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Contributor: Jv_66 
 

தய�� வைட 

 

ேதைவயானைவ: 
• உ��த�ப��	 - ½ ஆழா�� 
• ப�ைசமிளகா� - 2 

• உ�	 - ¼ ���� 
• எ�ெண� - ெபா!�ெத"�க 
• தய$ைர� தயா& ெச�ய: 
• ெக()�தய$& - 3 க� 

• ப�ைசமிளகா� - 1 

• ேத+கா��,�வ. - 1 க� 
• உ�	 - ¼ ���� 
• ெகா�தம.லி தைழ – 1/2 க� 

 

ெச�-ைற: 
1. உ�0ைத 2 மண$ேநர� ஊற ைவ�,, ப�ைசமிளகா�, உ�	 

2. ேச&�,, ைநசாக அைர�,�ெகா5ள6�. 
3. இத9� ந:& வ$(" அைர�காம., சிறிதள6 ெதள;�,�ெகா�" அைர�க6�. 
4. மி�சிய$., ேத+கா��,�வ., உ�	, ப�ைசமிளகா� இவ9ைற த�ண :& 

வ$டாம. அைர�, ைவ�க6�. 
5. இைத, 	ள;�ப$.லாத ெக()�தய$ைர ஒ� ெப!ய பா�திர�தி. ேபா(" அதி. 

இ0த அைர�த வ$>ைத� ேபா(", ந�றாக� கல�க6�. 
6. இ�ேபா, அ"�ப$., ஒ� கடாய$. எ�ைணைய வ$(", ந�� கா�0த ப$ற�, 

அைர�த உ�0ைத எ"�, வைடகளாக ?(" எ"�க6�. 
7. அ"�ைப சி�மி. ைவ�, ெச�ய6�. இ.லாவ$(டா. ேவகா,. 
8. இ0த வைடக5 ெமா@ெமா@ெவ�@ ஆ�� வைர அ"�ப$. இ��க� 

ேதைவய$.ைல. ஆனா. ேவகாமB� எ"�, வ$ட�Cடா,. 
9. ெவ0த6ட� எ"�,, தயாராக ைவ�,5ள தய$&� கலைவய$. ேபா(" வ$ட 

ேவ�"�. 
10. D�கியமான,, வைட ந.ல Eடாக இ���� ேபாேத தய$!. ேபாட 

ேவ�)ய, தா�. 
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11. ெகாFச� ஊறிய6ட�, அ0த வைடகைள� தய$!. தி��ப$� ேபா(" ேமB� 
சிறி, ஊற ைவ�க6�. 

12. இ�ேபா, எ.லா வைடகைளG� இ, ேபாலேவ தய$!. ேபா(" ஊற 
ைவ�க6�. 

13. இ�ேபா,, க>வ$ய ெகா�தம.லிைய ெபா)யாக க( ெச�,, இ0த வைடகள;� 
மH, Iவ$ அல+க!�,� ப!மாற6�. 

14. வ$��பD5ளவ&க5, சிறிதள6 �0திைய இ0த வைடகள;� ேம. Iவலா�. 
,�வ$ய கார( Cட� Iவலா�. 

15. அேத ேபால வ$��பமி�0தா., சிறிதள6 ச&�கைரையG� தய$&� 
கலைவய$. ேச&�கலா�. 

16. ?ைவயான தய$& வைட தயா&. 
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ேசாயா அைட 

 

ேதைவயானைவ: 
• ேசாயா ப��	 - 1/2 க� 
• கடைல�ப��	 - 1 க� 
• ,வர�ப��	 - 1/2 க� 
• ப�ச!சி (நா� ப�ச!சிதா� உபேயாகி�ேப� ) அ.ல, 	>+க. அ!சி - 1/2 

க� 
• வரமிளகா� - 5 or 6 (உ+க5 கார�தி9ேக9ப ) 
• உ�	, ெப�+காய� 
• ெவ+காய� - 1 ெப!ய, 
• ேதைவயானா., எ0த ஒ� கீைர, கறிகா� ஆகியவ9ைற ேச&�கலா�. 

 

ெச�-ைற: 
1. ப��	க5, அ!சி, மிளகா�, ெப�+காய� இவ9ைற ந�� ஊறைவ�,, உ�	 

ேச&�, ெகாரெகார�பாக அைர�,�ெகா5ள6�. 
2. ெவ+காய�, கீைர, கறிகா�கைள ெபா)யாக அ!0ேதா, ,�வ$ேயா இ0த 

மாவ$. ேச&�க6�. 
3. ேதாைச�க.லி. அைடயாக வா&�, எ"�க6�. 
4. �றி�	: இத9� ேசாயா ச+�� Cட உபேயாகி�கலா�. அ�ேபா, அவ9ைற 

(ஒ� 15 - 20) ?"ந:!. ேபா(" ஊறைவ�,, ப$�ன& ப$ழி0, எ"�, ேம9க�ட 
ப��	க�ட�(அ�ேபா, ேசாயா ப��	 ேதைவய$.ைல ) ேச&�, அைர�, 
அைடயாக ெச�,வ$டலா�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

உ�� - ந�ெல�ெண� உ��ைட 
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ேதைவயான ெபா� க*: 
• உ�0, - 1 க� 
• ெவ.ல� - 1/4 க� 
• ந.ெல�ெண� - ேதைவயான அள6 

உ�0ைத ெவ@� வாணலிய$. ேபா(", வாசைன வ�� வைர வ@�, ெபா)�,� 
ெகா5ள6�. 
ெவ.ல�ைத� கைர�, வ)க(ட6�. 
அ) கனமான பா�திர�தி., ந.ெல�ெண� ஊ9றி, கா�0த,�, ெபா)�த ெபா), 

ெவ.ல� கைரச. ேச&�,� கிளறி இற�க6�. 
ப$�ன&, ஆற ைவ�,, உ��ைட ப$)�க6�. 
இ0த வைக உண6� ப�ட+கைள அ)�க)� ெகா"�, வர6�. 
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��ெப�திய ெப�க��� அவசிய� தரேவ�)ய உண6 வைகக5. 
இ�ெப� �ழ0ைதக���, அவ&க5 எB�	கைள, D�கியமாக இ"�	 எB�	கைள 
உ@தியா��� உண6கைள� தர ேவ�"�. இதி. D�கிய ப+� வகி�ப,,உ�0, 
சா&0த உண6க5. 
 

உ�த�கள�: 
 

ேதைவயான ெபா� க*: 
• உ�0, - 1/4 கிேலா 
• ெவ.ல� - 200 கிரா� 
• அ!சி, ெந� - 50 கிரா� 

அ!சிG� உ�0,� ேச&�, 1 மண$ ேநர� ஊறைவ�,, சிறி, த�ண :& ேச&�, 
ெக()யாக அைர�க6�. 
ெவ.ல�ைத� கைர�,, வ)க(), ைவ�,� ெகா5ள6�. 
வாணலிய$. ெந� வ$(", அைர�த மாைவ� ேபா(" கிளற6�. 
மா6 ெவ0த,�, ெவ.ல� கைரசைல� ேச&�, ?�ள வத�கி இற�க6�. 
இ�ேபா, உ�0த+கள; தயா&. 
இைத அ)�க) ெச�, தர6�. வாMநா5 D>ைம�கான எB�ப$� உ@தி�த�ைம 
இதனா. அ)�தள� ேபாட�ப"�. 
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ேமா��கள� 
 

ேதாைச மா6 மH0, வ$(டாேலா, 	ள;�, வ$(டாேலா, கவைலேய படாம. இ0த 
ேமா&கள;யாக ெச�,, ம9ெறா� )பனாக ெச�, வ$டலா�. 
 

ஒ� கடாய$. 5 அ.ல, 6 ��� எ�ெண� வ$(" ,க"�, உ��த�ப��	, 

கடைல�ப��	, ெப�+காய�, 2 அ.ல, 3 வரமிளகா�, க�ேவ�ப$ைல, ேபா(" 
தாள;�,, இ0த ேதாைச மாைவ அதி. ேபா(" ந�றாக� கிளற6�. 
அ0த மா6 நிற� மாறி ெவ0த ப$ற�, ேதைவயானா. ேமB� சிறிதள6 எ�ெண� 
வ$ட ேவ�)ய$��கலா�, அ"�ப$லி�0, இற�கி ப!மாறலா�. 
 

இ0த ேதாைச மாவ$9� உ�	 ேபாட� ேதைவய$.ைல (ந:+க5 ஏ9கனேவ அ0த 
மாவ$. உ�	 ேபா(" ைவ�தி�0தா. ). இ.லாவ$(டா. ேபாட6�. 
இேத ேமா&கள;ைய ேதாைச மா6 இ.லாவ$(டாB� ஒ� சில நிமிட+கள;. ெச�, 
வ$டலா�. 
 

அ!சி மா6 1 க� எ"�,�ெகா�", அதி. உ�	 ேச&�,, ந.ல 	ள;�த தய$ைர 
அ.ல, ேமாைர வ$(" ேதாைச மாைவ வ$ட சிறிதள6 ெக()யாக கைர�,� 
ெகா5ள6�. 
 

ப$�ன& நா� ேம9 ெசா�ன Dைறய$ேலேய, இ0த கல0த மாைவ வ$(" 
ேமா&கள;ைய சில நிமிட+கள;. தயா!�, வ$டலா�. 
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தவைல அைட 

 

ேதைவயானைவ: 
• ப�ச!சி - 1 ஆழா�� 
• ,வர� ப��	 - 5 ���� 
• கடைல ப��	 - 5 ���� 
• மிள� - 2 ���� 
• சீரக� - 2 ���� 
• இ0த சாமா�கைள மா6 மிஷின;. ெகா"�,, ரைவயாக அைர�,� 

ெகா5ள6� அ.ல, மி�ஸிய$. ரைவயாக உைட�,� ெகா5ள6�. 
• இ0த ரைவைய நிைறய அளவ$. தயா!�, ைவ�,�ெகா�டா., 

ேவ�"�ேபாெத.லா� கீேழ உ5ள Dைறய$. உடன)யாக )ப� ெச�, 
ெகா�"வ$ட D)G�. ஒ� மாத�தி9� ேவ�)ய அள6 தயா& ெச�, 
ைவ�,� ெகா5ளலா�. 

• இ�ேபா, இ0த ரைவGட�, உ�	 - ேதைவயான அள6 
• ேத+கா� ,�வ. - ஒ� Q) (ேத+கா� ), ேதைவயான அள6 எ�ைண, 

இைவG� ேதைவ 
 

ெச�-ைற: 
1. ஒ� பா�திர�தி. 1 ட�ள& த�ண:& ைவ�,, அ, ெபா+�� ேபா,, 

உ�ைபG�, ேத+கா� ,�வைலG� ேபா(", ப$ற�, அைர�, ைவ�த 
ரைவையG� ேபா(", அ) ப$)�காம., ந�� கிளற6�. ஒ� 2 அ.ல, 3 
நிமிட+க5 கிளற ேவ�"�. அைத எ"�, ைவ�, வ$ட6�. 

2. ப$ற� அைத, எBமி�ச� பழ அள6�� உ��ைடகளாக உ�(), வைட ேபால 
இைலய$. த(), ந"வ$. ,ைள ெச�,, ஒ� வாணலிய$ேலா அ.ல, 
ேதாைச� க.லிேலா 3, 4 அைடகைள� ேபா(", ஒRெவா� அைடைய� 
?9றிB� ஒ� ��� எ�ைண வ$(", இ� ப�கD� தி��ப$� ேபா(" 
மH�"� எ�ைண வ$(", ஒ� Q)யா. Q) ைவ�க6�. 

3. சிறி, ேநர�தி., ெவ0த 6ட� எ"�க6�. 
4. அ"�ைப சி�மிேலேய ைவ�,� ெச�ய6�. அ�ேபா,தா� ேவ��. 
5. இ�ேபா, ந.ல கி!�ப$ தவைல அைட தயா&. 
6. இ, வ$�தியாசமான க(ெல( ேபால இ����. 
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�ெர  -ரைவ,ேகா�ைம மா! -ஊ$த�ப& 

 

ேதைவயானைவ: 
• �ெர( - 5 slices 

• ரைவ - 1/2 க� 
• தய$& - 1 க� (Dதலி. சிறிதள6, ப$ற� ேம9ெகா�" ேச&�கலா� ) 
• ேகா,ைம மா6 - 3 ���� 
• ெகா�தம.லி 
• ெவ+காய� - 1 ெப!ய, 
• உ�	 - ேதைவயான அள6 
• எ�ெண� - ேதாைச ஊ9ற 

 

ெச�-ைற: 
1. �ெர( sliceகைள ஓர+கைள ந:�கி வ$ட6�. 
2. மி�சிய$. இ0த �ெர( �ைல�க5, ரைவ, ேகா,ைமமா6 ,உ�	 இவ9@ட� 

சிறிதள6 தய$& வ$(" ந�� அைர�,�ெகா5ள6�. 
3. இதTட� இ�ேபா, ேம9ெகா�" தய$ைர ேச&�,�ெகா5ள6�.ேதாைச 

மா6 பத� வ��வைர ேச&�க6�. 
4. 	ள;�த தய$ராக இ�0தாB� ந�றாகேவ இ����. உ+க��� 

வ$��பமானைத எ"�,� ெகா5ள6�. 
5. இதி. ெபா)யாக அ!0த ெவ+காய�, ெகா�தம.லி, வ$��பமி�0தா. 

ெபா)யாக அ!0த ப�ைசமிளகா�, ேமB� எதாவ, கறிகா�கைள ேபாட 
வ$��பமி�0தாB�, அவ9ைறG� ெபா)யாக அ!0, ேச&�,வ$டலா�. 

6. ேதாைச�க.லி. எ�ெண� வ$(", இைத த)மனான ஊ�த�பமாக ெச�, 
ப!மாற6�. 

7. 10 நிமிட+க���5 தயாராக� C)ய )ப� இ,. 
8. நிைறய �ெர( இ�0தா. வ :ணாகி வ$"ேம எ�@� கவைல�பட 

ேவ�)யதி.ைல. இ0த வ$�தியாசமான ஊ�த�ப�ைத ெச�, வ$டலா�. 
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வ$த� (வடா& ) உ�'மா 

 

ேதைவயானைவ: 
• பைழய வ�த.(வடா� ) அ.ல, உ�	 அதிகமான வ�த.(வடா� ) – 1 க� 
• ெவ+காய� - 1 

• ப�ைசமிளகா� – 2 

• உ�	 - ¼ ���� 
• க"�, உ��த�ப��	, கடைல�ப��	, ெப�+காய� - தாள;�க 

• எ�ைண - 2 ���� 
• ெரா�ப6� பழசான வ�தைல(வடா�ைத) உபேயாகி�தா., அ, சிலசமய� 

சிவ0, ேபா��. அேத ேபால வ�த. அ.ல, வடா� தயா!���ேபா,, 

சிலசமய� உ�	 அதிகமாகி வ$(டா., அைத உபேயாக� ப"�தேவ D)யா,. 
• இவ9ைற வ :ணா�காம., உபேயாகி��� Dைறைய, என�� எ� மாமியா& 

ெசா.லி� ெகா"�த Dைற இ,. 
 

ெச�-ைற: 
1. அ0த வ�த. அ.ல, வடா�ைத, ஒ� பா�திர�தி. QM�� அள6�� சிறி, 

அதிகமாக த�ண:& ைவ�,, அதி. ேபா(" ஒ� ½ மண$ ேநர� ஊறவ$ட6�. 
அ.ல, ?"ந:!. ஒ� ப�, நிமிட+க5 ஊற ைவ�தாB� ேபா,�. 

2. எ.லா� ந�றாக ஊறிய ப$�ன&, ஒ� வ)த(). ேபா(", த�ண:ைர 
D>தாக வ)�, வ$ட6�. 

3. இ�ேபா, அதி. இ�0த அதிக�ப)யான உ�	 எ.லா�, அ0த� த�ண:!. 
ேபா� வ$"�. 

4. ெவ+காய�, ப�ைச மிளகாைய ந�றாக அ!0, ெகா5ள6�. 
5. ஒ� கடாய$., எ�ைண வ$(", தாள;�க ேவ�)யவ9ைற� தாள;�, 

வ$ட6�. 
6. அதி. ப�ைசமிளகா�, ெவ+காய�ைத� ேபா(", இ�ேபாேத சிறிதள6 

உ�ைபG� ேபா(", ந�றாக வத�க6�. 
7. இ�ேபா,, அ0த த�ண:& வ)�, ைவ�த, ஊறிய வ�தைல� ேபா(", ேமB� 

ஒ� 2 நிமிட� கிளறி, இற�கி வ$ட6�. 
8. ேமேல, ெகா�தம.லி, க�ேவ�ப$ைலைய ெபா)யாக� க( ெச�, Iவ$, 

ப!மாற6�. 
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9. )பT�கான வ�த. உ�	மா தயா&. இைத சில நிமிட+கள;. தயா& ெச�, 
வ$டலா�. 

10. ப�ட�ைதG� வ :ணா�காம., அRவ�ேபா,, வ$�தியாசமான, இ0த 
உ�	மாைவ ெச�,, வ :()னைர அச�,+க5. இத9�� ெதா("�ெகா5ள, 

ச(ன;, சா�பா& எ, ேவ�"மானாB� ைவ�,� ெகா5ளலா�. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

www.penmai.com  11 

 

JV_66’s @ Jayanthy’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

 

ேசமியா பகாளாபா$ 

 

ேதைவயானைவ: 
• ேசமியா - 1 க� 
• பா. - 1 க� 
• 	ள;�காத தய$& - 2 க� 
• உ�	 - 1/2 ���� 
• ப�ைசமிளகா� - 2 

• இFசி - ஒ� சி@ ,�" 
• க"�, உ��த�ப��	, எ�ெண� - தாள;�க 

• ெகா�தம.லி, க�ேவ�ப$ைல 

 

ெச�-ைற: 
1. ேசமியாைவ ஒ� கடாய$. ந�றாக வ@�,�ெகா5ள6�. இைத� தன;யாக 

எ"�, ைவ�க6�. 
2. இ�ேபா, கடாய$. அ0த ேசமியாைவ வ$ட 2 ப+� த�ண:ைர ைவ�, 

ெகாதி�க வ$ட6�. 
3. த�ண :& ந�றாக ெகாதி�க ஆர�ப$�த6ட�, இ0த வ@�த ேசமியாைவ அதி. 

ேபா(", அRவ�ேபா, கிளறி வ$ட6�. 
4. பாதி ெவ0த ப$ற�, ேதைவயான உ�ைப ேபாட6�. 
5. ந�றாக ெவ0தப$ற�, ஒ� ெப!ய பா�திர�தி. ேபா(" அைத சிறி, ஆற 

வ$ட6�. 
6. ெகாதி�க இ.லாம. இ�0தா. ேபா,�. 
7. இ�ேபா, அதி. பா. ம9@� தய$ைர ேச&�க6�. 
8. இ�ேபா, ஒ� கடாய$., க"�, உ��த�ப��	,ெபா)யாக அ!0த 

ப�ைசமிளகா�, ெபா)யாக அ!0த இFசி, க�ேவ�ப$ைல இைவகைள ேபா(" 
தாள;�,, இதி. ேபா(" கல�க6�. 

9. ஒ� ெப!ய கர�) ெகா�", ந�றாக கல�க6�. 
10. ேமேல, ெபா)யாக அ!0த ெகா�தம.லி Iவ6�. வ$��ப� உ5ளவ&க5, 

D0தி!, மா,ள�பழ D�,�க5, கி�மி� பழ� இைவகைள ேச&�கலா�. 
11. இ, உடன)யாக தயா& ெச�ய�C)ய,. இைத மதிய உணவாக6� எ"�,� 

ெச.லலா�. 
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எ*��ைட 
ேதைவயான ெபா� க*: 

• க@�	 எ5� - 1 க� 
• ெவ.ல� - 1/2 க� 

 

ெச�-ைற: 
1. எ5ைள� க>வ$, க. அ!�,� ?�த� ெச�, ெகா5ள6�. கடாைய� 

காயைவ�,, அ0த எ5ைள (அ, ஈரமாக இ���� ேபாேத ) ேபா(", ந�� 
ெபா! G� வைர வ@�க6�. 

2. ெபா)�த ெவ.ல�ைத, மி�சிய$. ேபா(", அேதா" வ@�த எ5ைளG� 
ேபா(", whipper blade உபேயாகி�,, ?9றி எ"�க6�. 

3. எ5 ைநசாக அைர ப(" வ$டாம., ஒ�@ இர�டாக ெவ.ல�ேதா" ேச&0, 
இ)ப(ட,� எ"�, உ��ைடகளாக� ப$)�, வ$ட6�. 

4. இ0த வைக இன;�	 உ��ைடகைள, �ழ0ைதக5 ப5ள;ய$. இ�0, வ0த 
ப$ற�, அRவேபா, ெகா"�, வரலா�. 
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ெவ*ைள எ*��ைட 
 

ேதைவயான ெபா� க*: 
• ெவ5ைள எ5 - 1 க� 
• ெவ.ல� - 1/4 க� 

 

ெச�-ைற: 
1. எ5ைள� ?�த� ெச�,, ெவ@� கடாய$. ெகா(), ந�� ெபா!G� வைர 

வ@�,� ெகா5ள6�. 
2. ெவ.ல�ைத சிறிதளேவ த�ண:& ேச&�,, அ"�ப$. ைவ�,, அ, 

கைர0த,�, எ"�, வ)க() வ$ட6�.ப$ற� அைத ெகாதி�க வ$(", பா� 
பத� ( இத9�, ஒ� சிறிய கி�ண�தி., ெகாFச� த�ண:!., அ0த� பாைக 
ஒ� ெசா(" வ$(டா., அ, ந�� ப0, ேபா. ேச&0,, உ�(ட 
வ��.....இ,தா� ச!யான பத�. ேச&0, வரவ$.ைல எ�றா., இ�T� 
அ"�ப$. இ��க ேவ�"� ) வ0த ப$ற�, வ@�த எ5ைள� ெகா(), ந�� 
கிளற6�. 

3. ப$�ன& அ"�ப$லி�0, இற�கி ைவ�,, சிறி, Eடாக இ����ேபாேத, 

உ��ைடகளாக ப$)�, வ$"+க5. 
 

8றி�': 
பா� ைவ���ேபா, கவனமாக இ��க6�. பா� பத� அதிகமாகி வ$(டா., உ�(ட 
வராம., உதி&0, வ$"�. பத� க�மியாக இ�0தா., உ��ைட நD�, வ$"�. 
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ேவ��கடைல உ��ைட 

 

ேதைவயானைவ: 
• வ@�த ேவ&�கடைல - 2 ஆழா�� 
• ெவ.ல� - 3/4 ஆழா�� 

 
ெச�-ைற: 

1. ப�ைச ேவ&�கடைலைய வா+கி, வ@�,� ெச�யலா�. கைடய$லி�0, 
வ@�த ேவ&�கடைலயாக6� வா+கி� ெச�யலா�. 

2. அ0த ேவ&�கடைலைய, D>வ,� ேதா. ந:�கி வ$ட6�. 
3. Begginners ��, ேதா. ந:��வ, எ�ப) எ�@ ெத!யாவ$(டா., ஒ� Dற�தி., 

இைத� ேபா(", இர�" ைககளாB�, ெகாFச� ெகாFசமாக எ"�,� 
ேத��,, இ�ேபா,, ந�றாக� 	ைட�தா., ேதா. எ.லா� கீேழ வ$>0, 
வ$"�. கடைல ம("� Dற�தி. இ����. 

4. ெவ.ல�ைத, சிறி, ந:& வ$("அ"�ப$. ைவ�, இள�கி, வ)க()� 
ெகா5ள6�. 

5. இைத மH�"� அ"�ப$. ஒ� வாணலிய$. ைவ�,� பா� ைவ�க6�. 
6. இத9� ெக()� பா� வர ேவ�"�. 
7. அதாவ,, ெவ.ல� கைரச., ெக()யாக ஆ�� ேபா,, அைத, ஒ� சிறிதள6 

எ"�,, ஒ� சி�ன� கி�ண�தி., சிறிதள6 த�ண:!. வ$(டா., அைத 
உ�()னா., ந�றாக� ப0, ேபால உ�ள ேவ�"�. 

8. இ,தா� ச!யான பத�. 
9. இ�ேபா,, அ"�ைப சி�மி. ைவ�,, அதி., ேதா. ந:�கிய ேவ&�கடைலைய� 

ேபா(", ந�றாக� கல0, வ$ட6�. 
10. இத9� ஒ� நிமிட� தா� ஆ��. உடேன அ"�ைப அைண�, வ$(", இ0த 

வாணலிைய� தன;யாக ைவ�, வ$ட6�. 
11. ஒ� 5 நிமிட� கழி�,, இ0த� கலைவ Eடாக இ���� ேபாேத (ைக 

ெபா@��� E" ), உ��ைட ப$)�க ஆர�ப$�, வ$ட ேவ�"�. 
12. ஒ� பா�திர�தி., சிறி, உ��கிய ெந� ைவ�,, அைத� ெதா("� 

ெகா�ேடா, அ.ல,, சிறி, அ!சி மாைவ� ெதா("� ெகா�ேடா, இ0த 
உ��ைடகைள� ப$)�கலா� (E" தா+�வத9� ).ஒRெவா� 
உ��ைட���, இைத� ெச�யலா�. 
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13. எ.லாவ9ைறG� ச!யான உ��ைடயாக உடேன ெச�யாம., ைகயா., 

ஏேதா ஒ� shape இ. ெச�,, ஒ� த(). ைவ�, வ$(", ப$ற�, எ.லா� 
கலைவையG�, இேத ேபால D)�, வ$(", கைடசிய$., perfect 

உ��ைடயாக� ெச�யலா�. ஆனா. E" இ��க ேவ�"�. 
14. ஒ� ேவைள E" ஆறிவ$(டா., மH�"� அ"�ப$. ஒ� Dைற இ0த� 

கலைவைய ைவ�,, சிறி, E" ப"�தி�ெகா�", உ��ைட ப$)�க 
ேவ�"�. 
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+ைர�கா� மசாலா 

 
 

 
 

ேதைவயானைவ: 
• ?ைர�கா� - மH)ய� size 1 

• ெப!ய ெவ+காய� - 2 

• த�காள; - 3 

• ப�ைசமிளகா� - 2 

• மFச5 I5 - ¼ ���� 
• மிளகா��I5 - ½ ���� 
• தன;யா� I5, கர� மசாலா(வ$��பமி�0தா. ) – ½ ���� 
• ெவ0தய�, சீரக� - ¼ ���� 
• உ�	 - ேதைவயான அள6�� 
• எ�ெண� - 2 ���� 
• க�ேவ�ப$ைல, ெகா�தம.லி 

 

ெச�-ைற: 
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1. Dதலி. ?ைர�காைய ேதா. ந:�கி, க>வ$வ$(" சி�ன ச,ர+களாக ெவ()� 
ெகா5ள6�. வ$ைதகைள ந:�கி வ$ட6�. 

2. ெவ+காய�ைத ெபா)யாக ந@�கி�ெகா5ள6�. த�காள;ைய ெகாFச� 
ெப!யதாக ந@�கி�ெகா5ள6�. ப�ைசமிளகாைய ெபா)யாக 
ந@�கி�ெகா5ள6� 

3. இவ9ைற ந@�கிG� உபேயாகி�கலா�. இ.லாவ$). த�காள;, ெவ+காய�, 

ப�ைசமிளகாைய அைர�,� உபேயாகி�கலா�. (நா� அைர�,தா� 
ெச�ேத� ) 

4. ஒ� கடாய$. எ�ைணைய வ$(", அ"�ைப சி�னதாக ைவ�, ,அதி. 
மிளகா��I5, தன;யா�I5, கர� மசாலா ேபா("வ$(", உடேன ெவ0தய�, 

சீரக� ேபாட6�. 
5. ெவ+காய�, த�காள; ேப�( எ�றா. அைத அ�ப)ேய இதி. ேபாட6�. 
6. அ.ல,, Dதலி. ப�ைசமிளகா� ,ெவ+காய�ைத ேபா(", சிறிதள6 உ�	 

ேபா(" ெகாFச� வத�கிவ$(", அ"�, த�காள;, ?ைர�கா� இைவகைள� 
ேபா(", ந�� வத�க6�. ெகாFசமாக த�ண:& வ$("� ெகா5ள6� 

7. உ�ைப ேச&�க6�. 
8. ?ைர�கா� ந�� ெவ0த ப$ற�, எ.லா� ஒ�@ ேச&0, வ0தப$ற�, ந:&�க 

இ�0தா., ேகா,ைம மாேவா, ேசாள மாேவா சிறிதள6 Iவ$னா., 

ெக()யாகிவ$"�. 
9. இற�கிய ப$ற�, க�ேவ�ப$ைல, ெகா�தம.லி Iவ6�. 
10. ேதாைச ,ச�பா�தி, �!�� ெதா("�ெகா5ள ?ைவயான ஒ� ைச()V இ,. 
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ேசமியா – ரவா இ லி 
 

ேதைவயானைவ: 
• ேசமியா - 1 ½ க� 
• பா�ேப ரைவ – 3/4 க� 
• ெக()�தய$& - 2 க� 
• உ�	 – ேதைவயான அள6 
• சைமய.ேசாடா – 2 சி()ைக 

 

ெச�-ைற: 
1. ேமேல ெசா�னவ9ைற ேதாைச மா6 பத�தி. கல0, 1 மண$ ேநர� ஊற 

ைவ�க6�. ப$�ன&, இ(லியாக ஊ9றி எ"�, ப!மாற6�. 
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-ைளக .ய தான�ய அைட 

 

ேதைவயானைவ: 
• ெகா5�, ெமா�ைச, க��	 ெகா�ைட�கடைல, ப�ைச�பய@, காராமண$, (ராகி, 

க�	,ேசாள� –வ$��பமி�0தா.) – தலா ½ க� 
• ெவ+காய� –ெப!ய, – 2 

• வரமிளகா� – 5 

• ெப�+காய� - சிறிதள6 
• க�ேவ�ப$ைல, ெகா�தம.லி 
• உ�	 – ேதைவயான அள6 

 

ெச�-ைற: 
1. காைலய$. எ.லா தான;ய+கைளG� ந�றாக� க>வ$, ஒ�றாக ஒேர 

பா�திர�தி. த�ண:& வ$(" ஊறைவ�க6�. 
2. இரவ$., த�ண:ைர வ)�,வ$(", சிறிதள6 ஈர�பத�ேதா" Q)G� 

ைவ�கலா�. 
3. அ.ல,, த�ண :ைர வ)�,வ$(" ஒ� ?�தமான நைன�த ,ண$ய$. 

இவ9ைற� ேபா(", இ@�க�க(), அைத ஒ� கா9@	காத ட�பாவ$. ேபா(" 
ைவ�தா., ம@நா5 ந�றாக Dைள வ$("வ$"�. 

4. வரமிளகா�, ெப�+காய�ைத த�ண:!. ஊற ைவ�,�ெகா5ள6� 
5. இ0த Dைளவ$(ட தான;ய+கைள, உ�	, மிளகாGட� ேச&�,, ந.ல ைநசாக 

அைர�,�ெகா5ள6�. 
6. இதTட�, ெபா)யாக அ!0த ெவ+காய�, ெகா�தம.லி, க�ேவ�ப$ைல, 

ெப�+காய� ேச&�,, கல0,, அைடயாக வா&�, ப!மாற6�. 
7. மிக�சிற0த, D>�க �ேரா�� ச�, நிைற0த காைல ேநர சி9@�) இ,. 
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நாவ�பழ ெர�தா 

 

ேதைவயானைவ: 
• நாவ.பழ� - 5 

• 	ள;�காத தய$& - 1 க� 
• உ�	 – ேதைவயான அள6 
• மிள��I5 – 1 சி()ைக 

 

ெச�-ைற: 
1. நாவ.பழ+கைள ?�த� ெச�,, ேதாைல ந:�கி ,ப$�ன& ெகா(ைடைய ந:�கி, 

அத� சைத� ப�திைய ம("� எ"�, ைவ�,, ெமா�தமாக ந�றாக 
ப$ைச0, ைவ�,�ெகா5ள6�. 

2. தய$!., உ�	, மிள��I5 ேச&�,, இ0த தயா!�, ைவ�,5ள நாவ. 
பழ+கைள அதி. ேபா(", ந�றாக� கல�க6�. 

3. ?ைவயான ெர�தா தயா&. 
4. எ0த ஒ� கல0த சாத�,��� இ, மிக6� ந�றாக இ����.இைத 

ெவ@ேம அ�ப)ேய6� சா�ப$டலா�. 
5. ப$��றி�	: நாவ. பழ� டயாப$��ஸு�� மிக6� ந.ல,. 
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ரவா ெபா�க� 

 

ேதைவயானைவ: 
• பா�ேப ரைவ - 1 க� 
• பய�த� ப��	 – ½ க� 
• மிள�, சீரக� – தலா 1 ���� 
• D0தி! ப��	 - 10 

• ெந� - 1 ½ ேடப$5��� 

• உ�	 - ேதைவயான அள6 
• க�ேவ�ப$ைல, வ$��பமி�0தா. ஒ� சி@ ,�" இFசி 

 

ெச�-ைற: 
1. பய�த� ப��ைப ந�றாக �ைழய ேவக ைவ�,�ெகா5ள6�. 
2. D0தி! ப��ைப ெந�ய$. வ@�,�ெகா5ள6�. 
3. மிள� சீரக�ைத ெபா)�,�ெகா5ள6� 

4. ரைவைய ஒ� ெவ9@� கடாய$., வாசைன ேபாக வ@�,�ெகா5ள6�. 
5. இ�ேபா,, ேவக ைவ�த பய�த� ப��ைப எ"�,, ஒ� கடாய$. அ.ல, 

பா�திர�தி. ேபா(", அதி. ேமB� 1 ¼ ட�ள& த�ண:& வ$ட6�. 
6. அ, ெகாதி�க ஆர�ப$�த6ட�, உ�	 ேச&�,, வ@�த D0தி! ப��ைப 

ெந�Gட� ேச&�,, மிள� சீரக�Iைள ேச&�,, வ@�, ைவ�,5ள 
ரைவைய சிறி, சிறிதாக அதி. ேச&�,, க() த(டாம. கிளற6�. 
கிள@�ேபா, அ"�ைப சி�மி. ைவ�,� ெகா5ள6�. 

7. ெக()யாக ஆர�ப$�த6ட�, ேமேல ெபா)யாக ந@�கிய க�ேவ�ப$ைலைய 
ேபா(", அைத அ�ப)ேய Q) ேபா(" Q) ைவ�,வ$ட6�. 

8. சிறி, ேநர� கழி�, திற0தா. ?ைவயான ரவா ெபா+க. தயா&. 
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ஓ 2 ேதாைச 

 

ேதைவயானைவ: 
• ஓ(� - 1 க� 
• பா�ேப ரைவ - ¼ க� 
• ேசாளமா6 or கடைலமா6 or ைமதாமா6 – 2 ���� 
• 	ள;�த ேமா& (இ, ப$)�காதவ&க5 	ள;�காத ேமா&) - ேதைவயான அள6 

• ெவ+காய� (ெப!ய,) - 1 

• ப�ைசமிளகா� - 3 

• சீரக� - 1 ���� 
• க"� - 1 ���� 
• உ�	 – ேதைவயான அள6 

• க�ேவ�ப$ைல – சிறிதள6 
 

ெச�-ைற: 
1. ஓ(ைஸ மி�சிய$. ேபா(" ந.ல ைநசாக ெபா)�,�ெகா5ள6�. 
2. ஒ� கடாய$. 1 ��� எ�ெண� வ$(", க"�, சீரக� ேபா(" ெவ)�த,�, 

ெபா)யாக அ!0, ைவ�,5ள ப�ைசமிளகாைய� ேபா(", ப$�ன& அதிேலேய 
க�ேவ�ப$ைலைய ேபா(", அ"�ைப அைண�,வ$ட6�. 

3. ெவ+காய�ைத ,�வ$ேயா அ.ல, ெபா)யாக அ!0ேதா 
ைவ�,�ெகா5ள6�. 

4. ஒ� பா�திர�தி., ஓ(�, ரைவ, மா6, வ@�தைவ, உ�	, ெவ+காய� 
எ.லாவ9ைறG� ேபா(", ேமாைர வ$(" ந�� கல�கி� 
ெகா5ள6�.ேதாைசமா6 பத�தி. கைர�,� ெகா5ள6�. 

5. ப$�ன& ேதாைசகளாக ?(" எ"�,� ப!மாற6�. 
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ேதாைச மா6 மH0, வ$(டா., அைத ேமா�கள�யாக ெச�, வ$டலா�. 
ஒ� கடாய$. 5 அ.ல, 6 ��� எ�ெண� வ$(", க"�, ப��	க5, மிளகா�, 

ெப�+காய�, ேபா(" தாள;�,, அதி. இ0த ேதாைச மாைவ அ�ப)ேய வ$(", 

ந�றாக� கிளற ேவ�"�. 
 

ேதாைச மாவ$ேலேய உ�	 இ��பதா., தன;யாக ேச&�க ேவ�டா�. 
ந�றாக� ேச&0தா& ேபால வ0,, நிற� மா@�. மா6 ெவ0த நிற�தி. இ����. 
ேதைவயானா., ேமB� ெகாFச� எ�ெண� ேச&�,, இற�கி ைவ�,� ப!மாற6�. 
த(). ேபா(" அ�ப)ேய ைகயா. ேலசாக உதி&�தா., உதி��. உ�	மா ேபால 
சா�ப$டலா�. 
 

மிக6� எள;தான )ப� இ,. 
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இ லி ப3ஜி /�ெர  ப3ஜி 
 

ேதைவயானைவ: 
• இ(லி அ.ல, �ெர( 
• கடைலமா6 - 1 க� 
• அ!சிமா6 - 1 ���� 
• ஆ�ப�ேசாடா - 1 சி()ைக 
• உ�	 - ேதைவயான அள6 
• மிளகா��I5 - 1/2 ���� 
• எ�ெண� - ெபா!�ெத"�க 

 

ெச�-ைற: 
1. இ(லி அ.ல, ப$ெர(ைட ேவ�)ய வ)வ�தி. சிறியதாக ெவ()� 

ெகா5ள6�. 
2. ஒ� பா�திர�தி., கடைலமா6, அ!சிமா6, உ�	, மிளகா��I5, ஆ�ப�ேசாடா 

இவ9ைற ேபா(", அதி. காய ைவ�த எ�ைணைய ஒ� கர�) வ$(", 

ேதாைச மா6 பத�தி. கல0, ைவ�,� ெகா5ள6�. 
3. அ"�ப$. ஒ� கடாய$. எ�ைணைய ஊ9றி ந�� கா�0த ப$ற�, அதி., 

இ(லி� ,�"க5 அ.ல, �ெர( ,�"கைள, கல0, ைவ�,5ள மா6 
கைரசலி. D�கி எ"�, ஒRெவா�றாக ேபா(" எ"�,, ெபா�ன;றமாக 
வ�� ேபா, எ"�க6�. 

4. மH0த இ(லி /ப$ெர(ைட இ�ப) ?ைவயானதாக மா9றி உ�ணலா�. 
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இ லி மசாலா / �ெர  மசாலா 

 

ேதைவயானைவ: 
• மH0த இ(லி அ.ல, �ெர( 
• த�காள; - 2 ெப!ய, 
• ெவ+காய� - 2 

• ப�ைச� ப(டாண$ - 1/4 க� 
• மிளகா��I5 - 1 ���� 
• தன;யா�I5 - 1/2 ���� 
• கர�மசாலா I5 - 3/4 ���� 
• மFச5I5 - 1/2 ���� 
• உ�	 - ேதைவயான அள6. 
• எ�ெண� - 3 ���� 
• வ$��பமி�0தா. ேவ@ சில கா�கறிக5 

 

ெச�-ைற: 
1. இ(லி அ.ல, ப$ெர(ைட சி@ ,�ட+களாக ெச�, ெகா5ள6�. 
2. ப�ைச� ப(டாண$ைய ேவக ைவ�,� ெகா5ள6�.ேவ@ கா�கறிக5 

ேபா"வதானா. அவ9ைறG� ேவக ைவ�,� ெகா5ள6�. 
3. த�காள;, ெவ+காய� - இவ9ைற அைர�,� உபேயாகி�கலா�. அ.ல, 

ெபா)யாக அ!0,� உபேயாகி�கலா�. 
4. அ"�ப$. ஒ� கடாய$. எ�ெண� ஊ9றி, Dதலி., இ(லி /�ெர( 

,�ட+கைள வ@�, எ"�க6�. இைத தன;ேய எ"�, ைவ�க6�. 
5. இ�ேபா, அேத எ�ைணய$., மிளகா��I5, மசாலா�I5, தன;யா�I5, 

இவ9ைற� ேபா(", ப$ற� த�காள;, ெவ+காய� அைர�த வ$>ேதா அ.ல, 
அ!0தேதா, ேபா(" ந�� வத�க6�. உ�ைப ேச&�க6�. 

6. ப(டாண$ ம9@� ேவக ைவ�த கறிகா�கைள� ேச&�, வத�க6�. 
7. சிறிதள6 த�ண:& ேச&�,� ெகா5ள6�. 
8. ப$�ன&, ேலசாக� ெபா!�த இ(லி /�ெர( ,�ட+கைள இதி. ேச&�,, ஒ� 2 

நிமிட� கழி�, கிேரவ$ பத�தி. எ"�,� ப!மாற6�. 
9. ஒ�றாக� ேச&0, வராம. இ�0தா., சிறிதள6 ஏேதT� மாைவ� 

Iவ$னா. ேச&0, வ$"�. 
10. ச�பா�தி, ேதாைச�கான வ$�தியாசமான மசாலா ைச()V இ,. 
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Dhaal Paratha – தா� (ப��') பரா$தா 
 

 
 

ேதைவயானைவ: 
• ,வர�, கடைல, பய�த� ப��	கள;. எ, ேவ�"மானாB� - ½ க� 
• ேகா,ைம மா6 - 2 க� 
• ெப!ய ெவ+காய� - 2 

• 	தினா அ.ல, ெகா�தம.லி - 1/4 க� 
• ப�ைசமிளகா� - 2 

• ஆ�E& ப6ட& (கா�0த மா+கா� ப6ட& ) – ½ ���� 
• கர� மசாலா ப6ட& - ½ ���� 

• ெகா�தம.லி ப6ட& - ¼ ���� 
• ஓம� - 1 ���� 
• மிளகா��I5 – ¾ ���� 
• மFச5I5 - ¾ ���� 

• உ�	 - ேதைவயான அள6 
• எ�ெண� அ.ல, ெந� - ேமேல தடவ 
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ெச�-ைற: 
1. ெபா,வாக, வடஇ0தியாவ$., பரா�தா ெச�வத9� ைமதா மாைவ 

உபேயாகி�பதி.ைல. எ.லாவ9@��� ,மிக6� ச�தான ேகா,ைம 
மாைவ�தா� உபேயாக� ப"�,வா&க5. ைமதாவ$. ெச�தா., உடB��� 
ந.லத.ல, அ�ப)ேய ர�ப& ேபால இ>�க6� ெச�G�. ஆனா., ேகா,ைம 
மாவ$., ந.ல ெம�ெத�@ வ��. 

2. Dதலி., ேமேல ெசா�ன 3 ப��	கள;. எைத ேவ�"மானாB�, ந�� 
�ைழய ேவக ைவ�,� ெகா5ள6�. ஒ�ேவைள, வ :(). ஏ9கனேவ தயா& 
ெச�த ப��	 மH0, வ$(டாB�, அைத� Cட உபேயாகி�,� ெகா5ளலா�. 

3. இதி. D�கியமான வ$ஷய�, இ0த மாைவ� தயா& ெச�ய, சிறிதள6 Cட 
த�ண :& ேச&�க�Cடா,. 

4. மா6 தயா!�க ெச�Dைற: 
5. ேவக ைவ�த ப��ைப ஒ� ெப!ய பா�திர�தி. ேபா("� ெகா5ள6�. 

இதி. த�ண:& அதிகமாக இ�0தா., அைத எ"�, வ$ட6�. 
6. அதி., ேகா,ைம மாைவ, Dதலி. 1 ½ க� அள6 ம("ேம ேபாட6�. 
7. இதி., ெபா)யாக அ!0த, 	தினா அ.ல, ெகா�தம.லி, ெவ+காய�, 

ப�ைசமிளகா�, ஆ�E& ப6ட& (இ, சிறிதள6 	ள;�	 ?ைவ ெகா"��� ), 
மிளகா��I5, மFச5I5, உ�	, மசாலா�I5, ஓம�, ெகா�தம.லி ப6ட& 
ஆகிய அைன�ைதG� ேபா("� கல0,, ந�றாக� ப$ைசய6�. 

8. மா6 ைககள;. ஒ()� ெகா�டா., மHத� உ5ள ேகா,ைம மாைவG� 
அதி. கல0, ப$ைசய6�. ைககள;. ஒ(டாம., அேத சமய� ெக()யாக 
இ.லாம., Yசாக இ��கேவ�"�.மாவ$� மH,, வ$ரலா. அ>�தினா., 

ப5ள� வ$ழ ேவ�"�. இ, தா� பத�. 
9. பரா�தா ெச�G� Dைற: 
10. ேமேல ெசா�ன Dைறய$. தயா& ெச�த மாைவ, ஒ� ?�தமான, நD�பான 

,ண$யா. ஒ� 20 நிமிட� ேபால Q) ைவ�, ஊற ைவ�க6� 
(அ�ேபா,தா� மா6 கா�0, ேபாகாம. இ���� ). 

11. ப$ற�, அ0த மாைவ, ச�பா�தி மாவ$9� ெச�வ, ேபால உ�()� ெகா�", 

ேம. மாைவ� ெதா("�ெகா�", திர()� ெகா5ள6�. 
12. ெரா�ப ெமலிதாக6� இ.லாம., ெரா�ப த)மனாக6� இ.லாம. 

திர(ட6�. எ.லா இட+கைளG� ஒ�@ ேபால திர()� ெகா5ள6�. 
13. இ�ேபா, Eடான தவாவ$. ,மH)ய� flame இ., இ0த திர()ய பரா�தாைவ� 

ேபா(" ,சிறி, கா�0த6ட�, தி��ப$� ேபா(", அத� மH, எ�ெண� 
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அ.ல, உ��கிய ெந�ைய, மிக6� சிறிதள6 ஒ� ���ன;. எ"�,, 

பரவலாக தடவ6�. 
14. அைத� தி��ப$� ேபா(", மH�"�, எ�ெண� அ.ல, ெந� தடவ6�. 
15. ஒ� ,"�பா., இர�" ப�கD�, ெம,ேவ அD�தி வ$ட6�. 
16. இர�" ப�கD�, ெவ0தத9� அைடயாளமாக, ேகா.ட� ப$ர6� 	5ள;க5 

வ0த6ட�, இற�கி ைவ�,� ப!மாற6�. 
17. இத9�� ெதா("� ெகா5ள, ச�பா�தி�� ெதா("� ெகா5வ, ேபாலேவ 

ெச�, ெகா5ளலா�. 
18. வடஇ0தியாவ$., இத9�, ெவ@� ெவ�ைண அ.ல, தய$& அ.ல, ப�ச) 

அ.ல, ஊ@கா� ேபா�றவ9ைறG� ெதா("� ெகா5வ&. 
19. Eடான, ?ைவயான தா. (ப��	 ) பரா�தா தயா&. 
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சி�தி ெகா�கி 
 

 
 

ேதைவயானைவ: 
• ேகா,ைம மா6 - 1 க� 
• ெப!ய ெவ+காய� - 2 

• ெகா�தம.லி தைழ - 1/4 க� 
• ெந� - 1/4 க� 
• உ�	 - ேதைவயான அள6 
• ப�ைச மிளகா� - 3 

 

ெச�-ைற: 
1. ெவ+காய�ைத� ெபா)யாக அ!0, ெகா5ள6�. 
2. ப�ைச மிளகாைய, மி�சிய$. அைர�,� ெகா5ளலா�. (வாய$. அக�படாம. 

இ��க) 
3. ெந�ைய உ��கி� ெகா5ள6�. 
4. இ�ேபா,, ேகா,ைம மாைவ, ஒ� ெப!ய பா�திர�தி. ேபா(", அதி., அ!0த 

ெவ+காய�, ெகா�தம.லி� தைழ, அைர�த ப�ைச மிளகா� ,உ�	, உ��கிய 
ெந� இவ9ைற ேச&�,, ப$சிறி வ$(", த�ண:& ேச&�,, ெக()யாக� ப$ைச0, 
ெகா5ள6� (ச�பா�தி மாவாக ). 
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5. இதிலி�0, ஓரள6 ெப!ய உ��ைடயாக எ.லாவ9ைறG� உ�()� 
ெகா5ள6�. 

6. Q�@ Q�@ உ��ைடகளாக, எ"�, ,Eடான தவாவ$. ேபா(", தி��ப$ 
எ"�, வ$(" (1 நிமிடேம ), தன;யாக ைவ�,� ெகா5ள6�. 

7. இ�ேபா,, ஒRெவா� உ��ைடையG� எ"�,, ச�பா�தியாக திர()� 
ெகா5ள6�. இ, ச!யான உ��ைடயாக வரா,. மா6 ெதா("� ெகா5ள 
ேவ�டா�. 

8. நா�, இைத� திர(டாம., தவாைவ, சிறிய flame இ. ைவ�, வ$(", 

அதிேலேய இ0த ேவக ைவ�த உ��ைடைய� ேபா(", ைகயாேலேய த()� 
ெப!தா�கி வ$(ேட�. 

9. ஒ� ப$ளா�)� கவ!. ைவ�,�, இைத� த(), தவாவ$. ேபாடலா�. 
10. அ"�ைப சி�மிேலேய ைவ�க6�. 
11. எ�ைண வ$ட ேவ�டா�. (அதிேலேய ெந� இ��கிற, ). 
12. ஒRெவா� ப�கD� 2 நிமிட� ேவக ைவ�க6�. க�காம., ப$ர6� கல!. 

வ0த6ட� தி��ப$ ேபா(", மH�"� அேத கல& வ0த ப$ற� எ"�,� 
ப!மாற6�. 

13. இத9�� ெதா("� ெகா5ள, தய$&, ஊ@கா�, எ0த ைச" )V 
ேவ�"மானாB� ைவ�,� ெகா5ளலா�. 
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ப�ரசவ ேலகிய& 

 

ேதைவயானைவ: 
• ?�� - 50 கிரா� 
• மிள� - 50 கிரா� 
• அதிம,ர� - 20 கிரா� 
• சி�திர�ைத - 20 கிரா� 
• லவ+க� - 20 கிரா� 
• க�ட�தி�ப$லி - 50 கிரா� 
• வா.மிள� - 10 கிரா� 
• ஓம� - 25 கிரா� 
• சீரக� - 50 கிரா� 
• ஜாதி�கா� - 3 

• ெவ.ல� - 150 கிரா� 
• ெந� - 100 கிரா� 
• ந.ெல�ெண� - 100 மி.லி 
• ெப�+காய� - ?மா& 20 கிரா� 

 

ெச�-ைற: 
1. ேமேல Cறியவ9றி. ,ந.ெல�ெண�, ெந�, ெவ.ல�, ெப�+காய� 

ஆகியவ9ைற� தவ$&�,, ம9றவ9ைற, ஒ� ெவ9@ வாணலிய$. 
வ@�,,ெப�+காய�ைத சிறிதள6 எ�ைணய$. ெபா!�,, இதTட� 
ேச&�,, மி�சிய$. ந�� ெபா) ெச�,� ெகா5ள6�. 

2. ப$�ன& இைத சலி�,வ$(", அ0த� ெபா)ைய ஒ� க�ப$. எ"�,� ெகா�" 
அள6 பா&�,� ெகா5ள6�. 

3. இ0த� க�ப$� அளேவ ெவ.ல�ைதG� எ"�,� ெகா5ள6�. 
4. இ�ேபா, ஒ� கடாய$., சிறிதள6 த�ண:& ஊ9றி, ெவ.ல�ைத� ேபா(", 

அ, ந�� கைர0த6ட� எ"�, வ)�க()� ெகா5ள6�. 
5. ப$�ன& இைத தி��ப கடாய$. ெகா(), ெகாதி�க வ$ட6�. 
6. இ0த� பா� ெக()யாக ஆர�ப$�த6ட�, வ@�, ைவ�,5ள� ெபா)ைய� 

ேபா("� கிளற6�. 
7. இதTட�, ந.ெல�ைணைய ஊ9றி� கிளற6�. 
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8. எ.லா� ேச&0, ந.ல ெக()யாக ஆர�ப$��� ேபா,, ெந�ைய D>வ,� 
ஊ9றி, ேமB� சிறி, கிளறி, இளகிய பத�திேலேய இற�கி ைவ�, வ$ட6�. 

9. ேநர� ெச.ல� ெச.ல இ, அ�ப)ேய இ@கி வ$"�. 
10. இைத ஒ� ?�தமான ட�பாவ$. எ"�, ைவ�,� ெகா�", தினD� 

காைலய$. ெவ@� வய$9றி. ஒ� சி@ உ��ைட அள6 எ"�, சா�ப$ட 
ேவ�"�. 

11. இதனா., ப$ரசவ$�த தா�மா&க5 சா�ப$"� உண6 ந�� ஜ:ரணமாகி, 
�ழ0ைத�� எ0த� ெதா0தர6� ஆகாம. இ����. 

12. தா�மா���� உட. வலிைமைய மH("� த��. 
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த5பாவள� ேலகிய& 

 

(இ, நா� ெச�G� Dைற, ம9றவ&க5 ெச�வதிலி�0, மா@படலா� ) 
ேதைவயான ெபா� க*: 

• ?�� - 25 கிரா� 
• ஓம� - 25 கிரா� 
• சி�திர�ைத - 25 கிரா� 
• க�டதி�ப$லி - 25 கிரா� 
• அ!சி�தி�ப$லி - 25 கிரா� 
• லவ+க�ப(ைட - 2 piece 

• கசகசா - 10 கிரா� 
• ேசா�	 (optional) - 10 கிரா� 
• கிரா�	 (லவ+க� )- 10 கிரா� 
• மிள� - 50 கிரா� 
• சீரக� - 25 கிரா� 
• ெந� - 1 க� 
• ந.ெல�ெண� - 5 ���� 
• ேத� - 1 கர�) 
• ெவ.ல� - இைத ெச�Dைறய$. ெசா.கிேற� 

 
ெச�-ைற: 

1. ேமேல ெகா"�,5ள வ9றி. ெந�, எ�ைண, ெவ.ல�, ேத� ந:+கலாக, 

ம9றவ9ைற எ.லா�, ஒ� ெவ9@ வாணலிய$., ஒRெவா�றாக� ேபா(", 

ந.ல வாசைன வ�� வைர வ@�க ேவ�"�. 
2. ஆறின ப$ற�, அைன�ைதG� மி�ஸிய$., ந.ல ைநசாக 

அைர�,�ெகா5ள6�. 
3. வ$��ப� உ5ளவ&க5 சலி�,� ெகா5ளலா�. நா� சலி�பதி.ைல. 
4. இ�ேபா, இ0த ப6ட&, ஒ� க�ப$. எRவள6 வ�கிறேதா, அேத அள6 

ெபா)�த ெவ.ல�, எ"�,� ெகா5ள6�. 
5. (என�� இ0த அள6 மிக6� எள;தாக இ��கிற, ) 
6. இ�ேபா,, ெவ.ல�ைத, ஒ� வாணலிய$. ேபா(", அ, கைர0த 6ட�, 

அ"�ைப அைண�, வ$(", அ>��� ேபாக வ)க()� ெகா5ள6�. 
7. இ0த ெவ.ல� சாைர, மH�"� வாணலிய$. ெகா(), 1 நிமிட� கழி�,, அதி. 

அைர�, ைவ�,5ள ெபௗடைர ெகா(ட6�, கிளறி�ெகா�ேட இ��க 
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ேவ�"�, இ�ேபா, உடேன, ெந�, ந.ெல�ெண� இர�ைடG� வ$ட 
ேவ�"�. 

8. இ�ேபா,, ஓர+கள;. ஒ(டாம. வ��. தளர இ���� பத�திேலேய, இற�கி 
ைவ�, வ$ட ேவ�"�. 

9. இற�கி ைவ�த6ட�, அதி. ேதைன வ$ட6�. 
10. ெகாFச ேநர�தி. தாேன இ@கி� ெகா�" வ$"� ேலகிய�. 
11. ந.ல ெக()யான ப$ற� எ"�தா., ப$ற� பா�திர�ைத வ$(" எ"�க 

D)யாம. ேபா� வ$"�. 
12. ஒ� ேவைள, இ@கி� ேபா� எ"�க வராம. இ�0தா., அைத மH�"� 

அ"�ப$. ைவ�,, சிறி, ந.ெல�ெண� வ$("� கிளறினா., மH�"� 
இள��. 

13. இதி. நா� இFசி ேச&�க வ$.ைல. அத9� பதி. ?�� ேச&�ேப�. 
14. இ+ேக �றி�ப$(ட ப6ட& இ., அைன�,ேம, உடB���, வய$9@���, 

மிக6� ந�ைம ேச&�பைவ. 
15. தி�ப$லி வைகக5, தைச க��� மிக6� ந.லைவ. 
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பாதா& ேக� 

 

ேதைவயானைவ: 
• பாதா� ப��	 - 1 க� 
• ச&�கைர - 2 க� 
• ெந� - 1 க� 
• ேகச! ப6ட& - 1 சி()ைக 

 

ெச�-ைற: 
1. பாதா� ப��ைப ?"ந:!. 1 அ.ல, 2 மண$ ேநர� ஊற ைவ�க6�. 
2. ஊறிய ப��	கைள� ேதா. உ!�, ,சிறிதள6 த�ண:& ேச&�,, மி�சிய$. 

ைநசாக அைர�,�ெகா5ள6�. 
3. ஒ� அ) கனமான கடாய$., 2 கர�) த�ண:& ேச&�,, ச&�கைரைய� 

ேபா(" பா� ைவ�க6�. 
4. ஒ� சி()ைக ேகச! ப6ட& ேச&�க6�. 
5. 2 க�ப$� பத� வர ேவ�"� - அ0த� பா� ெக()யாக வர� 

ெதாட+��ேபா,, சிறிதள6 எ"�, இர�" வ$ர.கள;. ைவ�, ப$!�,� 
பா&�தா., 2 க�ப$க5 வ��. இ,தா� ெக()� பா�. 

6. இ�ேபா, அைர�, ைவ�த பாதா� வ$>ைத அதி. ேச&�க6�. 
7. ந�றாக� கிளறி�ெகா�ேட இ����ேபா,, பா�திர�தி. ஓ("கிறா& ேபால 

வ��ேபா, ,உ��கிய ெந�ைய ேச&�க6�. 
8. ந�றாக� கிளறி, பா�திர�தி. ஒ(டாம. வ��ேபா,, இற�கி, ஒ� ெந� 

தடவ$ய அகல� த(). அ.ல, ேக� (ேரய$. ெகா(ட6�. 
9. அ, ெக() ஆக� ெதாட+��ேபா,, வ$.ைலக5 ேபாட6�. 
10. ?ைவயான பாதா� ேக� தயா&. 
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ப6ைச� பய7 8�மா 

ேதைவயானைவ: 
• ப�ைச�பய@ - 1 க� 
• மிளகா��I5 - 1 ���� 

• மFச5I5 - ¼ ���� 

• தன;யா�I5 - 1 ���� 
• அைர�க: 
• த�காள; - 1 ெப!ய, 
• ெவ+காய� - 1 ெப!ய, 

• இFசி - 1 சிறிய ,�" 
• ��" - 3 ப9க5 
• ப�ைசமிளகா� – 1 ெப!ய, 
• ேத+கா��,�வ. – 2 ேடப$5��� 

• ப(ைட, ேசா�	 (அ.ல, சீரக� ), கசகசா – சிறிதள6 
• எ�ெண� - 4 ���� 

• உ�	 - ேதைவயான அள6 
 

ெச�-ைற: 
1. ப�ைச� பயைர Dத. நா5 இரேவ ஊற ைவ�, வ$ட6�. 
2. Dைள வ$(ட� பயைர Cட உபேயாக�ப"�தலா�. 
3. இைத ��க!. ேவக ைவ�,�ெகா5ள6�. 
4. அைர�க� ெகா"�,5ள வ9ைற, அைர�,�ெகா5ள6�. 
5. ெவ+காய�, ��", த�காள;ைய, ெபா)யாக ந@�கி, வத�கிG� 

உபேயாக�ப"�தலா�. கடாய$. எ�ெண� ஊ9றி, மிளகா��I5, 

தன;யா�I5 ேச&�, ,உடேன, இ0த அைர�, ைவ�த வ$>ைத� ேபா(" 
வத�க6�. மFச5I5, உ�	 ேச&�க6�. 

6. ேவக ைவ�,5ள ப�ைச� பயைர இதி. ேச&�,, ந�றாக� ெகாதி�க 
வ$ட6�. ஒ�ேவைள, ந:+க5 பயைர� தன;யாக ேவக ைவ�காம., இதிேலேய 
ேவக ைவ�தா., அைர�த ேத+கா��,�வ., உ�	 இர�"�, இ, ெவ0த 
ப$ற�தா� ேச&�க ேவ�"�.அைர�த ம9றைவகைள, Dதலிேலேய 
ேச&�கலா�. எ.லா� ஒ�@ ேச&0, வ��ேபா,, ெகா�தம.லி Iவ$ இற�கி 
ைவ�க6�. ேதாைச ,ச�பா�தி�� ஏ9ற ?ைவயான, ச�தான, பய@ ��மா 
தயா&. 
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ம ட� பன5� மசாலா 

ேதைவயானைவ: 
• ப�ைச� ப(டாண$ - 1 க� 
• பன :& - 100 கிரா� 
• ெப!ய ெவ+காய� - 2 

• த�காள; (ெப!ய, ) - 2 

• D0தி!�ப��	 - 4 அ.ல, 5 

• இFசி� ��" வ$>, - 1 ���� 
• கர� மசாலா�I5 - ½ ���� 
• மிளகா��I5 - 1 ���� 
• மFச5I5 - ¼ ���� 
• தன;யா�I5 - ¼ ���� 
• சீரக�I5 - ¼ ���� 
• உ�	 - ேதைவயான அள6 
• எ�ெண� - 4 ���� 

 

ெச�-ைற: 
1. ப�ைச� ப(டாண$ைய ந�றாக ேவக ைவ�,� ெகா5ள6�. கா�0த ப�ைச� 

ப(டாண$ தா� கிைட�தா., அைத ந�றாக ஊறைவ�,� ப$� ேவக 
ைவ�க6�. D0தி!�ப��ைப சிறி, ேநர� ?"ந:!. ஊறைவ�,, 

அைர�,�ெகா5ள6�. த�காள;, ெவ+காய�, இவ9ைற� ெபா)யாக அ!0, 
ெகா5ள6�. பன :ைர, சி@ ,�"களாக க( ெச�, ெகா5ள6�. 

2. ஒ� கடாய$., எ�ைணைய வ$(", அதி. க( ெச�த பந:ைர� ேபா(", 

சிறிதள6 உ�	 ேச&�,, ெபா!�, எ"�,, தன;யாக ைவ�க6�. 
3. இ�ேபா, கடாய$., அ"�ைப சி�மி. ைவ�,வ$(", மசாலா I5க5, 

மிளகா��I5 இவ9ைற� ேபா(ட ப$ற� ,ெவ+காய�ைத� ேபா(" 
வத�க6�. இ�ேபா,, த�காள;ைய ேச&�,, ேமB� வத�க6�. உ�ைப� 
ேச&�க6�. இFசி ��" வ$>ைத� ேச&�க6�. மFச5Iைள� 
ேச&�க6�.D0தி! வ$>ைத� ேச&�க6�. இ�ேபா, ேவக ைவ�த� 
ப(டாண$ைய த�ண:�ட� ேச&�க6�. ெகாFச� ெகாதி�த உட�, ெபா!�, 
ைவ�,5ள பன :ைர ேச&�க6�. எ.லாமாக ஒ�@ ேச&0,, கிேரவ$ பத�தி. 
வ0த ப$ற�, இற�கி ைவ�,� ப!மாற6�. ச�பா�தி�� ஏ9ற ?ைவயான 
ைச()V தயா&. த�காள;, ெவ+காய�ைத, அைர�,� ேச&�கலா�. 
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ப6ைச�பய7 வைட 

 

ேதைவயானைவ: 
• ப�ைச�பய@ - 1 க� 
• ெப!ய ெவ+காய� - 2 

• ப�ைசமிளகா� - 2 

• அ!சிமா6 - 1 ���� 
• உ�	 - ேதைவயான அள6 
• எ�ெண� - ெபா!�ெத"�க 

 

ெச�-ைற: 
1. ப�ைச�பய$ைற Dத. நா5 இரேவ ஊற ைவ�, வ$ட6�. 
2. ம@நா5, அ0த� த�ண:ைர வ)�, வ$(", சிறிதளேவ த�ண:& ெதள;�,, 

உ�	, மிளகா� ேச&�,, மி�சிய$. அைர�,�ெகா5ள6�. 
3. ெவ+காய�ைத சீவ$ய$. ,�வ$�ெகா5ள6�. 
4. இ0த ெவ+காய�ைத, அைர�த மாவ$. ேச&�,, அ!சிமா6 ேச&�க6�. 
5. 2 ���� கா��சிய எ�ெண� ேச&�, (கரகர�	�� ), மாைவ ந�றாக� 

கல�க6�. 
6. கடாய$. எ�ைணைய� காயைவ�,, கல0த மாைவ வைடகளாக� த()� 

ேபா(", ?(" எ"�க6�. 
7. மிக6� ச�தான, ?ைவயான, வ$�தியாசமான வைட தயா&. 
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ேவ�ப&9 ரச&   

 
 

ேதைவயானைவ: 
• 	ள; - ெப!ய எBமி�ைச அள6 
• வரமிளகா� - 5 

• உ�	 - ேதைவயான அள6 
• ெப�+காய� - சி@ க() 
• ேவ�ப�� - 1 ேடப$5��� 

• ெந� - 2 ���� 
 

ெச�-ைற: 
1. இ0த ரச�தி9�, ெபா,வாக ரச� ைவ�க எ"�,� ெகா5�� 	ள; அளைவ 

வ$ட சிறி, அதிகமாக எ"�,� ெகா5ள6�. அ�ேபா,தா� ேவ�ப+ கச�ைப 
ஈ" ெச�ய உத6�. 

2. 	ள;ைய� த�ண:!. ஊற ைவ�,, அத� சா9ைற ஒ� பா�திர�தி. 
எ"�,� ெகா5ள6�. 
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3. இ�ேபா, அதி., உ�	, சிறிய அளவாக� கி5ள;ய வரமிளகா� ,ெப�+காய� 
இவ9ைற� ேபா(", அ"�ப$. ந�றாக� ெகாதி�க வ$ட6�. 

4. ஒ� 10 நிமிட� கழி�,, 	ள; வாசைன ந:+கிய உட� (ரச� ந�றாக 
ெப�+காய�,ட� ேச&0த வாசைன வ�� ), ேமB� 1 – 1 ½ ட�ள& ந:& 
ேச&�, ெகாதி�க வ$(" இற�கி ைவ�க6�. 

5. ஒ� கடாய$. ெந� வ$(", அ, உ�கிய6ட�, ?�தமான, கா�0த 
ேவ�ப��ைவ அதி. ேபா(", ந�றாக வ@�க6�. 

6. இ, ந�றாக க@�பாக மா@� வைர வ@�க ேவ�"�.ஆனா. க��� 
வாசைன வ�� D� எ"�, வ$ட ேவ�"�.இ�ப) வ@�பதா., 

ேவ�ப��வ$� கச�	 இ��கா,. ரச� ந.ல ?ைவயாக இ����. 
7. ேவ�ப��ைவ வ@���ேபா, ,சிவ�பாக இ����ேபா, எ"�,வ$ட� 

Cடா,. அ�ப) எ"�தா., ரச� கச�	� ?ைவGட� இ����.கச�	� ?ைவ 
ப$)�பவ&க5, இ0த நிைலய$. வ@�, எ"�கலா�. 

8. கச�	 இ.லாம. ெச�தா., �ழ0ைதக�� வ$��ப$� சா�ப$"வ&. 
9. இ�ேபா, வ@�த ேவ�ப��ைவ, உடேன, ெந�Gடேனேய, இற�கி ைவ�,5ள 

ரச�தி� மH, ெகா(ட6�. 
10. ேவ�ப��ைவ வ@��� ேபா, மற�காம., chimney அ.ல, exhaust fan 

ேபா("�ெகா�" ெச�ய6�.ஏெனன;., 	ைக ம�டலமாக கி(ெச� 
மாறிவ$ட வா��	 உ�". 

11. இ�ேபா, ?ைவயான, எள;தான ,உட. நல�தி9� மிக6� ந.லதான, 

வய$9றி� ��சிகைள ந:�க� C)ய அ�ைமயான ரச� தயா&. 
12. இ0த ேவ�ப�� ரச�ைத, வார� ஒ� Dைற ெச�, சா�ப$ட6�. 
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How to make soft Chappathis and fluffy Puris – உ�பலான 
ச�பா$திO&, 9:O& ெச�O& -ைறக* 

 
இைவ நா� ெச�G� Dைறக5. ம9றவ&க5 ெச�பவ9றிலி�0, மா@படலா�. பல 
Trials & errors Qல� நா� க9@�ெகா�டைவ. 
 
ச�பா$தி மா! ப�ைசO& -ைற 

• ?�தமான ேகா,ைம மாைவ ம("ேம உபேயாக�ப"�த6�. ேகா,ைமைய 
அைர�,� அ.ல,, ைமதா கல�காத ஆ(டா மாைவG� 
உபேயாக�ப"�தலா�. 

• எRவள6 மா6 உபேயாகி�ப, எ�@ பல beginners �� 	!படா, 

• அவ&க��� ஒ� )�. வ :(). உ5ளவ&க5 ெபா,வாக எRவள6 
சா�ப$"வா&க5 எ�@ உ+க���� ெத!0, இ����. அத9� ஏ9றா& 
ேபால, ேதைவயான ச�பா�தி�� ஒ� ���� வ :த� மாைவ 
எ"�,�ெகா�", அத9� ேம. 3 ���� மாைவ� ேபா("� ெகா5ள6�. 

• உ�	 ேச&�க6�. 
• சிறி, சிறிதாக த�ண :ைர� ேச&�,, ப$ைச0, ெகா5ள6�. 
• அ0த மா6 உ��ைடய$. வ$ரைல ைவ�, அ>�தினா., அ�ப)ேய உ5ேள 

ேபாக ேவ�"�. மா6 ைககள;. ஒ()� ெகா5ளேவ Cடா,.உ��ைட 
ெக()யாக இ.லாம., Yசாக இ��க ேவ�"�. 

• இ0தள6 வ�� வைரய$. அ>�தி� ப$ைசய6�. எRவள6 ப$ைசகிேறாேமா 
அRவள6 ெம�ெத�@ வ��. 

• இ0த மா6 2 மண$ ேநரமாவ, ஊற ேவ�"�.காைலய$. உடேன ெச�ய 
ேவ�) இ�0தா., Dத. நா5 இரேவ ப$ைச0, ஒ� tupper ware ட�பாவ$. 
tight ஆக Q) ைவ�, ப$!(ஜி. ைவ�, வ$ட6�. 

 

ச�பா$தி திர >& -ைற 
• ந:+க5 அ)�க) அ.ல, தினD� ச�பா�தி ெச�பவராக இ�0தா. ,ஒ� 

கட�பா க., அ.ல, மா&ப$. க. அ.ல, ��. திர(), இதி. ஏதாவ, 
உபேயாகி�க6�. Wodden திர()ைய தினD� த�ண:!. க>வ$னா., சீ�கிர� 
ெக("வ$"�. கிராைன( க. ேமைடய$B� ெச�யலா�. 



 

www.penmai.com  42 

 

JV_66’s @ Jayanthy’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

• ச�பா�தி ச!யான வ(ட வ)வ$. வராம. தி�டா"பவ&க5 ,ந:+க5 
உபேயாகி��� �ழவ$யான,, ந"வ$. மிக6� த)மனாக6� இ��பைத 
உபேயாகி�க6�. 

• திர("� ேபா,, ெதா("�ெகா5ள உபேயாகி��� மாைவ Dதலி. 2 ���� 
அளேவ எ"�, ஒ� த(). ேபா("�ெகா5ள6�. ேதைவ�ப(டா., ேமB� 
எ"�,�ெகா5ள6�.ஒ�Dைற உபேயாகி�த இ0த மா6 மH0, வ$(டா., 

அைத� தன;யான ஒ� ட�பாவ$. ேபா(" ைவ�,, அ"�த Dைற�� 
உபேயாக�ப"�தலா�. அ0த மH0த மாைவ, ெமா�தமாக இ���� ேகா,ைம 
மாவ$. ேச&�, வ$(டா., ெமா�த மாவ$B� சீ�கிர� ��சி வ0,வ$"�. 

• ஒ� உ��ைடைய, மாவ$. ெதா("�ெகா�", திர(ட6�. ஒ� சி�ன 
வ(ட� வ0த ப$ற�, எ.லா ஓர+கைள ம("� அ>�தி திர(ட6�. இ�ேபா, 
தானாகேவ வ(ட� ெப!தாகி வ$"�.ந"வ$. சமமாக6�, ஓர+கள;. 
த)யாக6� வராம. இ����. 

• திர() D)�த வ(ட�தி. இ�0, ஒ()�ெகா�" இ���� மாைவ� த() 
வ$ட6�. அ�ப)ேய இ�0தா. ச�பா�தி ேட�( ந�றாக இ��கா,. 

• திர()யவ9ைற ஒ�ற� மH, ஒ�றாக� ேபாடாம. ,ஓர+களாக ஓ()� 
ேபாட6� 

 

ச�பா$தி ெச�O& -ைற 
• ச�பா�தி ெச�வத9ெக�ேற தன;யாக ஒ� தவாைவ உபேயாகி�க6�. 

இதிேலேய ேதாைச ?(டா., க�)�பாக ேதாைச ச!யாக வரா,. இத9� ப$) 
(handle) உ5ள தவா சிற0த,. 

• க. ந�றாக� காG�ேபாேத, ஒ� கி�ண�தி. ெந�ைய ஊ9றி அத� மH, 
ைவ�, உ��கி� ெகா5ள6�. 

• ெந��கி�ண�ைத எ"�,வ$(", அதி. Dதலி. திர()ய ச�பா�திய$லி�0, 
ஆர�ப$�, ேபா(" எ"�க ேவ�"�. 

• ச�பா�திைய� க.லி. ேபா(" 2 ெசக�( ைவ�,, ஒ� tweezer (அ�பள� 
ெபா!�க உத6� ) ெகா�" அைத� தி��ப$� ேபாட6�.அ0த� ப�கD� ஒ� 
2 ெசக�( இ��க வ$ட6�. இத9�� ப$ற� 4 Dைற 1 ெசக�( ைவ�, 
தி��ப$� ேபாட6�. 

• இ�ேபா, உ+க5 இட, ைகயா. ஹா�)ைல ப$)�,� I�கி, tweezer ரா. 
ச�பா�திைய எ"�, (இ, எ0த� ப�க� க.லி. இ�0தேதா, அத9� எதி& 
ப�க�ைத ) அ"�ப$. அ�ப)ேய ேநர)யாக ைவ�க6�. அ"�ைப ெப!தாகேவ 
ைவ�க6�. 
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• அ0த� ப�க� ந�றாக உ�ப$ வ��. இ�ேபா, தி��ப$ அ"�த� ப�க�ைத 
அ"�ப$. ைவ�தா., அ,6� உ�ப$ வ��.மிக� சில சமய� ெப!தாக 
உ�பாம. வரலா� தி��ப�தி��ப அைதேய அ"�ப$. இ�ப) ைவ�க� 
Cடா,. க(ைடயாக ஆகி வ$"�. இைத ஒ� த(). ைவ�,, அத� மH, 
மிக� சிறிதள6 ெந�ைய ��னா., D>�க ேத��, எ"�க6�. இேத ேபால 
அ"�த"�த ச�பா�திகைள ெச�,, ஒ�ற� மH, ஒ�றாக ைவ�, ெந�ைய� 
ேத��க6�. கைடசி ச�பா�திய$� மH, ெந� ேத��,, அத� மH, Dதலி. 
ெச�தைத ைவ�, வ$(டா. அத� அ) பாக�திB� ெந� ஒ()�ெகா�" 
வ$"�. ெந� ேச&�காமB� அ�ப)ேய சா�ப$டலா�. இ,தா� phulkaa ச�பா�தி. 

• இ�ப) ெச�த ச�பா�தி, சா�ப$"� ேபா,, ேலய& ேலயராக வ��. நா5 
D>வ,� soft ஆக இ����. 

உ�பலான soft ஆன 9: ெச�O& -ைற 
• இத9�� ேம9Cறிய ேகா,ைம மாைவேய உபேயாக�ப"�த6�. ேவ@ 

எ,6� ேச&�கக ேவ�டா�. இ0த மாைவ� ப$ைச0,, உடேன �! திர() 
வ$டலா�. ஊற ேவ�)ய, இ.ைல. 

• �!கைள திர("�ேபா,, அைவ சி�ன வ(டமாகேவ இ��க ேவ�"�. 
ச�பா�தி ேபால ெப!தாக ெச�ய ேவ�டா�. ெகாFச� த)மனாக இ��த. 
அவசிய�. இ�ேபா, ெகாFச� அகலமான கடாய$. அைர அள6�காவ, 
எ�ெண� ைவ�, ந�றாக� காய வ$ட6�. �! ெச�ய ஆர�ப$�த6ட� 
அ"�ைப ெகாFச� சி�மி. ைவ�க ேவ�"�. 

• ஒ� திர()ய �!ைய எ"�, கா�0த எ�ைணய$. ெம,வாக� ேபா(", 

உடேன அைத� கர�)யா., அ0த எ�ைணய$. ந�றாக அ>�தி 
ைவ�க6�. அ�ேபாேத �! ந�றாக உ�ப$ வ��. உடேன, ப�க+கள;. 
இ�0,, கர�)யா. எ�ெணைய, �!ய$� மH, வா! வ$ட6�. இ�ேபா, 
இ�T� ந�றாக உ�ப$ வ��, அ0த� சி�ன வ(ட� ெப!தாக மாறிவ$"�. 
உடேன தி��ப$� ேபா(", அ0த� ப�கD� எ�ைணைய வா! வ$ட6�. 
கர�)யா. சா��,� ப$)�, ஓர+கைளG� ேவக வ$ட6�. 

• எ�ைணய$� ச�த� அட+கிய6ட�, ேகா.ட� ப$ர6� கல!. வ0த ப$ற�, 

எ"�, ைவ�க6�. நிைறய �!க5 ெச�ய ேவ�) இ�0தா. ,அRவ�ேபா, 
அ"�ைப அைண�, வ$(", �!கைள� திர(), மH�"� எ�ைணைய� 
காயைவ�, ெச�, ெகா5ள6�. ெமா�தமாக ஒேர சமய�தி. 
எ�ைணைய� காயைவ�,� ெச�தா., �! ஹா&( ஆக வர ஆர�ப$���. 
இ�ப)� ெச�தா. ந.ல உ�பலான, soft ஆன �!க5 கிைட���.நா5 
D>வ,� soft ஆகேவ இ����. 
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ேகாப� மசாலா 

 

 
 

 

ேதைவயானைவ: 
• காலி ஃப$ளவ& - 1 ெப!ய க� 
• ெவ+காய� - 1 

• த�காள; - 2 

• உ�	 - ேதைவயான அள6 
• எ�ெண� - 2 ���� 

• மிளகா��I5 – 1 ���� 
• அைர�க� ேதைவயானைவ: 
• ��" - 2 ப9க5 
• இFசி - 1 சி@ ,�" 
• கசகசா, மிள� - 1 ���� 
• ேசா�	, சீரக� – ½ ���� 
• D0தி!�ப��	 – 5 

• ப(ைட - 1 சிறிய ,�" 

 
ெச�-ைற: 
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1. காலிப$ளவைர ப$!�,, ?"ந:!. சிறி, மFச5I5, உ�	 ேபா(" அதி. சிறி, 
ேநர� QMக ைவ�,, ப$ற� எ"�, உபேயாகி�க6�. 

2. அைர�க ேவ�)ய வ9ைற அைர�,� ெகா5ள6�. 
3. ெவ+காய�, த�காள;ைய தன;யாக அைர�,� இத9� உபேயாக�ப"�தலா�. 
4. இ.லாவ$(டா., இைவ இர�ைடG� ெபா)யாக ந@�கிெகா5ள6�. 
5. ஒ� கடாய$., எ�ெண� வ$(", ெபா)யாக ந@�கிய ெவ+காய�ைத� 

ேபா(", ஒ� சி()ைக உ�ைப� ேபா(", ந�� வத�க6�. ப$ற� 
த�காள;ைய� ேபா(" வத�க6�. 

6. இவ9ைற அைர�,� ெகா�டா., எ�ைணய$. அ0த ேப�ைட ேபா(", 

ந�� வத�க6�. 
7. ப$ற�, அைர�, ைவ�,5ள ேப�ைட ேபா(", ேமB� ந�� வத�கி, ?�த� 

ெச�, ைவ�,5ள காலிப$ளவைர� ேச&�,, ந�� வத�கி, த�ண:& ேச&�, 
ேவக வ$ட6�.உ�ைப� ேச&�க6�. 

8. எ.லா� ஒ�றாக� ேச&0, வ��ேபா,, இற�கி ைவ�க6�.கிேரவ$ பத�தி. 
இ��கலா�. 

9. ஒ�றாக� ேசராம. இ�0தா., சிறிதள6 எ0த மாைவ 
ேவ�"மானாB�(அ!சி மா6, ேகா,ைம மா6, ேசாளமா6 ) ேச&�கலா�. 

10. ?ைவயான ேகாப$ மசாலா தயா&. ச�பா�தி�� ஏ9ற ைச( )V இ,. 
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ரவாேகச: 

 
 

 
 
 

ேதைவயானைவ: 
• உ�	மா ரைவ - 1 க� 
• ச&�கைர - 2 க� 
• D0தி! - 25 கிரா� 
• ஏல�கா�, கிரா�	 - சிறிதள6 (ெபா)�த, ) 
• ெந� - ¼ க� 
• ேகச! ப6ட& - 2 சி()ைக 
• த�ண :& - 1 ½ க� 

 

ெச�-ைற: 
1. ஒ� வா.பா�திர�தி. ?"த�ண:& ைவ�,� ெகா5ள6�. 
2. ஒ� கடாய$. 2 ��� ெந� வ$(", D0தி!கைள ேபா(" சிவ�க வ@�,, 

D0தி!ைய ம("� எ"�, ஒ� த(). ைவ�,�ெகா5ள6�. 
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3. அ0த� கடாய$. உ5ள ெந�Gட� ேமB� ஒ� ��� ெந� ேச&�,, 

ரைவைய� ேபா(", சிவ�க வ@�க6�.க�கி வ$ட�Cடா,. இைத 
வ@���ேபாேத, ேகச!�ப6டைரG� ேபா(" வ$ட6�. 

4. இ�ேபா,, தயாராக உ5ள ?"த�ண:ைர எ"�,, அ"�ைப சி�மி. ைவ�,, 

ெகாFச� ெகாFசமாக அ0த ரைவய$� மH, ஊ9றி�ெகா�ேட கிளற6�. 
5. இதிேலேய ரைவ ெவ0, வ$"�. த�ண:& அதிக� ஆனாB� ேட�( ந�றாக 

இ��கா,. �ைறவாக இ�0தா., ேவகா,. 
6. ச&�கைரைய ேச&�க6�. ெந�ைய ேச&�க6�.ஏல�ெபா)ைய� 

ேச&�க6�.வ@�, ைவ�,5ள D0தி!ைய� ேச&�க6�. 
7. ைகவ$டாம. கிளறி, ப�க+கள;. ஒ(டாம. வ��ேபா,, இற�கி ைவ�,� 

ப!மாற6�. 
8. ?ைவயான ரவாேகச! தயா&. 
9. ேதைவயானா. திரா(ைசG� ேச&�கலா�. ச&�கைர அதிக� 

வ$��பமி.லாதவ&க5, 1: 2 �� பதி. 1 ரைவ�� 1 ½ ச&�கைர ேபா("� 
ெகா5ளலா�. 
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உ�� வைட 

 

 
 

 

ேதைவயானைவ: 
• D> உ�0, - 1 க� 
• ப�ச!சி - 2 ���� 
• ப�ைசமிளகா� - 2 

• உ�	 - ேதைவ�ேக9ப 
• எ�ெண� – ெபா!�ெத"�க 

 
ெச�-ைற: 

1. உ�0,� அ!சிG� ேச&�,, க>வ$, ஊற ைவ�க6�. 
2. கிைர�ட!. அைர�தா., மா6 ந�றாக வ��.அதி. அைர���ேபா,, 

ப�ைசமிளகாைய� ேபாட ேவ�டா�. அைர படா,.அைத� தன;யாக 
மி�சிய$. அைர�,, மா6ட� கல�க6�. 
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3. மி�சிய$B� மாைவ அைர�கலா�. ந.ல ைநசாக அைர�,�ெகா5ள6�. 
மாைவ� த�ண:!. ேபா(டா. ,மித�க ேவ�"�.த�ண :& வ$டாம., 

சிறிதள6 ெதள;�, அைர�கேவ�"�. அைர���ேபாேத உ�ைபG� 
ேச&�க6�. 

4. வ$��பD5ளவ&க5, D> மிளைகG� அ�ப)ேய மாவ$. ேபா(" 
ெச�யலா�. 

5. ஒ� கடாய$. நிைறய எ�ைணைய� காய ைவ�,, ஒ� ,ள; மாைவ� 
கி5ள; அதி. ேபா(டா., ேமேல எ>�ப$ வ��. அ,தா� ந�றாக� 
கா�0,5ளத9� அைடயாள�. அதி. வைடகைள த()� ேபா(", அ"�ைப 
சி�மி. ைவ�, ெபா!�, எ"�க6�. 

6. ?ைவயான உ�0, வைட தயா&. 
7. அ!சிையG� ஊற ைவ�, அைர�தா., வைட ந.ல ெமா@ெமா@ெவன 

வ��. 
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ெவ�ல� ெகா;�க ைட - ேமாதக& 

 

ேதைவயானைவ: 
• ப�ச!சி மா6 - 1 க� 
• உ�	 - ¼ ���� 
• எ�ெண� - 2 ���� 

• த�ண :& - 1 ¼ க� 
• பா. - சிறிதள6 (ெதள;�க ) 
• �ரண� ெச�ய: 
• ேத+கா��,�வ. - 1 க� 
• ெபா)�த ெவ.ல� - 1 க� 
• அ!சிமா6 - சிறிதள6 
• D0தி!, பாதா� (வ$��பமி�0தா. ) – ெபா)யாக ந@�கிய, 
• ஏல�ெபா) 

 

ெச�-ைற: 
1. அ!சிைய 1 மண$ ேநர� ேபால ஊற ைவ�,, ந:ைர வ)�,, ஒ� ?�தமான 

,ண$ய$. அைத� பர�ப$ உல&�திய(நிழலி. ) ப$�	, ந.ல ைநசான மாவாக 
(dry grind) அைர�,�ெகா5ள6�. 

2. இைத சலி�,� ெகா5ள6�. 
3. ஒ� அ) கனமான வாணலிய$., த�ண:ைர வ$(", அதி. உ�	, எ�ெண� 

இர�ைடG� ேச&�,, த�ண :& ந�றாக� ெகாதி���ேபா,, அ"�ைப சி�மி. 
ைவ�,, இ0த அ!சிமாைவ அதி. ேபா(", ைகவ$டாம. கிளற6�. க()க5 
இ��க�Cடா,. 

4. இைத இற�கி ைவ�,, சிறி, ஆறிய ப$ற�, அத� மH, சிறிதள6 பா. 
ெதள;�,� ப$ைசய6�. இ�ப)� ெச�வதா., ெகா>�க(ைடய$. வ$!ச. 
வ$டா,. 

5. இவ9ைற சிறிய உ��ைடகளாக எ"�,, அத� ஓர+கைள Dதலி. ந�றாக 
அ>�தி த(ைட ஆ�கி�ெகா5ள6�.ப$ற� ந"வ$B� அ>�தி வ$ட6�. 

6. இதி. தயா!�, ைவ�,5ள ெவ.ல� �ரண�ைத ைவ�,, ஓர+கைள 
எ.லா� ந"வ$. ேச&�,, ஒ� C�	 ேபால ெச�ய6�. 

7. ப$�ன& இவ9ைற எ.லா�, இ(லி� பாைனய$. ேவகைவ�, எ"�க6�. 
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 9ரண& தயா:�க: 
1. ஒ� கடாய$., (வ$��பமி�0தா. ) D0தி!, பாத� ,�"கைள ெந�ய$. 

வ@�,�ெகா5ள6�. 
2. அ0த� கடாய$. 2 ��� த�ண:& வ$(", அதி. ெபா)�த ெவ.ல�ைத� 

ேபா(", அ, கைர0த 6ட� எ"�, வ)க()� ெகா5ள6�. 
3. இ0த வ)க()ய ெவ.ல�ைத, கடாய$. ேபா(", அதி. 

ேத+கா��,�வைல� ேபா(", ஏல�ெபா)ைய� ேபா("� கிளற6�. 
ேத+கா��,�வலி. ,�"கேள இ��க�Cடா, 

4. �றாக� ேச&0, வ��ேபா,, சிறிதள6 அ!சிமாைவ� Iவ$ இற�கி வ$ட6�. 
5. இ0த� �ரண�ைத�தா�, ெகா>�க(ைட ெச�ய உபேயாகி�க ேவ�"�. 
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+�ய< 

 

 
 

 

ேதைவயானைவ: 
• ைமதாமா6 - 3/4 க� 
• அ!சிமா6 - 1 ���� 
• மFச5I5 - 2 சி()ைக 
• சைமய. ேசாடா - 1 சி()ைக 
• உ�	 - 1 சி()ைக 

• எ�ெண� - ெபா!�ெத"�க 
• �ரண� தயா!�க: 
• ேத+கா��,�வ. - 1 க� 
• ெவ.ல� ெபா)�த, - 1 க� 
• ஏல�ெபா) 

• அ!சிமா6 – சிறிதள6 
 

ெச�-ைற: 
1. ெவ.ல�ெபா)ைய, கடாய$. சிறிதள6(1 ��� ) த�ண:& ேச&�, ந:&�க� 

ெச�,, வ)க()� ெகா5ள6�. 
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2. கடாய$. இைத�ெகா(), ேத+கா��,�வ., ஏல�ெபா)ைய� ேச&�,, 

ஒ�றாக� ேச&0, வ��ேபா,, அ!சிமாைவ� Iவ$, கிளறி இற�கி 
ைவ�க6�. 

3. இ,தா� �ரண�. இவ9ைற சிறிய உ��ைடகளாக� ப$)�, ைவ�,� 
ெகா5ள6�. 

4. இதி. இ�ெனா� Dைறயாக, கடைல�ப��ைப ேவக ைவ�,, அதTட�, 

ேத+கா��,�வ., ெவ.ல� ேச&�, அைர�,, அைத அ"�ப$. சிறிதள6 
கிளறி ைவ�,�ெகா�"�, �ரணமாக உபேயாகி�கலா�. 

5. ஒ� பா�திர�தி., ைமதா, அ!சிமா6, உ�	, மFச5I5,சைமய.ேசாடா 
இவ9ைற� ேபா(", ேதாைசமா6 பத�தி. கைர�,� ெகா5ள6�. 

6. கடாய$. எ�ெண� ஊ9றி� கா�0த,�, அதி., �ரண உ��ைடகைள, இ0த 
ைமதா கைரசலி. ந�றாக D�கி எ"�,, ெம,வாக எ�ைணய$. ேபாட6�. 
இத� மH, ேமB� சிறி, மா6 கைரசைல வ$ட6�. 

7. அ"�ைப சி�மி. ைவ�,, தி��ப$ வ$(", ேகா.ட� ப$ர6� நிற� வ0த 
ப$ற� எ"�, ைவ�க6�. சில சமய� மாவ$�, ெவ.ல�தி� த�ைமயா., 

ெவ0த ப$ற��, இ, ெவ5ைள நிற�திேலேய Cட இ����. அ�ப)G� 
இ��கலா�. 

8. ஒ� ஈ()9� 4 உ��ைடகைள� ேபாடலா�. 
9. ?ைவயான இன;�பான ?�ய� தயா&. 
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Lemon Pickle - எGமி6ைச ஊ7கா� 

 
 

 
 

 

ேதைவயானைவ: 
• ப>�த மFச5 நிற எBமி�ச�பழ� - 25 

• மிளகா��I5 - 10 ���� (ேகா	ரமாக ) 
• மFச5I5 - 4 ���� (ேகா	ரமாக ) 
• உ�	 - 8 ���� (ேகா	ரமாக ) 
• ச&�கைர - 2 ���� 
• ெவ0தய�ெபா) - ¾ ���� 
• ந.ெல�ெண� - 200 மி.லி 
• க"�, ெப�+காய� - தாள;�க 

 

ெச�-ைற: 
1. ஒ� ெப!ய பா�திர�தி., ½ பா�திர� வைர ந:ைர நிர�ப$, அதி. ச&�கைரைய� 

ேபா(", அதி., ந�றாக� க>வ$ய எBமி�ச�பழ+கைள� ேபா(", ஒ� 5 
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நிமிட� ெகாதி�க வ$ட6�.ப$ற�, அ"�ைப அைண�,வ$(", பா�திர�ைத 1 
மண$ ேநர�தி9�, அ�ப)ேய Q) ைவ�க6�. 

2. இ�ப)� ெச�வதா., எBமி�ைசய$� கச�	� த�ைம ந:+கி வ$"�. 
எBமி�ைச சிறிதள6 ெவ0,� வ$"�. மி�,� த�ைமGட� இ����. 

3. ஊ@கா� உடேன உபேயாக� ப"�த ேவ�"மானா., அ0த� பா�திர�ைத 10 
நிமிட+க5 Q) ைவ�,� ப$ற� ந@�க6�. 

4. ப$�ன&, அ0த எBமி�ச�பழ+கைள எ"�,, ந@�கி, அத� சா9ைற, ஓரள6 
ம("� எ"�, ேசமி�,� ெகா�" ,ப$ற�, அ0த� பழ+கைள சிறிய 
,�ட+களாக ந@�கி�ெகா5ள6�. ந@���ேபா,, ஒ� த(). ைவ�, 
ந@�க6�. அத� சா@, அ0த� த(). வ$>�. அைதG� எ"�,, 

ஊ@கா���� பய� ப"�தி� ெகா5ளலா�. தைரய$. ப(டா., கைற 
ஆகிவ$"�. 

5. ஒ� ெவ9@� கடாய$., ெவ0தய�ைத க�க வ@�,, அைத� ெபா) ெச�, 
ெகா5ள6�. 

6. ந@�கி ைவ�த எBமி�ச�பழ+கைள ஒ� ெப!ய பா�திர�தி. ேபா(", 

அதி., உ�	, மிளகா��I5, மFச5I5, இவ9ைற� ேபா(", அ0த� 
ப�திர�ைத ஒ� Q) ேபா(" Q), ைகைய Q) ேமB�, பா�திர�தி� 
அ)ய$B� ைவ�,� ெகா�", ந�றாக� �B�க6�. அ�ேபா,தா�, ந�றாக� 
கல���. 

7. ஒ� இ0ேதாலிய� கடாய$. (க.க�தா கடா�), 100 மி.லி அள6 
எ�ைணைய வ$(" ,அதி. க"�, ெப�+காய� தாள;�,, இ0த ஊ@கா�� 
கலைவைய� ேபா(", ந��� கிளற6�. ெவ0தய� ெபா)ைய� ேபாட6�. 

8. அ"�ைப சி�மி. ைவ�,, ஒ� ½ கிளா� த�ண:& வ$ட6�. 
9. 2 நிமிட+க��� ஒ� Dைற கிளறி வ$("� ெகா�ேட இ��க6� 
10. 20 நிமிட+க5 ேபால அ"�ப$. ேவக ேவ�"�.ேதைவயானா., ேமB� 

சிறிதள6 த�ண:& ேச&�க6�. ஆனா. நிைறய ேச&�, வ$ட�Cடா,. 
11. இ�ேபா,, பா�கி உ5ள ந.ெல�ைணைய அ0த ஊ@காய$. வ$ட6�. 
12. ேமB� ஒ� 2 நிமிட� ெகாதி�க வ$(", இற�கி ைவ�க6�. 
13. ஆறின ப$ற�, ந�� ?�த� ெச�, காய ைவ�த பா().கள;. இைத� 

ேபா(", ேமேல ந.ெல�ைணைய வ$(", Q) ைவ�, உபேயாக� 
ப"�த6�... 2, 3 நா(க5 ெவள;ய$ேலேய ைவ�க6�. ந�� ஊறிய ப$ற�, 

ப$!(ஜி. எ"�, ைவ�க6�. 
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இ� ஒ� க�நாடகா 2ெபஷ� ேதாைச. இத< மாைவ� 'ள��க ைவ�க 
ேவ�டா&. மா! அைர$த!ட< ெச��வ�டலா&. இ� ெவ*ைள நிற$தி� தா< 
இ��க ேவ�>&. 
 

ேதைவயானைவ: 
• ப�ச!சி - 1 க� 
• ,�வ$ய ேத+கா� - ¼ க� 
• உ�	 - ேதைவயான அள6 
• எ�ெண� - ?(ெட"�க 

 

ெச�-ைற: 
1. ப�ச!சிைய Dத. நா5 இரேவ ஊற ைவ�, வ$ட6�. அ.ல,, 5 மண$ 

ேநரமாவ, ஊற ேவ�"�. ப$�	, அைத அைர���ேபா,, ,�வ$ய 
ேத+காையG� அதTட� ேச&�,, ந�� ைம�ய அைர�,�ெகா5ள6�. உ�	 
ேச&�, வ$ட6�. இ�ேபா, அ0த மாவான, ந.ல ந:&�க இ��க ேவ�"�. 
இ, எ�ப) எ�றா., அ0த மாைவ� கர�)ய$. எ"�, தி��ப வ$(டா., 

கர�)ய$. மா6 ஒ(டாத அள6 ந:&�க இ��த. ேவ�"�. 
2. இ�ேபா,, அ0த அைர�த மாைவ, ஒ� கர�)ய$. எ"�,, ேதாைச� க.லி., 

அ�ப)ேய ஊ9ற ேவ�"�.ஓர�திலி�0, ந"வ$. ஊ9ற 
ேவ�"�.அ+க+ேக gap இ�0தா., அதி. ேமB� சிறி, மாைவ வ$ட6�. 
இைத, ெர�ல& ேதாைச ஊ9@வ, ேபால ந"வ$. ஊ9றி, அைத ெப!தாக 
ஆ�க� Cடா, (D)யா, ). 

3. ?9றிB� எ�ெண� வ$(", அ0த ேதாைச� க.ைல, ஒ� Q)யா. Q) 
அ"�ைப சி�மி. ைவ�க6�. 

4. ஒ� நிமிட� கழி�,, அ0த Q)ைய� திற0, ,(ேதாைசைய� தி��ப$� ேபாட 
ேவ�டா� ), அ0த ேதாைச அளவ$. மிக6� ெப!யதாக இ��பதா., 

ேதாைச� தி��ப$யா., அைத பாதியாக ம)�,, ப$�	 அைதேய D�ேகாண 
வ)வ$. ம)�,, எ"�,, த(). ைவ�, வ$ட6�. 

5. ந:+க5 non-stick தவா வ$. ெச�தா., அ0த ேதாைசைய, ஒ� ெப!ய த()� 
D� அ�ப)ேய கவ$M�தாB�, அ, த(). வ$>0, வ$"�. ப$�ன& அைத, 

D�ேகாண வ)வ$. ம)�,� ெகா5ளலா�. ந.ல ெம.லியதாக இ���� 
இ0த ேதாைச. 

6. இைத� Eடாக சா�ப$(டா., மிக6� ந�றாக இ����. எ0த ஒ� ச(ன;G� 
ெதா("�ெகா�" சா�ப$டலா� 
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சாதா இ லி & ேதாைச 

 

இ, நா� ெச�G� Dைற. இ0த மாைவேய அைர�த ம@நா5, இ(லியாக6�, 

அத9� ம@நா5 ேதாைசயாக6� ெச�ேவ�.தன;�தன;யாக அைர�பதி.ைல. 
இதி. ெஜRவ!சி, அவ. ேச&�பதா., மிக6� ெம�, ெம�ெத�@, ம.லிைக� 
��ேபால ெவ�ண$ற�தி. இ(லி இ����. என�� ெவ0தய� ேச&�தா., இ(லி 
கிேர நிற�திB�, ேதாைச சிவ�	 நிற�திB� வ�வதா., சாதா இ(லி, ேதாைச�� 
,நா� ெவ0தய� உபேயாகி�பதி.ைல. 
 

ேதைவயானைவ: 
• இ(லி 	>+க. அ!சி - 1 ஆழா�� 
• ப�ைச அ!சி - 1/2 ஆழா�� 
• D> உ�0, - 1 ஆழா�� 
• ெக() அவ. - 1/4 ஆழா�� 
• ெஜRவ!சி - ஒ� ைக�ப$) 
• உ�	 - ேதைவயான அள6 

 

ெச�-ைற: 
1. உ�0ைத� தன;யாக6�, அ!சிக5, அவ., ெஜRவ!சி இைவகைள 

ஒ�றாக6�, Dத. நா5 இர6 ஊற�ேபாட6�. 
2. ம@நா5, உ�0ைத Dதலி. அைர�, வ$(", அைத எ"�, தன;ேய 

ைவ�,வ$(", அத9�� ப$ற�, அ!சிகைள அைர�க6�. அ�ேபா,தா�, 

க.லி. ஒ()�ெகா�"5ள உ�0,� ேச&0,, அ!சிGட� ேச&0, 
ெகா5��. 

3. இ�ேபா, அ!சி அைரப(ட6ட�, மH�"�, அதி. அைர�, ைவ�,5ள 
உ�0ைத� ேபா(", ஒ� 2 நிமிட� அைர�தா., எ.லா� ஒ�றாக ந�� 
கல0, வ$"�. 

4. இதி. உ�	 ேபாட ேவ�டா�. 
5. ம@நா5, ந:+க5 இ(லி ெச�ய� ேதைவயான மாைவ� தன;ேய ஒ� 

பா�திர�தி. ேபா(", அத9�� ேதைவயான உ�ைப ம("� ேபா("� 
ைகயா.ந�றாக� கல0, வ$ட6�. 

6. மHத� உ5ள மாைவ, அ�ப)ேய எ"�, ப$!(ஜி. ைவ�, வ$ட6�. 
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7. இைத எ�ேபா, உ+க��� இ(லிேயா அ.ல, ேதாைசேயா ெச�ய 
ேவ�"� எ�றா., அத9� ஒ� 8 மண$ ேநர� D�	, உ�	 ேச&�,, 

ெவள;ய$. ைவ�,� 	ள;�க ைவ�, உபேயாகி�க6�. 
8. இRவா@, Dதலிலிேய உ�	 ேச&�காம., ப$!(ஜி. ைவ�,, ேதைவயான 

அள6 மா6�� ம("ேம உ�	 ேச&�, உபேயாகி�பதா., எ�ேபா, இ0த 
மாைவ உபேயாகி�தாB�, 	, - ப$ெரV மாவாகேவ இ����. 

9. ஒ� Dைற மா6 அைர�தா., இ0த Dைறைய� ப$�ப9றினா., 2 
வார+க���� Cட ைவ�,� ெகா�", வார�தி. எ.லா நா�� இ(லி 
ேதாைச எ�@ ெச�யாம., இர�" நா5 ம("ேம ெச�,வ$(", 

மHதD5ளைத, ம@வார� Cட ெச�யலா�. இ.லாவ$)., இ0த மாைவ, ேவ@ 
வைகயான இ(லிக5 ெச�வத9��, 	திய மாவாகேவ எ"�, 
உபேயாகி�கலா�. 
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Stuffed Idli 
 

ேதைவயானைவ: 
• இ(லி மா6 
• stuffing ெச�ய: 
• உ�ைள�கிழ+� - 1/4 கிேலா 
• ெப!ய ெவ+காய� - 2 

• த�காள; - 2 

• ப�ைசமிளகா� - 2 

• உ�	 - ேதைவயான அள6 
• அ.ல, உ+க��� வ$��பமான கறிகா�க5. 
• தாள;�க - எ�ெண�, க"�, உ��த�ப��	, ெப�+காய� 

 

ெச�-ைற 

1. உ�ைள�கிழ+� அ.ல, ேவ@ எ0த� கறிகா� உபேயாகி�க ேவ�"ேமா, 

அவ9ைற ேவக ைவ�, எ"�,� ெகா5ள6�. 
2. உ�ைள�கிழ+காக இ�0தா. ம("�, அைத ேதா. உ!�, மசி�,� 

ெகா5ள6�. ம9ற� கறிகா�கைள அ�ப)ேய உபேயாகி�,� ெகா5ளலா�. 
3. கடாய$. எ�ெண� வ$(", க"� ம9றவ9ைற� தாள;�,, ப�ைசமிளகாைய� 

ேபா(", அதி. அ!0, ைவ�,5ள ெவ+காய�ைத� ேபா(" வத�க6�. உ�	 
ேச&�க6�. 

4. ேமB� த�காள;ைய� ேபா(" வத�கி, ப$�ன&, உ�ைள�கிழ+ேகா அ.ல, 
ம9ற கறிகா�கேளா ேபா(" ந�றாக வத�கி, இவ9ைற தன;யாக எ"�, 
ைவ�க6�. 

5. இ�ேபா, stuffing தயா&. 
6. இ�ேபா,, இ(லி த()., ஒ� கர�) இ(லி மாைவ ஊ9றி, அத� மH, இ0த 

stuffing 1 or 2 ���� ைவ�,, அத� மH,, மH�"� ஒ� கர�) இ(லி மாைவ 
ஊ9றி ைவ�க6�. இேத ேபால எ.லா த()B� ெச�ய6�. 

7. இ(லி ெவ0த ப$ற� எ"�,� ப!மாற6�. 
8. ?ைவயான stuffed இ(லி தயா&. 
9. �ழ0ைதக5, தினD� இ(லியா எ�@ அ+கலா��காம. இ��க, இ, 

ேபா�ற கல&ஃ	. இ(லி ெச�, ெகா"�தா., கறிகாG� உடB��� ேச&0, 
வ$"�. 
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ெவ�காய ப�ேகாடா 
 

ேதைவயானைவ 
• ெப!ய ெவ+காய� - 3 

• கடைல மா6 - 1/2 ஆழா�� 
• அ!சி மா6 - 4 ���� 
• மிளகா��I5 - 1/4 ���� 
• உ�	 - 1/4 ���� 
• எ�ெண� - ெபா!�ெத"�க 

 

ெச�-ைற: 
1. ெவ+காய�ைத, கார( சீவ$ைய� ெகா�", ந�றாக� ,�வ$�ெகா5ள6�. 
2. இைத ஒ� ெப!ய பா�திர�தி. ேபா(", அதி. கடைல மா6, அ!சி மா6, 

உ�	 ,மிளகா��I5, கா��சிய எ�ைண ஒ� கர�) வ$(" ந�றாக� 
ப$சிறி� ெகா5ள6�. 

3. த�ண :& வ$ட ேவ�டா�. 
4. சிறி, ேநர�தி. தாேன இளகி� ெகா5��. 
5. கடாய$. எ�ைணைய� காய ைவ�க6�. 
6. இ�ேபா,, அ0த� ப$சிறி ைவ�,5ள கலைவைய ஒ� ,ள; ேபா("� 

பா&�க6�. அ, அ�ப)ேய உ5ளD+கி ேமெல>�ப$ வ0தா., எ�ைண 
ச!யாக� கா�0,5ள, எ�@ ெகா5ளலா�. 

7. இ�ேபா,, சிறி, சிறிதாக, அ0த� கலைவய$லி�0, கி5ள; எ�ைணய$. 
ேபா(", ேகா.ட� ப$ர6� கல!. வ0த6ட� ச�த� அட+கிய6ட� ஒ� 
வ)த(). ைவ�,, ப$ற� ப!மாற6�. 

8. அ"�ைப சி�மி. ைவ�, ெச�தா., ந�றாக ேவ��. 
9. இேத ேபால cabbage பேகாடா6� ,�வ$ ெச�யலா�. 
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மாவ> (வ>மா�கா� ) ஊ7கா� 

 
 

 
 

ேதைவயானைவ: 
• வ"மா+கா� - 1 கிேலா (உ��ைட வ"தா� ந�றாக இ����. ந:ள வ" 

கச�	�த�ைம உைடய, ) 
• க. உ�	 - 200 கிரா� 
• மிளகா��I5 – ஒ� ெப!ய கர�) D>வ,� 
• மFச5I5 - 1 ½ ���� 
• க"� - 4 ���� 
• வ$ள�ெக�ைண - ேதைவயான அள6 

 

ெச�-ைற: 
1. வ"மா+கா�கைள, ந�றாக� க>வ$, அ)ய$. ஓ(ைடக5 உ5ள Cைடய$. 

ேபா(" சா��, ைவ�க6�. அ�ேபா,தா�, த�ண :& ந�றாக வ)G� 
2. இைத Dத. நா5 இரேவ ெச�, ைவ�, வ$ட6�. 
3. ம@நா5, அ0த வ"மா+கா�கைள, ந.ல ஒ� கா�0த ,ண$ ெகா�", 

ெகாFசD� ஈர� பைச இ.லாம. ,ைட�, வ$ட6�. 
4. ஒ� பா�திர�தி., வ$ள�ெக�ைணைய ஊ9றி� ெகா5ள6�. 
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5. இைத எ"�,, ,ைட�, ைவ�த வ"மா+கா�க���� தடவ6�. 
6. க"ைக, ெவ�ய$லி. ந�றாக� காயைவ�,� ெகா5ள6�. 
7. இ�ேபா,, க"ைக, மி�சிய$. ந�றாக ைம�ய அைர�,�ெகா5ள6�. 
8. ப$ற� அதி. த�ண:& வ$(" ந�றாக அைர�,�ெகா5ள6�. 
9. மி�சிய$. க. உ�ைப, ந.ல ெபா)யாக அைர�,�ெகா5ள6�. 
10. இ�ேபா, ஒ� ெப!ய பா�திர�தி., ெகாFச� மிளகா��I5, ெகாFச� உ�	 

(அைர�த,), ெகாFச� க"� கைரச. ,ெமா�த மFச5I5, இவ9ைற ேபா(", 

அத� மH, ெகாFச� வ"மா+கா� (வ$ள�ெக�ைண தடவ$ய, )இவ9ைற� 
ேபாட6�. 

11. ப$ற� மH�"�, அ0த வ"மா+கா� மH, D�ன& ெச�த, ேபாலேவ எ.லா 
ெபா�(கைளG� ேபா(", அத� மH,, வ"மா+காைய� ேபாட6�. 

12. இேத ேபால எ.லா மா+கா�கைளG� ேபா(" D)�, வ$ட6�. 
13. இைத ந.ல ஒ� ெப!ய Q)ைய� ேபா(" Q) வ$ட6�. 
14. இைத ம@நாள;லி�0,, Q)ைய� ப$)�,�ெகா�", பா�திர�ைத, ேமB� 

கீ>மாக� �B�கி வ$ட6�. 
15. தினD� இேத ேபால மற�காம. �B�க ேவ�"�. ஒ� வார� வைர 

�B�க ேவ�"�. 	திதாக ெச�பவ&க5, பா�திர�ைத I�கி �B�க� 
ெத!யாவ$(டா., ஒ� கர�)யா. ேமேலா" கீழாக� கல�க6�.உ�	, கார� 
எ.லா� ந�றாக ஒ�ேசர� கல�க ேவ�"�. 

16. ப$�ன&, சில �ளா� பா().கைள, ந�றாக� க>வ$, ெவ�ய$லி. ஈர� ேபாக 
காய ைவ�,� ெகா5�+க5. அத� Q)க�� ந�றாக� ைகய ேவ�"�. 

17. ப_+கா� ஜா)�கள;B� ேபா(" ைவ�கலா�. 
18. இ0த பா().கள;., தயாரான மாவ"�கைள எ"�,� ேபா(", ஃப$!(ஜி. 

ைவ�,, ஒ� வ�ட� வைர உபேயாகி�க6�. 
19. அதிக அள6 ேதைவ� ப"ேவா&, உ�	, கார� அத9ேக9ப ேபா("� 

ெகா5ள6�. 
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ஜ?வ:சி வடா& 

 

ேதைவயானைவ: 
• ஜRவ!சி - ½ கிேலா 
• ப�ைசமிளகா� - 12 

• உ�	 - 2 ���� 
• எBமி�ச�பழ� - 3 

• 	ள;�	 ேமா& - ஒ� கர�) 
• ெந� - 2 ���� 

 

ெச�-ைற: 
1. ஜRவ!சிைய, ந�றாக அலசி, 1 மண$ ேநர� ேபால ஊற ைவ�க6�. 
2. மி�சிய$. ப�ைசமிளகாைய ந�றாக அைர�,�ெகா5ள6�. 
3. அ"�ப$., அ) கனமான ஒ� ெப!ய பா�திர�தி. ,ஜRவ!சிய$� அளைவ 

வ$ட இர�" மட+� த�ண:& ைவ�,, ந�றாக� ெகாதி�க வ$ட6�. 
4. த�ண :&, ந�றாக� ெகாதி��� ேபா,, ஊற ைவ�த ஜRவ!சிைய, அ0த 

ந:�டேன, அதி. ேபா(", ைகவ$டாம. கிளற6�. 
5. கிள@� ேபாேத, உ�	, அைர�த ப�ைசமிளகா� ,இவ9ைற� ேபா(" வ$ட6�. 
6. ைக வ$டாம. கிளறி�ெகா�ேட இ��க6�. 
7. ஜRவ!சி ெவ0த6ட�, அத� நிற� மா@� (டா&� கிேர ).ெக()யாக ஆ��. 

ேபாக ேபாக இ�T� ெக()யாக ஆ�� 

8. இ�ேபா, இற�கி ைவ�,, சிறிதள6 ஆறிய6ட�, எBமி�ைச� சா@, ேமா&, 

ெந� இவ9ைற வ$ட6�. 
9. எBமி�ைச� சா@ அதிக அள6 ஆகி வ$ட� Cடா,. 
10. உ�	� அதிக� ஆகி வ$ட�Cடா,. இ, ப$ற� ஊறி�ெகா5��. 
11. ந.ல glassy texture & ேட�)9காக, ெந� ேச&�கிேறா�. 
12. இ, ந�றாக ஆறிய6ட�, ஒ� ப$ளா�)� ஷ:(ைட ?�த� ெச�,, அதி. 

ஓர+கள;. பற�காம., க. ைவ�,, ஒ� சி@ கர�) அ.ல, ��னா., 

சி�ன சி�ன ர6�"களாக வ$ட6�. 
13. ெவ�ய$லி. ந�றாக� காயேவ�"�. 
14. மாைலய$., இ0த� கவ!லி�0,, அ0த வடா�ைத, ப$ய$�, எ"�,, ேவ@ 

த("கள;. ேபாட6�. 
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15. இவ9ைற, ம@நாள;. இ�0,, ந�றாக� காG� வைர ெவ�ய$லி. ைவ�, 
எ"�, வ$ட6�. 

16. ப$�ன&, ?�தமான, கா�0த ெப!ய airtight ட�பா�கள;., இ0த� கா�0த 
வடா�ைத ேபா(" ைவ�,, ஒ� வ�ட� வைர உபேயாகி�கலா�. 

17. CM கிள@� ேபா,, ம9ெறா� Dைறய$B� ெச�யலா�. 
18. ஒ� ெப!ய அள6 ��க!., இர�" மட+� த�ண:& ெகா5�� 

பா�திர�தி., இ0த ஊறிய ெஜRவ!சிைய� ேபா(", ேவக வ$டலா�. 
19. அ"�ைப ெப!தாக ைவ�தா., 10 வ$சி. வ�� வைரG�, சி�மி. ைவ�தா., 

7 வ$சி. வ�� வைரG� ைவ�, எ"�தா., ெஜRவ!சி ந�றாக CM 
பத�,�� வ0, வ$"�. 
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ப6ச:சி வடக& 

 

ேதைவயானைவ: 
• ப�ச!சி - 1 கிேலா 
• ெஜRவ!சி - ¼ கிேலா 
• ப�ைசமிளகா� – 10 

• உ�	 - 2 ½ ���� 
 

ெச�-ைற: 
1. ப�ச!சிைய ஊற ைவ�க6�. 
2. ப�ச!சிைய ந�றாக ைமய அைர�,�ெகா5ள6�. 
3. இைத ஒ� நா5 D>வ,� 	ள;�க ைவ�க ேவ�"�. 
4. ெஜRவ!சிைய ஊறவ$ட6�. 
5. ப�ைசமிளகாைய அைர�,�ெகா5ள6�. 
6. ம@நா5, ஒ� ெப!ய, அ) கனமான பா�திர�தி. 1: 2 ½ எ�ற கண�கி. 

த�ண :& வ$(" ,அ, ெகாதி��� ேபா, ,ெஜRவ!சிைய� ேபா(" ,ெகாFச� 
கிளறி வ$(" ,அ"�ைப சி�மி. ைவ�,, இ�ேபா,, அைர�, ைவ�,5ள 
அ!சி மாைவ, ஒ� ைகயா. வ$("�ெகா�ேட, ம@ ைகயா. கிளற 
ேவ�"�. 

7. உ�	, அைர�த ப�ைசமிளகா� இவ9ைற� ேச&�க6�. 
8. சிறிதள6 இைடெவள; வ$(", 2 நிமிட+க��� ஒ� Dைற கிளறி�ெகா�ேட 

இ��க ேவ�"�. ெக()யாக வ�� ேபா,, நிற� மாறி இ�0தா., ெவ0, 
வ$(டைத அறி0, ெகா5ளலா�. 

9. இ�ேபா, இற�கி ைவ�,, ஆறிய ப$ற�, ஒ� ெப!ய ப$ளா�)� கவ!., 

உ+க��� வ$��பமான அ�சி., இ0த ப�ச!சி வடக�ைத� ப$ழி0, 
ெகா5ளலா�. 

10. ந�றாக� காய ைவ�,, airtight ட�பாவ$. எ"�, ைவ�,� ெகா5ள6�. 
11. இ�ெனா� Dைறய$., ப�ச!சி மாைவ (ஊற ைவ�, அைர�காம. ) 

அ�ப)ேய, ெம,வாக� Iவ$� ெகா�ேட கிளறி, ேவகைவ�,� இ0த Cைழ� 
தயா!�கலா�. 

12. இ�ப)� ெச�தா., கைடசிய$. ஆறிய ப$ற�, ஒ� Q) எBமி�ச�பழ� 
சா9ைற� ப$ழி0,, ப$ற� உபேயாக� ப"�த6�. 
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ஆவ�கா� ஊ7கா� 

 

 
 

ேதைவயானைவ: 
• ஆவ�கா� மா+கா� - 1 dozen 

• (இ, ந.ல 	ள;�பாக இ���� ) 
• க. உ�	 - 1 ½ ஆழா�� 
• மிளகா��I5 - 2 ஆழா�� 
• க"� - ¼ ஆழா�� 
• ந.ெல�ெண� - 2 ஆழா�� 
• வ$��பமி�0தா. 
• ெவ0தய� - 1 ���� 
• ெவ5ைள ெகா�ைட�கடைல – 5 ���� 

 

ெச�-ைற: 
1. ஆவ�கா� மா+கா�கைள, கைடய$ேலேய, ஓ("ட� ெவ()� த�வா&க5. 
2. இ�ப) ெவ() வா+கி வ0தா., ப$ற� அைவ எ.லாவ9ைறG� ந�றாக� 

க>வ$, Dத. நா5 இரேவ, அ)ய$. ஓ(ைட உ5ள Cைடய$. ேபா(", 

சா��, ைவ�, வ$ட ேவ�"�. 
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3. இ.லாவ$(டா., ந:+க5 மா+கா�க5 வா+கி வ0,, ந�றாக� க>வ$ய 
ப$�ன&, ஓ("ட� ெவ(ட ேவ�"�. ஒRெவா� ,�டD� ஓ("ட� 
இ��க ேவ�"�. 

4. க"�, ந.ெல�ெண� ,உ�	, இவ9ைற ெவ�ய$லி. ந�றாக� காய ைவ�, 
எ"�க6�. 

5. மிளகா��I5, D)0தவைர, ந:+கேள, ெமஷின;. அைர�ப, ந.ல,. 
இைதG� ெவ�ய$லி. காயைவ�, எ"�,� ெகா5ள6�. 

6. க"ைக ந.ல ைநசாக அைர�,�ெகா5ள6�. 
7. க. உ�ைப ந.ல ைநசாக அைர�,�ெகா5ள6�. 
8. இ�ேபா, ஒ� ெப!ய பா�திர�தி., சிறிதள6 உ�	, க"�� ெபா), 

மிளகா��I5, ந.ெல�ெண�, இெத.லா� Dதலி. ேபா(", அத� மH, 
சிறிதள6 ெவ() ைவ�த மா+கா�கைள� ேபாட6�. 

9. இேத ேபால மH�"� மH�"� ெச�,, ெமா�த ப�ட+கைளG�, பா�திர�தி. 
ேபா(" வ$ட6�. 

10. வ$��பD5ளவ&க5, ப�ைச ெவ0தய�, ப�ைச ெகா�ைட�கடைல, இவ9ைற 
ெமா�த ஊ@கா� மH,� அ�ப)ேய ேபா(" வ$ட6�. 

11. இ�ேபா, அ�ப)ேய கல�காம., ஒ� ?�தமான ெவ5ைள� ,ண$ைய� 
ெகா�" அ0த� பா�திர�தி� ேம. பாக�தி. ேபா(" க() ைவ�, 
வ$ட6�. 

12. ம@நா5, அைத� திற0, அைத அ)ேயா" தைல, கிளறி வ$ட6�. 
13. இேத ேபா. தினD� கிளற6�. ஒ� வார�,�� இ�ப) ெச�, வர6�. 
14. சில �ளா� பா().கைள, ந�றாக� க>வ$, ெவ�ய$லி. ைவ�, 

,(Q)ய$B� Cட ஈர�பத� சிறிதள6 Cட இ��க�Cடா, ) அதி., இ0த 
ஊ@காைய ேபா(", அ>0த Q), ஃப$!(ஜி. ைவ�,, வ�ட�கண�கி. 
உபேயாகி�கலா�. 

15. இதி. D�கியமான வ$ஷய�, இ0த ஊ@கா���, ெசா("� Cட த�ண:&, 

எ0த இட�திB� ேச&�க� Cடா,. ஈர�பத� இ��க�Cடா,. 
16. ெபா,வாக எ.லா��, உ�	, கார�, எ�ைண, இவ9ைற, ஒேர அள6 எ"�,� 

ெகா5வா&க5.உ�	 நாளாக நாளாக ந�றாக ஊ@� எ�பதா., நா� உ�	 
அளைவ� �ைற�,� ேபா"ேவ�. சிறி, நாள;., அள6 ச!யாகி, ந.ல 
ேட�டாக இ����. 

17. ெவ5ைள� ,ண$ இ.லாவ$(டா., கா9@ 	காம., அ0த� பா�திர�ைத Q) 
ைவ�க ேவ�"�. 
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மா�கா� ெதா�8 

 

 

 
 
 

 

ேதைவயானைவ: 
• கிள; Q�� மா+கா� (ெப+க`ரா ) - 2 

• மிளகா��I5 - 5 ���� 

• உ�	 - 4 ���� 
• மFச5I5 - 2 ���� 
• ெவ0தய� I5 - 1/2 ���� 
• தாள;�க - க"�, ெப�+காய� 
• ந.ெல�ெண� - 7 ���� 

 

ெச�-ைற: 
1. மா+காைய, ேதா. சீவ$வ$(", ஒ� ெப!ய பா�திர�தி. ெமா�த 

மா+காையG� சீவ$� ெகா5ள6�. 
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2. ெவ0தய�ைத க�க வ@�,� ெபா)�,� ெகா5ள6�. 
3. ஒ� அ) கனமான வாணலிய$., எ�ைணைய வ$(", க"�, ெப�+காய� 

தாள;�க6�. 
4. அதி. சீவ$ய மா+காைய� ேபா(", அத� மH,, உ�	, மிளகா��I5, 

மFச5I5, ெவ0தய�ெபா), எ.லாவ9ைறG� ேபா(" ந�றாக� கிளற6�. 
5. அ"�ைப மிக6� சி�மி. ைவ�,, ஒ� Q) ேபா(" Qட6�. 
6. அRவ�ேபா, கிளறி வ$ட6�. இ, அ�ப)ேய ேவக ேவ�"�. 
7. நா� சிறி, Cட த�ண:& ேச&�பதி.ைல. எ�ைணய$ேலேய ேவக 

வ$"ேவ�. அ�ேபா,தா� சீ�கிர� ெக("� ேபாகாம. இ����. 
8. ெவ0த ப$ற�, ஆற வ$(", airtight பா()லி. ைவ�,, ப$!(ஜி. ைவ�, 

உபேயாகி�க6�. 
9. ஒ�@ அ.ல, இர�" மாத+க5 வைர க�)�பாக ந�றாக இ����. 
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நா�$த�கா� ஊ7கா� 

 

ேதைவயானைவ: 
• நா&�த+கா� - 1 dozen 

• உ�	 - 1 ஆழா�� 

 

ெச�-ைற: 
1. நா&�த+கா�கைள ந�றாக� க>வ$, சி�ன� சி�ன� ,�ட+களாக ந@�கி� 

ெகா5ள6�. சில& ?�5 ?�ளாக� Cட ந@�கி� ெகா5வ&. நா� சி�ன� 
,�"களாக ந@��ேவ�. 

2. இைத ஒ� ெப!ய பா�திர�தி. ேபா(", உ�ைப� ேபா("� கல�க6�. 
3. பா�திர�ைத Q), ந�றாக� �B�க6�. 
4. அ�ப)ேய ஒ� 4 நா(க���� �B�கி வர6�. 
5. அத� ப$ற� பா&�தா., அதி. உ�பான, ந:& வ$(" இ����. 
6. இ�ேபா,, அ0த ந:ைர வ$(", ெவ@� நா&�த+கா� ,�ட+கைள ம("ேம 

எ"�, ஒ� ெப!ய அகலமான த(" அ.ல, Q+கி. த(" இதி. ைவ�,, 

ெவ�ய$லி. காய ைவ�, எ"�க6�. 
7. இ�ேபா,, அைத மH�"� அ0த உ�	� த�ண:!. ேபா(" வ$ட6�. 
8. இேத ேபாலேவ அ0த உ�	 ந:& த:�� வைர, தினD� ெச�ய ேவ�"�. 
9. ப$ற�, ந�றாக காய ைவ�, (ஆனா. ஈர�பத� இ���� ) ஒ� ப_+கா� 

ஜா)ய$. எ"�, ைவ�க6�. 
10. D�கியமான வ$ஷய�. இைத ��. பா�திர�தி. �ேடா& ெச�, 

ைவ�தா., பா�திர� ஓ(ைட ஆகிவ$"�. கவன�. 
11. இ, 2, 3 வ�ட+க5 Cட ெகடாம. ந�றாகேவ இ����. 
12. சில&, ப�ைச நா&�த+கா� ஊ@காைய வ$��	வ&. 
13. அவ&க5, உ�	 அளைவ� பாதியாக� �ைற�,, மFச5 I5 2 ���, 

ப�ைசமிளகா� ஒ� 10 ேபால ேச&�,, ஒ� பா()லி. ேபா(" ைவ�,� 
ெகா�" உபேயாகி�கலா�. ப�ைசமிளகாைய �@�காக ெவ()G� 
ேபாடலா�.  
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Beetroot - Cucumber Juice 
 

ேதைவயானைவ: 
• ப_(a( - ,�வ$ய, - 1 க� 
• ெவ5ள! - ,�வ$ய, - 1 க� 
• ச&�கைர - ேதைவ�ேக9ப 
• எBமி�ைச சா@ - 2 ���� 
• உ�	 - ஒ� சி()ைக 

 

ெச�Dைற: 
1. ப_(a(ைட ேதா. சீவ$, ந�றாக� ,�வ$�ெகா5ள6�. 
2. ெவ5ள!ையG� அேத ேபால ேதா. சீவ$� ,�வ$�ெகா5ள6�. இத9� 

D�ன&, சிறிதள6 க( ெச�,, கச�	 இ.லாம. இ��கிறதா எ�@ ெச� 
ெச�, ெகா5ள6�. 

3. மி�சிய$., இ, இர�ைடG� ேபா(", ச&�கைர, உ�	 ேச&�,, ந�றாக 
அைர�,�ெகா5ள6�. 

4. ெவள;ய$. எ"�,, அதி. எBமி�ைச சா@ கல0,, ஐ� க()கைள� ேபா(", 

ஜூசாக தர6�. 
5. 5 வய,�� உ(ப(ட� �ழ0ைதக��� ம("�, இைத வ)க()� தர6�. 

ம9றவ&க5 அ�ப)ேய வ)க(டாமேல �)�கலா�. 
6. உடB��� �ள;&�சிG�, ர�த வ$��திG�, இர�ைடG� த�� சிற0த �ள;& 

பான� இ,.  
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-ைள தான�ய சால  

 

ேதைவயானைவ: 
• Dைள வ$(ட பய@, க�	, ெகா�ைட�கடைல (ெவ5ைள ) - 1 க� 
• த�காள; - 1 

• ெவ+காய� - 1 

• உ�	 - ேதைவயான அள6 
• எBமி�ைச� சா@ - 3 ���� 

 
ெச�-ைற: 

1. Beginners ��, தான;ய+கைள Dைள வ$"வ, எ�ப) எ�@ ெத!யாவ$(டா., 

அவ&க��� உத6� ெபா�(" இைத� ெசா.கிேற�. 
2. எ0த தான;ய�ைத Dைள வ$ட ேவ�"� எ�றாேலா, அைத, Dத. நா5 

இரேவ ஊற ைவ�, வ$ட ேவ�"�. 
3. ப$�ன&, ம@நா5, அதி. உ5ள ந:ைர ந�றாக வ)க() வ$(", அ�ப)ேய Q) 

ைவ�, வ$(டா., அ"�த நா5, மிக ந�றாக Dைள வ$(" இ����. 
4. நாளாக நாளாக Dைள ந:�" ெகா�ேட ேபா��. 
5. இ0த Dைள வ$(ட தான;ய+கைள ஒ� க�ப$. எ"�,� ெகா�", அதி. 

ெபா)யாக ந@�கிய /,�வ$ய த�காள;, ெவ+காய� இர�ைடG� அதTட� 
கல0, வ$ட6�. 

6. உ�ைப� ேச&�க6�. 
7. இவ9றி� மH,, எBமி�ைச� சா9ைற வ$("� கல0, ப!மாற6�. 
8. இைத அ�ப)ேய6� சா�ப$டலா� ,சா�பா()9�� ெதா("� ெகா�"� 

சா�ப$டலா�. 
9. ��ைம தர�C)ய, இ,. 
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மா�ைள - கா�< ெர�தா 

 

ேதைவயானைவ: 
• உதி&�த மா,ைள D�,�க5 - 1/2 க� 
• ேசாள� (இைத உதி&�,� ெகா5ள6� ) - 1/2 க� 
• 	ள;�காத தய$& - 1 க� 
• உ�	 - ேதைவயான அள6 
• ெகா�தம.லி – சிறிதள6 

 
ெச�-ைற:  

1. ேசாள�ைத, உதி&�,, ேவக ைவ�,� ெகா5ள6�. 
2. தய$ைர� கைட0, ெகா�" ஒ� க�ப$. எ"�,� ெகா5ள6�. 
3. இ0த� தய$!., மா,ைள D�,�க5, ேவக ைவ�த� ேசாள� இர�ைடG� 

கல�க6�. 
4. உ�ைப� ேச&�க6�. 
5. ெகா�தம.லிைய ெபா)யாக க( ெச�, ேபாட6�. 
6. வ$��பD5ளவ&க5, காலா நம� (க��	 உ�	 ப6ட& - இ, ஜிக&த�டா 

ேபா�றவ9@�� உபேயாக� ப"�,வ, ) சிறிதள6 ேச&�,� ெகா5ளலா�. 
7. ��ைமைய� தர�C)ய, ெர�தா தயா&. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

www.penmai.com  74 

 

JV_66’s @ Jayanthy’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

 

ெலம< – பா�லி ஜூ2 

 

ேதைவயானைவ: 
• ெலம� - 2 

• பா&லி - ½ க� 
• ச&�கைர - 1/2 க� அ.ல, ேதைவயான அள6 

• உ�	 - ஒ� சி()ைக 
ெச�-ைற: 

1. பா&லிைய நிைறய� த�ண:& வ$(" ேவக ைவ�,� ெகா5ள6�. 
2. அ0த� த�ண:ைர வ)க() எ"�,� ெகா5ள6�. 
3. 2 ெலம� கைள� ப$ழி0, சா9ைற எ"�,� ெகா5ள6�. 
4. இைத பா&லி� த�ண:!. கல0,, ச&�கைர, ம9@� உ�	 இர�ைடG� 

ேச&�,, ந�றாக� கல0, ஃப$!(ஜி. ைவ�, வ$ட6�. 
5. �ள;&0த6ட� ப!மாற6� அ.ல,, ஐ� ேபா("� ப!மாற6�. 
6. பா&லி யான,, ெவ�ய$லினா. ஏ9பட� C)ய ந:&� க"�ைப� �ைற�,, 

சி@ந:& எள;தாக� ப$!ய உத6�. அதனா., இ0த ஜூ�, ெவ�ய$B�� மிக6� 
ஏ9ற, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

www.penmai.com  75 

 

JV_66’s @ Jayanthy’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

 

8டமிளகா� – பய7 சால  

 

ேதைவயானைவ: 
• Dைள� க()ய பய@ - 1 க� 
• சிவ�	� �ைடமிளகா� – 1 

• ப�ைச� �டமிளகா� - 1 

• மFச5 �டமிளகா� - 1 

• உ�	 - ேதைவயான அள6 
• எBமி�ைச� சா@ - 3 ���� 

• மிள��I5 - சிறிதள6 
 

ெச�-ைற: 
1. எ.லா� �டமிளகா�கைளG� ெம.லியதாக, ந:ள வா�கி. அ!0,� 

ெகா5ள6�. 
2. ஒ� ப6லி., இைத� ேபா(", Dைள� க()ய பயைறG� ேபாட6�. 
3. உ�	, எBமி�ைச� சா@ இர�ைடG� ேச&�க6�. 
4. மிள��Iைள� Iவ6�. 
5. எ.லாவ9ைறG� ந�றாக� கல�க6�. 
6. இ�ேபா, ந.ல ச�தான, ?ைவயான, ெவய$B�ேக9ற சால( தயா&. 
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Mint rice 

ேதைவயானைவ: 
• சாத� - ½ ஆழா�� 
• 	தினா - ½ க(" 
• ெகா�தம.லி - ¼ க(" 
• ெப!ய ெவ+காய� – 1 

• ,�வ$ய ேத+கா� - 3 ���� 
• Frozen ப�ைச� ப(டாண$ - 3 ���� 

• வரமிளகா� - 3 

• இFசி - 1 சி@ ,�" 
• ��" - 2 or 3 ப9க5 
• உ�	 - ேதைவ�ேக9ப 
• எ�ைண - 4 ���� 

• தாள;�க - க"�, கடைல, உ��த�ப��	க5, ெப�காய�. 
 

ெச�-ைற: 
1. சாத�ைத, உைற�பாக வ)�,� ெகா�", ஒ� ெப!ய ப6லி. பர�ப$ ஆற 

வ$ட6�. ெகா�தம.லி, 	தினாைவ அலசி எ"�க6�. 
2. ெகா�தம.லி, 	தினா, ேத+கா��,�வ., இFசி ,மிளகா� ,உ�	, இைவ 

எ.லாவ9ைறG�, ப�ைசயாக மி�சிய$. அைர�,� ெகா5ள6�. 
3. வ$��பD5ளவ&க5, ��ைட இேதா" அைர�கலா�, இ.லாவ$(டா. ந?�கி, 

வத���ேபா, ேச&�கலா�. 
4. Frozen ப(டாண$ைய, எ"�, சிறிதள6 ?" ந:!. ஒ� 2 நிமிட� ேபால 

ெகாதி�க வ$ட6�. அ, ெம�ெத�@ ஆகிவ$"�.(அவ� இ���� நா(). 
இ,தா� கிைட���. நா� கா�0த ப(டாண$ைய ேவக ைவ�,� Cட 
உபேயாகி�கலா� ) இ�ேபா, ஒ� கடாய$., எ�ைணைய வ$("(அவ� Olive 

oil உபேயாகி�பானா�....நா� ந.ெல�ெண� உபேயாகி�கலா� ),க"�, 

ப��	க5, ெப�+காய� தாள;�,, அதி. ெபா)யாக அ!0த ெவ+காய�ைத� 
ேபா(" சிறி, வத�கி, ேமB�, அைர�, ைவ�,5ள ேப�(ைட� ேபா(", 

ப�ைச வாசைன ேபா�� வைர வத�க6�. இ�ேபா,, அ0த frozen 

ப(டாண$ைய� ேபா(" ேமB� வத�க6�. இ�ேபா,, சாத�ைத அதTட� 
கல0,, ஒ� இர�" நிமிட� ந�றாக� கிளறி எ"�, வ$ட6�. ?ைவயான 
மி�( ைர� தயா&. 
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ச<னா – கீைர மசாலா 

 

ேதைவயானைவ: 
• ச�னா - 1 க� 
• வ$��பமான கீைர - 1 க(" 
• த�காள; (ெப!ய, ) - 2 

• ��" - 4 ப. 
• மிளகா��I5 - 2 ���� 
• மFச5I5 - ¼ ���� 
• தன;யா�I5 - 1 ���� 
• உ�	 - ேதைவயான அள6 
• எ�ைண - 4 ���� 
• தாள;�க: 
• சீரக�, ப(ைட. 

 

ெச�-ைற: 
1. ச�னாைவ, ஊற ைவ�, ,��கைர சி�மி. ைவ�, ந�றாக ேவக ைவ�,� 

ெகா5ள6�.சிறிதளேவ த�ண:& ேச&�, ேவக ைவ�க6�. 
2. வ$��பமான கீைரைய, ந�றாக அலசி, ெபா)�ெபா)யாக ந@�கி�ெகா5ள6�. 
3. த�காள;ைய, ஓரள6 ெப!தாக ந@�கி�ெகா5ள6�. 
4. ஒ� கடாய$., எ�ைண வ$(", சீரக�, ப(ைட இர�ைடG� ேபா("� 

தாள;�,, அ"�ைப சி�மி. ைவ�, ,அதிேலேய, மிளகா��I5, மFச5I5, 

தன;யா�I5 ஆகியவ9ைற� ேச&�க6�.��ைட ந�றாக ந?�கி� 
ேச&�க6�. 

5. த�காள;ைய� ேச&�க6�. உ�ைப� ேச&�க6�. ந�றாக வத�க6�. 
6. இ�ேபா,, ெபா)யாக அ!0த கீைரைய� ேச&�,, சி�மி. ைவ�,, ந�றாக 

வத�க6�. 
7. இைவ வத+கிய ப$ற�, ேவக ைவ�த ச�னாைவ, ந:�ட� ேச&�,� கிளற6�. 
8. ேச&0தா&�ேபா. வரேவ�"� எ�றா., அத� மH,, சிறிதள6 ,ேசாளமா6 

அ.ல,, ேகா,ைம மா6 Iவ$, ஒ� நிமிட� கழி�,, இற�கி� ப!மாற6�. 
9. ச�பா�தி�� சிற0த ைச()V இ,. 
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அ�பள� 8ழ&' 

 

ேதைவயானைவ: 
• 	ள; - எBமி�ைச அள6 
• சா�பா& ெபா) - 1 1/4 ���� 
• உ�	 - 3/4 ���� 
• க"�, ெவ0தய�, உ��த�ப��	, கடைல�ப��	, ெப�+காய� - இைவ 

தாள;�க 
• ந.ெல�ெண� - 2 ���� 
• வர மிளகா� - 1 

• நD�த அ�பள� - ெப!தாக இ�0தா. 2, சி�னதாக இ�0தா. 4 

 

ெச�-ைற: 
1. இ0த� �ழ�	 ெச�வத9�, தா� எ,6� ேதைவ இ.ைல. அத9� 

பதி.தா�, அ�பள� ேபா"கிேறா�. 
2. 	ள;ைய, Dத. நா5 இரேவ த�ண:!. ஊற ைவ�, வ$ட6�. இ.ைல, 

அ�ேபா,தா� ஊற ைவ�க ேவ�"� எ�றா., ?" ந:!. ஒ� 10 நிமிட� 
ஊற ைவ�தா. ேபா,�. 

3. ஒ� வாணலிய$., ந.ெல�ைணைய வ$(", அதி. க"�, உ��த� ப��	, 

கடைல�ப��	, ெப�+காய� (க() ), இெத.லா� ேபா(", ெவ)�க 
ஆர�ப$�த 6ட�, வர மிளகாைய� ேபா(", அ"�ைப� சி�மி. ைவ�,, அதி. 
சா�பா& ெபா)ைய� ேபாட6�. 

4. உடேன சிறிதள6 த�ண:ைர வ$ட6�. 
5. இ�ேபா,, அ"�ைப� ெப!தாக ைவ�,� ெகா5ளலா�. 
6. அதி., கைர�,, வ)க()ய, 	ள;�த�ண:ைர வ$ட6�. உ�	 ேச&�க6�. 
7. இதி. ேமB� ஒ� 1 1/2 ட�ள& த�ண:ைர� ேச&�க6�. 
8. அ�பள� கிறி��பாக இ.லாம., ஒ� 2 மண$ ேநர� ெவள;ய$. ைவ�தா. 

நD�, வ$"�. 
9. ந�றாக� ெகாதி�,� ெகா�)���� ேபா,, அ�பள+கைள எ"�,, சிறிய 

,�"களாக, அதாவ, triangle or square, இ0த shape கள;. ஓரள6 ெப!ய 
,�"களாக (ெபா)யாக ெச�ய ேவ�டா� )ெச�,, அ0த� ெகாதி�,� 
ெகா�)���� �ழ�ப$. ேபாட6�. 

10. இைத கி(டத(ட இற��� சமய�தி. ேபா(டா. Cட பரவாய$.ைல. 
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11. �ழ�	 ெக()யாக ஆன6ட�, இற�க6�. 
12. இ, வ$�தியாசமான, தாTட� C)ய �ழ�	. அ�பள� நD�,� ேபானா., 

கவைல� படாம., இ0த� �ழ�ைப ெச�, வ$டலா�. 
13. உ�ைப� ெகாFச� �ைறவாகேவ ேபாட6�. அ�பள�தி. உ5ள உ�ைப 

இ0த� �ழ�	 இ>�,� ெகா5��. 
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பாசி�ப��'� 8ழ&' (ெபா:$த� 8ழ&' ) 
 

 
 

ேதைவயானைவ: 
• 	ள; - ஒ� சிறிய ெந.லி�கா� அள6 
• பாசி�ப��	 - 1 க� 
• சா�பா&ெபா) - ½ ���� 
• உ�	 - ேதைவயான அள6 
• ப�ைசமிளகா� - 3 

• தாள;�க - க"�, ெப�+காய�, ெவ0தய� தா�க5 
• ேத+கா�,�வ. - 2 ���� (வ$��பமி�0தா. ) 

 

ெச�-ைற: 
1. பாசி�ப��ைப, ந�றாக ேவக ைவ�,� ெகா5ள6�. 
2. ஒ� கடாய$., எ�ைண ஊ9றி, க"�, ெவ0தய�, ெப�+காய� ேபா("� 

தாள;�,� ெகா5ள6�. 
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3. இத� மH,, சா�பா& ெபா) ேபா(", ெவ+காய�, த�காள; ேச&�பதாக 
இ�0தா., அைத� ேச&�, வத�கி, ம9ற தா�கைளG� ேச&�, வத�க6�. 

4. ப�ைசமிளகாைய, D>தாக ,�@�காக� கீறி இதி. ேச&�க6�. 
5. 	ள;ைய� கைர�, அதி. ஊ9ற6�. ேமB� ஒ� 1 ½ ட�ள& த�ண:& 

ேச&�க6�. உ�	 ேச&�க6�. 
6. ந�றாக� ெகாதி�,� ெகா�)����ேபா,, ேவக ைவ�த பாசி�ப��ைப� 

ேச&�க6�. 
7. வ$��பD5ளவ&க5, ேத+கா�,�வ., ப�ைசமிளகா� ேச&�, ப�ைசயாக 

அைர�,, ேச&�கலா�. 
8. இ�ப)� ெச�வதாக இ�0தா., ப�ைசமிளகாைய� கீறி ேபாட ேவ�டா�. 
9. சில&, இ0த ெபா!�த �ழ�	��, 	ள; ேச&�க மா(டா&க5.நா� 	ள; ேச&�,, 

த�காள;, ேச&�காம., ேத+கா� அைர�, வ$டாம. ெச�ேவ�. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

www.penmai.com  82 

 

JV_66’s @ Jayanthy’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

 

திC� ேமா� 8ழ&' 

ேதைவயானைவ: 
• 	ள;�த ேமா& - 2 க� 
• கடைல மா6 - 3 ���� 
• ப�ைசமிளகா� - 3 

• உ�	 - ேதைவயான அள6 
• தா�க5 

 

ெச�-ைற: 
1. ேமா!., கடைலமாைவ� ேபா(", ந�றாக� க() இ.லாம. கல0, 

ெகா5ள6�. 
2. அதி., உ�	 ,ெப�+காய� ஆகியவ9ைற� ேச&�க6�. 
3. தா�க5 ேச&�பதாக இ�0தா., அைத� தன;யாக ேவக ைவ�,� ேச&�க6�. 

ெரா�ப அவசரமாக இ�0தா., தா�க5 ேச&�காமB� ெச�யலா�. 
4. இ0த� கலைவைய அ"�ப$. ைவ�,, கல0,, dைர�,� ெபா+கி வ��ேபா, 

இற�கி வ$ட6�. 
5. ஒ� வாணலிய$., எ�ைண வ$(", க"�, ெபா)யாக ந@�கிய ப�ைசமிளகா� 

ஆகியவ9ைற தாள;�,� ெகா(ட6�. 
6. இ�ேபா, உடன) (தி�& ) ேமா&�ழ�	 தயா&. 
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ேமா� 8ழ&' 

 

இைத� பல வ�த�கள�� ெச�யலா& 
-த� வைக  

 

ேதைவயானைவ: 
• 	ள;�த ேமா& - 2 க� 
• ,வர�ப��	 - 3 ���� 
• கடைல�ப��	 – 2 ���� 
• ப�ைசமிளகா� – 3 

• சீரக� - 1 ½ ���� 
• ேத+கா� ,�வ. - 3 ���� 
• உ�	 - 1 ���� 

• மFச5I5 - 1 சி()ைக 
• தாT�� ஏ9ற கறிகா� 

• க"�, ெப�+காய�, - தாள;�க 
ெச�-ைற: 

1. எ0த� காைய� தானாக� ேபாட� ேபாகிற:&கேளா, அைத� தன;யாக ேவக 
ைவ�,� ெகா5ள6�. ெவ�ைட�காைய, எ�ைணய$. வத�கிG� 
உபேயாகி�கலா�. இ, க��பாக மாறிவ$டலா�. 

2. ப��	கைள ஊறைவ�,� ெகா5ள6�. 
3. மி�சிய$., சீரக�, ப�ைசமிளகா�, ேத+கா��,�வ., ஊறைவ�த ப��	க5, 

இவ9ைற ந�� ைமய அைர�,�ெகா5ள6�. 
4. ேமா!. ,உ�	, ெப�+காய�, மFச5I5, அைர�, ைவ�,5ள ேப�(, ேவக 

ைவ�த� தா�க5, இைவ எ.லாவ9ைறG� ேபா(", ந�றாக� கல�க6�. 
5. இைத இ�ேபா, அ"�ப$. ைவ�,, ெகாதி�க ஆர�ப$���ேபா, மH�"� 

ந�றாக� கல�கி, ேமB� dைர�,� ெபா+கி வ��ேபா,, இற�கி ைவ�,, 

ெகா�தம.லி Iவ6�. 
6. க"� தாள;�,� ெகா(ட6�. 
7. ப��	 உ��ைடகைள ஆவ$ய$. ேவக ைவ�,�, இத9�� தானாக� 

ேபாடலா�. 
8. இ0த Dைறய$.தா� நா� ேமா&�ழ�	 ெச�வ,. 
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இர�டாவ� வைக 

ேதைவயானைவ: 
• 	ள;�த ேமா& - 2 க� 
• அ!சி மா6 - ½ ���� 
• தன;யா - ½ ���� 
• உ��த�ப��	 - ½ ���� 
• ெவ0தய� - ¼ ���� 
• வரமிளகா� - 1 

• ப�ைசமிளகா� - 2 

• ேத+கா��,�வ. – 2 ���� 
• உ�	 - ேதைவயான அள6 

• மFச5I5 - ஒ� சி()ைக 
• க"�, ெப�+காய� - தாள;�க 
• தா�க���� கறிகா� 

 

ெச�-ைற: 
1. தா�கைள ேவக ைவ�,� ெகா5ள6�. 
2. தன;யா, உ��த�ப��	, வரமிளகா�, ெவ0தய�, ஆகியவ9ைற, வாசைன ேபாக 

வ@�க6�. 
3. இேதா", ப�ைசமிளகா�, ேத+கா��,�வ. இவ9ைறG� ேச&�,, மி�சிய$. 

ந�� அைர�,�ெகா5ள6�. 
4. ேமா!., மFச5I5, ெப�+காய�, உ�	, அைர�, ைவ�,5ள ேப�(, ேவக 

ைவ�த தா�க5, இவ9ைற� ேச&�க6�. 
5. அ"�ப$. ைவ�,, ந�� dைர�,� ெபா+கி வ��ேபா,, இற�கி, 

ெகா�தம.லி Iவ$, க"� தாள;�,� ெகா(ட6�. 
6. இெத.லா� எ� அ�மா என��� ெசா.லி� ெகா"�த ம9ற வைகக5. 

ஆனா. எ� வ :()ன���, Dத. வைகதா� ப$)�த�. 
 

R<றாவ� வைக ேமா� 8ழ&'  

ேதைவயானைவ: 
• 	ள;�த ேமா& - 2 க� 
• சீரக� - ½ ���� 
• ேத+கா��,�வ. – 3 ���� 
• வரமிளகா� - 2 
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• மFச5I5 - ஒ� சி()ைக 

• உ�	 - ேதைவயான அள6 
 

ெச�-ைற: 
1. ேத+கா��,�வ., வரமிளகா�, சீரக�, இவ9ைற� ப�ைசயாக, மி�சிய$. 

அைர�,�ெகா5ள6�. 
2. ேமா!., உ�	, மFச5I5, ெப�+காய�, ேவக ைவ�த தா�க5 ேச&�,, இ0த 

அைர�, ைவ�த ேப�(ைடG� ேச&�,� கல�க6�. 
3. அ"�ப$. ைவ�,, ந�றாக� கல0,, dைர�,� ெபா+கி வ��ேபா,, இற�கி 

வ$ட6�. 
4. க"� தாள;�,, ெகா�தம.லி Iவ6�. 
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மிள8 8ழ&' 

 

 
 

ேதைவயானைவ: 
• 	ள; - எBமி�ைச அள6 
• மிள� - 1 1/4 ���� 
• வரமிளகா� - 2 ���� 
• உ��த�ப��	 – 1 ���� 
• ,வர�ப��	 - 1 ���� 
• ெப�+காய�, உ�	 - ேதைவயான அள6 

• ெவ.ல� (ேதைவயானா. ) – சிறிதள6 
• ��" – 4 ப. 
• ந.ெல�ைண - 3 ���� 

• க"� - தாள;�க 
• உ�	 - ேதைவயான அள6 

•  
ெச�-ைற: 

1. ஒ� வாணலிய$. ,மிள�, வரமிளகா�, இர�" ப��	க5, ஆகிவ9ைற, ப�ைச 
வாசைன ேபாக வ@�,� ெகா�", மி�சிய$., ந�றாக அைர�,�ெகா5ள6�. 
ந:& வ$("� அைர�,�ெகா5ள6�. 
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2. ��ைட இதTட� ேச&�,� அைர�, ெகா5ளலா�, இ.லாவ$(டா., 

அ�ப)ேய ந?�கி, �ழ�ப$. ேபா("� ெகாதி�க வ$டலா�, 

வ$��பமி.லாதவ&க5 ��" ேச&�காமB� ெச�யலா�. 
3. அேத வாணலிய$., க"�, ெப�+காய� தாள;�,, ப$�ன&, 	ள;ைய� கைர�, 

ஊ9றி, உ�	, ேச&�,� ெகாதி�க வ$ட6�. 
4. இ�ேபா,, அைர�, ைவ�,5ள வ9ைற, அ0த 	ள;�த�ண:!. ேச&�,, ந�� 

ெகாதி�க வ$ட6�. 
5. ந�றாக ேச&0, வ��ேபா,, வ$��பD5ளவ&க5, சிறிதள6 ெவ.ல� 

ேச&�,� ெகா5ள6�. ேமB� சிறி, ெகாதி�த 6ட�, இற�கி ைவ�,, 

க�ேவ�ப$ைலைய க( ெச�, ேபாட6�. 
6. ெரா�ப� காரமாக இ���� எ�@ ேதா�றினா., ெவ.ல� ேச&�க6�. 
7. இ, ம��,வ �ண� ெகா�ட �ழ�	. மாத� ஒ� Dைறயாவ,, இைத� 

ெச�, உ�பதா., நம, வய$@ ?�தமைடG�. வ$ஷ+கைள Dறி��� 
த�ைமGைடய, மிள� எ�பைத ந:+க5 அறிவ :&க5. 
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அைர$�வ� ட சா&பா� - ேஹா ட� சா&பா�   

ேதைவயானைவ: 
• 	ள; - எBமி�ைச அள6 
• சா�பா&ெபா) - 1 ���� 

• உ�	 - ேதைவயான அள6 
• ெப�+காய� - சிறிதள6 
• ,வர�ப��	 - 1/2 க� 

• எ�ைண - 3 ���� 
• க"�, ெவ0தய� - தாள;�க 
• சி�ன ெவ+காய� - 100 கிரா� 

• D�+ைக�கா� – 2 (வ$��பமி�0தா. ) 
• க�த!�கா�, ெவ�ைட�கா� - தா�க5 

அைர$��ெகா*ள: 
• தன;யா - 2 ���� 
• உ��த�ப��	 - 1 ���� 
• கடைல�ப��	 - 3 ���� 
• வரமிளகா� - 3 

• ேத+கா��,�வ. - 3 அ.ல, 4 ���� 

 

ெச�-ைற: 
1. Dதலி. ஒ� வாணலிய$., எ�ைண வ$டாம., 

அைர�க�ெகா"�,5ளவ9ைற, ேத+காைய� தவ$ர, எ.லாவ9ைறG� 
வாசைன வ��வைர வ@�,, ப$�ன& ேத+காGட�, அைர�,�ெகா5ள6�. 
இத9�, Dதலி. அ�ப)ேய dry யாக அைர�,� ெகா�", ப$�ன& த�ண:& 
வ$(" அைர�,�ெகா5ள6�. அ�ேபா,தா�, ந�� அைரப"�. 

2. ப$�ன& அேத வாணலிய$., எ�ெண� வ$(", க"�, ெவ0தய� தாள;�,, 

உ!�த சி�ன ெவ+காய�ைத� ேபா(" சிறி, ேநர� வத�க6�. 
3. இ�ேபா, சா�பா&ெபா)ைய� ேபா(", அத�ேம., தா�கைள� ேபா(" சிறி, 

வத�கி, 	ள;�த�ண:ைர வ$ட6�, உ�ைப ேச&�க6�. 
4. நா� இேதா", D�+ைக�காைய� ேபா"வதி.ைல. அ, ேவகா,. அதனா., 

அைத� தன;யாக ேவக ைவ�,, இதTட� ேச&�, வ$"ேவ�. 
5. ,வர�ப��ைப� தன;யாக� �ைழய ேவக ைவ�,, இதTட� ேச&�க6�. 
6. கா�க5 ெவ0த6ட�, இ�ேபா, அைர�, ைவ�,5ளைத� ேபா(", ேமB� 2 

நிமிட� ெகாதி�க வ$(" இற�கி ைவ�,, ெகா�தம.லி Iவ6�. 
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ப��' உ��ைட� 8ழ&' 

 

ேதைவயானைவ: 
• உ��ைட ெச�ய: 
• ,வர�ப��	 - 1 க� 
• அ!சிமா6 - 4 ���� 
• ந.ெல�ெண� - 1/4 க� (?மா& 8 ��� ) 
• ெகா�தம.லி - சிறிதள6 
• வரமிளகா� - 4 

• உ�	 - ேதைவயான அள6 
• �ழ�	 ெச�ய: 
• 	ள; - எBமி�ைச அள6 
• சா�பா& ெபா) - 1 1/4 ���� 
• உ�	 - 1 ���� 
• தாள;�க - க"�, ெவ0தய�, ெப�+காய� 
• ெகா�தம.லி – சிறிதள6 

 
ெச�-ைற: 

1. Dத. நாேளா அ.ல, 2 மண$ ேநரேமா, ,வர�ப��	, மிளகா� 
ஆகியவ9ைற ஊறைவ�,, உ�	 கல0,, த�ண:ைர வ)�, மி�சிய$. 
அைர�,�ெகா5ள6�. 

2. அ"�ப$. ,ஒ� ெப!ய அகலமான பா�திர�தி. ,தாள;�,வ$(", 	ள;�த�ண:&, 

சா�பா&ெபா), உ�	 கல0,, �ழ�ைப� ெகாதி�க வ$ட6�..... 
3. இ�ேபா, அைர�த ப��	 வ$>ைத, ஒ� பா�திர�தி. எ"�,� ெகா�" 

,அதி. அ!சிமா6, ந.ெல�ெண�, ெகா�தம.லி, இவ9ைற� கல0,, 

உ��ைடகளாக� ப$)�,� ெகா5ள6�. 
4. கைடசிய$. பா�திர�தி. ஒ()� ெகா�" இ���� மாைவ வழி�,, 

உ��ைட ெச�யாம., அதி. ம("� சிறிதள6 த�ண:& ஊ9றி தி� solution 

ஆக ைவ�,� ெகா5ள6�.... 
5. இ�ேபா,, �ழ�	 ந�றாக� ெகாதி��� ேபா,, அ"�ைப சி�மி. ைவ�,, 

இர�" இர�" உ��ைடகளாக� ேபாட6�.... 
6. Dத. இர�" உ��ைட, ெவ0த ப$ற�, ேமேல மித���....அ�ேபா,, அ, 

ெவ0, வ$(ட, எ�@ ெத!0, ெகா5ளலா�....இ�ேபா, அ"�த இர�" 
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உ��ைட.....இேத ேபால எ.லா உ��ைடகைளG� ேபா(", எ.லா� 
மித0, வ�� ேபா,, இ�ேபா,, அ0த கைர�, ைவ�,5ள, தி� solution ஐ 
அ0த� �ழ�ப$. வ$(" வ$டலா�.....�ழ�	 இ�ேபா, ந.ல தி�காக ஆகி 
வ$"�.....இ.லாவ$(டா., ஒ�ேவைள, �ழ�	 த�ண:ராக இ��க வா��	 
உ5ள,..... 

7. ஒ� 2 நிமிட�தி. �ழ�ைப இற�கி ைவ�,, ெகா�தம.லி Iவ6�....... 
8. இ0த வைக ப��	 உ��ைட, உைடயாம. இ����. இ, உைடயாம. 

இ��கேவ, நா� கடைல�ப��	 ேச&�பதி.ைல..... 
9. அேத ேபால சில&, இ0த உ��ைடகைள, இ(லி� பாைனய$. ேவக ைவ�,� 

ேபா"வ&......இ, சா�ப$ட� க)னமாக இ��கலா�..... 
10. அ!சிமா6 ேபா"வதா., உ��ைட உைடயா,....இதி. இRவள6 

ந.ெல�ெண� வ$"வ,, அ0த அ!சிமாவ$னா., ேட�( மாறாம., ந.ல 
?ைவயாக இ��க�தா�..... 

11. இெத.லா�, நா� பல experiment ெச�த ப$ற� க�"ப$)�த Dைற இ,...... 
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ெவ�தய மா�கா� ஊ7கா� 

 

 
 

ேதைவயானைவ: 
• கிள; Q�� மா+கா� (ெப+க`ரா மா+கா� ) 
• (ந.ல காயாக ) - 2 கா�க5 
• மிளகா��I5 - 4 ���� 
• உ�	 - 4 ½ ���� 
• மFச5 I5 - 1 ���� 
• ெவ0தய� I5 - ½ ���� 
• க"� ,ெப�+காய� I5 - தாள;�க 
• ந.ெல�ெண� - 10 ���� 

 

ெச�-ைற: 
1. Dதலி. ெவ0தய�ைத ,ஒ� ெவ9@ வாணலிய$., க�க வ@�,(வாசைன 

வ�� ), மி�சிய$. ைநசான ெபா)யாக ெச�, ெகா5ள6�.இைத நிைறய 
ெச�, ைவ�,� ெகா5ளலா�.ேதைவயான ேபா, உபேயாகி�,� 
ெகா5ளலா�. ெக("�ேபாகா,. 

2. மா+கா�கைள, ந�றாக� க>வ$, ப$�ன& ெபா)யாக ந@�கி�ெகா5ள6�. 
ேதாBட� ப$)�காதவ&க5, ேதாைல ந:�கி� ெகா5ள6� (ேதா. சீவ$யா. 
சீவ$ வ$டலா� ). 
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3. இைத ஒ� ெப!ய பா�திர�தி. ேபா(", அத� மH,, மிளகா��I5, 

மFச5I5, உ�	, ெவ0தய�I5, இவ9ைற� ேபாட6�. 
4. அ"�ப$. ஒ� கடாய$., ந.ெல�ைணைய வ$(", கா�0த ப$ற�, அதி. 

நிைறய க"�, ெப�+காய� ேபா(" ெவ)�த6ட�, அ�ப)ேய, இ0த 
மா+காய$� ேம. ஊ9ற6�. 

5. இ�ேபா,, ஒ� கர�)ைய� ெகா�", ந�றாக ேமேலா" கீழாக� கல�க6�. 
6. அைத இ�ேபா, பா&�தா., எ�ைண இ.லாத, ேபா.தா� ேதா�@�. 

ஆனா., சிறி, ேநர�திேலேய, எ�ைண இ��ப, ெத!ய வ��. 
7. இைத ஒ� நா5 தா� ெவள;ய$. ைவ�க D)G�. அதனா., ஊ@கா� 

ேபா(", ஒ� சில மண$ ேநர�தி., ஃப$!(ஜி. ைவ�,, உபேயாகி�க6�. 
8. இ0த ஊ@கா�, 1 வார�,�� ேம. ந�றாக இ��கா,. அதனா., 

அRவ�ேபா, தா� ேபா("� ெகா5ள ேவ�"�. 
9. அளேவா"தா� உபேயாக� ப"� எ�றா., ஒேர ஒ� மா+காைய ம("� 

ஊ@கா� ேபாட6�. 
10. நா� எ� மகT��� ெச�G�ேபா,, ேதாைல ந:�கிG�, ம9றவ���, 

ேதாBடT�, இ0த ஊ@காைய� ெச�ேவ�. 
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ரா3மா மசாலா 

 

ேதைவயானைவ: 
• ராeமா (இ, க��பாக6� இ����, ப$ர6� ஆக6� இ����, எ, 

ேவ�"மானாB� use ப�ணலா� ) - 1/2 க� 
• ெவ+காய� - 1 

• த�காள; - 1 

• இFசி - சி@ ,�" 
• ��" - 2 ப. 
• மிளகா��I5 - 1 ���� 
• தன;யா�I5 - 1/2 ���� 
• கர� மசாலா I5 - 1/2 ���� 
• மFச5 I5 - 1/4 ���� 

• உ�	 - 1/2 ���� 
• தாள;�க� ேதைவயானைவ: 
• சீரக�, லவ+க�ப(ைட, எ�ைண (4 ����) 

 

ெச�-ைற: 
1. Dதலி., ராeமா ைவ Dத. நாேள ஊற ைவ�,, ம@நா5, ��க!., சி�மி. 

ைவ�,, 7 ச6�( வைர ைவ�, ேவக வ$ட6�. இ, ேவக ேநர� எ"�,� 
ெகா5��. 

2. த�காள;, ெவ+காய�, ��", இFசி, இவ9ைற ந�� அைர�,�ெகா5ள6�. 
3. கடாய$., எ�ைண ஊ9றி, அதி., சீரக�, ப(ைட, இவ9ைற� ேபா(", ப$ற� 

அ"�ைப சி�மி. ைவ�,, மிளகா� I5, தன;யா I5, கர� மசாலா 
இவ9ைற� ேபாட6�. 

4. இ�ேபா,, அைர�த வ$>ைத� ேபா(", ந�� கிளற6�. 
5. இ�ேபா, உ�	 ேபா(", ேவக ைவ�த ராeமாைவ� ேபா(", ந�� கிளற6�. 
6. எ.லாமாக� ேச&0,, ந.ல ஒ� கிேரவ$ பத�தி. வ0த6ட�, ெகா�தம.லி 

Iவ$ இற�க6�. 
7. இ, பFசாப$ ைச" )V. ச�பா�தி�� மிக� ெபா��த�. 
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அ�கி ெரா . 

ேதைவயானைவ: 
• அ!சிமா6 - 1/4 கிேலா 
• ெப!ய ெவ+காய� - 1 

• ப�ைச மிளகா� -5 

• இFசி - சிறிய ,�" 
• சீரக� - 1 ��� 
• ேத+கா� ,�வ. - 1/2 Q) 
• சிறிதள6 உ�	 ம9@� எ�ெண� 

 

ெச�-ைற: 
1. இFசிைய ந�றாக அைர�,, ெவ+காய�ைத� ெபா)யாக அ!0,, அ!சி 

மாவ$. ேபாட6�. ப�ைச மிளகாைய� ெபா)யாக அறி0,� ேபாட6�. சிறி, 
ெகா�தம.லிG� ேபாட6�. இவ9@ட�, சீரக�, ேத+கா� ,�வ., உ�	 
எ.லாவ9ைறG� ேபா(", ச�பா�தி மாைவ� ேபா. ப$ைசய6�. 
வாணலிய$. 2 ��� எ�ெண� வ$(", ப$ைச0த மா6 எ"�,, ைகயா. 
ெம.லிய ெரா()யாக� த(), வாணலிய$. ேபாட6�. 

2. ெரா() ந"வ$. ஒ� ,ைள� ெச�, வ$(", ப$�	, வாணலிைய ஒ� த(டா. 
Q), sim mode இ. அ"�ைப ைவ�க6�. 

3. ஒ� இர�" நிமிட� கழி�, Q)ைய திற0,, ெரா()ைய எ"�, வ$டலா�. 
4. இ�ேபா, ?ைவயான அ�கி ெரா()� தயா&. 
5. இத9�� ெதா("� ெகா5ள, ச�பா�தி மாதி!ேய ெச�, ெகா5ளலா�. 
6. இ, க&நாடகாவ$. ெச�ய�ப"� ஒ� பலகார�. 
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ஆ�திரா 'ள��8ழ&' 

 

ேதைவயானைவ: 
• தாT��� ேதைவயான ெவ�ைட�கா� அ.ல, க�த!�கா� 
• 	ள; - எBமி�ைச அள6 
• வரமிளகா� - 2 

• ெப!ய ெவ+காய� - 1 

• த�காள; - 1 

• உ�	 - ேதைவயான அள6 (3/4 ��� ) 
• மிளகா��I5 - 1 ���� 
• க"�, ெப�+காய� ,உ��த�ப��	, கடைலப��	 - தாள;�க 
• ந.ெல�ெண� - 4 ���� 

 

ெச�-ைற: 
1. 	ள;ைய� கைர�, ைவ�,� ெகா5ள6�. 
2. அ"�ப$. வாணலிய$., ந.ெல�ெண� ஊ9றி, அதி. க"� Dதலியவ9ைற� 

தாள;�,, வர மிளகாைய� ேபா(", அ"�ைப சி�மி. ைவ�,, 

மிளகா��Iைள� ேபாட6�. 
3. உடேன, ெவ+காய�ைத� ேபா(", ஒ� சி()ைக உ�ைப� ேபா(", ந�� ஒ� 

glassy texture வ�� வைர வத�கி, இ�ேபா,, ெவ�ைட�கா�/ க�த!�கா� 
ேபா(", வத�கி, த�காள;ைய� ேபா(" வத�க6�. 

4. த�காள; ந�� அD+கினா&ேபால வ0த6ட�, 	ள;�த�ண:ைர வ$ட6�. 
5. ேமB� 1 1/2 ட�ள& த�ண:& வ$ட6�. 
6. உ�ைப� ேபாட6�. 
7. ந�றாக� ெகாதி�க வ$ட6�. 
8. ெக()யாக ஆன6ட�, (ந:&�க இ.லாம. ), இற�கி ைவ�,, 

க�ேவ�ப$ைலைய க( ெச�, ேபாட6�. 
9. இத9� சா�பா& ெபா) ேதைவ இ.ைல. 
10. எ�ைண ெகாFச� ேமேல மித���. 
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கடைல கறி 
 

ேதைவயானைவ: 
• Q��� கடைல (க@�	� ெகா�ைட�கடைல) - 1/2 க� 
• வர மிளகா� - 2 

• மFச5 I5 - 1/4 ���� 
• ப�ைச மிளகா� - 2 

• 	ள; - ெந.லி�கா� அள6 
• அ.ல, த�காள; - 1 

• உ�	 - ேதைவயான அள6 (?மா& 1/2 ��� ) 
வ7$� அைர�க: 

• சி�ன ெவ+காய� - 4 

• தன;யா - 1/2 ��� 
• சீரக� - 1 ��� 
• ேத+கா�,�வ. - 2 ேடப$5��� 
• இFசி - 1 சி@ ,�" 
• வ$��பமி�0தா. ��" - 2 ப. 
• க"�, எ�ைண, ெப�+காய� - தாள;�க 

 

ெச�-ைற: 
1. ெகா�ைட�கடைலைய, Dத. நா5 இரேவ ஊற ைவ�,, ம@நா5, ��க!. 

ேவகைவ�,� ெகா5ள6�. 
2. அ"�ைப சி�மி. ைவ�தா., ந�றாக ேவ��. 
3. அைர�க ேவ�)யவ9ைற, ப�ைச வாசைன ேபாக ெவ9@ வாணலிய$., 

வ@�,, அைர�, ைவ�,� ெகா5ள6�. 
4. இ�ேபா,, வாணலிய$., எ�ைண வ$(", க"� ெவ)�,, அதிேலேய, 

ெப�+கயா�ைத� ேபா(", ப�ைச மிளகாைய, �@�காக� கீறி, ேபாட6�. 
5. 	ள; உபேயாகி�,� ெச�வதானா., இ�ேபா, 	ள;�த�ண:ைர அதி. வ$("� 

ெகாதி�க வ$ட ேவ�"�. 
6. ஒ� 5 நிமிட� ெகாதி�த ப$ற�, அதி. ேவக ைவ�த, ெகா�ைட�கடைலைய� 

ேபாட6�. 
7. ந�றாக� ெகாதி�க வ$ட6�. 
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8. உ�ைப� ேபாட6�. ஒ� ேவைள, ெகா�ைட�கடைலைய ேவக ைவ��� 
ேபா,, உ�	� ேபா(டா., இ�ேபா, �ைற�ேதா அ.ல, ேபாடாமேலா 
இ��க6�. 

9. ஒ�ேவைள, த�காள; உபேயாகி�,� ெச�வதானா., அைர��� 
ெபா�(கேளா", த�காள;ையG� (வ@�காம. ) ேச&�, 
அைர�,�ெகா5ள6�. 

10. நா� ேந9@ 	ள; ேச&�காம., த�காள; ேச&�, ெச�ேத�, ந�றாகேவ 
இ�0த,. 

11. இ�ேபா, இ0த அைர�த வ$>திைன� ேபா(", ேமB� ஒ� 2 நிமிட� 
ெகாதி�க வ$(", ந.ல ஒ� கிேரவ$ பத�தி., எ"�,, க( ெச�த 
ெகா�தம.லிைய� Iவ6�. 

12. இ, ேகரளா �ெபஷ.. 
13. அவ&க5, ஆ�ப�, 	(", இ, இர�)9��, இைத ைச( )Vஷாக use 

ப�fவா&க5. 
14. நா�, இைத ச�பா�தி��� ைச( )Vஷாக ெச�ேத�. ந�றாக இ�0த,. 
15. ெகா�ைட�கடைல ேவக ைவ�த� த�ண:ைர வ)�காம., அைத அ�ப)ேய 

இதி. உபேயாக�ப"�தி வ$டலா�. 
16. ெகா�ைட�கடைல ஊற ைவ�பத9� D�னேர, 2 Dைற ந�றாக அலசி 

வ$(", ஊற ைவ�க6�. அ0த ஊற ைவ�த� த�ண:ைரேய, ேவக ைவ�க6� 
உபேயாகி�க6�. 

17. இ, எத9ெக�றா., அ0த ஊற ைவ�த, ேவக ைவ�த� த�ண:!. அத� 
ச�, D>வ,� இற+கி இ����. 

18. த�காள; உபேயாகி�தா., ேமB� சிறி, த�ண:&, ேதைவெய�றா. ேச&�,� 
ெகா5ள6� (	ள;�த�ண:���� பதி. ), கிேரவ$யாக வர. 
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பால� ப<ன5� 

2 ேப���� ேதைவயான அள6  

 

ேதைவயானைவ: 
• பசைல�கீைர - 1/2 க(" 

• த�காள; - ெப!யதாக இ�0தா. 1/2, சி�னதாக இ�0தா. 1 

• ெவ+காய� - 1 

• கர� மசாலா�I5 - 1/2 ���� 
• ப�ைச மிளகா� - 1 

• மிளகா��I5 - 1/4 ���� 
• உ�	 - ேதைவயான அள6 
• ப�ன :& - 50 கிரா� 
• எ�ைண - 3 ���� 

 

ெச�-ைற: 
1. பசைல�கீைரைய, ந�றாக அலசி, த�"கைள ந:�கி, சிறி, த�ண:& வ$(", 

��க!. ஒேர ஒ� வ$சி. வ�� வைர ைவ�,, ெவள;ேய எ"�,, ஆற 
வ$ட6�. த�காள;, ெவ+காய�, ப�ைச மிளகா�, Q�ைறG� ேச&�,, மி�சிய$. 
அைர�,�ெகா5ள6�. 

2. ப$�ன&, இ0த ேவகைவ�, ஆறிய, பசைல�கீைரைய� தன;யாக மி�சிய$. 
ந.ல ைமய அைர�,�ெகா5ள6�. 

3. இ�ேபா, ஒ� கடாய$., எ�ைண வ$(" அதி., சி@ ,�"களா�கி 
ைவ�,5ள ப�ன:& ,�"கைள� ேபா(", சிறிதள6 (ஒ� சி()ைக ) 
உ�ைப� ேபா(", ேலசான ேகா.ட� ப$ர6� கல& வ�� வைர, ெபா!�க6�. 

4. இைத எ"�,, ஒ� த(). ைவ�,� ெகா5ள6�. 
5. இ�ேபா,, அேத எ�ைணய$., Dதலி., கர� மசாலா�I5, மிளகா��I5 

இர�ைடG� ேபா(", உடேன, இ0த த�காள; ேப�(ைட� ேபாட6�. 
6. உ�ைப ேச&�க6�. 
7. அைத� சிறி, வத�கி வ$(", ப$�ன&, பசைல�கீைர ேப�(ைட� ேபாட6�. 
8. இ�ேபா, ஒ� 2 நிமிட� ந�றாக வத�கி வ$(", அதி., ெபா!�, ைவ�த, 

ப�ன :& ,�"கைள� ேபா(", ேமB� 2 நிமிட� வத�கி, ந.ல ஒ� கிேரவ$ 
பத�தி. எ"�, ைவ�,� ப!மாற6�. 

9. த�காள; அதிக� ேபா(டா., 	ள;�	 அதிகமாகி வ$"�. 
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ப�சிெபேளபா$ 
 ேதைவயானைவ: 

• ப�ச!சி - 1 ஆழா�� 
• ,வர�ப��	 - 1/2 ஆழா�� 
• உ�ைள�கிழ+� - 4 

• ப_�� - 10 

• சி�ன ெவ+காய� - 15 

• ெசௗெசௗ - 1/2 கா� 
• �டமிளகா� - 1 

• ப�ைச� ப(டாண$ - 50 கிரா� 
• கார( - 2 

• ேமB�, வ$��பD5ள சில கறிகா�க5 

• மFச5 I5 - 1/4 ���� 
• சா�பா& ெபா) - 1/2 ���� 
• உ�	 - ேதைவயான அள6 (?மா& 1 1/2 ���� ) 
• 	ள; - எBமி�ச�பழ அள6 
• ெப�+காய� 
• எ�ைண - 3 ���� 

அைர�க: 
• கடைல�ப��	 - 3 ���� 
• ெவ0தய� - 1/4 ���� 
• தன;யா - 2 ���� 
• லவ+க�ப(ைட - 1 ,�" 
• கிரா�	 - 2 

• வர மிளகா� - 6 

• ேத+கா�,�வ. - 3 ���� 
 

ெச�-ைற: 
1. சாத�, ப��	 இர�ைடG� ந.ல �ைழவாக ேவக ைவ�,� ெகா5ள6�. 
2. சாத�ேதா", உ�ைள�கிழ+ைகG� ேவக ைவ�,� ேதா. உ!�,, சி�ன 

square களாக ெவ()� ெகா5ள6�. 
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3. ஒ� ெவ9@� கடாய$., அைர�க� ெகா"�,5ள வ9ைற, ேத+கா� 
,�வைல� தவ$ர, ப�ைச வாசைன ேபா�� வைர வ@�,, மி�சிய$. 
அைர�,�ெகா5ள6�. 

4. ஒ� கடாய$., எ�ைண வ$(", க"� ெவ)�,, சி�ன ெவ+காய�ைத� 
ேபா(", சி()ைக உ�	� ேபா(" ,(அ�ேபா,தா�, ந�றாக வத+��, 

வாசைனGட�, glassy texture வ�� ), வத�கி, ம9ற கறிகா�கைள� ேபா(", ஒ� 
ப$ர(" ப$ர(), இ�ேபா,, வ)க()ய 	ள;�த�ண:ைர அதி. வ$ட6�. 

5. ேமB� ஒ� ட�ள& த�ண:& வ$ட6�. 
6. அதி., உ�	, சா�பா& ெபா), மFச5I5, ெப�+காய�, ந@�கி ைவ�த 

உ�ைள�கிழ+ைகG� ேபா(", ெகாதி�க வ$ட6�. 
7. கறிகா�க5 ெவ0த 6ட�, அைர�, ைவ�,5ள ேப�(ைட அதி. 

கல�க6�. 
8. ேத+கா� கல0த ப�ட+கைள அதிக ேநர� ெகாதி�க வ$ட�Cடா,. 

அதனா., ஒ� 2 நிமிட�தி. அ"�ைப அைண�, வ$ட6�. 
9. இ�ேபா,, இதி., சாத�, ப��	 இர�ைடG� ேச&�,, ந�றாக� கல�க6�. 
10. அ+க+ேக க()க5 இ.லாம., கல�க6�. 
11. க�த!யா. க( ெச�த, 	தினா, ெகா�தம.லிைய, ேமேல Iவ6�. 
12. ?ைவயான, Eடான, ப$சிெபேளபா� (க�னட�தி., Eடான, ப��	 கல0த சாத� 

எ�@ ெபா�5 ) தயா&. 
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ேசாமாசி 
ேதைவயானைவ: 

• ைமதா - 1 க� 
• ெவ�ைண - 2 ேடப$5��� 
• எ�ைண - ெபா!�ெத"�க 
• உ�	 - ேதைவயான அள6 
• �ரண� ெச�ய ேதைவயானைவ: 
• பா�ேப ரவா - 1 க� 
• ேத+கா� ,�வ. - 3 ேடப$5��� 
• D0தி! - 10 

• பாதா� - 10 

• ப$�தா - 10 

• ச&�கைர - 1 1/2 க� 
• ஏல�கா� I5 - சிறிதள6 

 

9ரண& ெச�-ைற: 
1. ரைவைய, ப�ைச வாசைன ேபாக வ@�க6�. 
2. ேத+கா� ,�வைல ப�ைச வாசைன ேபாக வ@�க6�. சிவ�க� Cடா,. 
3. D0தி!, பாதா�, ப$�தா, ஆகியவ9ைற, மி�ஸிய$. ஒ�@ இர�டாக 

உைட�,� ெகா5ள6�. 
4. ச&�கைரைய� ெபா)�,� ெகா5ள6�. 
5. இ�ேபா, இைவ எ.லாவ9ைறG� ,வ@�த ரைவGட�, ேச&�,, ந�றாக� 

கல0,, ஏலIைளG� கல�க6�. 
6. தன;யாக ைவ�க6�. 

ேம� மா! ெச�-ைற: 
1. ைமதா மாைவ, ெவ�ைண, கா��சிய எ�ைண, உ�	 கல0,, ச�பா�தி மா6 

பத�தி9�� ப$ைச0, ெகா5ள6�. 
2. சி@ சி@ உ��ைடகளாக எ"�,, சிறிய அளவ$., ெம.லிய ச�பா�திகளாக 

ெச�, ெகா�", அதி. இ0த� �ரண� கலைவைய, ந"வ$. ,சிறிதள6 
ைவ�,, இர�" ஓர+கைளG� Qட6�. சிறிதள6 த�ண:& ெதா("� 
ெகா�", ஓர+கைள ந�றாக ஒ(ட6�. 

3. இ�ேபா, ேசாமா� cutter ெகா�", ஓர+கைள அழ�� ப"�த6�. 
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4. இ�ேபா, ந�� கா�0த எ�ைணய$., ஒRெவா�றாக� ேபா(", ந.ல 
ேகா.ட� ப$ர6� கல& வ0த ப$றேக எ"�க6�.அ�ேபா,தா� ந�றாக 
ேவ��. அ"�ைப சி�மிேலேய ைவ�,� ெச�ய6�. 

5. ?ைவயான ேசாமாசி தயா& 
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ப ட� -7�8 அ�ல� -* -7�8 

 

 ேதைவயானைவ: 
• அ!சி - 1 1/2 ஆழா�� 
• பய�த�ப��	 - 1/2 ஆழா�� 

• கடைல� ப��	 - 1/4 ஆழா�� 
• உ�	 - ேதைவயான அள6 
• எ�ைண - ெபா!�ெத"�க 
• ெவ�ைண - 2 ேடப$5��� 

 
ெச�-ைற: 

1. ப��	க5 இர�ைடG� ேலசாக வ@�, வ$("� ப$�ன& மாவா�கி� 
ெகா5ள6�. 

2. அ!சி, ப��	 இைவ எ.லாவ9ைறG� ேச&�ேத அைர�,� ெகா5ளலா�. 
3. இ.ைல, தன; தன; மாவாக எ"�,�, ஒ�றாக� ேச&�,� ப$ைசயலா�. 
4. மா6 எ.லாவ9ைறG� ஒ�றாக� ேச&�,, அத� மH,, ெவ�ெண�, கா��சிய 

(Eடான ) எ�ைண, உ�	, இைவகைள� ேச&�,, ப$சிறி ைவ�,� ெகா5ள6�. 
5. Dதலிேலேய, ெமா�த மாைவG� ப$சிய ேவ�டா�. 
6. அ"�ப$. எ�ைணைய ந�� காய ைவ�,, பாதி அள6, இ.ைல, கா. அள6 

மா6, இைத ம("� ப$ைச0,, இ0த D@�� ெச�வத9கான அ�சி., மாைவ� 
ேபா(", எ�ைணய$. ெபா!�, எ"�க6�. 

7. இர�" ப�கD� தி��ப$� ேபா(", சட சட�	 அட+கின6ட�, ஒ� 
வ)த(). எ"�, ைவ�,, ப$ற�, ஒ� ட�பாவ$., tissue paper ேபா(", அத� 
மH,, இ0த D@��கைள அ"�க6�. 

8. ஒ� ெச( ெச�த6ட�, அ"�த ெச( மாைவ� ப$ைச0,, ேமB� ெச�ய6�. 
9. அRவேபா, மாைவ� ப$ைச0, ெச�தா. தா�, சிவ�காம. இ����. 
10. ெவ�ைண, கா��சிய எ�ைண ேச&�பதா., ந.ல கர கர�	�, வாய$. 

ேபா(டா. கைரய6� ெச�G�. 
11. அேத சமய�, ெவ�ைண ெரா�ப அதிகமாக� ேபா(டா., நD�பாக ஆக 

வா��	 உ5ள,. 
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லவ�க ல$திகா 

ேதைவயானைவ: 
• ைமதா - 2 க� 
• லவ+க� - 25 

• ெந� - 2 ேடப$5 ��� 
• உ�	 - 1/4 ��� 
• எ�ைண - ெபா!�க ேதைவயான, (ெந�G� உபேயாகி�கலா� ) 
• ச&�கைர� பா� ைவ�க ேதைவயானைவ: 
• ச&�கைர - 1 க� 
• த�ண :& - 1/2 க� 
• எBமி�ைச� சா@ - 1/4 ���� 

9ரண& ெச�ய ேதைவயானைவ: 
• ச&�கைர ேபாடாத ேகாவா - 250 கிரா� 
• உல&0த ேத+கா� ெபா) (optional) - 1 க� (இ, கைடகள;. கிைட��� ) 
• ஏல�கா� ெபா) - சிறிதள6 
• ெபா)�த ச&�கைர - 3/4 க� 
• ந@�கிய D0தி! ப��	 - 2 ��� 
• ந@�கிய ப$�தா ப��	 - 2 ��� 
• கி�மி� - 2 ��� 

 

ெச�-ைற: 
1. ஒ� ெப!ய பா�திர�தி. ெந�ைய� தடவ$, அதி. ைமதா, உ�	, இைத� 

ேபா(", த�ண:& ெதள;�,, ச�பா�தி மாைவ� ேபால ப$ைச0, ைவ�க6�. 
இ, ஒ� 1/2 மண$ ேநர� ஊற ேவ�"�. 

2. இ�ேபா, ேவ@ ஒ� பா�திர�தி., ேகாவாைவ ந�� உதி&�,, அதி., �ரண� 
ெச�ய� �றி�ப$("ளவ9ைற ேச&�,, ந�� கல0, ெகா5ள6�. 

3. இ�ேபா,, ைமதா மா6� கலைவைய சிறிய உ��ைடகளாக எ"�,, 

ெம.லிய, வ(ட வ)வ$. �! ேபால ெச�, ெகா5ள6�. 
4. இதி. ஒRெவா� �!ய$� ந"ேவG�, கல0, ைவ�,5ள �ரண� சிறி, 

ைவ�,, Dதலி. இர�" ஓர+கைளG�, ஒ�ற� மH, ஒ�றாக, ந"ைவ 
ேநா�கி Qட6�. இேத ேபால ம9ற பாக+கைளG� Qட6�. இ, இ�ேபா, 
ேலய& ேலய& ஆக Q) இ����. 
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5. இத� ந"வ$. இ�ேபா, ஒ� லவ+க�ைத� ��தி ைவ�க6�.(பட�தி. 
கா�ப$�,5ள ப) )இைவ இ�ேபா, ஒ� square வ)வ$. இ����. 

6. இேத ேபால எ.லா உ��ைடகைளG� தயா!�,� ெகா5ள6�. 
7. இைவ கா�0, ேபா� வ$டாம. இ��க, இத� மH,, ஒ� ஈர� ,ண$ைய Q) 

ைவ�கலா�. 
8. இ�ேபா,, அ"�ப$., வாணலிைய� ேபா(", எ�ைண அ.ல, ெந� வ$(", 

ந�� Eடான ப$ற�, ெச�, ைவ�,5ள லவ+க ல�திகா கைள ேபா(", 

த:ைய� �ைற�, ைவ�,, இர�" ப�கD� தி��ப$, ெமார ெமார�பாக 
எ"�க6�. 

9. எ�ைணைய� காய ைவ��� ேபாேத, ம9ெறா� அ"�ப$. ச&�கைர� பாைக 
ைவ�, வ$ட6�. 

10. ேவ@ ஒ� பா�திர�தி., இ�ேபா, ச&�கைர� பா� ைவ�,, ஒ� க�ப$� பத� 
வ0த,� இற�கி ைவ�க6�. இற�கி ைவ�த� ப$�ன&, அதி. எBமி�ைச� 
சா@ ேச&�, கல�க6�. இதனா., பா� ெக()யாகாம. இ����. 

11. இ�ேபா, ஒRெவா� லதிகா�கைள, ச&�கைர� பாகி. D�கி, சிறி, ேநர� 
இ��க ைவ�,, ஒ� ெப!ய த(). எ"�, ைவ�க6�. 

12. ?ைவயான, இன;�பான லவ+க ல�திகா தயா&. 
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7 cup cake (barfi ) 
 

ேதைவயானைவ: 
• கடைல மா6 - 1 க� 
• ,�வ$ய ேத+கா� - 1 க� 
• பா. - 1 க� 
• ெந� - 1 க� 

• ச&�கைர - 3 க� 
 

ெச�-ைற: 
1. ,�வ$ய ேத+காைய மி�ஸிய$. ந�றாக அைர�,� ெகா5ள6�. 
2. ஒ� ெப!ய த()., ெந�ைய ந�றாக� தடவ$ ைவ�க6�. 
3. ஒ� வாணலிய$., சிறி, ெந� வ$(", கடைல மாைவ ,ப�ைச வாசைன 

ேபா�� வைர ம("ேம வ@�க6�. 
4. அ"�ைப சி�மி. ைவ�,� ெகா5ள6�. 
5. இ�ேபா,, இதTட�, ேத+கா�, பா., ெந�, ச&�கைர ஆகிவ9ைற ேச&�க6�. 
6. ந�றாக� கிளற6�. 
7. இ�ேபா, எ.லா� ஒ�@ ேச&0,, ?��" வ��. அ�ேபா, இற�கி, 

ஏ9கனேவ, ெந� தடவ$ ைவ�,5ள த()., இ0த கலைவைய� ெகா(), 

ந�றாக� பர�ப$ வ$ட6�. 
8. ேம. பர�	, ெபாறி ெபாறியாக இ.லாம., ந.ல சமமாக இ��த. ேவ�"�. 

இத9�, Eடாக இ���� ேபாேத, ஓ& த(ைடயான கர�)யா. சம� 
ப"�த6�. 

9. ஒ� 3 நிமிட� கழி�,, ேவ�)ய வ)வ�தி. வ$.ைலக5 ேபா("� 
ெகா5ளலா�. 

10. இ, மிக6� எள;தான �வ :(. 
11. இதி. ெமா�த� 7 க� ப�ட+க5 உபேயாகி�பதா., இத9� 7 க� ேக� (ப&ப$ 

) எ�@ ெபய&. 
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ைமதா ��கடா 

 

ேதைவயானைவ: 
• ைமதா - 1 ஆழா�� 
• மிளகா��I5 - 1/4 ���� 
• உ�	 - ேதைவ�ேக9ப ( 1/4 ���T�� சிறி, ேம. ) 
• ெவ�ைண - 1 ேடப$5��� 
• கா��சிய எ�ைண - 1 ேடப$5 ��� 
• எ�ைண - ெபா!�க� ேதைவயான அள6 

 

ெச�-ைற: 
1. ைமதா6ட�, ேமேல �றி�ப$("5ள வ9ைற� ேச&�,, ச�பா�தி மா6 

பத�தி9�� ப$ைச0, ெகா5ள6�. 
2. இ�ேபா, இைத இர�", Q�@ ெப!ய உ��ைடகளாக ெச�, 

ெகா5ள6�. 
3. ஒRெவா� உ��ைடயாக, ெப!ய அள6 ச�பா�தியாக இ("� ெகா5ள6�. 
4. இ�ேபா, அதி., ஒ� சி@ Q)ைய ைவ�,, வ$.ைல வ$.ைலயாக ெச�, 

ெகா5ள6�. இ.லாவ$)., diamond shape இ. வ$.ைலக5 ேபா("� 
ெகா5ள6�. 

5. இ�ேபா, அ"�ப$. எ�ைணைய� காய ைவ�,, ந��� கா�0த6ட� 
,ேபா(" ைவ�, இ���� வ$.ைலக5 அைன�ைதG�(Dத. ெச( ), 
ெம,வாக எ�ைணய$. ேபா("� ெபா!�, எ"�க6�. 

6. இேத ேபால ஒRெவா� உ��ைடையG� ெப!ய ச�பா�திகளாக ெச�, 
வ$.ைலக5 ேபா(", ெபா!�, எ"�க6�. 

7. இ�ேபா, ச�பா�திய$� ஓர+க5 மH0, இ����. அவ9ைற எ.லா�, 

மH�"� ஒ�றாக� ேச&�,, உ�(), மH�"� அேத ேபால வ$.ைலக5 
ெச�, ெபா!�, எ"�க6�. 

8. இ, மிக எள;தான snack item. 
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ைமதா 2வ 5  ��கடா (ேபடா ) 
 

ேதைவயானைவ: 
• ைமதா - 1 ஆழா�� 
• உ�	 - ஒ� சி()ைக 
• எ�ைண - ெபா!�க� ேதைவயான அள6 
• ச&�கைர - 1 1/2 ஆழா�� 

 

ெச�-ைற: 
1. ேமேல ெசா�ன Dைறய$ேலேய இைதG� ெச�ய ேவ�"�. இத9� 

ெவ�ைண, கா��சிய எ�ைண ஆகியைவ ேவ�டா�. 
2. அேத ேபா., ச�பா�தியாக திர(), வ$.ைலக5 ேபா(" எ"�,� ெபா!�,� 

ெகா5ள6�. 
3. இ�ேபா, ஒ� ெப!ய பா�திர�தி., ச&�கைர� பா� ஒ� க�ப$� பத� வ�� 

வைர ைவ�,� ெகா5ள6�. 
4. அதி., ெபா!�, ைவ�,5ள, ,�கடா�கைள D�கி எ"�,, ைவ�க6�. 
5. இ�ேபா, �வ :( ைமதா ேபடா (,�கடா ) தயா&. 
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ைமF�பா8 

 

இ, நா� ெச�G� ைமE&பாகி� ெச�Dைற  

 

ேதைவயானைவ: 
• கடைலமா6 - 1 க� 
• ச&�கைர - 2 1/2 க� 
• ெந� - 1 க� 
• த�ண :& - 1/2 க� 

 

ெச�-ைற: 
1. Dதலி., ெவ9@ வாணலிய$., கடைல மாைவ ப�ைச வாசைன ேபாக 

வ@�க ேவ�"�. அதைன� தன;யாக ைவ�, வ$ட6�. 
2. ெந�ைய உ��கி� ெகா5ள6�. 
3. ஒ� த()., சிறி, ெந�ைய� தடவ$ ைவ�க6�. 
4. இ�ேபா, வாணலிய$., த�ண:& வ$(", ச&�கைரைய� ேபா(", கிளற6�.அ, 

ந�றாக� ெகாதி��� ேபா,, ஓர+கள;. dைர�, வ0தா., அைவ அ>�� 
(ச&�கைரய$. உ5ள ). அதைன கர�)யா. எ"�, வ$ட6�. 

5. இ�ேபா,, ச&�கைர பா� ெகாFச� sticky யாக வ��ேபாேத, கடைல மா6 
ம9@� ச&�கைரைய� ேச&�க6�.இைவ இர�ைடG� மா9றி மா9றிG� 
ேச&�கலா� (கடைல மாைவ சிறி, சிறிதாக Iவ$ ). 

6. இதைன� கிளறி� ெகா�ேட இ��க ேவ�"�. 
7. இ�ேபா, ஒ� க(ட�தி., வாணலிய$. ஒ(டாம., ?��", dைர�, வ��. 

ஒ� 1 நிமிட� வ$(", ப$ற� இற�கி� ெந� தடவ$ய� த(). ெகா(ட6�. 
8. ேம9	ற� சமமாக இ���மா@ பா&�,� ெகா5ள6�. 
9. 2 நிமிட� கழி�,, வ$.ைலக5 ேபாட6�. 
10. இ�ப)� ெச�வதா., அதாவ,, பா� ைவ�க, த�ண:& ெகாFச� அதிக� 

ைவ�,, ேமB�, க�ப$� பத� வ�D�னேர, மா6�, ெந�G� வ$(" சிறி, 
ேநர� கிள@வதா., இ0த ைமE&பா�, க.B ேபால இ.லாம., ெபார ெபார 
எ�@ இ.லாம., ெம�, ெம�, எ�@ இ����. 
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நி�ப  

 

ேதைவயானைவ: 
• அ!சி மா6 - 2 க� 
• வ@�த, ேதாெல"�த ேவ&கடைல - 1/4 க� 
• ெபா("�கடைல - 1/4 க� 
• மிளகா��I5 - 1/4 ���� 
• உ�	 - ேதைவ�ேக9ப 
• ெவ�ைண - 1 ேடப$5��� 
• எ�ைண - ெபா!�ெத"�க 

ெச�-ைற: 
1. ேவ&கடைல, ம9@� ெபா("�கடைல இர�ைடG�, மி�ஸிய$. ஒ�@ 

இர�டாக உைட�,� ெகா5ள6�. 
2. இைத, அ!சிமா6, உ�	, மிளகா��I5, ெவ�ைண, கா��சிய (Eடான ) 

எ�ைண, இவ9@ட� ேச&�,� ப$ைசய6�. 
3. சி@ சி@ உ��ைடகளாக எ"�,, ஒ� ப$ளா�)� கவ!� மH,, எ�ைண 

தடவ$, அத� மH,, த(ைடகளாக த(), எ�ைணய$. ெபா!�, எ"�க6�. 
4. இ, மிக எள;தான snack. 
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திர >�பா� 

 

ேதைவயானைவ: 
• ந.ல தி�கான பா. - 1 லி(ட& 
• ச&�கைர அ.ல, ெவ.ல� - 200 கிரா� 
• ஏல�I5 - சிறிதள6 

 

ெச�-ைற: 
1. ஒ� அ) கனமான பா�திர�தி., பாைல வ$(", கிளறி�ெகா�ேட இ��க 

ேவ�"�. 
2. இத9� full cream milk உபேயாகி�ப, நல�. 
3. ைக வ$டாம. கிளற ேவ�"�. ஒ� �g. ேபா(" உ(கா&0, ெகா�" 

கிள@வ, நல�. 
4. பா. ந�றாக� ?�), பாதி அள6�� வ0த ப$ற�, இ�ேபா, ச&�கைர 

அ.ல, ெவ.ல� ேச&�க6�. 
5. ஏல�IைளG� ேச&�க6�. 
6. இ�ேபா, ெகாFச� இளகி, ேமB� ?�"�. ைக வ$டாம. கிளறி�ெகா�ேட 

இ��க ேவ�"�. 
7. சிறி, ேநர�தி. திர�" வ��. சிறி, ெக()யாக ஆர�ப$���. அ�ேபா, 

இற�கி ைவ�, வ$டலா�. 
8. ெகாFச� இளகின பத�திேலேய இற�கி வ$ட6�. ெகாFச ேநர�தி., தாேன 

ெக()� ப(" வ$"�. 
9. ெரா�ப ெக()யாக ஆன ப$ற� எ"�தா., ப$ற�, ஒ�@ உதி&0, வ$"�, 

இ.ைல, பா�திர�தி. இ�0, எ"�கேவ வரா,. 
10. ச&�கைரய$. ெச�தா. ெவ5ைள நிற�திB� (சிறிதள6 மFச5 ), 

ெவ.ல�தி. ெச�தா., ப$ர6� நிற�திB� இ����. 
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Capsicum in Peanut Gravy 
 

 
 

ேதைவயானைவ: 
• �ைடமிளகா� - 2 (ெப!ய, ) 
• ப�ைசமிளகா� - 2 

• ேவ&கடைல - 4 ���� 
• ெப!ய ெவ+காய� - 1 

• த�காள; (ெப!ய, ) - 1 

• கர�மசாலா I5 - ½ ���� 
• உ�	 - ேதைவயான அள6 
• எ�ைண - 4 ���� 

 

ெச�-ைற: 
1. �ைடமிளகாைய ெம.லியதாக அ!0, ைவ�,� ெகா5ள6�.அைத ம("� 

சிறி, ந:& வ$(" ேவக ைவ�,� ெகா5ள6� 

2. ேவ&கடைலைய, ஒ� ெவ9@ வாணலிய$. வ@�,, அைத ம("� மி�சிய$. 
Dதலி. அைர�,�ெகா5ள6�. 

3. ப$�ன&, அத� மH,, ப�ைசமிளகா�, ெவ+காய�, த�காள; இவ9ைற� ேச&�, 
அைர�,�ெகா5ள6�. 

4. ஒ� வாணலிய$., எ�ைணைய வ$(", அ"�ைப சி�மி. ைவ�,, அதி. 
கர�மசாலா Iைள� ேபா(", உடேன, இ0த அைர�, ைவ�,5ள 
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ேப�(ைட� ேபா(", ேதைவயானா., ேமB� சிறி, எ�ைண வ$(", ப�ைச 
வாசைன ேபா�� வைர வத�கி� ெகா5ள6�. 

5. இ�ேபா,, ேவக ைவ�த �டமிளகாைய அ0த� த�ண :�டேனேய, 

வாணலிய$. ேச&�,, உ�ைபG� ேச&�க6�.ேதைவயானா. ேமB� சிறி, 
த�ண :& ேச&�,� ெகா5ள6�. 

6. ேமB� ஒ� 2 நிமிட� வத�கி, எ.லா� ஒ�@ ேபால ேச&0த ப$ற�, இற�கி 
ைவ�,� ப!மாற6�. 

7. இ, ச�பா�தி�� ஏ9ற சிற0த ைச" )V. நா� ேதாைச��� Cட இைத 
ைச" )Vஷாக ெச�ேவ�. 
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Brinjal Chutney - க$த:�கா� ச ன� 
ேதைவயானைவ: 

• க�த!�கா� (மH)ய� ைச� ) - 1 

• வரமிளகா� - 2 

• ேத+கா� ,�வ. - 3 ���� 
• உ�	 - 1/2 ���� 
• தாள;�க - எ�ைண, க"�, உ��த�ப��	 

 

ெச�-ைற: 
1. க�த!�காைய, ேவக ைவ�, ேதா. உ!�,� ெகா5ள6�. 
2. ஒ� வாணலிய$., சிறி, எ�ைண வ$(", வரமிளகாைய, Dதலி. வ@�,, 

ப$ற� ேத+காைய வ@�,� ெகா5ள6�. 
3. இ�ேபா, மி�சிய$., ேதா. உ!�த க�த!�கா�, வ@�த, மிளகா�, ேத+கா�, 

உ�	, இவ9ைற� ேபா(", ந�� ைமய அைர�,�ெகா5ள6�. 
4. க"�, உ��த�ப��	 தாள;�,� ெகா(ட6�. 
5. இ�ேபா, ?ைவயான க�த!�கா� ச(ன; தயா&. 
6. ேமேல உ5ள ேபா(ேடாவ$., நா� ெச�,5ள, இ0த Dைறய$. தா�. 

 

இேத ச ன�ைய மSெறா� -ைறய�G& ெச�யலா&. 
 

ேதைவயானைவ: 
• க�த!�கா� - 1 

• ெப!ய ெவ+காய� - 1 

• த�காள; - 1 

• வர மிளகா� - 3 அ.ல, 4 

• உ�	, க"�, உ��த�ப��	 

 

ெச�-ைற: 
1. க�த!�கா�, ெவ+காய�, த�காள;, இவ9ைற, சிறியதாக அ!0,, வாணலிய$., 

எ�ைண வ$(" வத�கி ,ெவ0த6ட� ,கைடசிய$. மிளகாையG� ேபா(" 
வத�கி, மி�சிய$. இவ9ைற உ�	ட� ேச&�, அைர�,� ச(ன; ெச�யலா�. 
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ம ட� பன5� மசாலா 

 

 
 

ேதைவயானைவ: 
• ப�ைச� ப(டாண$ - 1 க� 
• பன :& - 100 கிரா� 
• ெப!ய ெவ+காய� - 2 

• த�காள; (ெப!ய, ) - 2 

• D0தி!�ப��	 - 4 அ.ல, 5 

• இFசி� ��" வ$>, - 1 ���� 
• கர� மசாலா�I5 - ½ ���� 
• மிளகா��I5 - 1 ���� 
• மFச5I5 - ¼ ���� 
• தன;யா�I5 - ¼ ���� 
• சீரக�I5 - ¼ ���� 
• உ�	 - ேதைவயான அள6 
• எ�ெண� - 4 ���� 

 

ெச�-ைற: 
1. ப�ைச� ப(டாண$ைய ந�றாக ேவக ைவ�,� ெகா5ள6�. 
2. கா�0த ப�ைச� ப(டாண$ தா� கிைட�தா., அைத ந�றாக ஊறைவ�,� 

ப$� ேவக ைவ�க6�. 
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3. D0தி!�ப��ைப சிறி, ேநர� ?"ந:!. ஊறைவ�,, அைர�,�ெகா5ள6�. 
4. த�காள;, ெவ+காய�, இவ9ைற� ெபா)யாக அ!0, ெகா5ள6�. 
5. பன :ைர, சி@ ,�"களாக க( ெச�, ெகா5ள6�. 
6. ஒ� கடாய$., எ�ைணைய வ$(", அதி. க( ெச�த பந:ைர� ேபா(", 

சிறிதள6 உ�	 ேச&�,, ெபா!�, எ"�,, தன;யாக ைவ�க6�. 
7. இ�ேபா, கடாய$., அ"�ைப சி�மி. ைவ�,வ$(", மசாலா I5க5, 

மிளகா��I5 இவ9ைற� ேபா(ட ப$ற� ,ெவ+காய�ைத� ேபா(" 
வத�க6�. 

8. இ�ேபா,, த�காள;ைய ேச&�,, ேமB� வத�க6�. உ�ைப� ேச&�க6�. 
9. இFசி ��" வ$>ைத� ேச&�க6�. 
10. மFச5Iைள� ேச&�க6�.D0தி! வ$>ைத� ேச&�க6�. 
11. இ�ேபா, ேவக ைவ�த� ப(டாண$ைய த�ண:�ட� ேச&�க6�. 
12. ெகாFச� ெகாதி�த உட�, ெபா!�, ைவ�,5ள பன :ைர ேச&�க6�. 
13. எ.லாமாக ஒ�@ ேச&0,, கிேரவ$ பத�தி. வ0த ப$ற�, இற�கி ைவ�,� 

ப!மாற6�. 
14. ச�பா�தி�� ஏ9ற ?ைவயான ைச()V தயா&. 
15. த�காள;, ெவ+காய�ைத, அைர�,� ேச&�கலா�. 
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ப��' உசிலி 
ேதைவயானைவ: 

• கடைல�ப��	 - 1 க� 
• ,வர�ப��	 - ½ க� 
• வரமிளகா� - 4 

• உ�	 - ¾ ���� 
• எ�ைண - 6 ���� 
• க"� – தாள;�க 

 
ெச�-ைற: 

1. இர�" ப��	கைளG�, உட� மிளகாையG� ஊற ைவ���. 
2. த�ண :ைர ந�றாக வ)�, வ$(", உ�	� ேச&�,, மி�சிய$. 

அைர�,�ெகா5ள6�. 
3. ஒ� வாணலிய$. எ�ைண வ$(", க"� தாள;�,� ெகா5ள6�. 
4. அதி. இ0த அைர�, ைவ�,5ள ேப�(ைட� ேபா(", ந�றாக� 

கிளறி�ெகா�ேட இ��க6�. 
5. அ0த ேப�( உ5ள எ�ைணைய இ>�,� ெகா5��. ேதைவ எ�றா., 

ேமB� சிறி, எ�ைணைய வ$ட6�. 
6. ைல( மFச5 கல!. இ�0த ேப�(, டா&� மFச5 கல��� மாற 

ேவ�"�. அ,வைர அ"�ப$. ைவ�,� கிளற ேவ�"�. 
7. இ�ேபா, ேப�(டாக இ�0த,, உதி& உதிராக மா@�. 
8. இைத சிறி, ேநர� ஆற வ$ட6�. 
9. ஆறின ப$ற�, ைகயா., ேமB� ந�றாக உதி&�, வ$ட6�. அ, இ�ேபா, 

ப6ட& மாதி! ஆ��. 
10. இைத எ"�,, சைம�, ைவ�,5ள கறிகாGட�, கல0,, ப!மாற6�. 

எ�ைண ெரா�ப6� அதிகமாக� ேபாக� Cடா,. அ�ேபா,, ப6டராக வரா,. 
அதனா. ெகாFச� ெகாFசமாக�தா�, ேப�(ைட� கிள@�ேபா,, 

எ�ைணைய வ$ட ேவ�"�. 
11. எ�ைண �ைறவாக இ�0தா., ேப�( ஒ()�ெகா�" இ����. 
12. கடைல�ப��ைப அதிகமாக� ேபா"வதா., ந.ல ப6டராக, இ0த ப��	சிலி 

வ��. 
13. ப_��, ெகா�தவர+கா�, அவைர�கா�, கார(, D(ைடேகா�, ப_(a( 

ேபா�றவ9@��, இ0த� ப��	சிலிைய ேச&�கலா�. 
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14. இ, நா� ெச�G� Dைற. சில&, இ0த� ேப�(ைட, ஆவ$ய$. ேவக ைவ�,, 

ப$ற� மி�சிய$. ேபா(" ப6டராக� ெச�,, கல�பா&க5. 
15. கறிகா� ெகாFசமாக� ெச�, இ�0தா., தி�ெர�@, அதிகமாக� 

ேதைவ�ப(டா., அ�ேபா, இ0த ப��	சிலிைய� ேச&�, வ$(டா., 

கறிகாய$� அள6 அதிகமாகி வ$"�. 
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த& ஆG 

 

ேதைவயானைவ: 
• உ�ைள�கிழ+� - ½ கிேலா 
• ெப!ய ெவ+காய� - 2 

• த�காள; (ெப!ய, ) - 2 

• இFசி ��" வ$>, - 1 ���� 
• மFச5I5 - ¼ ���� 
• உ�	 - ேதைவயான அள6 
• ெக()�தய$& - 3 அ.ல, 4 ���� 
• எ�ைண - 10 ���� 
• (வ$��பமி�0தா. ) ஆ�E& ப6ட& – 1 ����. 

வ7$�� ெபா.�க: 
• வர மிளகா� - 4 

• மிள�, தன;யா, சீரக� - ஒRெவா�@� 2 ���� 
• ப(ைட, ஏல�கா� - 1 

 

ெச�-ைற: 
1. ெபா)�க ேவ�)யவ9ைற, ெவ9@ வாணலிய$., ப�ைச வாசைன ேபாக 

வ@�,� ெபா)�க6�. 
2. உ�ைள�கிழ+ைக, ேவக ைவ�,, ேதா. உ!�,� ெகா5ள6�. 
3. அைத, ஓரள6 சி�ன square களாக� க( ெச�, ெகா5ள6�. 
4. இைவகைள, ஒ� கடாய$., எ�ைணைய வ$("� ெபா!�, எ"�,� தன;யாக 

ைவ�க6�. 
5. அ0த எ�ைணய$லி�0,, பாதிைய எ"�, வ$(", அ0த� கடாய$ேலேய, 

ெபா)யாக ந@�கிய, ெவ+காய�ைத, ந�� வத�க6�. உ�	 ேச&�க6�. 
6. அதி., இFசி���" வ$>ைத ேபா(", ேமB� வத�க6�. 
7. மFச5I5 ேச&�,, ெபா)யாக ந@�கிய த�காள;ைய ேச&�,, ந�றாக 

வத�க6�. 
8. ெபா)�, ைவ�,5ளவ9ைற இ�ேபா, ேச&�க6�. 
9. ெபா!�, ைவ�,5ள, உ�ைள�கிழ+ைக, அதி. ேச&�,, எ.லாவ9ைறG� 

ந�றாக� கல0, வ$ட6�. 
10. இ�ேபா,, தய$ைர� ேச&�க6�. 
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11. த� ஆB தயா&. இ, ச�பா�தி�கான, ?ைவயான, சிற0த ைச()V. 
12. இ, கிேரவ$ ேபால இ��கா,. ேமேல உ5ள ேபா(ேடாவ$., நா� 

ெச�,5ள, ேபால இ����. 
13. கிேரவ$ ேபால ேவ�"மானா., த�காள; ெவ+காய�ைத, அைர�, வ$(", 

வத�க6�. 
14. த�காள; வ$��பமி.லாதவ&க5, ஆ�E& ப6ட& உபேயாகி�கலா�.இ, 

ேவ�)ய 	ள;�	� ?ைவைய� ெகா"��� 
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Strong & Tasty Coffee & Tea 
 

?ைவயான, �(ரா+கான, ப$.(ட& கா�ப$ ேபா"வ,� ஒ� தன;� கைலதா�. 
இத9�� ேதைவயான கா�ப$ ப6ட& ப9றிய வ$வர+கைள� பா&�ேபா�. 
கா�ப$� ெகா(ைடய$. பல வைகக5 உ�". 
 
ப_ெப! கா�ப$� ெகா(ைட - இ,தா� வாசைன ம9@� சிற0த ேட�ைட� 
ெகா"��� தர�. ஆனா. இைத ம("� உபேயாகி�தா., த�ண:& )காh� தா� 
கிைட���. 
 

A ெகா(ைட - இ, ப_ெப!�� அ"�த தர�. இ, காப$ )காhT�� ேவ�)ய 
அட&�திைய� ெகா"���. 
சி�க! ப6ட& சிறிதள6 ேச&�தா. ந.ல தி�கான காப$ கிைட���.அதிக� ேச&�க� 
Cடா,. உடB��� ெக"த. 
ஆகேவ, ந:+க5 கைடய$. கா�ப$� ெபா) வா+��ேபா,, கீMக�ட ratio வ$. 
வா+கலா�. 
ப_ெப! - 50 % 

A ெகா(ைட - 40 % 

சி�க! - 10 % 

காப$�I5 ந.ல ைநஸாக அைர�க� ப(" இ��க ேவ�"�.இ, ெரா�ப 
D�கிய�. 
 

இ�ேபா� ப�� ட� .காT< ேபா>& -ைறைய� பா��கலா&. 
• Dதலி., ப$.(ட& ேம. பாக�ைத, ஓ(ைடக5 உ5ள ப�க�ைத, அ"�ப$. 

கா(), ஒ� ?�தமான ,ண$யா., அைத� ,ைட�,வ$ட6�. 
• இ�ேபா,, அ0த ஓ(ைடகள;. ஏதாவ, ,க5 அைட�,� ெகா�)�0தா., 

அைவ ந:�க� ப()���� )காh� ேவகமாக இற+��. 
• இ�ேபா,, ப$.டைர, தயா& ெச�, ெபா��தி, அதி. ேதைவயான 

காப$�Iைள� ேபாட6�. ேமேல ப$.(ட& �ைடைய ைவ�க6�. 
• அ"�ப$. ?"ந:ைர� ெகாதி�க ைவ�,, ப$.ட!. பாதி அள6 வ$ட6�. 
• அ, உடேன, ெபா)யா. இ>�,� ெகா5ள� ப"�. 
• ப$ற�, மH�"�, ?"த�ண:& (ஏ9கனேவ ெகாதி�க ைவ�த, ) வ$ட6�. 
• அைர மண$ ேநர�தி., ?ைவயான )காh� தயாராகி வ$"�. 
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• ெமா�த� )காhT� இற+கிய ப$ற�, உ+க5 க(ைட வ$ரைல� ெகா�", 

ப$.(ட& �ைடய$� ேம. பாக�ைத ந�றாக அ>�த6�. 
• அ, அ�ப)ேய, ெபா)ைய அ>�தி�ெகா�", உ5ேள 	ைதG� 
• இ�ேபா,, ேமB� ?"ந:& தயா& ெச�,, ப$.ட!� பாதி அள6 வ$ட6�.இ, 

மிக6� ெம,வாக, இற+��. ஆனா., இ, ப" தி�காக இற+��. 
• இ�ேபா, இர�" )காh� க�� ேச&0,, மிக6� தி�கான, ?ைவயான, 

)காh� தயா& 

• ஒ�ேவைள, உ+க���, காைலய$. அதிக� சமயமி.லாம. இ�0தா., 

Dத. நா5 இரேவ, )காh� தயா!�, வ$டலா�. 
• இத9� ப$.டைர� தயா& ெச�,, ெபா) ேபா(", �ைடைய ைவ�,, Dதலி. 

சிறி, ?"ந:& வ$(", ப$ற�, அ�ப)ேய ேமB� ந:& வ$டாம., அ0த� �ைடைய 
ந�றாக அ>�தி வ$(", D> ப$.ட!B� த�ண:& வ$ட6�. 

• இ�ப)� ெச�வதா., ெபா) க�மியாக� ெசலவா��.Dத. வைக��� 
ேபா"வைத வ$ட, க�மியாக� ேபாடலா�. எ"�த உடேன, ந.ல தி�கான 
)காh� கிைட�, வ$"� 

  

இ�ேபா� +ைவயான கா�ப� ேபா>& -ைறைய� பா��கலா&. 
• எ�ேபா,�, )காhைன E" ப"�த� Cடா,. 
• ஆகேவ, பாைல அ"�ப$. சி�மி. ைவ�,, அ, ெபா+�� த�வாய$. ஒ� 

கர�)ைய� ெகா�" கல�க6�. சிறி, ேநர� இ�ப)� ெச�தா., ந.ல 
தி�கான பா. கிைட���. (ைட� இ.லாதவ&க5, அ�ப)ேய பா. கா��ச6�). 

• பா. ெகாதி��� ேநர�தி., ேதைவயான )காhைன, எ�தைன நப&க��� 
ேவ�"ேமா, அRவள6 ட�ள&கள;. வ$(", அதி. ேதைவயாேனா&�� 
ேவ�)ய அள6 ச&�கைரைய� ேபா(", ந�றாக ஆ�தி� ெகா5ள6�. 

• அத9�5 பா. ெபா+கி வ$"�. ப$�ன& இைத எ"�,, ேதைவயான அள6, 

ஒRெவா� ட�ள!B� வ$(", ந.ல Eடான, ?ைவயான, �(ரா+கான, 

ப$.(ட& காப$ைய ?ைவ�க6�. 
• இ�ேபா, ?ைவயான �(ரா+கான � ேபா"வ, எ�ப) எ�@ பா&�ேபா�. 
• ட�( � தா� இத9�� சிற0த,.granules ஆக இ�0தாB�, ந�றாக இ����. 
• ஆனா., leaf �, அ0தள6 தி�காக வரா,. ?ைவG� இ, ேபால இ��கா,. 
• நா�, � )காh� தன;யாக� ேபா"வதி.ைல. ஒ�வ��� � ேபா"வதாக 

இ�0தா., ஒ� வா.பா�திர�தி., ஒ� ட�ள& த�ண:& ேச&�காத பா. 
எ"�,� ெகா�", அதி. 1 ¼ ���� ��I5 (இ, ட�( ��� ).(granules 

ஆக இ�0தா. 1 ½ ���� ) ேபாட6�. 
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• ஏல�ெபா), இFசி ைய வ$��பD5ளவ&க5 ேபா("� ெகா5ளலா�. 
• இ�ேபா, அ"�ைப சி�மி. ைவ�, வ$ட6�. 
• � ெபா+கி வ��ேபா,, வா.பா�திர�தி� ப$)ைய� ப$)�,�ெகா�", அ0த� 

பா�திர�ைத அ"�ப$� ெவள;ய$. எ"�,, ஒ� ?ழ(" ?ழ(), அ"�ப$. 
ைவ�,, மH�"� ெபா+��ேபா,, மH�"� அேத ேபால ெச�,, ப$ற� இற�கி 
வ)க(ட6�. 

• ேதைவயான அள6 ச&�கைர ேச&�,, ந.ல Eடான, ?ைவயான, �(ரா+கான, 

மணமான �ைய ?ைவ�க6�. 
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ரவா லா> 

 

ேதைவயானைவ: 
• Eஜி ரவா - 2 க� 
• ச&�கைர - 2 க� 
• ,�வ$ய ேத+கா� (optional) - 1/4 க� 
• D0தி! ப��	 (சிறிதாக ந@�கி� ெகா5ள6� ) - 1 ேடப$5 ��� 
• ெந� - 1/4 க� 
• ஏல�கா� ெபா) – சிறிதள6 

 
ெச�-ைற: 

1. ெவ9@ வாணலிய$. ரைவைய ேலசாக ப�ைச வாசைன ேபா�� வைர 
வ@�க6�. இ, கல& மாறி வ$ட� Cடா,. 

2. ேத+கா� ேபா"வதாக இ�0தா., அைதG�, ப�ைச வாசைன ேபா�� வைர 
ம("� வ@�,� ெகா5ள6�. 

3. மி�ஸிய$. ச&�கைரைய� ெபா)�,�ெகா5ள6�. 
4. இதTட�, வ@�த ரைவையG� ேபா(" ஒ�றாக� ெபா)�,� ெகா5ள6�. 
5. இ�ேபா,, வ@�த ேத+கா�ையG� ேபா(", மி�ஸிய$. ஒ�றாக� கல0, 

ெகா5ள6�. 
6. இ�ேபா,, எ.லா� ேச&0, ஒ� கலைவ ஆகி வ$"�. 
7. இைத எ"�,, ஒ� ெப!ய, அகலமான பா�திர�தி. ேபா("� ெகா5ள6�. 
8. ெந�ய$. வ@�த D0தி!�ப��ைப, ஏல�கா� ெபா)ையG�, இதி. 

கல�க6�. 
9. ெந�ைய உ��கி� ெகா() ,ஒ� கர�)யா. இதTட�,ந�� கல0, 

ெகா5ள6�. 
10. இ�ேபா, கலைவ ைக ெபா@��� E("�� வ0த ப$ற�, உ�() 

(ைககள;னா. ), ரவா லா"கைள, ப$)�, ைவ�க6�. 
11. இ�ேபா, ?ைவயான ரவா லா" தயா&. 
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8H�8 
ேதைவயானைவ: 

• கடைல ப��	 - 3/4 க� 
• ,வர�ப��	 - 1/2 க� 
• உ��த�ப��	 - 1/2 க� 
• பய�த�ப��	 - 1/2 க� 
• ப�ச!சி - 1/4 க� 
• வர மிளகா� - 5 

• ெப!ய ெவ+காய� - 2(வ$��பமி�0தா. ) 
• ேத+கா�,�வ. - 5 ���� 
• ெப�+காய� 
• உ�	 - ேதைவயான அள6 
• எ�ைண - ெபா!�க� ேதைவயான அள6 
• ெகா�தம.லி, க�ேவ�ப$ைல - க( ெச�த, 

 

ெச�-ைற: 
1. இதி., அ!சி, ப��	 ஆகிவ9ைற, 2 மண$ ேநர� ஊற ைவ�க6�. அதிேலேய, 

ெப�+காய�, வர மிளகா�, இர�ைடG� ேச&�, ஊற ைவ�க6�. 
2. ப$�ன&, மி�சிய$., ந.ல ைநசாக இ.லாம., ெகாFச� ஒ�@ இர�டாக 

இ���� பத�தி., அைர�,�ெகா5ள6�. 
3. அைர��� ேபா,, ெவ+காய�, வர மிளகா� ,ேத+கா�,�வ. இவ9ைற, 

Dதலி. ேபா(", அத� மH, ப��	, அ!சி கலைவைய� ேபா(", உ�	 
ேச&�,, அைர�க6�. அ�ேபா,தா�, ெவ+காய�, மிளகா�, ந�றாக 
அைரப"�. 

4. அைர�த� கலைவய$., க( ெச�த ெகா�தம.லி, க�ேவ�ப$ைல, சிறி, 
கா��சிய எ�ைண (2 ��� ) இவ9ைற வ$ட6� 

5. ெவ+காய�ைத அைர�காமB�, அ�ப)ேய ,�வ$G� ேபாடலா�.. 
6. இ�ேபா, அ"�ப$., ஒ� வாணலிய$., எ�ைணைய� காய ைவ�,, ேலசாக� 

	ைக வ0த6ட�, இ0த அைர�த� கலைவைய, ைகயா. கி5ள;� கி5ள;, 
ேபாட6�. 

7. அ"�ைப சி�மி. ைவ�க6�. 
8. ஒ� ஈ()9�, 10 �f�� ேபால ேபா(" எ"�கலா�. 
9. தி��ப$ வ$ட6�. 
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10. ந.ல ேகா.ட� ப$ர6� கல& வ0த ப$ற�, எ�ைணய$� சட சட�	 
அட+கிய6ட� எ"�, வ)த(). ைவ�க6�. 

11. எ�ைண வ)0த ப$ற�, எ"�, Eடாக� ப!மாற6�. 
12. இத9�� ெதா("� ெகா5ள, ேத+கா� ச(ன;, த�காள; சா� ,ேபா�றைவ, 

ந�றாக இ����. 
13. இதி. ப�ச!சி, அதிக� கடைலப��	, கா��சிய எ�ைண, ஆகியைவ 

ேச&�ப,, ந.ல கர கர�பாக இ��பத9�. 
14. இ, ஒ� ?ைவயான, ெஹ.தியான மாைல ேநர �நா�. அைன�,� 

ப��	க�� இ��ப,, உடB�� ந.ல,. 
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Soft idli 
 

Ingredients required: 

• Idli rice (boiled rice) - 1 cup 

• Raw rice - 1/4 cup 

• Black gram (urid dal) - 1/2 cup 

• Beaten rice - 2 table spoons 

• Sago - 1 tablespoon 

• Salt - to taste 

 

Preparation: 

1. Soak Urid dal separately and all the other items (mixed)separately, overnight. 

2. Next day, first grind the Urid dal, to a very soft consistency. Collect it in a 

container. Now, grind the other mixed rice items, again to a very soft consistency. 

3. Now, mix the Urid dal paste with the ground rice paste, run the grinder atleast for 

5 minutes, so that everything gets mixed very well. Add salt and grind. 

4. Only when the urid dal is ground separately, you will get it into a very nice paste 

and a larger content. If it is ground along with the rice (all together), the content 

will be less, and the softness will be missing. 

5. To add to the softness of the idli, we are adding the beaten rice and sago. 

6. Now, allow this to ferment atleast for 8 hours. Then, you can prepare idlis, which 

will be very very soft. Before pouring the idli paste, into the idli plates, apply some 

gingelly oil or any other sunflower oil over the plates, so that, after the idli is 

cooked, it will be very easy to take them out of the plate, without breaking. 

7. And another tip is, after the cooking is over, before removing the idli from the 

plate, allow it to cool just for 1 minute. Now after 1 minute, if you remove the idlis, 

you will get a perfect round soft idli. 
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Milagu saadham 
 

Ingredients necessary: 

• Rice - 1 cup 

• Pepper - 1 table spoon 

• Peanuts - 2 table spoons 

• Ghee - 2 table spoons 

• Mustard seeds - 1/2 tea spoon 

• Urad dal - 1 tea spoon 

• Gingelly oil - 2 tea spoons 

• curry leaves 

• Salt - to taste 

 

Method: 

1. Cook the rice, with little less water than usual, so that it will not be sticky. Then 

spread it on a plate and cool it.Pour some gingelly oil over it 

2. Now take one kadaai. pour 1/2 spoon of ghee. Add the pepper and allow it to 

pop. Now keep it aside. After cooling, make it a coarse powder. 

3. Now pour the balance ghee in the kadaai. Add, mustard, urad dal, peanuts and 

at last curry leaves. 

4. Now add these contents to the rice which is spread. Add the salt, and the coarse 

pepper powder. Mix well. 

5. Now the Milagu saadham is ready. 
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POTATO CHIPS 
 

Necessary things: 

• Potato - 1/2 kg. 

• Oil (to cook) - 1/2 kg. 

• Salt - About 1 spoon or to taste. 

• Red chilly powder - 1 spoon 

Method 

1. Take some 1/2 kg. of potato. Clean it well. Now make round slices of them, put 

them immediately in water, otherwise, it would turn black. 

2. After all the slices are done, dip them well in some hot water. By doing like this, 

the starchy and sticky items will be removed from the potato. Then remove it 

from hot water and drain. There should be no water sticking to it. 

3. Take one small cup. In this, mix the salt and red chilli powder (optional), in 3 

teaspoons of oil. Keep this aside. 

4. Take a kadaai. Now, boil about 1/2 kg of oil. When it is very hot (for this you can 

test with only one piece of potato. The fumes will start coming from the oil. and 

when you put one piece, it will give a sound, and will come up). 

5. Now, put one handfull of sliced potato. Saute it. Now, take 1/2 spoon of the 

mixture of salt + oil+ chilly powder and spread it over the cooking slices of potato. 

6. Saute it well. Till you find the sound of the cooking subsides (சட சட ச�த� 

நி9�� வைர ), you need to keep it in the oil. Then, remove it and keep it a 

plate which has holes in it, to drain all the sticking oil. After this, you can shift this 

in a steel container which can first be covered with a tissue paper, to maintain the 

crispyness. After that, you can put the cooked varuval on the tissue paper. 

7. In the similar way, you can cook the balance slices of potato. 
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ஓ 2 சா� வ�6 

 

ேதைவயானைவ: 
• ஓ(� - 1/2 க� 

• 	தினா, ெகா�தம.லி - தலா ஒ� க� 
• ப�ைச மிளகா� - 2 

• த�காள; - 2 

• ேவக ைவ�, மசி�த உ�ைள� கிழ+� - 2 

• ெப!ய ெவ+காய� - 3 

• ேவக ைவ�த ப�ைச ப(டாண$ - 1/4 க� 
• ேகர( - 1 (ெபா)�ெபா)யாக� ,�வ6� ) 
• மிளகா�� I5 - 1/2 ���� 
• கர� மசாலா I5 - 1/2 ���� 
• உ�	 - ேதைவயான அள6 

 

ெச�-ைற: 
1. ஓ(ைச 10 நிமிட� ?"ந:!. ஊற ைவ�, வ)�,� ெகா5ள6�. 
2. கடாய$. எ�ைண வ$(", ெபா)யாக ந@�கிய ப�ைச மிளகா�, ெவ+காய�, 

த�காள;, ேகர(, ேச&�, வத�க6�. ேகர( ெவ0த,�, மசி�த உ�ைள� 
கிழ+� ,ேவக ைவ�த ப�ைச� ப(டாண$, கல0,, கர� மசாலா I5, 

மிளகா�� I5, ஊற ைவ�, வ)�த ஓ(�, உ�	, இைதG� கல0,, ந�றாக 
வத�க6�. 

3. ெகா�தம.லி, 	தினா கல0, இற�க6�. 
4. ேடா�( ெச�த ப$ர( ந"ேவ, இ0த� கலைவைய ைவ�,, ?ைவயான 

சா�(வ$� ஆக ப!மாறலா�. 
5. ெதா("� ெகா5ள த�காள; சா� ந�றாக இ����. 
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ஓ 2 ப�ேகாடா 

 

ேதைவயானைவ: 
• ஓ(� - 1/2 க� 
• ெபா("�கடைல மா6, ப�ச!சி மா6 - தலா 1/4 க� 
• ெவ+காய� - 1 க� 
• ெகா�தம.லி - 1 க� 
• ப�ைச மிளகா� - 3 

• இFசி - சி@ ,�" 
• உ�	, எ�ைண - ேதைவயான அள6 
• கறிேவ�ப$ைல - சிறிதள6 
• ��" - 4 ப. 

• ெவ�ைண - ஒ� ���� 
 

ெச�-ைற: 
1. இFசி, ெகா�தம.லி, ப�ைச மிளகா�, ெவ+காய�, இவ9ைற� ெபா)யாக 

ந@�கி� ெகா5ள6�. 
2. ஓ(ைச 1/2 மண$ ேநர� த�ண:!. ஊற ைவ�க6�. 
3. இதTட�, ெபா("�கடைல மா6, அ!சி மா6, ெவ+காய�, ெகா�தம.லி, 

உ�	, கறிேவ�ப$ைல, ந?�கிய ��", இFசி, ெவ�ைண ேச&�,� ப$சிறி, 
ப�ேகாடாவாக ெபா!�, எ"�க6�. 

4. இதி. ெவ�ைண இ.லாவ$). கா�0த எ�ைணைய வ$டலா�. இ,, 

ப�ேகாடா கரகர�பாக இ��க ேச&�ப,. 
5. மாைல ேநர )ஃப� �� உக0த, இ,. 
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ஓ 2 இன��' 8ழி� பண�யார& 

 

ேதைவயானைவ: 
• ஓ(� - 2 க� 

• ெவ.ல� - 1 க� 
• ?�� - ஒ� சிறிய ,�" 
• ஏல�கா� - 2 

• சைமய. ேசாடா - ஒ� சி()ைக 
 

ெச�-ைற: 
1. ஓ(ைச மி�ஸிய$. ேபா(" ந.ல ைநசாக அைர�,� ெகா5ள6�.?��, 

ஏல�காைய� த()� ெகா5ள6�.ெவ.ல�தி. சிறிதள6 ந:& வ$("� 
கைர�,, வ)க()� ெகா5ள6�. 

2. இதி. ஓ(� மா6, ?��, ஏல�கா� ,சைமய. ேசாடா ேச&�,, ேதாைச மா6 
பத�தி. கைர�,, பண$யார+களாக ?(" எ"�க6�. 

3. இ, �ழ0ைதக��� மிக6� ப$)�த ச�தான உண6. 
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ஓ 2 கார 8ழி� பண�யார& 

 

ேதைவயானைவ: 
• ஓ(� - 1 க� 
• உ��த� ப��	 - 1/2 க� 
• ெவ+காய� - 2 

• ப�ைச மிளகா� - 3 

• க"�, உ�	, எ�ைண, கறிேவ�ப$ைல - ேதைவயான அள6 

 
ெச�-ைற: 

1. உ�0ைத 1/2 மண$ ேநர� ஊற ைவ�க6�. இதTட� ஓ(� ேச&�, 
மி�ஸிய$. அைர�,, 3 அ.ல, 4 மண$ ேநர� 	ள;�க 
ைவ�க6�.(உடன)யாக ெச�ய ேவ�"ெம�றா., தய$& ேச&�,� 
ெகா5ள6� ). 

2. ெவ+காய�, ப�ைச மிளகாைய ெபா)யாக ந@�கி� ெகா5ள6�. 
3. கடாய$. எ�ைண வ$(", க"�, ெவ+காய� ,ப�ைச மிளகா� ேபா(" வத�கி 

,இைத, ஓ(� கலைவய$. கறிேவ�ப$ைல, உ�	 ேச&�, கல0, ெகா5ள6�. 
4. இ0த மாைவ, �ழி� பண$யார� ச()ய$. ஊ9றி, பண$யார+களாக ெச�, 

ெகா5ள6�. 
5. Dதலி., அ0த� ச()ய$. ஒRெவா� �ழிய$B� ஒ� ��� அள6 

எ�ைண வ$(", அத� மH, இ0த மாைவ வ$(", அ"�ைப சி�மி. ைவ�, 
ேவக வ$ட6�. ப$�ன& அைத தி��ப$ வ$(", மH�"� அத� மH, எ�ைண 
சிறிதள6 வ$ட6�. ந.ல ேகா.ட� �ெரௗ� கல!. வ0த ப$ற� எ"�க6�. 
சி�மி. ைவ�காவ$(டா., மா6 உ5ேள ேவகா,. 

6. இ�ேபா, ந.ல �!�ப$ ஓ(� கார� பண$யார� தயா&. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

www.penmai.com  134 

 

JV_66’s @ Jayanthy’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

 

ஓ 2 'ள� உ�'மா 

 

ேதைவயானைவ: 
• ஓ(� - 1 க� 

• 	ள; - 1 எBமி�ச�பழ அள6 
• கா�0த மிளகா� - 10 

• ேவ&கடைல - ஒ� ேடப$5��� 
• கடைல ப��	 - ஒ� ���� 
• ெப�+காய�I5, க"� ,கறிேவ�ப$ைல - சிறிதள6 
• ந.ெல�ைண - 1/4 க� 
• உ�	 - ேதைவயான அள6 

 
ெச�-ைற: 

1. 	ள;ைய� த�ண:!. கைர�,, 1 1/2 க� அளவ$. 	ள;�த�ண:& எ"�,� 
ெகா5ள6�. 

2. ஓ(ைஸ, மி�ஸிய$., ெரா�ப ைநஸாக இ.லாம., உ�	மா ரைவயாக 
அைர�,� ெகா5ள6�. 

3. 	ள;�த�ண:!., ஓ(� மா6 ,ெப�+காய�I5, உ�	 கல0, ேதாைச மா6 
பத�தி. கைர�,� ெகா5ள6�. 

4. கடாய$., எ�ைண வ$(" ,க"�, கடைல�ப��	, ேவ&கடைல ,கறிேவ�ப$ைல, 

மிளகா�, இவ9ைற� ேபா("� தாள;�க6�. 
5. ப$ற�, கைர�, ைவ�த ஓ(� கலைவைய, இ0த� கடாய$. ெகா(), 

அ)ப$)�காம. கிளற6�. ேதைவ எ�றா., ேமB� சிறி, எ�ைண 
ேச&�,� ெகா5ள6�. 

6. ந�றாக ெவ0, உ�	மா பத�தி9� வ0த,�, இற�கி வ$ட6�. 
7. வ$��பமி�0தா., ெவ+காய�, ேகர(, ப(டாண$, ேபா�ற சீ�கிர� ேவ�� 

கறிகா�கைள ேச&�,� ெகா5ளலா�. ப�ைச ப(டாண$ (கா�0த, இ�0தா., 

அைத தன;யாக ேவக ைவ�,� ேபாட6� ). 
8. இத9�, ெவ0தய� 1/2 ���� அள6 வ@�,� ெபா) ெச�,, ஓ(� 

கலைவGட� ேச&�,� ெச�யலா�. 
  
 
 
 
 



 

www.penmai.com  135 

 

JV_66’s @ Jayanthy’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

 

ஓ 2 கார ச�பா$தி 
 

ேதவயானைவ: 
• ஓ(� - 1 க� 
• ேகா,ைம மா6 - 1/2 க� 
• மிளகா��I5 - 1/2 ���� 
• ப�ைச மிளகா� - 2 (ெபா)யாக ந@�கி� ெகா5ள6� ) 
• உ�ைள� கிழ+� (ேவக ைவ�, மசி�க6� ) - 2 

• ெபா)யாக க�த!�த ெகா�,ம.லி - சிறிதள6 
• ெபா)யாக ந@�கிய ெவ+காய� - 1/4 க� 
• ெந�, உ�	 - ேதைவயான அள6 

 
ெச�-ைற: 

1. ஓ(ைச மி�ஸிய$. ேபா(" மாவா�கி� ெகா5ள6�.இதTட� ம9ற எ.லா� 
ெபா�(கைளG� ேச&�,� ப$ைச0, ச�பா�திகளாக� ேத��,, ெந� தடவ$ 
?(" எ"�க6�. 

2. அ�ப)ேய �சியாக இ���� இ,. 
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ஓ 2 அைட 

ேதவயானைவ: 
• அ!சி - 1/2 க� 

• கடைல ப��	, ,வர� ப��	, பய�த� ப��	 ேச&�, - 1/2 க� 
• க�ேவ�ப$ைல - சிறிதள6 
• D�+ைக�கீைர (வ$��பமி��தா. ) - ஒ� ைக�ப$) 
• ேத+கா� - சிறிதள6 - சி@ சி@ ப9களாக க( ெச�, ெகா5ள6�. 
• ெப�+காய�I5, மFச5 I5 - ஒ� சி()ைக 
• ஓ(� - 1/2 க� 
• கா�0த மிளகா� - 4 

• ெவ+காய� - 4 

• உ�	, எ�ைண - ேதைவயான அள6 
 

ெச�-ைற: 
1. அ!சி ,ப��	 வைககைள கைள0,, 2 மண$ ேநர� ஊற ைவ�க6�. ஓ(ைச 

1/2 மண$ ேநர� ஊற ைவ�க6�. 
2. ெவ+காய�ைத� ெபா)ெபா)யாக ந@�க6�. 
3. ஊறிய அ!சி, ப��	ட�, கா�0த மிளகா� ,,கறிேவ�ப$ைல, ேச&�,, ெரா�ப 

ைநசாக இ.லாம. அைர�க6�. 
4. இதTட�,உ�	,மFச5 I5, ெப�+காய�I5 ,ஊறிய ஓ(� ,D�+ைக 

கீைர ,ெவ+காய�, ேத+கா� ப9க5, எ.லாவ9ைறG� ேச&�,� கல�க6�. 
5. ேதாைச க.லி., அைடயாக ?(" எ"�தா., ?ைவயான ச�தான ஓ(� 

அைட தயா&. 
  
 


