+ள8	 .அதி, 3 ��� 
ந,ெல)ெண& ஊ;றி ந@ள ந@ளமாக க� ெச&  ைவ( +ள இ5சி ,�)* 
வத/கி ப�� ந@ள ந@ளமாக க� ெச&  ைவ( +ள ெப�ய ெவ�காய	 
ப"ைசமிளகா& உ23 ேச�(  வத/க8	.இைவ வத/கிய8ட� ந@ள ந@ளமாக 
க� ெச&  ைவ( +ள ெர�,கி:�,yellow �டமிளகா&, 0�ைடேகா�, ப!�� , 

கார� ேச�(  வத/க8	.ப�� 1 ேடப�+ ��� ேசாயாசா� , மிள�(L+ 
ேச�(  வத/கி,ப�� \*,� ேச�(  டா� ெச&ய8	 உ�கS/� பழ/க	 
இ,ைல எ�றா, இ� ைககள�, இ� க)] கர) or ேதாைச கர) 
மாதி� உ+ளைத ைவ(  கிளறி வ�ட8	.ப�� ெவ�காய(தா+ ேச�(  
உ�கள�ட	 white வ�ன�க� இ�(தா, ஒ� அைர ��� ேச�(  இற/க8	. 

 

�றி�2 

நா� egg ேச�/கவ�,ைல. egg ேச�(தா, ந�றாக இ�/�	, egg ேச�/க வ��	ப�னா, 2 

egg கா&கறி வத/கிய உட� உைட(  ஊ;ற8	.ம�^	 வ��	ப�னா, கா&கறி 
உட� ேச�/கலா	,சி/க� ேவ)*	 எ�றா, ேவக ைவ(  ேச�/கலா	 ,prawn 

ேச�(தா, 0தலி, எ)ைணய�, வத/கி ப�� கா&கறி வத/க8	.ஒ� சில� 
சி,லிசா� ேச�2பா�க+. ப"ைசமிளகா&, இ5சி ேச�2பதா, ேதைவ இ,ைல.இ�' 
எ�ன�ட	 ப!��, white வ�ன�க� இ,ைல கைடசிய�, அைர 7 ெலம� ஜூ� 
ஊ;றிேன�.இ�2பைத ைவ(  சைம(  ெகா+ளலா	.இ1த 0ைறய�, ஒ�ேறா* 
ஒ�' ஒ�டா . 
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Masala Papad - மசாலா பா�ப� 

 

ேதைவயான ெபா	6க6 

• ெபா�(த அ2பள	 

• ெப�ய ெவ�காய	 -1 

• த/காள�-1 

• உ23-சிறி  

• மிளகா&(L+ –சிறி  

• ெகா(தம,லி இைல 

• சா� மசாலா –சிறி  

• எQமி"ைச ஜூ� சில  ள�க+ 

 

ெச��ைற 

1. ெபா�(த அ2பள	 அ,ல  G�ட அ2பள	 எ*(  ெகா+ள8	 .ப�� ஒ� 
கி)ண(தி, ெபாயாக அ�1த ெவ�காய	,வ�ைத ந@/கிய ெபாயாக அ�1த 
த/காள�, மிளகா&(L+ மிக8	 �ைற1த அள8 or ஓ� ப"ைச மிளகா& 
ெபாயாக ந'/கிய , ெகா(தம,லி இைல, சா� மசாலா, எQமி"ைச ஜூ� 
சில  ள�க+, உ23 கல1  ைவ(  ெகா+ள8	 .இ1த கல1த கலைவைய 
ெபா�(த அ2பள	 அ,ல  G�ட அ2பள	 மC  Lவ� serve ெச&ய8	. 

 

�றி�2 

• மிக8	 எள�தாக ெச&ய Iய மிக �ைற1த ெசலவ�, தயா�/க Iய 
மசாலா பா2ப�ைட அதிக வ�ைல �*(  நா	 ேஹா�டலி, வா��கிேறா	. 

• மசாலா பா2ப�ைட வ��	ப� சா2ப�*வா�க+,நா	 வ @�, அ2பள	 
ெபா�/�	 ேபா  சில அ2பள�கள�, ெச&  சா2ப�டலா	. 
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• இதி, வ��	ப�னா, சில மா;ற	 ெச&யலா	. சா� மசாலா தவ��/க 
நி�ைன2பவ�க+ தவ��/கலா	.serve ெச&A	 ேபா  சிறி  ஓம ெபா ேமேல 
Lவலா	.அ,ல  கார�,ெவ+ள�/கா&  �வ� ேமேல Lவலா	.இ2ப 
உ�கS/� ப�(த மா;ற	 ெச&யலா	. 

• நா� அ2பள	 ெபா�/�	 ேபா  அ2பள(தி� ைச� ெபா�(  அைத 
இர)டாகேவா,நாலாகேவா உைட(  ெபா�2ேப�.இதனா, ஆய�, reuse 

ெச&வைத தவ��/கலா	.சிறி  ஆய�, use ெச&  ெபா�(  வ�டலா	. 
• ம;ெறா� �றி23 3திதாக கள� ெச&ய நி�ைன2பவ�க+ 

உS1த�கள�,ராகி/கள�,ேகா ைம/கள�,கி)*	 ேபா  க�*க+(lumps) 

ேதா�றலா	.ந	 எ,ேலா�ட0	 இ2ேபா  blender இ�/கிற .அைத use ெச&  
க�கைள ந@/கலா	.கி) ெகா)* இ�/�	 ேபா  கள� கி)*	 கடா& or 

பா(திர(ைத ேவ' எ�யாத அ*2ப�, ைவ(  க�கைள ந@/கலா	.அ,ல  
கி) 0(  வ��* அ*2ைப அைன(  வ��* blender use ெச&  க�கைள 
ந@/கலா	 

• சில சமய	 கைடசி 2 or 3 கர) இ�லி மா8 மCத	 ஆகிவ��டா, , அத� 
உட� 5 ேடப�+ ��� ேகா ைம மா8,ஒ� ப� ஓ��,ஒ� ப� ரைவ 
எ,லா	 கல1  ேதாைச மா8 பத(தி;� கல/�	 ேபா  க� 
ேதா�'	,அைத உைட/க நா	 ேநர(ைத ேவ�� ெச&ய ேவ)டா	,ெப�ய 
மி/�சி ஜா�, மாைவ ஊ;றி ஒ� G;' G;றினா, க�க+ உைட1  
வ�*	 எள�தாக.அதி, வ��2ப2ப�டா, ந@�க+ ெவ�காய	 , 

மிள�,சிரக	,க�ேவ2ப�ைல ேச�(  ேதாைச Gடலா	. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

www.penmai.com   37 

 

CHAN’s @ Lakshmi’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

Mushroom Paneer Masala - ம�1/ பன�  மசாலா 

 

ேதைவயான ெபா	6க6 

• ம�^	 -250gm 

• ெப�ய ெவ�காய	-2  

• த/காள� –ெப�ய  எ�றா, 1-சிறிய  எ�றா, 2 

• பன��-100gm 

• இ5சி,�)* வ�6  – 1/2�� ��� 

• ம5ச+ சிறி  

• சிவ23 மிளகா& ெபா- சிறி  

• தன�யா ெபா-1 �� ��� 

• ெகா(தம,லி இைல அல�க�/க 

• 01தி� ப�23-10 

• கர	 மசாலா சிறிதள8  

• இ5சி –ஒ� சிறிய  )* 

• க9� ெம&தி –சிறிதள8 

• பா, 1 �ழி கர) அள8 

• உ23 
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• ச�/கைர-1 tsp 

• எ)ைண ேதைவ/� ஏ;ற அள8 

 

ெச��ைற 

1. ம�^ைம க� ெச&  clean ெச&  ைவ/க8	,ப�� கடாய�, ஒ� ��� 
எ)ைண ஊ;றி எ)ைண கா&1தஉட� க� ெச&  ைவ(  உ+ள 
ெவ�காய(ைத சிறி  உ23 ேச�(  ெபா� நிறமாக வத/க8	,த/காள�  
ேச�(  வத/கி,ப�� ஆறிய ப�� மி/�சிய�, ைநசாக அைர/க8	..  

2. ப�� கடாய�, ஒ� ��� எ)ைண ஊ;றி எ)ைண கா&1தஉட� அைர(  
ைவ(  உ+ள ெவ�காய,த/காள� ேப�� ேபா�* வத/க8	,அத� உட� 
சிறி  ம5ச+ L+,சிறி  சிவ23 மிளகா& ெபா,தன�யா ெபா, க9� ெம&தி 
ேபா�* மிதமான த@ய�, வத/க8	,எ)ைண ப��1  வ�	 ேபா  
01த�2ப�2ைப பாலி, ைநசாக அைர(  இத� உட� ேச�/க8	 ,பா, 
இ,ைல எ�றா,,தய�� அ,ல  ந@� ஊ;றி அைர/கலா	. .ப�� 
ம�^	,ேதைவயான த)ண@� ஊ;றி ேச�(  ப(  நிமிட	 ேவக வ�ட8	. 
ம�^	 ெவ1த ப�� ப�ன@ைர உதி�(  வ��* ஒ� ஐ1  நிமிட	 மிதமான 
த@ய�, ேவக வ�ட8	. 

3. ப�� சிறி  கர	 மசாலா,ஒ� ��� ச�/கைர ேச�( ,உ23 அள8 பா�(  
.வ��	ப�னா, அ*2ைப அைன(  வ��* ஒ� �ழிகர) பா, ஊ;றி 
கல1  வ�டலா	. ப�� ெபாதாக அ�1த ெகா(தம,லி இைல,ம;'	 ேதா, 
ந@/கிய இ5சிைய மிக8	 ைநசாக ந@ள நிளமாக அறி1  ெகா+ள8	. 

4. அைதA	 ேச�(  அல�க�/க8	. ைநசாக ந@ள நிளமாக அறி1த இ5சி 
சா2ப�*	 ேபா  கப*	 ேபா  ந,ல மன0+ள வ�(தியாசமான Gைவைய 
த�	.நா� சில ெரசிப�, ேபா*வ  வழ/க	 ப�/கவ�,ைல எ�றா, வ��* 
வ�டலா	. 
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ப)ைக கால	 ஆர	ப�( வ��ட  ,சாமி/ேக ச�/கைர வ�யாதி வ1  வ�*ேமா 
எ�' நிைன/க ேதா�'	மள8 ந	 ப�ரசாத(தி, ஒேர இன�23 மய	. அதனா, 
நா� சில காலமாகேவ வ�ேசச நா�கS/� �ைஜ ெச&ய பல வ�தமான பழ�கைள 
ெகா)* சாமி �	ப�ட ஆர	ப�(  வ��ேட�. 
 

இ�1தாQ	 ந	 ப)ைக கால பலகார�க+ மைற1  வ�ட Iடா  எ�' சில 
எள�தான அதிக	 இன�23 இ,லாத ,வ�ைரவ�, காலி ஆக Iய பதா�(த�க+ 
ெச&வ  உ)*.அைனவ�	 அறி1தேத,இ�1 	 சிலவ;ைற நிைன8 
ப*( கிேற�. 
 

கி	0ண ெஜய*தி��  

அவைல ைவ(  ப�ரசாத	 உடனயாக ெச&யலா	. அவைல த)ண��, ஒ� 
0ைற க6வ� ,சிறி  பா, ெதள�(  ஏல/கா& ெபா ,2 or 3 ��� ச�/கைர ,சிறி  
ேத�கா&  �வ, ேச�(  தயா� ெச&தா, .உடேன காலி ஆகி வ�*	. 
 

அவ, ேகச� சி(ரா ெசா,லி இ�/கிறா�.அ 8	 ெச&வ  உ)*. 
 

அ*(  கி�Fண ெஜய1தி/� சில இ��ட�� மி,/ �வ @� ெச&  ப�ரசாதமாக 
உபேபாேயாகி/கலா	. 
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மலா� ல�� 

 

ேதைவயான ெபா	�க6 

• ப�ன�� -250gm 

• milkmaid-150gm or sugar 

• ஏல/கா& ெபா 

 

ெச��ைற 

1. ப�ன��ைர ந�றாக உதி�(  வ��* ெகா+ள8	,ப�� அைத ந�றாக ப�ைச1  
,ஒ� கடாய�, ப�ன��,milkmaid இர)ைடA	 கல1  ,�ைற1த த@ய�, 
ெதாட�1  கிளற8	.கலைவ கடாய�, ஒ�டாம, வ�	 ேபா  எ*(  வ�ட 
ேவ)*	.சிறி  ஆறிய ப�� மிதமான 9�, ல�*களாக ப�/க8	.இத;� 
உ�கS/� 20 நி	மிட�க+ ஆ�	. 

 

எ�ன�ட	 ப�ன�� milkmaid இர)*	 இ,ைல என நி�ைன2பவ�/�, milkmaid  

இ,லாவ�, Gக� உபேயாகி/கலா	. milkmaid ம;'	 சிறி  Gக� கல1  ெச&யலா	 

 

ப�ன�� இ,லாவ�, milk ெகாதி வ�	 ேபா  ஒ� க2 தய�� ேச�(தா, தி�1  
வ�*	 ,தய�� 3ள�2பாக இ,லாவ�, உடேன தி�யா  ,அ2ேபா  சிறி  ெலம� 
ஜூ� வ�டலா	.உடேன தி�1  வ�*	.ெலம� ஜூ� வ�*வைத வ�ட தய�� 
ேச�(தா, அதிக அள8 ப�ன�� கிைட/�	.ப�� அைத வக� ஒ� ம�லி� 
 ண�ய�, இ�/க க� ைவ(தா, எ/��ரா ந@� வ1  வ�*	.ப�� 
உபேயாகி/கலா	. 
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கலக*� – Kalakand 

 
 

ேதைவயான ெபா	�க6: 
• ப�ன�� -250gm 

• milkmaid -150 gm 

• மி,/ ப8ட� -1 ேடப�+ ��� 

• ஏல/கா& ெபா 

• ���ம2� –சிறி  

 

ெச��ைற: 
1. ப�ன��ைர ந�றாக உதி�(  வ��* ெகா+ள8	,ப�� அைத ந�றாக ப�ைச1  

,ஒ� கடாய�, ப�ன��,milkmaid milkpowder ���ம2� இ�1தா, சிறி  மித 
9�, உ+ள பாலி, ஊற ைவ(  ேச�/க8	.இ  உ�கS/� ம5ச+ கல� 
ப�ப� கிைட/�	.இ,லாவ�, ெவ)ைமயான நிற(தி, வ�	,சில சமய	 
ெபா�ன�ற(தி, வ�வ 	 உ)*.கல1  ,�ைற1த த@ய�, ெதாட�1  
கிளற8	.கலைவ கடாய�, ஒ�டாம, வ�	 ேபா  சிறி  ஏல/கா& ெபா 
ேச�(  எ*(  வ�ட ேவ)*	.சிறி  ஆறிய ப�� ஆறிய ப�ற� உ�கS/� 
ப�(த வவ(தி, க� ெச&ய8	. 

 

�றி�2 

• இைத ெந& தடவ�ய த�, ெகா�*	 0� நா� பாதி கலைவைய ெகா� 
,மCதி கலைவய�, பாலி, ஊற ைவ(த ���ம2� கல1  சிறி  ேநர	 
அ*2ப�, ைவ(  மித த@ய�, கிளறி.ப�� த�, உ+ள பாதி கலைவய�� 
மC  ெகா� க� ெச&தா,.உ�கS/� ட3+ கல� ப�ப� கிைட/�	.நா� food 

கல� use ெச&வ  இ,ைல,உ�கS/� வ��2ப	 எ�றா, ப�(த கல� use 

ெச&யலா	. 
• இ,லாவ�, உ�கள�ட	 ேகாேகா ப8ட� இ�1தா, ஒ� ேலய�ய�,  

ேகாேகா ப8ட� ேச�(  ெச&யலா	,ம;'	 சிறி  ��� ேச�( 	 
ெச&யலா	, இ,லாவ�, மி,/ சா/ேல� ேபா�*	 ெச&யலா	. 

• நா� அவசரமாக �வ @� ெச&ய ேவ)*	 எ�றா, எள�தாக ப�ன�� ைவ(  
ெச&ேவ� .உ�கS/� அவசர(தி, ெச&A	 ேபா  பத	 த2ப�னாQ	, 

ப�ப�யாக க� ெச&ய வரவ�,ைல எ�றாQ	,ல�* ப�/கலா	.அ 8	 
வரவ�,ைல எ�றா, பத	 த2ப� 0றி1  வ��டா,,சிறி  பா, ெதள�(  
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சிறி  மித 9, கிளறி பா, ேகாவா or பா, அ,வா எ�' Iறி 
சமாள�/கலா	. 

• பார	ப�யமாக பா, G)டைவ(  ெச&A	 0ைற பல மண� ேநர	 
எ*/�	.ப�ன�� ைவ(  எள�தாக ெச&யலா	.Gைவய�, சிறிதள8 
வ�(தியாச	 ெத�A	,அ 8	 ந@�க+ ெசா,லாத வைர. 
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ேத�கா� ல�� 

 

ேதைவயான ெபா	�க6 

•  �வ�ய ேத�கா&-1 

• Milk power- 100 gm 

• Milkmaid-150gm or sugar(உ�க+ Gைவ/� த�1தவா' ) 
• ெந& 1 ��� 

 

ெச��ைற: 
1. ஒ� கடாய�,  �வ�ய ேத�கா&ைய ஒ� ��� ெந& வ��* ெபா� 

நிறமாக வாச	 வ�	 வைர வ'/க8	 ப�� milkmaid(milkmaid சிறி 	 Gக� 
சிறி 	 மி/� ெச& 	 ேச�/கலா	 உ�க+ Gைவ/� த�1தவா' இன�23 
ேச�/க8	) milkpowder , ���ம2� இ�1தா, சிறி  மித 9�, உ+ள பாலி, 
ஊற ைவ(  ேச�/க8	. ப��, �ைற1த த@ய�, ெதாட�1  கிளற8	.கலைவ 
கடாய�, ஒ�டாம, வ�	 ேபா  சிறி  ஏல/கா& ெபா ேச�(  கல1  
எ*(  வ�ட ேவ)*	.சிறி  ஆறிய ப�� மிதமான 9�, ல�*களாக 
ப�/க8	. 
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ேத�கா� , ப"ன�  ல�� 

 

ேதைவயான ெபா	�க6 

•  �வ�ய ேத�கா&-1 

• ப�ன��- 250 gm 

• Milkmaid-150gm or sugar (உ�க+ Gைவ/� த�1தவா' ) 
• ெந& 1 ��� 

 

ெச��ைற: 
1. ஒ� கடாய�,  �வ�ய ேத�கா&ைய ஒ� ��� ெந& வ��* ெபா� 

நிறமாக வாச	 வ�	 வைர வ'/க8	 ப�� milkmaid(milkmaid சிறி 	 Gக� 
சிறி 	 மி/� ெச& 	 ேச�/கலா	 உ�க+ Gைவ/� த�1தவா' இன�23 
ேச�/க8	) ப�ன��ைர ந�றாக உதி�(  வ��* ேச�/க8	,. ப��, �ைற1த 
த@ய�, ெதாட�1  கிளற8	.கலைவ கடாய�, ஒ�டாம, வ�	 ேபா  சிறி  
ஏல/கா& ெபா ேச�(  கல1  எ*(  வ�ட ேவ)*	.சிறி  ஆறிய ப�� 
மிதமான 9�, ல�*களாக ப�/க8	. 

 

�றி�2 

• உ�கள�ட	 ப�ன�� ,milkpowder இ�1தா, வ�த வ�தமாக மி,/ �வ @� 
ெச&யலா	.நா� milkpowder வ�ட ப�ன�� use ெச&  ெச&ேவ�.06வ 	 
மி,/ப8ட� இ, ெச&A	 ேபா  சில சமய	 ப�G ப�G த�ைம வ1  
வ�*	.அதனா, சில ��� milkpowder எ�றா, என/� ஓேக. 
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சில எள�ய ப.ரசாத/ 

 

• கன�1த வாைழபழ	-2 

• ேப�ைசபழ	-5 

• க,க)*-சிறி  

• ெவ,ல	 –சிறி  

• ேத�கா&  �வ, or ந'/கிய  (ந@�க+ வ��2ப ப�டா,) 
• வ��2பமான dry fruits 

• ெந& 1 � ��� 

 

ஒ� கடாய�, ெந& ஊ;றி ேத�கா& ம;'	 dry fruits ெபா� நிறமாக வ'(  
ெகா+ள8	.ப�� வ'(த dry fruits எ*(  ைவ(  வ��* .கன�1த 
வாைழபழ	,ேப�ைசபழ	,க,க)*, ெவ,ல	 எ,லா	 ேபா�* மசி(  dry fruits 

ேபா�* கல1  ைவ/க8	 .இ  வ @�, ெச&A	 ப5சாமி�த	. 
உ�கS/� ப�(தமான பய' வைககைள ெகா)* ேவக ைவ(  ப�ரசாத	 
தயா�2ப  எ,லாவ;றிQ	 வ�ட சிற1த எள�தான ,ஆேராகியமான உண8.யா�/� 
ெகா*(தாQ	 தய�காம, வா�கி ெகா+வா�க+.�வ @�& ப�ரசாத	 எ�' ெகா)* 
ேபா& ெகா*(தா, இ2ேபா  எ,ேலா�	 வா�க .தய��கிறா�க+. 
ப�� எ,லா�/�	 ெத�1த ச�/கைர ெபா�க, ,அ�சி ப�23 ேவக ைவ( ,ப�� 
பாதி எ*(  ெவ) ெபா�கலாக8	 , பாதி ச�/கைர ெபா�க, ெச&தா, சா	பா� , 

ச�ன� ைவ(  ெகா)டா, ேவைல எள�தா�	. 
 

கேணF ச �(தி/� �ரண	 ெச&A	 ேபா  ,ேத�கா& �ரண	 ேவ)டா	 , 

எ�றா, 06 ப"ைச பய' ெவ,ல �ரண	 ெச&யலா	. 
 

ெகா6/க�ைட ப)ண ேநர	 இ,ைல எ�' நி�ைனபவ�/�.எள�தாக ெச&A	  

 

ெகா=�க�ைட : 
மாவ�, ந'/கிய ேத�கா& ,சிறி  ெந&,ெவ,ல	,ஏல/கா&,dry fruits ேபா�* 
ெகா6/க�ைட ப�(  ஆவ�ய�, ேவக ைவ(  எ*/கலா	 
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ம01/ ,��ைட ,ப.ர� உ�2மா 

 

ேதைவயான ெபா	6க6  

• ெப�ய ெவ�காய	 -3 

• ப�ர8� ப�ர� -6 

• 0�ைட -4 

• மF^	-250gm 

• ப"ைச மிளகா&-2 

• மிளகா& L+-சிறி  

• மிள� L+- சிறி  

• ம5ச+ L+- சிறி  

• உ23 

• க�ேவ2ப�ைல –சிறி  

• எ)ெண& -2 ேடப�+ ��� 
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ெச��ைற 

1. ெவ�காய(ைத ெப�தாக க� ெச&ய8	,மிக8	 ெபாதாக அறி1தா, 
வத/�	 ேபா  க�கி வ�*	,காளா� G(த	 ெச&  க� ெச&  ைவ/க8	. 

2. ப�ர� அைன(ைதA	 ப�ர� ேடா��ட� or தவாவ�, ேடா�� ெச&  ைவ(  
ெகா+ள8	. 

3. ேடா�� ெச&த ப�ர� அைன(ைதA	 சிறிய  )*களாக க� ெச&ய8	. 
4. ஒ� கடாய�, எ)ெண& ஊ;றி கா&1த உட� ப"ைச மிளகா&, 

5. ெவ�காய	 ேபா�* ,சிறி  உ23 ேச�(  ெபா� நிறமாக வத/க8	 .ப�� 
மF^	 ேச�(  மF^	 ெபா� நிறமாக மாறி வ�	 வைர மிதமான த@ய�, 
ைவ(  வத/க8	. 

6. ப�� சிறி  ம5ச+, மிளகா& L+ க�ேவ2ப�ைல ேபா�* வத/க8	. 
7. ப�� க� ெச&  ைவ( +ள ப�ர� அைன(ைதA	 ேபா�* அத� மC  

0�ைடைய உைட(  ஊ;றி ப�ர�, 0�ைட ஓ�*	 ப 
வத/க8	.0�ைட அள8 �ைறவாக இ�பதாக ந@�க+ நிைன(தா+ , 

உ�கS/� ேதைவயானஅதிக2பயான 0�ைட ேச�(  ெகா+ளலா	. 
ப�ர�� மC  ஒ� உ+ள 0�ைட ெபா� நிறமாக மாறிய உட� சிறி  
மிள� ேச�( ,உ23 ச�யாக உ+ளதா என பா�(  அ*2ைப அைண/க8	. 

8. இ  ச( க+ நிைற(த காைல ேநர(தி;� உ�ய ப�ேர/பா�� ஆ�	.9டாக 
சா2ப��டா, ந�றாக இ�/�	.01த வைர ெப�ய கடாய�, ெச&ய8	 , 

அ2ேபா  தா� தி�2ப� ேபா�* வத/க வசதியாக இ�/�	. 
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பால� ப"ன�  

 

ேதைவயான ெபா	6க6 

• பால/-2 க�* 

• ெப�ய ெவ�காய	-1  

• த/காள� –ெப�ய  எ�றா, 1-சிறிய  எ�றா, 2 

• �)* ப,-6 

• ப"ைச மிளகா&-1 சிறிய  

• இ5சி-அைர இ�" 

• ச/கைர -1 1/4 �� ��� 

• ப�ன�� -100gm or உ�க+ ேதைவ/� ஏ;ற அள8 

• உ23 

• எ)ைண ேதைவ/� ஏ;ற அள8 

 

 

ெச��ைற 

1. பால/ இைலகைள ம�*	 எ*(  ந�றாக த)ண��, G(த	 ெச&த 
ப��,கடாய�, சிறி  த)ண�� ெகாதி வ1த 	 பால/ இைலகைள க� ெச&  
ேபாட8	,அத� உட� ப"ைச மிளகா&, �)* ,இ5சி  )*	 க� ெச&  
ேபாட8	,ப��1 ��� ச/கைர ேபாடேவ)*	 இ  ப"ைச நிற	 மாறாம, 
இ�/க உத8	. 
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2. பால/ ந�றாக ெவ1த8ட� , ஆறவ�ட8	.ப�� ஒ� கடாய�, 1 �ழிகர) 
எ)ைண கா&1த உட� பன @ைர இள	ெபா� நிறமாக வ'/க8	 .ப�� 
அவ;ைற 9டான ந@�, ேபா�* சிறி  ேநர	 ைவ(தா, ,வ'(ததா, ப�ன�� 
மC  ப1த ஆய�, ெவள�ய�, வ1 வ�*	 ,பன @�	 ெம வாக இ�/�	,அதிக 
பயான எ)ைணைய எ*/கேவ)டா	 எ�றா, ந@�க+ வ'(  அ2பேய 
use ெச&யலா	.பன @ைர வ'காமQ	 அ2பேய use ெச&யலா	. 

3. ஒYெவா� 0ைறA	 ஒYெவா� மாதி� சைம(  பா�(  உ�கS/� எ1த 
Gைவப�(  இ�/கிறேதா அைத மC)*	ெச&யலா	. 

4. மCத	 உ+ள எ)ைணய�, ஒ� ெப�ய ெவ�காய	 ெபா�ன�றமாக 
வத/க8	.ப�� ெப�ய  எ�றா, ஒ� ெப�கS� த/காள�,சிறிய  எ�றா, 
2 த/காள� வத/க8	,வட நா�* உண8 வைக/� ெப�கS� த/காள� 
ஒ�ஜின, Gைவ த�	.நா�* த/காள� 3ள�23 Gைவ உைடய  இைத use 

ெச&தா, சிறி  Gைவய�, ேவ'பா* ெத�A	. 
5. வத/கிய த/காள�, ெவ�காய	 ஆறிய8ட� மி/ஸி, ந�றாக வ6 வ62பாக 

அைர/கேவ)*	.ப�� ேவக ைவ(  உ+ள பால/ ,இ5சி ,�)*,ப"ைச 
மிளகா&ைய மி/ஸி, ந�றாக வ6 வ62பாக அைர/கேவ)*	 
.ேவகைவ(த மCத	 உ+ள த)ண@ைர அைர(த ெவ�காய,த/காள� 
வ�6 ,ப�ன @� வ�6ைத ேதைவயான பத(தி;� கல1  ெகா+ள உத8	. 

6. மC)*	 அைர(  ைவ( +ள இர)* வ�6ைதA	 ப�ன�� உட� ேச�(  , 

ெகாதி/க வ�ட ேவ)*	.இதி, உ23 மிக8	 சிறி  அள8 �சி பா�(  
ேச�/க ேவ)*	.எ,லா கீைர வைகய�Q	 சிறி  உ23 Gைவ 
இ�/�	,அதனா, தா� ெவ�காய	 வத/�	 ேபா  உ23 ேச�/க 
ெசா,லவ�,ைல. 

7. நா	 பால/ ேவக ைவ/�	 ேபா  1 ��� ச/கைர use ெச&  
இ�1ேதா	.இ2ேபா  �சி பா�(  மC)*	 கா, or அைர ��� ச/கைர 
ேச�(  ெகா+ளலா	.சிறி  இன�23 GைவAட� இ�1தா, ந�றாக 
இ�/�	.இ2ேபா  பல/ ப�ன�� தயா�.இ  ச2பா(தி ,ெரா� உட� சா2ப�ட 
சிற1த F ஆ�	. 

 

 

�றி�2  

• இ  நா� எ� உ ப� ேதாழிய�ட	 க;' ெகா)ட F ஆ�	,பல வ�டமாக 
இ1த ெரசிப� நா� சைம/கிேற�.எ1த வ�த மசாலா இ,லாம, வ @�, 
இ�/�	 எள�ய ெபா�+கைள ைவ(  எள�தாக ெச&ய Iய F 
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இ .உ�கS/� பல வ�தமான பால/ ப�ன�� ெரசிப� ெத�1  
இ�/கலா	.ஆனா, என/� இத� Gைவ ப�(தா, நா� இைத வ��	ப� 
ெச&ேவ�.வ��2ப	 உ+ளவ�க+ 0ய;சி ெச&யலா	 
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ம�1/ மசாலா 

 

ேதைவயான ெபா	6க6 

• ம�^	 -250gm 

• ெப�ய ெவ�காய	-1  

• த/காள� –ெப�ய  எ�றா, 1-சிறிய  எ�றா, 2 

• �)* ப,-6 

• ப"ைச மிளகா&-1 சிறிய  

• ப�ைட –சிறிய  )* 

• கிரா	3 -3 

• ஏல/கா& -3 

• ப��யாண� இைல-2  

• இ5சி,�)* வ�6  – 1/4 �� ��� 

• மிள�—1/4 �� ��� 

• ம5ச+ சிறி  

• சிவ23 மிளகா& ெபா-சிறி  
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• சீரக	,-1 �� ��� 

• தன�யா ெபா-1 �� ��� 

• ப�ட� -1 சிறி   

• ெகா(தம,லி இைல அல�க�/க 

• க�ேவ2ப�ைல-1 ெகா(  

• உ23 

• எ)ைண ேதைவ/� ஏ;ற அள8 

 

ெச��ைற 

1. ம�^ைம க� ெச&  clean ெச&  ைவ/க8	,ப�� கடாய�, சிறி  எ)ைண 
ஊ;றி எ)ைண கா&1த உட� ப�ைட ,கிரா	3, ஏல/கா& , ப��யாண� இைல 
ேபா�* தள�(த உட� சீரக	, க�ேவ2ப�ைல ேபாட8	.ப�� ெபாயாக க� 
ெச&  ைவ(  உ+ள ெவ�காய(ைத சிறி  உ23 ேச�(  ெபா� நிறமாக 
வத/க8	,ப�� இ5சி,�)* வ�6  ேச�(  வத/கி,சிறி  ம5ச+ L+,சிறி  
சிவ23 மிளகா& ெபா,தன�யா ெபா ேபா�* மிதமான த@ய�, வத/க8	,ப�� 
த/காள� ேச�(  வத/க8	 த/காள� ந�றாக வத/கிய உட�, ம�^	 
ேச�(  ப(  நிமிட	 ேவக வ�ட8	. 

2. ப�� �)*, சீரக	, மிள�- இ1த 7�ைறA	 தன�யாக ெகார ெகார2பாக 
இ(  ,ஒ� கடாய�, ப�ட� ேபா�* இைத மண	 வ�	 வைர க�காம, 
ெபா� நிறமாக வத/க8	 . ப�ட� use ெச&வ  இ,ைல எ�றா, 
எ)ைணய�, வத/கலா	.Gைவய�, சிறி  வ�(தியாச	 ெத�A	,இ1த 
கலைவைய ெவ1  ெகா)* இ�/�	 ம�^	 மசாலா8ட� கல1  
�ைற(த த@ய�, 5 or 10 நிமிட	 ைவ/க8	. ப�� ெபாதாக அ�1த 
ெகா(தம,லி இைல ேச�(  அல�க�/க8	. 

3. இ  ஒ� dry ம�^	 மசாலா .இ  ச2பா(தி,ெரா� வைககS/� ஏ;ற . 
 

�றி�2 

• இ  நா� இைணய(தி, பா�(  க;' ெகா)ட , 

• இதி,மிள�, சிவ23 மிளகா& ெபா , இ5சி,�)* வ�6  ேச�2பதா, 
ந�றாக கார சாரமாக இ�/�	, ம�^	 மசாலாைவ அதிக	 உறி5சி 
ெகா+ளா  அதனா, கார	 அதிக	 ேச�/காதவ�க+ பா�(  ேச�/க8	.நா� 
�ைற1த  வார	 ஒ� 0ைற க)2பாக ம�^	 சைம2ேப�.நா� 
ம�^	 ைவ(  ெச&A	 ப,ேவ' ெரசிப� ய�,,இ 8	 ஒ�',நா� 
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ஒYெவா� 0ைறA	 ஒYெவா� ெரசிப� ெச&ேவ� ,ஒேர மாதி�யான ெரசிப� 
ெச&வ  இ,ைல. 

• எ�க+ வ @�, ச2பா(தி/� தின0	 dry யாக8	 , /ராவ�யாக8	 இர)* 
வைக ெச&வ  உ)* .அதனா, சில சமய	 இ1த dry ச2ஜி ெச&ேவ�. 
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ஆ�ப/ 

 

ேதைவயான ெபா	6க6 

• ப"ச�சி – 1 க2 (நா� 2௦௦ml கிளா�இ, அ�சி ேபா�ேட�)  

• ேத�கா&  �வ, – 3 ேடப�+ ��� 

• ச�/கைர – 2 ��� 

• சாத	-2 ேடப�+ ��� 

• ஈ��-1/2 � ��� 

• உ23 – சிறி  

 

ெச��ைற 

1. ஊற ைவ(த ப"ச�சி ,ேத�கா&  �வ, ,சாத	, ச�/கைர,ஆகியவ;ைற 
0த, நாேள evening அைர( / ெகா+S�க+.இர8  �க ெசா,Q	 0� 
ஈ�ைட சிறி  luke warm waterஇ, கைர(  மா8ட� கல1  ைவ/க8	. 

2. அ*(த நா+ காைலய�,, அ( ட� உ2ைப" ேச�( , த)ண@� வ��*( 
ேதாைச மா8 ேபால/ கைர( / ெகா+S�க+. 

3. ஆ2ப" ச�ைய அ*2ப�, ைவ/க8	. ஒ� or 2 கர) மாைவ எ*( , 

அதி, ஊ;ற8	. 
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4. ச�ைய இ� 3ற0	 ப�( / ெகா)*, ஒ� G;'" G;றினா,, அத� 
ம(திய�, ஊ;ற2ப��/�	 மா8, ந*வ�, கனமாக8	, ஓர�கள�, 
ெம�ைமயாக8	 பA	. 

5. உடேன ச�ைய 7, அளவாக( த@ைய எ�ய வ��*, சில நிமிட�கS/�2 
ப�ற�, ஆ2ப	 ெவ1த8ட� எ*/க8	. 

6. ேத�காைய(  �வ�2 பாெல*(  ைவ( / ெகா+S�க+. 
7. ேத�கா&2 பாQட� ேதைவயான அள8 ச�/கைர கல1 , ஆ2ப(தி, ஊ;றி" 

சா2ப�ட8	. 
8. readymade ேத�கா&2 பாQட� or ேத�கா& ப8ட� use ெச&  ேத�கா& பா, 

தயா� ெச&  ெகா+ள8	, ேத�கா& பா, use ெச&ய வ��	பதவ�க+ 
கா&"சிய பG பாலி, சிறி  ேத�காைய பG பா, வ��* அைர(  வ��* 
Gக� 2 ��� ேச�(  கல1  சா2ப�டலா	. சிறி  ேத�கா&2 பா, Gைவ 
கிைட/�	 

9. சில� ேத�கா&2 பாQ/�2 பதிலாக/ ��மா ேச�( / ெகா+வ )*. 
10. Non veg gravy உட� சா2ப�டலா	. 

 

�றி�2 

• இ  ேகரளா �ைட, ஆ2ப	,ந*வ�, ெம வாக8	 ஓர�கள�, கி��ப� 
யாக இ�/�	,ஒ� சில� ஆ2ப ேசாடா உ23 ஈ��*/� பதிலா 
ேச�2பா�க+,ஆனா, எ� ேகரளா friend ெசா�ன recipe இ ,நா� பல 
வ�த�கள�, �ைர ெச&  பா�(  இ�/கிேற�,இ1த recipe ந�றாக 
இ�/கிற ,சாத	 அளவாக ேபாடேவ)*	 இ,ைல எ�றா, ப�G ப�G எ�' 
ந*வ�, இ�/�	. 

• தமிUநா* �ைட, உS1த	 ப�23 , ெவ1தய	 ேச�(  ெச&வா�க+ 
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Methi Thepla or Methi Paratha 

 

ேதைவயான ெபா	6க6 

• ெவ1தய கீைர -1 க�* (ஒ�லி இைலக+ 06 இைலயக8	 ேபாடலா	 or 

சி�னதாக அ�1 	 ேபாடலா	 ) 
• ேகா ைம மா8 -1 க2 

• கடைல மா8 -1/2 க2 

• ப"ைச மிளகா& -2 சி�னதாக cut ெச&ய8	 

• ஓம	 - 1 � ��� 

• தய�� -2 ேடப�+ ��� 

• ச/கைர -1 � ��� 

• வாைழபழ	 -1 சிறி  (optional ) 

• ம5ச+ சிறி  

• உ23 -சிறி  

• ஆய�, 
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ெச��ைற 

1. ேமேல உ+ள ெபா�+க+ அைன( 	 ேபா�* ச2பா(தி மா8 பத(தி;� 
ஆய�, சிறி  கல1  ப�ைச1  த)ண@� அதிக	 ேதைவ இ,ைல ,just 

ெதள�(  ெகா)டா, ேபா 	 .high flame , ைவ(  ச2பா(தி ெச&ய8	 ,இ  
Travelling எ;ற  . 

 

�றி�2 

• நா� ேமேல ெசா�ன recipe �ஜரா(தி Methi Thepla ஆ�	 ,இதி, நிைறய 
Variations உ)* ,ஓம	 பதிலாக சிரக ெபா ,.ப"ைச மிளகா& பதிலாக சிவ23 
மிளகா& ெபா,garlic நிைறய Variationsெச&யலா	 ,நா� ஒYெவா� 0ைற 
ஒYெவா� மாதி� ெச&ேவ� ,�ஜரா(தி ஒ� மாதி�A	 ,ராஜ�தான� ஒ� 
மாதி�A	 ெச&வா�க+.ந@�க தமிழா பா�(த ெத�யல north indian எ�' 
நி�ைன(ேதா	 எ�' எ,ேலா�	 ெசா,Q	 அள8 என/� north indian friends 

அதிக	 .அதனா, எ� friends ஒYெவா�வ�� recipe A	 �ைர ெச&ேவ� . 
• Methi Paratha - ேமேல ெசா�ன recipeஇ, ேகா ைம மா8 ம�*	 ேச�(  

ெச&தா, இ  Methi Paratha. 

• இதி, இ�T	 ேவ' ஒ� preparation உ+ள  ,stuffed Methi Paratha உ+ள  .நா� 
உ�கS/� ேவ)*	 எ�றா, அ*(த 0ைற ெசா,கிேற� .�ைர ெச&ய 
வ��	ப�னா, 0தலி, ேகா ைம மா8 ைவ(  �ைர ெச&ய8	 

• Methi ைவ(  ஆQ Methi ச2ஜி ,Methi தா, ,நா	 கார �ழ	ப�, Methi ேபாடலா	 
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Wheat flour & banana Dosa - ேகா8ைம வாைழபழ ேதாைச 

 

ேதைவயான ெபா	6க6 

• ேகா ைம மா8 -1 க2 (4 ேதாைச/� ேதைவயான அள8) 
• ப6(த வாைழபழ	 -1 

• ெவ,ல	 -2 ��� 

• ஏல/கா& L + -சிறி  

• ேத�கா&  �வ, -2 ேடப�+ ��� 

• உ23 -சிறி  

 

ெச��ைற 

1. ேமேல உ+ள ெபா�+க+ அைன(ைதA	 இ�லி மா8 பத(தி;� கல1  
medium flame , ேதாைச இ� 3ற	 தி�2ப� ேபா�* Gட8	 இ  evening 

ேநர(தி;� ஏ;ற ப� ,கணவ� வ @�, இ,லாத நாள�, ச�ன� ைவ/க 
7� இ,லாவ�, இைத ெச&யலா	 ,வாைழபழதி, இன�23 Gைவ 
இ�2பதா, சிறி  இன�23 ேபா 	 ,அதிக இன�23 ேச�(தா, ேதாைச தி�2ப 
0யா  ,சிறி  இன�23 Gைவ உைடய ேதாைச இ . 

 

�றி�2  

• மா8 கல1த ப�� சிறி  எ*(  நாவ�, ைவ(  பா�/க8	 இன�23 Gைவ 
ெத�A	, ஒ� ேதாைச G�ட ப�� உ�கS/� இன�23 இ�T	 ேதைவ 
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எ�றா, சிறி  ேச�(  ெகா+ளலா	 ,அதிக இன�23 இ�1தா, சா2ப�*	 
ேபா  திக�வ�*	 எ�ப  எ�வ��2ப	  

• இ1த மாவ�, சிறி  த)ண@� ேச�(  தள�வாக கல1  ,பண�யாரமாக 
ெச&யலா	 , மாைவ ஒ� 2 மண� ேநர	 ைவ(  ெச&தா, ,ேசாடா உ23 
ேச�/க ேதைவ இ,ைல. 

• இ,ைலெய�றா, சிறி ேசாடா உ23 ேச�/கேவ)*	 ,ெம வாக பண�யார	 
வ�	, பாதி எ)ெண& பாதி ெந& ேச�( 	 ெச&யலா	 ெந& ேச�/க 
வ��	பாவ�, மாவ�, சிறி  ெந& ேச�(  வ�டலா	 kids வ��	ப� 
சா2ப�*வா�க+ , �I, ப� பா/� , ைவ(  தரலா	 என/� இ1த 
அள8 இன�23 ேபா 	 , ந@�க+ ஒ� 0ைற ெச&  பா�(  வ��* இன�23 
ேதைவ எ�றா, சிறி  ேச�(  ெகா+ளலா	. 
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ேசைன வ&வ% 

 

ேதைவயான ெபா	6க6 

• ேசைனகிழ��-1/2 kg  

• �)* -1 06வ 	 

• ேசா	3 -1 ��� 

• 3ள� -சிறி  

• ம5ச+ -சிறி  

• ெப��காய	 -சிறி  

• சிவ23 மிளகா& ெபா -கார(தி;� ஏ;ற ப 

• உ23 -சிறி  

• க*� ,உ.ப�23 ,க�ேவ2ப�ைல தாள�/க 

 

ெச��ைற 

1. ேசைனகிழ�ைக உ�க+ வ��2ப(தி;� ஏ;ற அள8 ேதா, ந@/கிcut 

ெச&ய8	 , �ைற1த  1 வார	 0� வா�கி ைவ(தா, ந,ல  ,ந@�க+ cut 

ெச&A	 ேபாேத ந	ைமச, இ�1தா, ெத�1  வ�*	 ைக அ�/க 
ஆர	ப�/�	 ,இைத ந@/�வெத;� ெகாதி/�	 த)ண@�, 3ள� சிறி  ,ம5ச+ 
-சிறி ,உ23 -சிறி  ேபா�* ஒ� ெகாதி வ��* வக�ட8	 ,ேவக வ�ட 
Iடா  ,3ள� அதிக	 ேபா�டா, 3ள�(  வ�*	 சிறி ேபா 	 .அ�23 
இ,ைல எ�றாQ	 இைத ெச&ய ேவ)*	  
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2. அ*2ப�, கடா& ைவ(  தள�/�	 அள8 எ)ைண வ��* க*� ,உ.ப�23 , 

க�ேவ2ப�ைல ,ெப��காய	 ேசா	3 ,�)* சிறி  சிறிதாக cut ெச&  
ேபாட8	 ,ேசைனகிழ�� வாA பதா�(த	 அதனா, தா� ெப��காய	 , 

ேசா	3 ,�)* ேச�/க ேவ)*	. 
3. ப�� ேசைனகிழ�ைக ேச�(  மிளகா& L + ேச�(  உ23 ேதைவ எ�றா, 

ேச�/க8	 ,1 நிமிட	 கல1தா, ேசைனகிழ�கி, மசாலா ,எ)ைண ,ேச�1  
வ�*	. 

4. ப�� ைம/ேரா ஓவ� இ, 0த, 3 நிமிட	 ைவ(  ப�� திற1  கல1  ப�� 
3நிமிட	 ஆக ைவ/க8	 ,ஒYெவா� 0ைறA	 கல1  ,கர	 ,உ23 ேதைவ 
எ�றா, கல1  வ�டலா	 ,என/� 9 நிமிட(தி, தயாராகி வ��ட  .நா� 11 
நிமிட	 ைவ(ேத� ,அதிக	 ைவ(தா, ஜY8 மாதி� ஆகிவ�*	 ,இ1த 
0ைறய�, எ)ைண �ைறவா& ஆ�	 ,கடா&ய�, ைவ(  தாள�(  கல1  
ைவ2பதா, taste ந�றாக இ�/�	. 

5. இ1த recipe 06வ 	 அ*2ப�, ெச&த, சி	மி, ைவ(  ெச&யேவ)*	 , 

எ)ைணA	 ,cooking time அதிக	 ஆ�	. 
6. இேத 0ைறய�, ேச2ப கிழ�ைக ெச&யலா	 ,என/� ேசைனகிழ�� better 

ஆக ெத�1த . 
7. Recipe வைகய�, 0த, வைக அள8 மாறாம, ெச&வ  ஒ�' 

8. ம;ற  ந	 Gைவ ,2வ  வைக ரசைன ஏ;ற வா� change ெச&வ  . 
9. ேசைன வ'வ, 2வ  வைக ,கார(தி;� நா	 ஒ�0ைற மிளகா& 

ெபா,ஒ�0ைற மிளகா& ெபா ,மிள� ெபா,ஒ�0ைற சி/க� 65 மசாலா 
ேபாடலா	 ,நா� இ�' சி/க� 65 மசாலா ேபா�ேட� ,taste இ, சிறி  
வ�(தியாச	 உணரலா	. 

 

�றி�2 

• நா� ைம/ேரா ஓவ� அதிக	 உபேயாகி2ப  இ,ைல ,�ைற1த அள8 use 

ெச&கிேற�. 
• அதி, சில  உ�கS/காக நா� எ1த ெபாA	 அYவளவாக ெவள�ய�, 

வா��வ  இ,ைல. 
• சீரக	 ,ேசா	3 ஒ� ைக ப� எ*(  ைம/ேரா ஓவ� 1 நிமிட	 ைவ(  mixer 

இ, ெபா ெச&  ைவ(  ெகா+ள8	. 
• மிள� ஒ� ைக ப�mixer இ, ெபா ெச&  ைவ(  ெகா+ள8	 ,இ  வ�/க 

ேதைவ இ,ைல. 
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• ெவ1தய	 ஒ� ைக ப� எ*(  ைம/ேரா ஓவ� 1 1/2 or 2 நிமிட	 ைவ(  
mixer இ, ெபா ெச&  ைவ(  ெகா+ள8	. 

• ஏல/கா& ஒ� ைக ப�mixer இ, ெபா ெச&  ைவ(  ெகா+ள8	 , இ  
வ�/க ேதைவ இ,ைல. 

• ப�ைட சிறி  உைட(  ேபா�* mixer & வ��* வ��* 06வ 	 உைடA	 
வைர ஓ�ட8	. 

• அதிக	 ெபா ெச&  ைவ/க ேவ)டா	 மண	 ேபா& வ�*	 ,இ  ஒ� 
மாத	 வ�	. 

• நில/கடைல ப�23 ஒ� 2 ைக ப� எ*(  ெமா(த	 5 or 6 நிமிட	 
ைவ(தா, வ�(த நில/கடைல கிைட/�	 ,ெமா(தமாக ைவ/க Iடா  
2நிமிட	 2நிமிட	 ஆக கல1  ைவ/க ேவ)*	 ,சிறி  உ23 த)ண@� 
கல1  ைவ(தா, உ23 வ�(த நில/கடைல  

• ந	 ரச	 சாத	 ம�*	 சில நா�கள�, சா2ப�ட வ��	3ேவா	 ,கா& ெச&ய 
7� இ�/கா  ,அ2ேபா  அ*2ப�, கடாய�, சிறி  1/4 or 1/2 ��� ஆய�, 
வ��* நில/கடைல வ'(  அ*2ைப off ெச&  வ��* சிறி  உ23 ,சிவ23 
மிளகா& ெபா ேச�(த, கார நில/கடைல.ரச	 சாத	 சா2ப�ட ந�றாக 
இ�/�	 ,இ  நில/கடைல சா2ப�டலா	 எ�' உ+ளவ�/� ,மாத	 2 
0ைற ப�(தா, இ2ப ெச&யலா	 அ/க ேவ)டா	 ப�(த	 ஜா�தி. 
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ேகர� ரா��தா or ேகர� அவ.ய% 

 

 

ேதைவயான ெபா	6க6 

• ேகர� -2  �வ� ைவ(  ெகா+ள8	 

• தய�� -1 ெப�ய க2 

• உ23 

அைர�க  

• ேத�கா&  �வ, -2 ��� 

• சிரக	 ,கா, ��� 

• ப"ைச மிளகா& -1 

தாள��க  

• ஆய�, -2 ��� 

• க*� 

• உ.ப�23 

• சிவ23 மிளகா& -1 

• ெப�காய	 சிறி  

• க�ேவ2ப�ைல 
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ெச��ைற 

1. அைர/க ேவ)யைத ேத�கா&  �வ,,சிரக	 ,ப"ைச மிளகா& ,அைர(  

2. ேகர� ,தய��,உ23 உட� கல1  தாள�(  ெகா�னா, ,2 or 3 கா&க+ 
ெச&யேவ)ய சமய(தி, இ  ைக ெகா*/�	 ,�சி/� ெகா5ச	 அவ�ய, 
மாதி� இ�/�	 ,ெச&வ  Gலப	 ,ேகர� பதிலாக ெவ+ைள �சண� 

3. ெபாயாக cut ெச&  அளவாக த)ண@� வ��* உ23 ேபா�* ேவக ைவ(  
ெச&யலா	 ,இ  சா	பா� ,கார �ழ	3 இர)* உட� ந�றாக இ�/�	. 
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பன)  பேரா�டா 

 

ேதைவயான ெபா	6க6  

• ேகா ைம மா8  

• உ�ைள கிழ�� -1 

• பன @�  

• சீரக ெபா -கா, ���  

• தன�யா ெபா -கா, ���  

• ம5ச+ ெபா-சிறி   

• மா�கா& ெபா-சிறி  or உ�க+ 3ள�23 Gைவ/� த�1த மாதி�  

• ஓம	 --கா, ���  

• மிளகா& ெபா-சிறி  or உ�க+ �சி/� த�1த மாதி�  

• கர	 மசாலா -சிறி  ,ப�/கா  எ�றா, ேதைவ இ,ைல (Optional) 

• dry fenugreek leaves -சிறி  ,ந,ல மன	 கிைட/�	 (Optional) 

• ெவ�காய	 -1 ெபாயாக cut ெச&ய8	  

• உ23  
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ெச��ைற  

1. ேம, மாவ�;� சிறி  உ23 ேச�(  ச2பா(தி/� தயா� ெச&வ  ேபா, 
ெச&  ெகா+ள8	  

 

மசாலாவ.?�  

1. கடாய�, சிறி  எ)ைண வ��* கா&1த உட� ெவ�காய	,வத/க8	 ப�� 
ேவக ைவ(த உ�ைள கிழ��,பன @� இர)ைடA	 உதி�(  வ�ட8	 
க�யாக இ�/க Iடா  ,ப�� மசாலா அைன(ைதA	 ேபா�* உ23 ேச�(  
சிறி  ேநர	 இரபத	 ேபாக வத/க8	 ,உ�கள�ட	 மா�கா& ெபாஇ,ைல 
எ�றா, எQமி"ைச ஜூ� ெகா5ச	 ேச�/கலா	 ,ஆனா, இரபத	 
இ,லாம, பா�(  ெகா+ள8	 ,அைன( 	 தயா� ெச&த ப�� ச2பா(தி 
மா8 எ*(  கி)ண	 ேபா, ெச&  உ+ேள ெச&  ைவ(  உ+ள 
மசாலாைவ ைவ(  பட(தி, உ+ள  ேபா, ெச&  ச2பா(தி ெம வாக 
ேத&/க8	 ,ேவகமாக ேத&(தா,  

2. மசாலா ெவள�ய�, வ1  வ�*	 ,ேத&(த ப�� ச2பா(தி க,லி, ேபா�* high 

flame , Gட8	.  

3. Aluminium foil , ைவ(  �*(தா, மதிய	 வைர காயாம, ந�றாக இ�/�	 
இ�வ�	 ேவைள/� ெச�றா, ,மசாலாைவ 0� தின	 ெச&  ைவ(  
காைலய�, Gடலா	 , 

4. kids /� ச2பா(தி ப�/கா  எ�றா, இேத மசாலாைவ ைவ(  Sandwich 

Maker, bread , ைவ(  bread Sandwich தயா�/கலா	 ,அதிக அள8 மசாலா 
தயா� ெச&தா, ஒ� நா+ பேரா�டா ஒ� நா+ bread Sandwich தயா�/கலா	 
bread , ைவ/�	 ெபா  சிறி  tomato ketchup தடவ� ப�� மசாலா ைவ/கலா	. 

5. bread Sandwichதயா� ஆன ப�� ேம, 3ற	 சிறியவ�/� எ�றா, சிறி  ெந& 
தடவ�A	 ,ெப�யவ�கS/� எ�றா, சிறி  ஆலிY ஆய�, தடவ�A	 
த1தா+ மதிய	 வைர ந�றாக உல�(  ேபாகாம, இ�/�	 , எ1த 
பேரா�டா எ�றாQ	 வட நா�, தய�� ,ஊ'கா& ைவ(  சா2ப�*வ  
வழ/க	. 

     

�றி�2  

• பன @� இ,லாம, ெவ'	 உ�ைள கிழ/� ைவ(  மசாலா ெச&தா, ,அத� 
ெபய� ஆQ பேரா�டா 

• ெப�யவ�கS/� bread , இ1த மசாலா ேவ)டா	 எ�றா, நா� green 

ச�ன� ெச&ேவ�. 
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இ8 2தியவ க@�� நா" ெச%A/ B��  

1. தன�யா oru க�* ,clean ெச&  ைவ(  ெகா)* ,1 or 2 ��� தய�� ,ஒ� ப, 
�)*, ஒ� ப"ைச மிளகா& , ள� உ23 ேபா�* mixer , ச�ன� ெச&ய8	 
,bread ேடா�� ெச&  ஒ�ப�ர� , green ச�ன� spread ெச&ய8	 
,இ�ெனா;றி, தய�� spread ெச&ய8	 ,ந*வ�, த/காள� ,ெவ+ள�/கா& slice 

ப)ண� ைவ(  சா2ப��டா, ந�றாக இ�/�	 ,இ  உடேன 
சா2ப�டேவ]	 . 

2. �I, ப� பா/� அT23	 ேபா  ைவ/�	 உண8ட� தின	 ஒ� 
ெவ+ள�/கா& ,வாைழபழ	 ,ேகர� 4 பாதா	 உட� அ1த சீச� பழ	 ஒ�' 
ெட&லி ைவ2ப  வழ/க	 ,வார	 இ�0ைற ெவ+ைள G)ட,or காராமண� 
ேவக ைவ(  சிறி  சிறி  ைவ2ேப� , எ,லா	 சிறி  ைவ2ேப� ஒ�' 
ப�/க வ�,ைல எ�றா, ம;ற  சா2ப�*வா�க+. 

3. கணவ�/� ல5" ெலம� ,3ள� சாத	 எ1த ஒ� கல1த சாத	 த�	 
ேபா 	 ,பாதி சாத(தி, ெலம� or 3ள� சாத	 ெச&  வ��* ,பாதி சாத(தி, 
தய�� சாத	 ெச&ேவ� பாதி பா, ,பாதி தய�� ேபா�* ெவ+ள�/கா& 
ெபாய க� ெச&த  , மா ள	 பழ	 ,ginger ேபா�* தாள�(  தய�� சாத	 
ெச&ேவ�, 

4. ெலம� ,3ள� சாத	 ெச&A	 ேபா  ஒ� ப� வ�(த ேவ�கடைல 
ேபா*ேவ� , ந�றாக இ�/�	.  

  

  

 


