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�ழி�பண�யார� எ�ப� �க� ெப�ற ெச��நா�� உண�. இ�� இ தியா "#$க 
இத�� Fan club ைவ$�� அள�$� ேபா*வ��ட�. காரண� இத� ,ைவ, ேதா�ற�, 

எள-ைம எ/லா�தா�. ேமேல கரகர�பாக��, உ1ேள மி2�வாக��, பா3$க 
4ழா5க/ைல� ேபா/ உ26ைடயாக��, ெச*வத�� வ 7��/ உ1ள இ�லி 
மாேவ ேபா�� எ�� இ2�பதா8� எ�� ெசா/லலா�. 
 

இன- �ழி�பண�யார� எ�ப� ெச*வ� எ��� அத�� ேதைவயான ெபா2�க1 
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எ�ென�ன எ��� பா3$கலா�. இதி� நிைறய வைலய(� ப(
 த 
றி��க�தா�.... 
 

வ 7��/ உ1ள இ�லி மாவ�/ ெச*யலா�. இ/ைல, இத�ெக�ேற மா� அைர:� 
ெச*யலா�. அ� எ�ப� எ�� பா3$கலா�. 
 

ழி� பண(யார� ெச.�ைற: 
 

இ�லி அ;சி <�� க� எ�:தா/ ஒ2 க� உ> � – ெர6ைடைய?� 
தன-:தன-யாக க#வ� ஒ�றாக ஊறவ�ட��. <�� நா�� மண� ேநர� ஊறினா/ 
ேபா��. மி$சிய�/ அைர$க இ த அள� ச;யாக வ2�. Grinder/ அைர�பதானா/ 
உ> � "$கா/ க� ேபா�மாய�2$��.  
 

மா� இ�லி$� அைர�ப� ேபா/ ெக��யாக இ2$க ேவ6��. அதி/ உ�� 
ேபா�� �ள-$க வ�ட��. இர� அைர:தா/ காைல �பA$� ச;யாக இ2$��. 
 

�ழி�பண�யார� ெச*?� "� ஒ2 <� ேத5காைய கார:�$� ேதைவயான 
பBைச மிளகா?ட� மி$சிய�/ அைர$க��. அைர:த வ�#ைத மாவ�/ கல � 
எ6ெணய�/ க��, உ>:த�ப2�� தாள-:� ேபாட��. தாள-$�� ேபா� 
கறிேவ�ப�ைலைய ெபா�யாக ந�$கி தாள-$கலா�. நிைறய ெகா:தம/லி 
தைழைய?� ந�$கி ேச3$க��. இ�ேபா� மா� தயா3. அைர$��ேபா�� இ�லி 
மா� ேபா/ ெக��யாக இ2 தா8� இ�ேபா� ெச*?� "� ேதாைச மா� 
பத:�$� இ2$��ப� ெச*�ெகா6டா/ பண�யார� ந�றாக வ2�. 
 

�ழி�பண�யார� ெச*ய பண�யார$க/ ேதைவ. இ�ேபா� நா� C�$கி/ 
கிைட$கிற�. வா5கி ைவ:தா/ ெரா�பேவ வசதி. �ழிய�/ எ6ெண* வ��� மா� 
"$கா/ �ழி$�� ச�� ேமேல (ெபா5கிவர இட� வ���) ஊ�றி அ��ைப 
நிதானமாக எ;ய வ�ட��. <� ைவ:� ெச*வ� ந/ல�. <�� அ/ல� நா�� 
நிமிட5கள-ேலேய கீ� பாக� ெவ �வ���. நிதானமாக ஒ2 �Bசி, chop stick, ஐC 
$H� �Bசி, ப�ட3 knife இ�ப� ஏதாவ� ெகா6� தி2�ப� வ�டலா�. 
 

தி2�ப��ேபா�� அ த� ப$க"� ெவ த�� ஒ2 �Bசியா/ கபா� C�$கி/ 
�:�வ� ேபால �:தி ச�ேற அ#:தினா/ அதிக�ப� எ6ெண* 
வ� �வ���. Oil absorbant ேப�ப;/ எ�:� ைவ:தா/ மJதி எ6ைண?� 
உறிKச�ப��. 
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ேமேல ெசா�ன� சாதா வைக. இதி/ எ�ென�ன மா��"ைறக1 உ1ளன எ�� 
ஒLெவா�றாக� பா3$கலா�. 
 


�%: 
ேமேல ெசா�ன "ைறய�/ ேத5காைய மிளகா?ட� அைர:�B ெச*யாம/ ப/ 
ப/லாக கீறி� ேபா��, மிளகாைய?� �6டாக ந�$கி ேச3$கலா�. சி� 
�ழ ைதக1 இ2 தா/ மிளகா* வாய�/ மா��� எ�பதா/ அைர:� ெச*வ�. 
 

தாள-த� ெச*த�ட� ேத5காைய �2வ��ேபா�� ெபா�ன-ற:தி/ வ�:�� 
ேச3$கலா�. 
 

ெவ5காய� வ�2�ப�னா/ ெபா�யாக ந�$கி க�� தாள-$��ேபா� வத$கி 
ேச3$கலா�. 
 

உ��, �ள-�� கார� எ�� எ/லா ,ைவ?� ேவ6�மானா/ மா5கா* �6�க1 
அ/ல� களா$கா* ப�K, ேபா�� ெச*� பா3$கலா�. 
 

ழி�பண(யார� /லப �ைறய(�.... 
 

இ	லி மா0 பண(யார�: 
 

வ 7��/ வ�த வ�தமாக காைல உண� ெச*ய ேவ6�� எ�� வ�2�ப�னா/ இ�லி 
மா� அைர$��ேபாேத ெகாKச� 4�தலாக அைர$க��. ஒ2 நா1 இ�லி 
ெச*தா/ அ�:த நா1 ேதாைச, கைடசி மா� சில2$� ச;வரா�. அ/ல� �ள-:�� 
ேபானா/ ப��$கா�. அதி/ க��, உ>:த�ப2��, மிளகா*, ெவ5காய�, 

கறிேவ�ப�ைல தாள-:� ெகா:தம/லி: தைழ ந�$கி ேச3:� �ழி�பண�யார� 
ெச*தா/ �ள-��, கார:�ட� இ2$��. 
 

�ழ ைதக>$� இ�லி மாவ�/ இ�லி$� பதி/ இன-�� பண�யார"� ெச*� 
தரலா�. 
 

இ	லிமா0 இன��� பண(யார�: 
 

இ�லி$� அைர$��ேபாேத உ�� ேச3$�� "� ஒ2 க� மாைவ தன-யாக எ�:� 
ைவ$க��. 
 

இ த மா� ேலசாக:தா� �ள-$��. �ள-$கவ�டாம8� உடேனேய ஒ2 சி��ைக 
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உ�� ேச3:� இன-��$� ேவ6�ய ெவ/ல:ைத �2வ� ேச3:� கல தா/ 
பண�யார மா� தயா3. வாசைன$� ஏல:M1 ேச3$கலா�. ஒ2 CN� ெந*ய�/ 
" தி; திரா�ைச வ�:� ேச3$கலா�. இ� ெச*?�ேபா� �ழிய�/ எ6ெண* 
ச�� அதிக� வ��டா/ ஒ�டாம/ வ2�. 
 

�றி��: இ�லி மாவ�/ ெவ/ல� ேச3$��ேபா� ந73$��. அதனா/ இ�லி மா� 
அைர$��ேபா� அதிக� ந73 வ�டாம/ அைர:தா/ ெவ/ல� ேச3 த�� ச;யான 
பத:�$� வ �வ���.  
 
 

ரைவ இ	லி மாவ(� பண(யார�: 
 

ஒ2 க� ரைவய�/ கா/ க� தய�3 ேச3:� மJதி$� ந73 வ��� உ�� ேபா��$ 
கல$க��. எ6ைணய�/ க��, உ> �, மிளகா* ந�$கிய�, வ�2�ப�னா/ 
ெவ5காய�, ெப25காய�, கறிேவ�ப�ைல தாள-:� ெகா:தம/லி தைழ?� ேபா�� 
மாவ�/ கல$க��. மா� ேதாைச மா� பத:�$� இ2$க ேவ6��.  
ஒ2 மண� ேநர� ஊற ைவ$க��. ஒ2 மண� ேநர� கழி:� மாவ�/ பாதி எ�:� 
அதி/ அைர CN� Eno fruit சா/� கல � (இ� கல த�ட� Pைர$��) உடேன 
பண�யார$க/லி/ எ6ெண* தடவ� "$கா/வாசி �ழி$� ஊ�ற��. <� ைவ:� 
அ�� ப�தி ெவ த�� தி2�ப��. இ� ெச*வ�� ,லப�. தி2��� "� ேமேல 
ஒ2 ெர6� ெசா�� எ6ெண* வ��டா/ மிக$ �ைற த அளவ�/ எ6ெண* 
ெகா6ட ரைவ பண�யார� ெர�. 
 

�ழி�பண�யார� ெச*ய "$கியமான ேதைவயான பண�யார$க/ இ/ைல 
எ�பவ3க1 க� ேக� ேம�க1 அ�ல2 ேக� பா� ேம�க1 (cup cake maker or cake pop 

maker) இ2 தா/ அதி/ 4ட பண�யார� ெச*யலா�. 
 
 

மசாலா பண(யார�: 
 

இ�லி மாவ�/ ெவ5காய�, கார�, இKசி, பBைச மிளகா*, கறிேவ�ப�ைல, 

ெகா:தம/லி உ�� ஜ7ரக�ெபா� ேச3:� ேக� பா� maker� பண(யார� 
ெச.யலா�. இ� திற$��ேபா� ம��� ஜா$கிரைதயாக திற$கA�. R� அதிக�. 
ஒேர சமய:தி/ ேம8� கீ#� ேவ��. எ4ெண. தடவ ேவ4
ய 
அவசியேமய(�ைல. ந�றி பாவனாC கிBச�. 
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இ6ேக நா� ெச.த2 cup cake maker� தா�..... 
 
 

இன- ஆேரா$கிய:�$� "$கிய:�வ� த2பவ3க1 எ�ென�ன ெச*யலா� எ�� 
ெசா/கிேற�. 
 

திைண� பண(யார�: 
 

ெர6� க� திைண அ;சி, ஒ2 க� இ�லி அ;சி, ஒ2 க� உ> � கா/ CN� 
ெவ தய� எ/லா� ஒ6ணா ஊற ைவB, அைரB, உ�� ேபா�� ைவBசா 
கா3:தால �ள-$��. அதி/ க��, உ>:த�ப2�� கறிேவ�ப�ைல தாள-:� 
�ழி�பண�யார� ப6ணலா�.  
 

ேமேல பட:தி/ உ1ள� திைன� பண�யார�தா�..... 
 

இ த மாைவ ெவ�� இ�லி ேதாைசயாக�� ப6ணலா�. இ�லி ம��� 
ச�ைபயாக வ2�. மா� �ள-:த�� கர6�யா/ ெர6� தடைவ கிளறிவ��� 
பண�யார� ெச*யலா�. 
 

ராகி ழி�பண(யார�: 
 

ராகி ஒ2 க�, பBச;சி "$கா/ க�, இ�லி அ;சி "$கா/ க�, உ> � கா/ க� 
ஒ�றாக ஊறைவ:� grinder/ அைர$க��. மி$சிய�/ அைர�பதானா/ உ> � 
ெகாKச� அதிக� ேவ6��. 
அைர:த மா� சீ$கிர� �ள-:��ேபா��, காரண� தான-ய� எ�வானா8� 
fermentation சீ$கிர� ஆகிவ��� எ�பதா/ உ�� �ைறவாகேவ ேபாடலா�. ஆேற# 
மண� ேநர:�$�1 �ள-:�� ேபா��.  
 

பாதி அள� மாைவ இன-�� பண�யார:�$காக எ�:� ைவ:� வ��� மJதி மாவ�/ 
தாள-�� ெச*ய ேவ6��. எ6ைணய�/ க��, உ>:த�ப2��, ெப25காய�, 

பBைச மிளகா*, ெவ5காய� கறிேவ�ப�ைல தாள-:� கைடசியாக ேத5கா* 
�2வைல?� ெகா:தம/லி தைழைய?� ேச3:� மாவ�/ ெகா�ட��. 
 

�ழிய�/ எ6ெண* வ��� மாைவ ஊ�றி இ2 �ற"� ெவ த�� எ�$க��. 
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றி��:  
 

எ த வ�த பண�யார� எ�றா8� நிதானமாக அ��ைப எ;ய வ��வ� ந/ல�.  
 

தி2�ப��ேபா��ேபா� எ6ெண* ஒ2 ெசா�� வ��டா/ ந�றாக வ2�.  
 

ெவள-ய�/ கர கர�பாக�� உ1ேள மி2�வாக�� பண�யார� கிைட$��. மா� 
ேம8� �ள-$காம/ இ2$க �Hச3 உ1ேள ைவ$கலா�. 
 

அ/ல� ஒ2 ேவைள$� ம��� எ�� அைர$கலா�. 
 

எ/லா வைக பண�யார:ைத?� oil absorbant paper/ ைவ�ப� அதிக�ப� எ6ெணைய 
�ைற$��. 
 

ராகி இன��� பண(யார�: 
 

மJதி மாவ�/ ெவ/ல� ச�� பா� வ2� வைர$கா*Bசி கல � ஊ�றலா�. 
 

ேத5கா* ேச3$க மற$க ேவ6டா�. 
 

இன-�� பண�யார� ெவ/ல� இ2�பதா/ கா தி� ேபா�� வா*�� அதிக�. 
எ�ேபா�� இன-�� வைக ெச*?�ேபா� அதிக� எ6ெண* வ��� நிதான: த7ய�/ 
ெச*வ� ப6ட:ைத வ 7ணா$கா�. 
 

அ;சிேய ேவ6டா� ேகா�ைம மாவ�/ பண�யார� ெச*ய "�?மா எ�றா/.... 
 

ேகா2ைம மா0 பண(யார�: 
 

ஒ2 க� ேகா�ைம மா� எ�:தா/ அைர க� பா�ேப ரைவ ேதைவ. ெர6ைட?� 
கல � உ�� ேபா�� அைர க� �ள-$காத சாதா தய�3 வ���$ கல$க��. மJதி$� 
ந73 ேச3:� பTஜி மா� ேபா/ தி�ட:�$� கைர$க��. 
 

இதி/ க��, சீரக�, ெவ5காய�, கறிேவ�ப�ைல தாள-:� Eno fruit சா/� ஒ2 
UCN� ேச3$க��. உடேன Pைர$��. அ�ப�ேய �ழிய�/ ஊ�றிவ�ட 
ேவ6�ய�தா�.  
 

ஈேனா உ�� இ/ைல எ�றா/ அைர UCN� ேசாடா உ�� ேபாடலா�.  
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தின"� காைலய�/ ஓ�C கKசி சா�ப��வ� சில3 வழ$க�. அ த ஓ�ைசேய 
கKசியாக இ/லாம/ �ழி�பண�யாரமாக�� ெச*� தரலாேம... 
 
 

ஓ	% பண(யார�: 
 

<�� க� இ�Cட�� ஓ�C எ�றா/ அதி/ ச; பாதி ஒ�றைர க� அ;சி மா� 
ேதைவ. ஓ�C, அ;சி மா� ெர6ைட?� கல � ஒ2 க� தய�3 ேச3:� உ�� 
ேபா�� கல$க��. 
 

பண�யாரமா� பத� வரவ�/ைல எ�றா/ இ�A� ெகாKச� ந73 ேச3$கலா�. 
 

காைல உண� எ�ேபா�� ச:� மி� ததாக இ2 தா/ நாெள/லா� உைழ$கலா�. 
அதனா/ ைக$� வ த கா*கைள எ/லா� இதி/ ேபாடலா�. 
 

ெவ5காய�, ேகாC, கார�, பX�Y� எ�� ேச3$கலா�. 
எ/லா கா*கைள?� ெபா�யாக ந�$கிேயா, �2வ "� தவ�ைற �2வ�ேயா 
ேச3$கலா�. 
 

வாணலிய�/ எ6ெண* வ���, க��, சீரக�, உ>:த�ப2��, பBைச மிளகா* 
தாள-:� கறிேவ�ப�ைல கி1ள-�ேபா��, ெவ5காய� "தலி/ ப�ற� ம�றைவ எ�ற 
வ;ைசய�/ வத$கி (கா*க>$� ேவ6�ய உ�� ேபாட மற$க ேவ6டா�) மாவ�/ 
ெகா�ட��.  
 

சில வைக கா*க1 த6ண 73 தாேன வ���$ெகா1>�. ேதாைச மா� பத� 
வ2�வைர ந73 ேச3:� கல � Eno சா/� ஒ2 CN� ேச3:� உடேன Rடான 
க/லி/ பண�யாரமாக ஊ�ற��. 
 

ஓ�சி/ ெச*த� எ�� ச:திய� ெச*தா8� யா2� ந�ப மா�டா3க1 எ�A� 
அள�$� ,ைவயாக�� அழகாக�� வ2� இ�. 
 

ப8ைச� பய(� பண(யார�: 
 

ஆ திராவ�/ காைல உணவாக ெபசர�� சா�ப��வா3க1. அ த ெபசர�� மாைவேய 
ெகாKச� அ� இ� எ�� ேச3:� பண�யார� ஆ$கலாமா�. 
 

ஒ2 க� பயைற கா/ க� �வர� ப2��, ெர6� ேடப�1CN� கடைல� ப2��ட� 
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ஒ�றாக ஊறைவ:� அைர$க��. இ த மா� ைநசாக இ2$க ேவ6�� 
எ�பதி/ைல, ெகாரெகாரெவ�� அைர:தா8� பரவாய�/ைல. அைர$�� ேபாேத 
பBைச மிளகா*, இKசி, உ�� எ/லா� ேச3:� அைர:தா/ ச;யாக வ2�.  
 

ெபசர��$� சீரக� மிக "$கிய�. அ��� பBைசயாக இ2$க ேவ6��. இ த 
மாவ�/ either அைர$��ேபா� சீரக� ேச3$கலா�, அ/ல� அைர:த�� 
பBைசயாகேவ சீரக:ைத ேச3:� ெவ5காய:ைத?� பBைசயாகேவ ந�$கி ேச3:� 
பண�யார� ெச*யலா�. 
 

எ6ைணய�/ தாள-த� எ�� எ��� இ/லாததா/ ச3$கைர ேநா* உ1ளவ3க>� 
சா�ப�ட$4�ய காைல உண� இ�.  
 

ெபசர�� மாவ�/ ெச*தா/ அைடமாவ�/ பண�யார� ெச*ய"�யாதா? 

 

ஏ� "�யா�? இேதா....  
 

அைட மா0 பண(யார�: 
 

இ�லி அ;சி, பBச;சி, பாசி�ப2��, �வர�ப2�� நா�ைக?� வ 7��/ உ1ள சி�ன 
கி6ண� ஒ�றி/ நா��� சம அள� இ2$��ப� அள � ெகா1ள��. நா��� 
ஒLெவா2 கி6ண� எ�:தா/ கடைல� ப2�� ம��� அைரகி6ண� ேபா��.  
எ/லாவ�ைற?� க#வ� ஒ�றாக ஊறைவ:� இKசி, உ��, சிவ�� மிளகா?ட� 
அைட$� அைர�ப�ேபால அைர$க��.  
மா� �ள-$கேவ6�� எ�பதி/ைல. வ�2�ப�னா/ "த/ நாேள அைர:� 
காைலய�/ ெச*யலா�. 
 

பண�யார� ெச*?� "�� ெவ5காய�, ெப25காய�, கறிேவ�ப�ைல ேச3:� 
�ழிய�/ ஊ�றி ெர6� ப$க"� ெபா�ன-றமாக எ�$க��. அைடைய வ�ட 
,ைவயாக இ2$�� பண�யார� இ�. இதி/ சிவ�� மிளகாைய ேச3�பேத ந/ல�. 
வ�2�ப�னா/ ஒ2 ப��B மKச1 M1 ேபாடலா�. 
 

க9�ப	
ய(� ஒ9 காவ(ய�, சா�, க9�ப	
ய(� ஒ9 பண(யார� ப4ணலாமா? 

 

க9�ப	
 பண(யார�: 
அைர க� பBச;சி, அைர க� இ�லி அ;சி, ெர6� ேடப�1CN� உ> �, கா/ 
CN� ெவ தய� – க#வ� ஊறவ�ட��. 
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ஊறிய�� எLவள� �ைறவாக த6ண 73 ேச3$க "�?ேமா அLவள� �ைறவாக 
த6ண 73 ேச3:� அைர:� �ள-$க வ�ட��. "த/ நாேள அைர:� ைவ:தா/ 
காைலய�/ மாவ�/ ேத5கா* �2வ/ அைர க� அள� ேச3:� ஏல:M1 
ேச3$க��. 
 

ஒ2 க� க2�ப�� ெவ/ல:ைத (இ� கிைட$காவ��டா/ சாதா ெவ/ல� 
ேபாடலா�) ந�$கி ெகாKசமாக ந73 ேச3:� அ��ப�/ ைவ:� கிளறினா/ 
கைர �வ���. ச�ேற ஆறிய�� மாவ�/ ெவ/ல ந73 ேச3:� கைர:� 
பண�யாரமாக ெச*யலா�. 
இ� ெச*?�ேபா�� அதிக� எ6ெண* வ��வ��, தி2�ப�ய ப�� ம�ப� ேமேல 
ெசா�� எ6ெண* வ��வ�� அ��ப��:�$ கா தாம/ வர உத��. 
 

இ� எைதேயா ேத��ேபா� ஒ2 �ளா$கி/ மா��ய ��C 

 

வாைழ�பழ�, வாைழ$கா* ேதாலி/ உ1ள மக:�வ� ப�றி எ#தி?1ளா3க1. 
வாைழ�பழ:தி/ உ1ளைதவ�ட அத� ேதாலி/ ெபா�டாசிய� ச:� அதிக� 
இ2$கிறதா�. நா3Bச:� நிைற த இ த ேதாைல தின"� �ைற த அளவ�/ 
சா�ப��� வ தா/ ந/ல� எ�கிறா3க1. ெர6� ெகா�� உ1ளவ3களாக 
மன�$�1 ந�ைம நிைன:�$ெகா6� "ய�சி$கலாேம....  
 

அ த நாள-/ வாைழ$காைய ேதா8ட� சைம�பா3களா�. இ�ேபா மாதி; பXல3 
(peeler) ஏ�? நா"� இ த: ேதாைல எ ெத த வ�த:தி/ சைமயலி/ 
உபேயாகி$கலா� எ�� சில ��C ெகா�:�1ளா3க1. 
 

வாைழ$கா* ேதாைல மிக�� ெபா��ெபா�யாக ந�$கி, ந�றாக வத$கி 
�ழி�பண�யாரம ெச*யலா�.  
 

�ைவய/ ச�ன- அைர$��ேபா� வாைழ$கா* ேதாைல ந�றாக வத$கி 
அைர$கலா�.  
 

சி�C, கா* வத$க/ ெச*தா8� ேதாைல "#ைமயாக அக�றாம/ 
(இ த$கால:தி/ உர�, ேபா�றைவ உபேயாகி�பதா/) ேமேல ெமலிதாக சீவ� 
ெச*யலா�. வாைழ�பழ� எ�றா/ ேதாைல அைர:� ேதாைச மாவ�/ கல � 
வா3:�வ�டலா�. இ த ேதாைல தின� பகலி/ ெகாKசமாக ெம�� தி�� 
வ தா/ பசி எ�$கா�, cholestrol �ைற?மா�. டய��/ உ1ளவ3க1 
"ய�சி$கலா�.  
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%வ ;	 பண(யார�:  
 

த;பாவள� %ெபஷ� எ�� = 
=ப(� பா1 த2... 
 

ஒ2 க� ரைவைய ெகாKசமாக ந73 ெதள-:� ெக�� ச�பா:தி மா� ேபா/ ப�ைச � 
ஊற வ�ட��. கா/ மண� ேநர� கழி:� மிக�� ெகாKசமாக ந73 வ��� மி$சிய�/ 
அைர$க��. மாவ�/ அதிக� ந73 ேச3$க ேவ6டா�. 
 

அைர:த�ட� கைடசிய�/ ஒ�றைர க� ச3$கைரைய?� ேபா�� ம�ப� 
அைர$க��. இ� ந�றாக த6ண 73 வ���$ெகா6� ேதாைச மா� பத:தி/ 
வ �வ���, பய�பட ேவ6டா�. 
 

ரைவ எ�:த அேத அள� ேத5காைய �2வ� எ�$க��. ப�ெரZ ேத5கா* 
எ�றா/ ,ைவ அதிக�. வாணலிய�/ எ6ெண* வ��� " தி; �6�கைள 
ேச3:� வ�:� மாவ�/ ெகா�ட��. ஏல:M1 ேச3$க��. அேத வாணலிய�/ மJதி 
உ1ள எ6ைணய�/ ேத5கா* �2வைல?� ேபா�� ெபா�ன-றமாக வ�:� 
மாவ�/ ேச3:�$ கல$க��. 
 

�ழி�பண�யார$ க/லி/ பாதி �ழியள� (இத�� எ6ெண* அதிக� வ��டா/தா� 
ஒ��$காம/ ந�றாக வ2�.) எ6ெண* வ��� மாைவ �ழிய�/ வ�ட��. மாைவ 
வ��ட�� எ6ெண* �ழிய�� ெவள-ய�/ வ2�, அத�� பய� ேவ6டா�. அ��� 
மிக�� �ைற த த7ய�/ இ2 தா/தா� உ1ேள?� ேவ��. ெம�வாக தி2�ப�� 
பா3:தா/ கீேழ ெபா�ன-ற� ஆன�� தி2�ப�வ��� ேவக வ�ட��. எ�$��ேபா� 
அத� ந�வ�/ �Bசிைய வ��� அ#:தினா/ அதிக�ப� எ6ெண* �ழிய�ேலேய 
வழி �வ���. அ�:த ஈ��$� உபேயாகமா��. 
 

"$கிய$ �றி��: 
இ� ெச*?� ேபா� <� ைவ:� ெச*யேவ6டா�. 
அ�ப� ேபால இ2 தா8� அத�� ேதைவ�ப�� அள� எ6ெண* இதி/ 
இ#$கா�. 
 

 
 
 
 
 



 

www.penmai.com  12 

 

KASRI66’s @ Chitra’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

14 varieties of Poli - ேபாலி இ�லா அச� ேபாள� 
 

1. கடைல� ப9�� ெவ�ல ேபாள�: 
 

ைமதாைவ ஒ2 க� எ�:� சி��ைக உ�� கா/ CN� மKச1 M1 ேச3:� 
கல � ைவ$க��. மKச1 M>$� பதி/ சில3 ேகச; கல3 ேச3�பா3க1. மKச1 
M1 ேச3�ப� ேபாள-$ேக உ1ள ஒ2 நிற:ைத: த2�. 
 

இ த மாைவ த6ண73 வ��� ச�பா:தி$� ப�ைசவைத வ�ட ச�� தளர ப�ைச � 
ெகா1ள��. இதி/ ேமேல நா8 CN� எ6ெண* வ��� அ�ப�ேய ஊற 
ைவ$க��. ெர6� மண� ேநரமாவ� ஊறினா/ மா� இ#ப�� ெகா6� வ2�. 
இன- Nரண:ைத தயா3 ெச*� ெகா1ளலா�. 
 

>ரண� ெச.�ைற: 
 

ஒ2 க� மா� எ�:தா/ Nரண� ெச*ய "$கா/ க� கடைல� ப2�� எ�$கலா�. 
கடைல�ப2�ைப க#வ� ெகாதிந7;/ ேபா�� ேவக வ�ட��. ேநரமி2 தா/ அைர 
மண� ேநர� ஊற வ��� ப�� ேவக ைவ:தா/ ,லபமாக ேவ��. ெவ த ப2�ைப 
வ�:� மி$சிய�/ அைர$க��. த6ண 7ேர இ/லாம/ வ�:� அைர:தா/ 
ெபா�யாக ஆ��. ஒ2 "# ப2��� இ2$காதப� ைநசாக அைர:தா/ ேபாள- 
த�ட ந�றாக வ2�. 
 

ெவ/ல:ைத ெபா�$க சில3 அ�மிய�/ ைவ:� ந,$�வ3. கார� �2�வ� ேபா/ 
�2வ�னா/ ெபா�யாக வ2வேதா� ேவைல?� ,லபமா��. ெவ/ல�ெபா�ைய 
கடைல�ப2�� மாவ�/ கல � ெகா1ள��. அள� எ��� நா� 
ெசா/ல�ேபாவதி/ைல.  
 

Nரண:தி� consistancy வ2� வைர மி$சிய�/ அைர$கலா�. இ� க6ணளவ�/ 
தா� ச;யாக வ2�. ஏல:Mைள ேச3:� கல � ைவ$க��. 
 

ேமேல ெசா�ன "ைறய�/ ெச*?�ேபா� ெவ/ல:தி/ க/ ம6 ��ைபக1 
இ2 தா/ அைத ந7$க வழி இ2$கா�. அத�� ெவ/ல:ைத மிக�� ெகாKசமாக 
ந73 ேச3:� கைர த�� வ�க�� அதி/ ப2�� மாைவ ெகா��$ கிளறலா�. இதி/ 
ெவ/ல� ச�� அதிகமானா8� இ�A� ெர6� நிமிட� கிளறினா/ 
ச;யாகிவ���.  
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இ�ேபா� Nரண� தயா3. 
 

�றி��: இதி/ ேத5காைய?� வ�2�ப�னா/ அைர$�� ேபா� ேச3$கலா�. 
 

ேம/ மா� ஊறிய�� ஒ2 "ைற அ�மிய�/ (ந� வ 7��/ ஏல$கா* ேபா�ற 
மசாலா சாமா�கைள ந,$க உபேயாகி�ப� 4ட ேபா��) ைவ:� அைர$க��. இ� 
ேக� இ/லாம/ ேம/ மா� இ#ப��$ெகா6� வர உத��. அ�மி 
இ/லாவ��டா/ ெவ�றிைல பா$� இ�$�� க2வ� அ/ல� சாதா ப2�� கைட?� 
ம:� 4ட ேபா��. 
 

மா� ந�றாக ஒ:தா�ேபா/ வ த�� வாைழய�ைல அ/ல� polythene ஷ7��/ 
எ6ெண* தடவ� ேம/ மா� ஒ2 உ26ைட ைவ:� ந�வ�/ ஒ2 உ26ைட 
Nரண� ைவ:� <� எ6ெண* ெதா��$ெகா6� ேபாள-ைய ெப;தாக த�ட��. 
ேதாைச க/லி/ ேபா�� ,�றி8� ெந. வ��� தி2�ப� ேபா�� எ�$க��. 
 

றி��: 
 

ேபாள-ைய ெந*ய�/ ெச*தா/தா� ந�றாக வ2�. 
 

எ�:� ைவ$��ேபா� தா�பாள:தி/ ஒ�� ேம/ ஒ�றாக ைவ$காம/ ப$க� 
ப$கமாக ைவ:� ஆறியப�� எ�:� ைவ$கலா�. அ/ல� ப�ட3 ேப�பைர 
ச�ரமாக ெவ�� ெர6� ேபாள-க1 ந�ேவ ைவ:�வ��டா/ ஒ��$ெகா1ளாம/ 
வ2�. ெர6� <\ நா1 ஆனா8� ெகடா�. ப�;�ஜி/ ைவ:� 
ேதைவ�ப��ேபா� ைம$ேராேவL ெச*� ேமேல ஒ2 ெசா�� ெந* வ��டா/ 
அ�ேபா�தா� ெச*த� ேபா/ ப�ெரZஷாக இ2$��. 
 

சில3 இ த ேபாள-ைய ஆேரா$கிய:�$காக ேகா�ைம மாவ�/ ெச*வா3க1. 
அவ3க>� ேம/ மாைவ ப�ைச த�� ஒ2 "ைற அ�மிய�/ ைவ:� அைர:தா/ 
ச;யாக வ2�. அ/ல� ேகா�ைம மா�ட� கா/ ப5� ைமதா ேச3$கலா�. 
 

இ த ேபாள-ைய ேவ� ேவ� Nரண� ைவ:� எ�ப� ெச*யலா� எ�� அ�:� 
ெசா/கிேற�. 
 

2. கடைல�ப9�� ச1�கைர ேபாள�: 
 

ேமேல ெசா�ன அேத "ைறய�/ கடைல� ப2�ைப ேவக வ�ட��. ேம/ 
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மாைவ?� அேத "ைறய�/ தயா;$கலா�. 
ெவ த ப2�ைப ெபா�யாக அைர:� அதி/ Nரண� consistancy வ2� வைர 
ச3$கைர�ெபா� ேச3:� கல தா/ ச3$கைர� ேபாள- ெச*�வ�டலா�. 
 

ச3$கைர� ேபாள- ெச*வ� எ/லா2$�� ந�றாக வ2�. பா3$க�� ெவ>�பாக 
இ2$��. ெவ/ல:�$� ஒ2 ,ைவ எ�றா/ ச3$கைர$� ஒ2 ,ைவ. ெர6�ேம 
சா�ப�ட ந�றாக இ2$��. 
 

variations: 
 

ேமேல ெசா�ன ெவ/ல�Nரண�, ச3$கைர� Nரண� ெர6�$�� 4ட ஒ2 ப�� 
" தி;ைய வ�:� ெபா�யாக அைர:� கல தா/ ;Bசாக இ2$��. 
 

" தி; ேவ6டா� எ�றா/ ேத5காைய அைர:� ேச3$கலா�. 
அ/ல� " தி;, ேத5கா* ெர6ைட?� அைர:� ேச3$கலா�. 
 

3. ேத6கா. ேபாள�: 
 

ேத5காைய N ேபா/ �2வ� அதி/ ெவ/ல� ேச3:� ெகா#$க�ைட Nரண:�$� 
கிள�வ� ேபா/ கிளறினா/ Nரண� ெர�. ஆனா/ ேத5காைய ம��� ஒ2"ைற 
அைர:�B ெச*வ� ேபாள- Nரண� ெவள-ய�/ ப��5கி$ெகா6� வராம/ 
இ2$க�த��. 
 

4. ப9�� கார ேபாள�: 
 

கடைல�ப2�ைப ஊறைவ:� ேவக வ�ட��. ெவ த�� வ�க��$ெகா6� 
மி$சிய�/ ைநசாக அைர$க��.  
 

அைர$��ேபா� த6ண 73 4டா�. ெபா�யாக ஆன�� அதி/ ேவ6�ய உ��, 

கார�ெபா�, தன-யா ெபா�, மசாலா ெபா� ேச3:�$ கிளறலா�. அ/ல� வாணலிய�/ 
எ6ெண* வ��� ெபா�கைள "தலி/ ேபா��� ப�ற� அைர:த ப2�ைப$ெகா�� 
உ�� ேச3:� வத$கலா�. 
 

வழ$க� ேபால ஆறிய�� ேம/ மா� ஒ2 உ26ைட எ�:� அதி/ இ த 
Nரண:ைத ைவ:� ெமலிதாக த�� தவாவ�/ ேபா��: தி2�பலா�. கார ேபாள- 
தயா3.  
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5. உ9ைள�கிழ6 ேபாள�: 
 

அைர கிேலா உ2ைள$கிழ5ைக ேவகைவ:� ேதா8;:� மசி:� ைவ$க��. கா/ 
க� ேத5கா* �2வைல கார:�$� ேவ6�ய பBைச மிளகாைய?� ைநசாக 
அைர:�$ெகா1ள��.  
 

வாணலிய�/ எ6ெண* ைவ:� அதி/ வ�2�ப�னா/ சீரக� ேபாடலா� அ/ல� 
எ��� ேபாடாம/ மசி:த கிழ5�, அைர:த வ�#�, உ�� ேச3:� மசாலா ெகாKச� 
ெக��யா�� வைர கிளறி இற$க��. சீரக� ேபா�டா/ ேபாள- த���ேபா� 
அ5க5ேக கிழிய வா*�� உ1ள�. அத�� பதி/ சீரக�ெபா� ேபா�டா/ 
வாசைன?� இ2$�� வ�;ச/ வ�ழாம8� வ2�. 

 

ேமேல ெசா�ன "ைற�ப� ேம/ மா� தயா;:�$ெகா6� உ1ேள 
உ2ைள$கிழ5� Nரண:ைத ைவ:� த�� ேதாைச$க/லி/ ேபா�� எ�$க��. 
 

கி�ட:த�ட பரா:தா ெச*"ைறதா�, எ�றா8� ேபாள- ேபா/ ெமலிதாக ைகயா/ 
த��வ�தா� ேவ�பா�. 
 

மா@� �ைறக�: 
 

உ2ைள$கிழ5�ட� பBைச� ப�டாண� மசி:� ேச3$கலா�. 
பBைச மிளகா* ேத5காைய அைர�பத�� பதி/ ெவ�� கார�ெபா�, தன-யாெபா�, 

ஆ�R3 ெபா�, வ�2�ப�னா/ கர� மசாலா ெபா� ேச3:� வத$கி Nரண� 
ெச*யலா�. 
 

ேவ� சில கா*கைள?� ேவக வ��� மசி:� ேச3:தா/ கா* சா�ப�டாத 
�ழ ைதக>$�� தரலா�. 
 

எ த வைகயாக இ2 தா8� ெகா:தம/லி தைழகைள ெபா�யாகேவா அைர:ேதா 
ேச3�ப� ,ைவைய$4���. 
 
 

6. உ9ைள�கிழ6 இன��� ேபாள�: 
 

ேமேல ெசா�ன அேத "ைறய�/ ேம/ மா� தயா;:� ைவ$க��. 
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கிழ5ைக ேவக ைவ:� ேதா8;:� மசி$க��. மசி:த கிழ5�ட� ெவ/ல�ெபா� 
ேச3:� ெந* வ���$ கிளற��. கலைவ இ�காம/ தளரேவ இ2 தா/ 
பய�படாம/ ெர6� CN� கடைல மாைவ வற�டாக வாணலிய�/ 
ெபா�ன-ற:�$� வ�:� ேச3:தா/ கலைவ Nரண� ேபா/ consistancy$� வ2�. 
ேமேல ெசா�ன "ைற�ப� ேபாள-களாக த�� எ�$க��. 
 

7. ச1�கைர வ�ள��கிழ6 ேபாள�: 
 

ச3$கைர வ1ள-$கிழ5கி8� ேபாள- ெச*யலா�. 
 

ச3$கைரவ1ள-$கிழ5� ேவக ைவ:� ேதா8;:� மசி$க��. அதிகமி/லாம/ 
ெர6� CN� ெவ/ல:M1 ேச3:� கிளறி இற$க��. கிழ5கி/ உ1ள இன-�ேப 
ேபா�� எ�றா/ அ�ப�ேய மசி:� உ1ேள Nரணமாக ைவ$கலா�.  
 

ப��ேன எத�காக ெவ/ல"� ேச3�ப� எ�றா/, ேம/ மா�ட� சா�ப���ேபா� 
கிழ5கி/ உ1ள இன-�� ப:தா� எ�பதா/. ஒ2 ேவைள கிள��ேபா� ந73:�� 
ேபானா/ கவைல�படாம/ ெர6� CN� கடைல மாைவ ெபா�ன-றமாக வ�:� 
ேச3:தா/ கலைவ ெக���ப��. 
 

8. ரைவ ேபாள�: 
 

ஆஹா! ,ைவ�னா இ�தா� ,ைவ! 
 

ரைவ ெர6� க� எ�$க��. ந/ல ெபா�ன-ற:தி/ வ�:� ைவ$க��. ஒ2 "# 
ேத5காைய �2வ� ஒ2 கர6� ெவ ந73 வ��� மி$சிய�/ அைர:� பா/ 
எ�$க��. ேத5கா* பாைல வ�:த ரைவ Rடாக இ2$��ேபாேத ேமேல 
ப�சிறினா�ேபா/ ெதள-:� (கிளற ேவ6டா�) ப�ழி த ச$ைகைய?� ேமேல Mவ� 
அ�ப�ேய அைர மண� ேநர� ஊறவ�ட��. ரைவ பாலி/ ந�றாக ஊறிய�2$��.  
 

ெவ/ல� ஒ�றைர க� அ/ல� அத�� ெகாKச� ேமலாக எ�:� மிக மிக$ 
ெகாKசமாக ந73 ேச3:� கைர:� வ�க�ட��. பா� வர ஆர�ப�:த�ேம ரைவ, 

ேத5கா* கலைவைய கல � கிளற��. ேகச; ேபா/ ெக��யாகிவ���. ெர6� 
CN� ெந* வ��டா/ ைக$� ஒ�டாம/ வ2�. ெவ/ல:தி/ ந73 ேச3$��ேபா� 
மிக�� கவனமாய�2 தா/ Nரண� தளர வா*�ேப இ/ைல. 
தள3 தா/ இ2$கேவ இ2$�, வ�:த கடைல மா�. Nரண� ந�றாக ஆ�� வைர 
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<� ைவ$க��. ஏல:M1 ேச3$க மற$க ேவ6டா�. 
 

இ� கி�ட:த�ட ெசாTஜிய�ப� ேபா/தா�, அ� எ6ைணய�/ ெபா;�ப� இ� 
க/லி/ ேபா�� எ��ப� எ�ப�தா� வ�:யாச�. 
ேம/ மா� ெகாKச� அதிக� எ�:� ரைவ Nரண:ைத உ1ேள ைவ:� ெகாKச� 
த�மனாகேவ த�� எ�$கலா�.  
 

9. எ�A� ேபாள�: 
 

க2�� அ/ல� ெவ1ைள எ1ைள பட படெவ�� ெவ�$��ப� வ�:�$ெகா6� 
ேத5கா* Nைவ?� வற�டாக வ�:�$ெகா1ள��. ேத5காய�/ ந73�பைசேய 
இ2$க$4டா�. ெர6�� ந�றாக ஆறிய�� மி$சிய�/ ெபா�:� ச3$கைர�ெபா� 
அ/ல� ெவ/ல�ெபா� ேச3:� கல$க��. ஏல:M1 ேச3:� மJ6�� கல$க��. 
 

இ த Nரண:ைத ெபா�ேபாலேவ தயா;�பதா/ ேம/ மா�$� ந� traditional "ைற 
ஒ:� வரா�. அத�� பதி/ ரைவைய வ�:� ெபா�:� எ�:�$ெகா6� அேத 
அள� ைமதாைவ?� கல � உ��, மKச1 M1, ேச3:� ெந* வ���� ப�சிறி ப�ற� 
ந73 ேச3:� ச�பா:தி$� ப�ைசவ� ேபா/ மி2�வாக ப�ைசய��. மா� ெர6� 
<\ மண� ேநர� ஊறினா/ ந�றாக வ2�. ேபாள- ெச*?�"� ம�ப� ஒ2 
"ைற அ�மிய�/ ைவ:� ஆ��னா/ வ�;ச/ வ�ழாம/ வ2�.  
 

ஒ2 உ26ைட மாைவ சி�னதாக ச�பா:தி ெச*வ� ேபா/ ேத*:�$ெகா6� 
ந�வ�/ ஒ2 CN� Nரண� ைவ:� <� ம�ப� ெப;தாக ச�பாதி$�ழவ�யா/ 
இ�� ெச*ய ேவ6��. அதிகள� இன-�� ைவ:தா/ Nரண� �ைறவாக 
ைவ:தா8� இன-�� ,ைவ கிைட$��. 
 

10. ெபா	��கடைல� ேபாள�: 
 

இ� ஒ2 தி2மண:தி/ சா�ப��ட ேபா� அ5கி2 த சைமய�கார;ட� நா� 
ேக��: ெத; � ெகா6ட ஒ��. 
ெபா��$கடைலைய மிக�� ேலசாக வ�:�� ெபா�$க��.  
 

ெபா��$கடைலதாேன எ�� நிைன$காம/ ேலசாக வ�:தா/ ைநசாக� ெபா�?�. 
ெபா�:த மாவ�/ ஏல:M1 ச3$கைர ேச3:� ம�ப� அைர$க��. இ�ப� 
அைர:தைத ச/லைடய�/ சலி:� எ�:�$ெகா6டா/ Nரண� ெர�. ேமேல 
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ெசா�ன "ைறய�ேலேய இ��� ச�பா:தி$ �ழவ�யா/ திர��தா� ெச*ய 
ேவ6��.  
 

ெவ�� ைமதாைவ உ��, மKச1 M1 ேச3:� ெந* வ���� ப�சிறி$ெகா6� 
ச�பா:தி$� ப�ைசவ� ேபா/ ப�ைச � உ1ேள இ த Nரண:ைத ைவ:� மிக மிக 
ெமலிதாக இடேவ6��. அத�� Nரண� ைநசாக இ2$க ேவ6�ய� அவசிய�. 
ேமேல எ1> Nரண:�$� ெசா�னப� ெகாKச� ச3$கைர அதிக� எ�:தா/ 
�ைற த Nரண� ைவ:தா8� ேபாள-க1 இன-$��.  
 

��C: ேபாள- ெச*த�ட� Rடாக இ2$��ேபாேத ேமேல ச3$கைர�ெபா� Mவ� 
ைவ:தா/ ந�றாக வ2�. 
ப�ேரமா @premabarani, ந75க1 ேக�ட வைக ேபாள- என$�: ெத; தவைர இ�தா�. 
ெச*வ� மிக மிக எள-�.  
 

க1நாடகாவ(� ேபாள�ைய ஒ�ப	� எ�பா1க�. அதி� சில வைகக� 
பா1�கலா�. 
 

11. ேஷ6கா ேஹாலிேக அ�ல2 ேவ1�கடைல� ெபா
 ேபாள�: 
 

இ� ச�பா:தி ேபா/ ேத*:� ெச*வ�. ேம/ மா�$� ேகா�ைம மா�� 
ைமதா�� ச; பாதி எ�:� ஒ2 சி��ைக உ��, மKச1M1 ேபா�� மி2�வாக� 
ப�ைச � ைவ$க��. ெச*?� "� மJ6�� அ#:தி� ப�ைச � அ�மிய�/ ஒ2 
"ைற அைர:தா/ வ�;ச/ வ�டாம/ வ2�.  
 

Nரண:�$� ேவ3$கடைலைய வ�:� ேதா8;:� மாவாக ெபா�$க��. அதி/ 
ெவ/ல�ெபா� ேச3:� மJ6�� ஒ2 "ைற அைர:� ஏல:M1 ேபா�� 
எ�$க��. இ��� ேமேல ெபா��$கடைல ேபாள-ய�/ ெசா�னப� சலி:� சலி:� 
அைர$கேவ6�ய� அவசிய�. 
 

இ� ேவ3$கடைலய�/ உ1ள எ6ெண*�பைசயா/ த6ண 73 வ�டாமேலேய moisture 

content உட� இ2$��. ேபாதாதத�� ெவ/ல� ேவ� ேபா�வதா/ ந�றாகேவ 
வ2�.. 
ேம/ மா� ஒ2 உ26ைட எ�:� ந�வ�/ Nரண� ைவ:� <� ச�பா:தி 
�ழவ�யா/ ெமலிதாக ேத*:� தவாவ�/ ெந* வ��� ெச*யலா�. 
 

றி��: 
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இைத நா� ேகா�ைம மாவ�/ ந�வ�/ peanut butter ைவ:� ெச*ேவ�. ஒ;ஜின/ 
taste இ/ைலெய�றா8� சா�ப�ட ந�றாகேவ இ2$��. 
 

12. ஒ�ப	� அ�ல2 2வர�ப9�� ேபாள�: 
 

இ� ெச*ய ஒ�ப�� ரைவ அ/ல� chirote ரைவ பாதி ைமதா பாதி எ�:� ேம/ 
மா� தயா;$க ேவ6��. மாைவ சாதா ேபாள-ய�/ ெசா�னப� ேமேல எ6ெண* 
வ��� ைவ$காம/ ச�பா:தி$� ப�ைசவ� ேபா/ மி2�வாக ப�ைச � 
ெகா1ளேவ6��. மாைவ ஒ2 "ைற அ�மிய�/ ைவ:� அைர:தா/ ேம/ மா� 
வ�;யாம/ வ2�. 
 

இ� இைலய�/ த��வைதவ�ட ச�பா:தி ேபா/ ேத*�ப� ச;வ2�. 
 

Nரண:�$� �வர�ப2�ைப ேவக வ��� "$கா/ பத� ெவ தா/ ேபா��, ந7ைர 
வ�:�வ�ட��. வ�:த ந7;/ ெவ/ல:ைத கைர:� ெகாதி$கவ��� வ�க�ட��. 
ந73 மிக மிக �ைறவாக எ��பேத ந/ல�. 
 

ப2�ைப ேத5கா?ட� அைர:� ெவ/ல ந72ட� ேச3:� ெக��யா��வைர கிளறி 
ஏல:M1 ேச3:� ைவ$க��. 
 

மா� ஒ2 உ26ைட எ�:� இ த Nரண� ந�வ�/ ைவ:� <� ச�பா:தி 
�ழவ�யா/ ெமலிதாக ேத*:� ெந* ஊ�றி ேபாள- ெச*ய��. 
 

றி��: 

ேம/ மா�$� ரைவ எ��பேத ந/ல�. இேத "ைறய�/ ேம/ மா� தயா;:� ந� 
"ைறய�/ கடைல�ப2�� ச3$கைர Nரணேமா, ெவ/ல�Nரணேமா ைவ:� ெச*� 
பா3$கலா�. இ� ேபாள- த�ட வராதவ3க>$� ெசா/வ�. 
 

13. ��ப9��� ேபாள�: 
 

�வர�ப2��, கடைல� ப2��, பாசி�ப2�� சம அளவ�/ எ�$க��. 
கடைல�ப2�ைப ம��� ச�� அதிக ேநர� ஊறைவ:� ேவக வ�ட��. மJதி 
ெர6� ப2�ைப?� கைள � ஊறின கடைல�ப2��ட� ேச3:� ஜC� <��� 
வைர ந73 வ��� �$க;/ 3 அ/ல� நா8 வ�சி/ வ த�� இற$க��. 
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ெவ த ப2�ைப ந73 இ2 தா/ வ�:�வ�ட��. இ/லாவ��டா/ கர6�யா/ 
மசி$கலா� அ/ல� மி$சிய�/ ஒேரெயா2 "ைற அைர$கலா�. அைர$��ேபா� 
ஒ2 <� ேத5காைய �2வ� ேச3:தா/ ந�றாக இ2$��. 
 

வ�:த ந7;/ ெவ/ல� ேச3:� அைர:த ப2�ைப?� ெகா�� கிளறி ஏல:M1 
ேச3:� கிளற��. Nரண� ெக���ப�ட�� இற$கி ஆறவ�ட��. 
 

ேம/ மா�$� ந� traditional "ைற�ப� மா� ப�ைச � ஊற வ�ட��. ஊறின 
மாைவ வாைழய�ைல அ/ல� ப�ளாC�$ ஷ7��/ த�� Nரண� ைவ:� 
ெமலிதாக த�� தவாவ�/ ேபா�� எ�$க��. Rடாக இ2$��ேபாேத ஒ2 
சி��ைக ச3$கைரைய ேமேல Mவ� ெர6டாக ம�:� இற$க��. இ� சா�ப�ட soft 

ஆகேவ இ2$��. 
 

14. Dry fruits n nuts ேபாள�: 
 

" தி;, பாதா�, ப�Cதா, அ$Y� ேபா�ற ப2��கைள சம அள� எ�:� ேராC� 
ெச*� ெபா�$க��. மிக�� ைநசாக ெபா�$க ேவ6�ய� "$கிய�. இதி/ 
கா* த திராை_ (ெபா� உ1ள அள�$� சமமாக எ�$கலா�) ேச3:� அைர:� 
எ�:தா/ Nரண� ெர�.  
 

ைமதா, ரைவ பாதி பாதி எ�:� (ஒ�ப�� ெரசி�ப�ய�/ ெசா�னப�) ச�பா:தி மா� 
ேபா/ ப�ைச � ஊறைவ:� ந�வ�/ இ த Nரண:ைத ைவ:� ம�:� மJ6�� 
ெமலிதாக �ழவ�யா/ திர�� ெர6� ப$க"� ெந* வ��� எ�$க��. 
 

மா@��ைற: 
 

கா* த :ராை_$� பதி/ ெகா�ைடய�/லா ேபHBச� பழ� ேச3�ப�� ந�றாக 
இ2$��. 
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20 Varieties of Bonda - 20 ேபா4டா வைகக� 
 

1. உ9ைள�கிழ6 ேபா4டா: 
 

நாைல � உ2ைள$கிழ5� எ�:� ேவக வ�ட��. பBைச� ப�டாண�?� 
எ�$கலா�. கா* த ப�டாண� எ�றா/ ஊற ைவ:� �$க;/ கிழ5�டேனேய 
ைவ:�வ�டலா�. 
ெவ த கிழ5ைக ேதா/ ந7$கி மசி:� ைவ$க��. 
 

ஒ2 CN� எ6ைணய�/ க��, உ>:த�ப2�� ெப25காய� தாள-:� பBைச 
மிளகா*, இKசி �6�கைள?� ேபா�� வத$க��.  
 

ெவ5காய� வ�2�ப�னா/ ஒ2 ெவ5காய:ைத ந�$கி ேச3$க��. ெவ5காய� 
வத5கிய�� பBைச� ப�டாண� ேச3:� வத$க��. சீ$கிரேம ெவ �வ���.  
ெகாKச� மKச1 M1, தன-யா M1, மிளகா* M1 ேச3:தா/ ,ைவயாக இ2$��. 
 

கைடசியாக ெவ � மசி:த கிழ5ைக ேச3:� உ�� ேபா�� ெக��யாக கிளறி 
இற$க��. சில3 எ8மிBச� பழ சா� ேச3�பா3க1. ஒ2 �ள-�� ,ைவ$காக. அ� 
ந73:�� ேபா�� எ�பதா/ நா� ஆ�R3 ெபா� ேச3�ேப�. 
 

கலைவ ந�றாக ஆற ேவ6��. இ�ேபா� ேம/ மா� தயா3 ெச*� ெகா1ளலா�. 
 

ஒ2 க� கடைல மா� எ�றா/ அைர க� அ;சி மா� ேச3$கலா�. ெர6�� 
ச;$� ச;யாக ேச3:தா8� ந�றாகேவ இ2$��. 
மா�$� ஏ�ற உ��, கார:M1, மKச1 M1 ேச3:� ஒ2 ப��B ேசாடா மா� 
ேபா�� பTஜி$� கல�ப� ேபால கல$க��. 
ஆறிய கிழ5� மசாலாைவ ஒேரயள� உ26ைடயாக அ#:தமாக 
உ2��$ெகா6� மாவ�/ ேதா*:� எ6ைணய�/ ெபா;:தா/ ேபா6டா ெர�. 
 

2. பாசி�ப9�� உ9ைள�கிழ6 ேபா4டா: 
 

உ1ேள stuff ெச*த "ைறய�/ ெச*வைத வ�ட இ� ,லப�.  
பாசி�ப2�� ஒ2 க� எ�:� க#வ� ஊற வ�ட��. இ� நாைல � மண� ேநர� ஊற 
வ��டா/ ந�றாக இ2$��. ஊ2� சமய:தி/ ெர6� கிழ5ைக �$க;/ ேபா�� 
ேவக ைவ:� மசி$க��. 
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ப2�� ஊறிய�� அைத அதிக� ந73 வ�டாம/ மி$சிய�/ இKசி?ட� ைநசாக 
அைர$க��. இKசிய�/ உ1ள ந7ேர ச;யாக இ2$��.  
 

அைர:த மாவ�/ உ�� ேச3:�, பBைச மிளகா* ந�$கி ேச3:�, ஒ2 
ெவ5காய:ைத?� ந�$கி ேச3:� (ெவ5காய� ேபா�வத�� பதி/ ேகாC ந�$கி 
ேச3�ப�� ந�றாக இ2$��.) மசி:� ைவ:த கிழ5ைக?� கல � ஒ2 ப��B 
ேசாடா உ�� ேபா�� ேபா6டா ேபா/ உ2��� ெபா;$க��. 
 

ச:தான, ,லபமான மாைல சி��6�$� இ� ஏ�ற�.  
 
Variations:  
 

இதி/ பBைச மிளகாைய அைர:�� ேச3$கலா�. நிைறய ெகா:தம/லி தைழைய 
ெபா��ெபா�யாக ந�$கி ேச3$கலா�. கிழ5�$� பதி/ ஒ2 க�� பால$ கீைரைய 
ந�$கி ேச3:தா/ பால$ ேபா6டா ெர�.  
 

3. பாசி�ப9�� /ைர�கா. ேபா4டா: 
 

ப2�� ஒ2 க� க#வ� ஊறைவ:� ைநசாக அைர$க��. ெக��யாக அைர�ப� 
ந/ல�. 
 

உ��, இKசி பBைச மிளகா* ேபC�, ெப25காய� ேச3:� ஒ2 சி��ைக ேசாடா 
உ��� ேபா�� அைர க� ,ைர$கா* �2வைல ப�ழி � ேபா�� ேபா6டாவாக 
ெபா;$க��. 
 

,ைர$கா* சா�ப�டாதவ3க1 ெசௗெசௗ �2வ� ேச3$கலா�. ேத5கா* ேச3�ப�� 
அவரவ3 வ�2�ப�. 
 
 

4. �ைள� ரைவ ேபா4டா: 
 

ெர6� க� ரைவைய ந�றாக �ள-:த ேமா;/ <�� மண� ேநர� ஊறவ�ட��. 
�ள-:த ேமா3 ரைவ <��� அள� இ2 தா/ ேபா��. அதிக� ந73$க இ/லாம/ 
பா3:�$ெகா6டா/ ேபா6டா shape அழகாக இ2$��. ேதைவ�ப�டா/ 
கைடசிய�/ �ள-:த தய�3 CN� அளவ�/ ேச3:� அ�ஜC� ப6ணலா�. 
இதி/ ேதைவயான உ��, பBைச மிளகா*, ெப25காய� எ/லா� ேச3:� 
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கறிேவ�ப�ைல?� ந�$கிBேச3:� எ6ைணய�/ சி� சி� ேகாலி�6� அள� 
ேபா6டாவாக ெபா;:ெத�$க��.  
எ த வ�த காேயா, மசாலாேவா இ/லாம/ அ2ைமயான கி;Cப� ேபா6டா ெர�. 
 

5. ரைவ ேபா4டா, இ�ெனா9 வ(த தி�... 
 

ஒ2 க� ரைவய�/ உ��, ெப25காய M1, பBைச மிளகா* எ/லா� ேபா��, 

கறிேவ�ப�ைல ெகா:தம/லி ந�$கி ேச3:� ஒ2 ப�KB ேசாடா உ��� ேச3:� 
ைவ$க��.  
 

இ த$ கலைவைய ேமேல ெசா�ன ப� தளர கல$காம/ அைர க� அள� தய�3 
வ��� ச�பா:தி மா�$� ப�ைசவ� ேபால ப�ைச � ைவ$க��. மா� க6��பாக 
ஊறேவ6��. 
ஊற ஊற ெக���ப��. ம�ப� ந�றாக� ப�ைச � சீைட ேபால அளவ�/ ைகயா/ 
கி1ள-$கி1ள- ேபா�� ெபா;$க��. இ� உ1ேள ேவக ேநர� எ�$�� எ�பதா/ 
நிதானமாக ெபா;:ெத�$க��. ெசம கி;Cப� ேபா6டா தயா3. 
 

6. ைமதா ேபா4டா: 
 

ஒ2 க� ைமதாைவ ஒ2 க� �ள-:த ேமா;/ கல$க��. இ� ஊற 
ேவ6�யதி/ைல. கரகர��$� ஒ2 ப�� அ;சி மா�� ேச3$கலா�. இதி/ ெர6� 
ெவ5காய:ைத ந�$கிB ேச3:� கார:�$� ேவ6�ன பBைச மிளகாைய?� 
வ�ைத ந7$கி ெபா�� ெபா�யாக ந�$கி ேச3:� உ�� ேபா�� ேபா6டாவாக கி1ள-� 
ேபாட��. இ� அLவள� shapeஆக வரா� எ�றா8� 
,ைவய�/ compensate ப6ண�வ���. 
 

7. ஜ�வ�சி ேபா4டா: 
 

அைர க� மா� ஜLவ;சிைய காைலய�/ ஊறவ��டா/ மாைல �ப� ெச*யலா�. 
ேபா6டா ெச*ய ஒ2 மண� ேநர� "� ஒ�றைர க� ரைவைய �ள-:த தய�;/ 
ஊறவ�ட��.  
 

ரைவ ஊறிய�� அதி/ ஜLவ;சிைய ப�ழி � ேச3:� நிைறய ெவ5காய� பBைச 
மிளகா* ந�$கி ேச3:� ெகா:தம/லி தைழ?� ந�$கி ேச3:� உ�� ேபா�� 
ேபா6டாவாக ெபா;$க��. 
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இ� ,டB ,ட த$காள- ச�ன-?ட� சா�ப�ட ந�றாக இ2$��. ஜLவ;சி க6 
க6ணாக பா3$க�� அழகாக இ2$��. 
 

8. கலைவ கலா	டா ேபா4டா: 
 

ரைவ, ைமதா, அ;சிமா� தலா ஒ2 க� எ�$க��. கடைலமா� ம��� ெர6� க� 
ேவ6��. (இ5ேக க� எ�ற�, எ த ைசCஸி8� இ2$கலா�. அவரவ3 
ேதைவ$ேக�ப சி�ன கி6ண� எ�:� கல$க��) 
 

ேமேல ெசா�ன நா�� ெபா2ைள?� கல � கா/ CN� ேசாடா மா�, கார:�$� 
ேவ6�ன மிளகா*:M1, உ�� ேச3:� ைவ$க��.  
 

வ 7��/ எ�ென�ன கா*கறிக1 இ2$கிறேதா அைவகைள ெபா�யாக ந�$கி?� 
ேபாடலா�. ெவ5காய�, ேகாC, கார�, கா�சிக�, கீைர இ�ப� உ1ளைதெய/லா� 
ேபா�� ேபா6டா பத:�$� கைர:�$ெகா6� எ6ைணய�/ ெபா;:ெத�$க��.  
�றி��: இதி/ பBைச மிளகா* ேவ6டா�. கார�ெபா� ேபா��. மா� தளர 
இ2 தா/ ,ைவயாக இ2$��. 
 

9. ப(ர	 ேபா4டா: 
 

நாைல � சா6�வ�B ப�ர�ைட மி$சிய�/ ெபா�$க��. இவ��ட� ெர6� க� 
கடைலமா�� ேச3:� உ��, பBைச மிளகா*, ெவ5காய�, ேசாடா உ��, எ/லா� 
ேச3:� வ�2�ப�னா/ ெகாKச� மசாலா ெபா�?� ேச3:� ேபா6டா பத:�$� 
கைர$க��. ப�ர� இ2�பதா/ ெக���ப��.  
ைகயா/ சி� சி� உ26ைடயாக கி1ள-� ேபா�� ெபா;$க��. ெதா��$க 
த$காள- சாC. 
 

10. ேசமியா அவ� ேபா4டா: 
 

ஒ2 க� ேசமியாைவ?�, ஒ2 க� அவைல?� தன-:தன-யாக ஊறவ�ட��. அவ/ 
ஊற அைரமண�ேநர� ேபா��. ேசமியாைவ இ�A� ெகாKச ேநர� "�ேனேய 
ஊறவ�ட��. அதிக ந73 வ�டாம/ தி�டமாக ஊறவ��டா/ ந/ல�. 
 

ெர6� உ2ைள$கிழ5� எ�:� ேவக ைவ:� மசி:� ைவ$க��. பBைச� 
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ப�டாண� அைர க� எ�:� ெகாKச� ெகாதிந7;/ ேபா�� <� ைவ:தா/ 
அதிேலேய ெவ �வ���. அைத?� ப�ழி � கிழ5�ட� அைர�ைறயாக 
மசி:�வ�டலா�. 
ஊறியைவகைள கல � உ��, பBைச மிளகா*, ெவ5காய� ந�$கி ேச3:� 
ைவ$க��. மசி:த உ2ைள, ப�டாண� கலைவைய?� கல � கறிேவ�ப�ைல, 

ெகா:தம/லி எ/லா� ந�$கி ேச3:� ெரா�ப ெக��யாக�� இ/லாம/, ெரா�ப: 
தளர�� இ/லாம/ ந��பத:தி/ எ�:� ேபா6டாவாக ெபா;$க��. 
 

றி��:  
 

ேசமியாைவ ப�ழி � ேச3$க��. மJதி உ1ள ந7ைர கைடசிய�/ ேவ6�ய consistancy 

வ2வத�� உபேயாகி$கலா�. அவ/ எ�ப�?� ந7ைர உறிKசி$ெகா6�வ��� 
எ�பதா/ ப�ரBசைனய�/ைல. 
 

11. ைமD1 ேபா4டா: 
 

இ�$�� ம5கb3 ேபா6டா�$�� நா� �ழ�ப� வ�ட$4டா�. 
இத� highlight மிள�தா�. 4டேவ ேத5கா* ப/.  
உ>:த�ப2�ைப வைட$� ேபால ெர6� மண� ேநர� ஊறவ�ட��. ப2�� 
ஊறிய�� ஒ2 வ�த��ய�/ ெகா�� ெகாKச� 4ட ந73 இ/லாம/ வ�:� 
ைவ$க��. மா� அைர$�� ேபா� ந73 ெகாKச� 4ட ேச3$காம/ ெக��யாக�� 
அேத சமய� ைநசாக�� அைர$க ேவ6��. மாவ�/ உ��, இKசி ேபC�, 

கறிேவ�ப�ைல, ேத5கா* ப/ (ெகாKச� நிைறயேவ ேச3�ப�� அைத?� ப/ 
ப/லாக ந�$கி ேச3�ப��தா� ரகசிய�) நிைறய ேபா�� மிளைக ஒ�றிர6டாக 
ெபா�:� ேபா�� கல$க��. இதி/ ெவ5காய� ேபா�டா/ ந73:�வ���. அதனா/ 
ெவ5காய� 4டா�. ெவ5காய� ேச3:தா/ அத�$� ெம� ேபா6டா எ�� ெபய3. 
சில3 மிளைக "#தாக ேச3�பா3க1. ைகைய நைன:�$ெகா6� ேபா6டாவாக 
ெபா;$க��. 
உ> � மா� எ�பதா/ ைசC ெப;தாகி வ���. அதனா/ ைசC சி�னதாகேவ 
ேபாடலா�. எ6ெண* நிர�ப இ2$��ப� ேபாடலா�. இ� ேபா6டா$கள-/ ராஜா 
எ�றா/ த�ேபய�/ைல. 
 

12. ெவஜிடப(� ப(ர	 ேபா4டா: 
 

ெர6� உ2ைள$கிழ5ைக ேவக ைவ:� மசி:� ைவ$க��. 
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கார�, பX�Y�, ேகாC, பX�C, பBைச ப�டாண� ேபா�ற கா*கைள ெபா�யாக ந�$கி 
தலா ெர6� அைர க� எ�$க��. ெவ5காய� வ�2�ப�னா/ ெர6� 
ெவ5காய:ைத?� ந�$கி ைவ$கலா�. 
 

இன- ஒ2 வாணலிய�/ எ6ெண* வ��� சீரக�, ேசா�� தாள-:� பBைச மிளகா*, 

இKசி ந�$கி ேச3:� ெவ5காய:ைத ேபா�� வத$க��. ெவ5காய� வத5கிய�� 
ந�$கி ைவ:�1ள கா*கறிகைள ேச3:� வத$கி ஒ2 ைக த6ண 73 ெதள-:� 
அ�ப�ேய ஐ � நிமிட� <� ைவ$க��. கா*க1 அைர ேவ$கா� ெவ தா/ 
ேபா��.  
 

ெவ த கா* கலைவய�/ மKச1 M1, மிளகா* M1 (மிளகா* M>$� பதி/ 
சா�பா3 ெபா� 4ட ேபாடலா�), தன-யா M1, சீரக:M1, மிள�:M1,ஆ�R3 
அ/ல� அனா3தானா ெபா�, மசாலா M1, உ�� ேச3:� மசி:த கிழ5ைக?� 
ேபா�� கல � ைவ$க��. ெர6� நிமிட� வத$கினா/ மசாலா கலைவ 
ெக���ப��.  
 

இ த மசாலாைவ ெகாKச� கார சாரமாக தயா;:�$ெகா1வ� ந/ல�. ஒ2 ெப;ய 
தா�பாள:தி/ பரவலாக$ ெகா�� ேமேல நிைறய ெகா:தம/லி: தைழ ேச3:� 
ஆற வ�டலா�. 
 

ஆறிய�� ெந/லி$கா* அள�$� அ#:தமாக உ2�� ைவ$க��. வ�2 தாள-க1 
வ2�ேபா�, அ/ல� பா3�� ேபா�ற சமய5கள-/ இ த மாதி; "�ேப ெச*� 
ைவ:�$ெகா6டா/ சீ$கிர� ெச*�வ�டலா�. 
 

சா6�வ�B ப�ர� ஒ2 CைலC எ�:� ேமேல ெகாKச� த6ண 73 ெதள-$க��. 
ஈர$ைகயா/ CைலC "#$க தடவ�:தடவ� ைவ:� ந�வ�/ ம��� அதிக 
ஈர�பைச இ2$��ப� பா3:�$ெகா1ளலா�. 
 

இ த CைலC ந�வ�/ ஒ2 உ26ைட கா* மசாலாைவ ைவ:� ப�ர� 
CைலCைச <� ல�� ேபால உ26ைடயாக வ2�ப� அ#:தி உ2�ட��. 
எ5ேக?� வ�;ச/ வ�ழாத அள� மசாலா உ26ைட இ2$கேவ6��. 
 

இ�ப� எ/லா உ26ைடகைள?� <� ைவ:த ப�� பTஜி ேபா�வ� ேபா/ 
கடைலமா� அ;சிமா� கலைவய�/ உ��, ேசாடாஉ��, கார�ெபா� ேச3:� ந73 
வ��� கல � ப�ர� உ26ைடகைள மாவ�/ "$கி எ6ைணய�/ 
ெபா;$கேவ6��. 
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நிதானமாக எ/லா ப$க"� ேவ��ப� தி2�ப� தி2�ப�வ��� ெபா�ன-றமாக� 
ெபா;:ெத�:� ைவ$க��. ைகய�/ ெப;ய அள�$� இ2$�� இ த 
ேபா6டாைவ ந�வ�/ பாதியாகேவா (boiled eggஐ ெவ��வ� ேபா/) wedgesஆகேவா 
க� ெச*� ப;மாறலா�. 
 

றி��:  
 

ெந/லி$கா* அள� எ�:த கா* மசாலா ேமேல ஒ2 CைலC ப�ர� அ�$�� 
ேமேல கடைலமா� கலைவ எ�� எ6ைணய�/ ேபா�ட�� நிஜமாகேவ ஒ2 
ெப;ய சா:�$�� அள�$� ஆகிய�2$��. 
 

அதனா/ நிைறய எ6ெண* ைவ:�� ெபா;$க ேவ6�ய�2$��.  
 

கா* மசாலாவ�/ �ள-��� கார"�, அ�:த ேலயரான ப�ர��/ ேலசான இன-��� 
ேமேல கடைலமா� portion/ உ��கார"� எ�� இ2$��. ஒ2 ேபா6டா 
சா�ப��� உ5க1 ��னைர "�:�$ெகா1ளலா� ப�யான ெஹவ� ஐெட� இ�. 
 
 
 

13. ேகாலி ேபா4டா: 
 

ைமதா ேதைவயான� எ�:�$ெகா6� அதி/ உ��, இKசி வ�#�, பBைச மிளகா* 
�6�க1, கறிேவ�ப�ைல, ெகா:தம/லி ந�$கி ேச3:� ேசாடா உ��� ேபா�� 
ெக��யான �ள-:த தய�ைர வ��� தளர ெகாழ ெகாழ�பாக ப�ைச � ைவ$க��.  
ைகைய நைன:�$ெகா6� சி�ன சி�ன ேபா6டா$களாக உ2��� ேபா�� 
ெபா;$கலா�. 
 

14. ேகாலி ேபா4டா: இ�ெனா2 வ�த:தி/.... 
 

ேமேல ெசா�ன ேகாலி ேபா6டா ெவ�� ைமதாவ�/ ெச*வ�, இதி/ 
கடைலமா�� உ6�, ேவ� சில மா�க>� உ6�. 
அைர கிேலா ைமதா�$� 50 gm கடைல மா�, 50 gm அ;சி மா�, 25 gm உ> � மா� 
ேவ6��. கைடய�/ ெர�ேம� மா� கிைட:தா/ ேபாடலா�. அ/ல� இ�லி$� 
அைர$��ேபா� ஒ2 ப�� மா� எ�:� ேச3$கலா�. 
 

எ/லா மா�கைள?� கல �, உ��, ெப25காய�, இKசி, பBைச மிளகா*, ேத5கா* 
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�2வ/, கறிேவ�ப�ைல ேச3:� தய�3 வ��� கல � ேபா6டாவாக 
ெபா;$கேவ6��. இ� ஒ2 க3நாடகா Cெபஷ/. 
 

15. அவசர ேபா4டா: 
 

எ�ன �ப� ெச*வ� எ�� கவைலயா? இ�லி$� மா� அைர$��ேபா� 
அ;சிைய?� உ> ைத?� தன-யாக அைர�ேபாமி/ைலயா? அவ�றி/ 
தன-:தன-யாக ஒ2 ைகயள� மாைவ எ�:� ைவ$க��.  
 

அேத ேபா/ ஒ2 ைக�ப��யள� �வர�ப2��, ஒ2 ைக�ப��யள� கடைல�ப2�� 
எ�:� ஊறவ�ட��. இ� அதிக ப�ச� இ�லி மா� அைர:� "��பத��1 
ஊறிவ���. இ த ப2��க>ட� ேதைவயான வர மிளகாைய?� ஊறைவ:� 
மி$சிய�/ கரகர�பாக அைர:� ைவ$க��. 
 

இ�ேபா� எ�:� ைவ:த உ> � மா�, அ;சிமா�, ப2�� வ�#� எ/லா� ேச3:� 
உ��, ெப25காய� ேபா�� ெர6� CN� அள� ப/ ப/லாக ந�$கிய ேத5கா* 
�6�கைள?� ேச3:� ேபா6டாவாக ெபா;$க��. 
 

16. ம6கE1 ேபா4டா: 
 

ரைவ, ைமதா, அ;சிமா� <��� சம அள� எ�:� அதி/ ந�$கிய ெவ5காய�, 

உ��, பBைச மிளகா*, கறிேவ�ப�ைல, ெகா:தம/லி ேபா��, உ��, ேசாடா உ�� 
ெர6�� ேபா�� கல � ெகா1ள��. இதி/ �ள-:த தய�3 வ��� கல � ஐ � 
அ/ல� ஆ� மண� ேநர� ைவ$க��. த6ண 7ேர 4டா�. ஊற ஊற ந�றாக வ2�. 
 

ேபா6டா ேபால உ2��� ேபா�� ெபா;$க��. இ� ,ட ,ட:தா� ந�றாக 
இ2$��. ஆற ஆற crispness ேபா*வ���. 
 

17. ம6கE1 ேபா4டா இ�ெனா2 "ைறய�/ : 
 

இ� தி2. ெவ5கேடZ ப��� ெரசி�ப�.  
 

கா/ கிேலா ைமதாவ�/ இKசி, பBைச மிளகா*, கறிேவ�ப�ைல எ/லா� ெபா�� 
ெபா�யாக ந�$கி ேச3$க��. மிள�, சீரக�, லவ5க� "#தாக ேபாட��. 
 

இ த மாைவ ,மா3 "$கா/ க� தய�3 வ��� கல$க ேவ6��. ஒ2 சி��ைக 
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ேசாடா உ�� அ/ல� Baking ப�ட3 ேபாடலா�. மா� எ�ப� இ2$க\� எ�றா/ 
ச�பா:தி மாவ�/ த6ண 73 அதிக� ஆனா/ எ�ப� இ2$�ேமா அ�ப� இ2$க\�. 
அ த அள�$� தய�3 ேச3:தா/ ேபா��. ந73 4டேவ 4டா�. கா/ மண� ேநர� 
ஊற ேவ6�ய�� அவசிய�. 
 

ைகைய நைன:�$ெகா6� ேகாலியள� ேபா6டாவாக உ2��� ெபா;$க��. 
 

ெவள-ய�/ கரகர��, உ1ேள ெம:� ெம:��A இ2$��. மைழ நா>$� ஏ�ற 
ேபா6டா எ�றா/ இ�தா�. ஆனா/ ,ட ,ட சா�ப��டா/தா� 2சி$��. 
 

18. ப	டாண( ேபா4டா: 
 

கா* த ப�டாண�ைய இரேவ ஊற வ�ட��. த6ண 7ேர ேச3$காம/ மி$சிய�/ ரைவ 
ேபா/ ெகாரெகாரெவ�� அைர$க��. இ��� ெக��யா�� அள�$� ஒ2 
ேடப�1CN� கடைல மா�, ஒ2 ேடப�1CN� அ;சிமா� ேச3:� உ��, 

ெப25காய�, இKசி, பBைச மிளகா*, கறிேவ�ப�ைல எ/லா� ந�$கி� ேபா�� 
ேபா6டாவாக ெபா;$க��. 
 

இதி/ ெர6� வ�த ெபா2ைள கல�ப� ,ைவைய 4���. ஒ�� ெவ5காய� 
ந�$கி ேச3�ப�. ெவ5காய� இ/லாம/ ெவ�� ேத5காைய ம��� ப/ ப/லாக 
கீறி� ெபா;:தா8� ந/ல�. ெசா�னா/ தவ�ர ப�டாண�ய�/ ெச*த� எ�� 
யாரா8� க6�ப��$க "�யா�.  
 

�ேராU� நிைற த இ த ேபா6டா ெகாKச� வா*� உ6டா$�� எ�பதா/ இKசி 
ெப25காய:ைத 4�தலாக ேச3$க��. 
 
 

19. இ	லி மா0 ேபா4டா: 
 

வ 7��/ உ1ள இ�லி மாவ�/ ேபா6டா ேபாடலா�. 
மா� �ள-:தாேலா, வ 7��/ திU3 வ�2 தாள- எ�றாேலா இைத ெச*தா/ ேபா��. 
எ/ேலா2� உ5க1 fans ஆவ� நிBசய�. 
வாணலிய�/ எ6ெண* வ��� க��, உ>:த�ப2��, கடைல�ப2�� தாள-:� 
இKசி, பBைச மிளகா* ந�$கி� ேபா�� ெவ5காய:ைத?� ந�$கி வத$க��. 
இ�லி மாவ�/ உ�� ஏ�ெகெனேவ இ2$�� எ�பதா/ இ த கா*$� த� த உ�� 



 

www.penmai.com  30 

 

KASRI66’s @ Chitra’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

ம��� ேபா�டா/ ேபா��.  
 

வத$கியைவகைள இ�லி மாவ�/ ெகா�� ேத5கா* �2வ� ேச3$க��. ஒ2 
ேவைள மா� ந73$க இ2 தா/ அதி/ ஒ2 CN� கடைல மா�, ஒ2 CN� 
ைமதா ேபா�டா/ ச;யா��. அLவள� ஏ�? ராகி மா�, கா3� flour எ�� எைத 
ேவ6�மானா8� ேபாடலா�. அ��ற� ேபா6டாவாக ெபா;$க ேவ6�ய�தா� 
பா$கி. 
 
 

20. ேகச� ேபா4டா: 
 

இெத�ன ��சா? வைலய�/ ப��:த ெரசி�ப� இ�. 
 

ேகச; ெச*� ஆறவ�ட��. ேகச;ைய உ2�� ைவ$க��. 
ேம/ மா�$� ஒ2 க� ைமதாவ�/ ேசாடா உ��, உ��, ேபா�� ந73 வ��� இ�லி 
மா� பத:�$� கைர$க��. அதி/ இ த ேகச; உ26ைடகைள "$கி� 
ெபா;:தா/ ேகச; ேபா6டாவா�. 
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Paal Poli - பா� ேபாள� 
 
பா� ேபாள�.... பதினா�.... 
 

ேபாகி� ப6�ைக$�� சரCவதி Nைஜ$�� ேபாள- ெச*வ� எ5க1 வ 7�� 
வழ$க�. இ த சமய:தி/ இ5ேக cெவ/லா� கிைடயா� எ�பதா/ காைலய�/ 
வ 7� அமள- �மள-�ப��. இதி/ ேபாள- ேவ� ெச*ய ேவ6�� எ�றா/ 
அLேளாதா�.... அவசர:�$� ெர6� ெச*�வ��� மJதிைய ெபா�ைமயாக 
ெச*வ�தா� ச;வ2�. இ த வ2ட� அ��� "�யாம/ ேபான�. ச; ேபாள- 
எ�ற ெபய3 உ1ளதா/ இைத (பா/ ேபாள-) ெச*� பா3$கலாேம எ�� ஐ�யா 
வ ததா/ ந75கெள/லா� மா��$ெகா6U3க1! 
 

பா� ேபாள�: 
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இ� ெச*வ� ெரா�பேவ ,லப�. ேபாள- சா�ப�ட வ2�, ஆனா ெச*ய வரா� 
எ�பவ3க>$� 4ட இ� ெரா�ப ஈசியா வ2� எ�பேதா� ெசல�� இ/ைல. 
 

மாைவ� ப�ைச � N; ேபா/ ெபாறி:� ,6ட$காயBசின பாலி/ 
ேபா��வ��டா/ “பா/ ேபாேல பதினா�... என$ெகா2 ேபாள- ேவ6��” எ�� 
பா�$ெகா6ேட தி�னலா�. ஆனா/ அதி8� சில tricks இ2$�.... அ�$�தா� இ த 
ேபாC�. 
 

ைமதாவ�/ ெச*தா/ சீ$கிரேம N; பாலி/ soft ஆகி ெகாKச� கைரய$4ட 
ெச*�வ���. அதனா/ chirote ரைவ அ�ல2 ேபண( ரைவ என�ப�� ெம/லிய 
ரைவய�/ ெச*தா/ ந�றாக வ2�. அ� இ/லாவ��டா/ சாதா ரைவைய 4ட 
ேலசாக வ�:� மி$சிய�/ அைர:� ெச*யலா�. 
 

இன- ெச*"ைற..... 
 

அைர லி�ட3 பாைல பாதியா��வைர சி�மி/ ைவ:� ,6ட$கா*Bச��. 
ந�ந�ேவ கர6�யா/ கிளறிவ��டா/ பா/ ெபா5காம/ இ2$��. 
 

அத��1 அைர க� ரைவ?ட� பாதா� ப2�� ெபா� ெர6� CN� அள� ேச3:� 
ைவ$க��. ஒ2 சி��ைக உ��� ேச3$க��. (இ தள�$� எ�� N; க6��பா 
வ2�. நா� ஒ2 க� ரைவய�/ ெச*த� ேமேல உ1ள அள� வ2கிற� ) 
 

��C: ேலசாக ப2�ைப வ�:� அைர:� ேச3$கலா�, இதி/ ேதா/ இ2�பதா/ 
கல3 வ �வ��� எ�பதா/ நா� ப:� ப2�ைப ெவ ந7;/ ஊறைவ:� 
ேதாெல�:� மி$சிய�/ ைநசாக அைர:�வ��ேட�. 
 

ேமேல ெசா�ன மாதி; ப2�ைப அைர:தா/ மா� ப�ைசய ந7ேரா, ெந*ேயா 
ேதைவேய இ/ைல. அ�ப� ேவ6�ய�2 தா/ CN� அள� ந73 ேச3:� 
ப�ைசயலா�. பாதாமி/ உ1ள எ6ெண* ப�,$கா/ ஒ�டாம/ வ2�. இ த மாைவ 
ஒ2 ஈர: �ண�ய�/ ,�றி பா/ ,6�� ேநர� வைர ஊ��ப� அ�ப�ேய 
ைவ?5க1. 
 

இ�ேபா பா/ ,6�ய�� கா/ க� அ/ல� அைர க� (அவரவ3 ேதைவ$� 
ஏ�றப�) ச3$கைர ேச3:� �5�ம�N, ஏல:M1 ேச3:� ச3$கைர கைர � ேலசாக 
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ெகாதி வ2� வைர ைவ?5க1. ெகாதி$க ஆர�ப�:த�� இற$கிவ�ட��. 
 

பா/ ேபாள- எ�றாேல ெந*ய�/ தா� ெச*ய\�. 
 

எ�ன�?.... ெந*யா?.... ஏேதா பா/ ேபாள- ெச*ய ெசா/லி:தேர�A ெசா/லி�� 
ஹா3� அ�டா$ வர வழி ெசா/லி:தரயா?... �A ேகாவ�B,$காம/ ப�:தா/ 
எ6ெணய�8� ெச*யலா�. ந�றாகேவ உ1ள�. 
 

எ6ெண* ,�ட�� அ��ைப மJ�ய� ஹ7��/ ைவ:�வ��� பட:தி/ 
கா��?1ள� ேபால வ�2�ப�ப� shape / N; ெச*�ெகா1ளலா�.  
 

  
 

 

ேகாலியள� மாைவ எ�:� N;யாக இ�� ஓர5கள-/ forkஆ/ ,�றி8� 
அ#:திவ��டா/ (பட:தி/ ந�வ�/ உ1ள�ேபா/) ஓர5க1 ேகா� ேபா�ட� ேபா/ 
�ைச�ன-/ வ2�. 
 

அ/ல� N; இ�� அைத ெர6டாக ம�:� ஓர6கைள ம	�� வ(ரலா� 
அF தி ைவ$கலா�. இதி/ fork spoon ைவ:� impression உ6டா$�வ�� அவரவ3 
வ�2�ப�. (பட:தி/ கைடசிய�/ உ1ள�ேபா/)  
 

அ/ல� ெர6டாக ம�:த N;ைய ம�ப� ெர6டாக ெகாKச� ேகாணலாக 
பட:தி/ கா��ன மாதி; ம�:� ைவ$கலா�. (பட:தி/ "தலி/ உ1ள� ேபா/)  
 

நா� ெச*த� காைல ேநர அவசர:�$� ஏ�ப �ைச� எ��� ப6ணாம/ 
அ�ப�ேய N; இ��� ெபா;:த�தா�. ஆனா/ அைத அ�ப�ேய "#$க� ெபா;ய 
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வ�டாம/ கர6�யா/ உடேனேய ந�வ�/ அ#:தி ம�:� வ��ேட�.  
 

கவன��க.... கிறி%� ஆ� ��ேனேய ம
 தா�தா� மட6�. 
இ�லாவ(	டா� “ம
H�... வைரய(�...ேபாரா�ேவா�...”�I பா
�ெகா4ேட 
அைத நிமிர வ(டாம� அF தி� ப(
�கேவ4
 வ9�. 
 

இ�ப�� ெபாறி:த N;கைள அ�ப�ேய Direct from Oil to Boiling Milk �A ேநரா பாலி/ 
ேபாடேவ6�ய�தா�. அ�:த ஈ� எ6ைணய�/ மட6கி�ெகா4
9�� வைர 
"த/ ஈ� பாலி/ ஊற���. எ�:� த��/ அ�$கி ைவ:� ேமேல இ�A� 
ெகாKச� வ�:�� ெபா�:த " தி; பாதா�கைள Mவ� ைவ$க��. 
 

எ/லா� ெர� ஆன�� மJதி உ1ள பாைல ேமேல ெகா�� refridgerate ப6ண� 
சா�ப�டேவ6�ய�தா�..... 
 

(இ5ேக கா�ட ேவ6�� எ�பத�காக ேமேல ெகாKசமாக பா/ வ��� ெவள-ய�/ 
தன-யாக ைவ:�1ேள�...)  
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இன� இதி� எ�ேளா variations ப4ணலா�I பா1�கலாமா? 

 
Variation1: 
 

ரைவ$�� பதி/ ைமதாவ�8� ெச*யலா�. ஒ2 க� மா�$� ஒ2 லி�ட3 பா/ 
ேவ6��. ைமதாவ�/ ெச*தா/ அதி/ சி��ைக உ��, ஒ2 CN� எ6ெண* 
ப�சிறி வ���� ப�� N;$� ப�ைசவ� ேபா/ ெக��யாக� ப�ைசய\�. மா� ப:� 
நிமிடமாவ� ஊற ேவ6��. மாைவ ப�ைச � ைவ$��ேபாேத பாைல அ��ப�/ 
ஏ�றினா/ மா� ஊற ச;யாக இ2$��. 
 
Variation 2: 
 

ைமதா�ட� கா/ ப5� சிேரா�� ரைவ ேச3:� ெச*வ� அ�:த வைக. ெவ�� 
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ைமதாவ�/ ெச*தா/ ர�ப3 ேபால ெக���ப�� எ�பதா/ ரைவ ேச3�ப�. இ� soft 

ஆக�� இ2$�� சீ$கிர� ஊற�� ஊ��. ம�றப� ெச*"ைற ேமேல ெசா�ன 
ப�ேயதா�. 
 
Variation 3: 
 

ைமதா�� ேவ6டா�, ரைவ?� ேவ6டா� எ�றா/ இ2$கேவ இ2$� ேகா�ைம 
மா�. இதி8� ெச*யலா�. �ழ ைதக>$� ெச*� ெகா�:தா/ �Z�$� 
�Z�?� கிைட$��. 
 

ஒ2 க� ேகா�ைம மாைவ (ஒ2 CN� ரைவ ேச3:� ப�ைச தா/ N; உ�பலாக 
வ2�.) சி��ைக உ��ட� ப�ைச � N; இ�� பாலி/ ேபாடலா�. இைத சி�ன 
சி�ன வ�ட5களாக ெச*தா/ "#தாகேவ ேபாடலா�. 
 

இ த <�� மா��"ைறக>$�� நா� ெசா�னப� பாதாைம அைர:� ேச3:� 
மா� ப�ைசயலா�. 
 
Variation 4: 
 

இ� ெகாKச� ேவைல வா5�� வ�ஷய� எ�றா8� ெர�ேம� வைக?� இ2$�. 
மாைவ ேமேல ெசா�ன ஏேதா ஒ2 வ�த:தி/ ப�ைச � ெகா6� உ1ேள stuff 

ப6ண� ெச*வ�. ெர6� N;$� ந�வ�/ ெகாKச� ெர�ேம� பா/ ேகாவா 
அ/ல� ச3$கைர இ/லாத ேகாவா ேச3:� ெபா;$கலா�. ச3$கைர ேச3:த ேகாவா 
ைவ:தா/ பாலி/ அதிக� ச3$கைர ேச3$க$ 4டா�. 
 

இன� பாலி� எ�ென�ன variations எ�� பா1�கலா�. 
 
Variation 1: 
 

பாைல ,6ட$ கா*Bச நிைறய ேநர� ப��$��. அதனா/ அைர லி�ட3 பாைல 
ெகாKச ேநர� ெகாதி$க ைவ:� அதி/ நாேலநா8 ேடப�1CN� ச3$கைர ேச3:� 
இற$கி உடேன அதி/ <\ ேடப�1CN� மி/$ெம*� ேச3:�வ��டா/ ,6�ய 
பா/ ேபா/ தி$கான பா/ கிைட$��. 
 
Variation 2: 
 

ைமதாவ�ேலா, ரைவய�ேலா எதி/ ெச*தா8� பாைல ச:தானதாக�� 
,ைவயானதாக�� ஆ$க ஒ2 வழி உ6�. ப:� " தி;கைள ப:� பாதா� 
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ப2��ட� ெவ ந7;/ ஊற வ��� பாதா� ேதாைலந7$கி வ��� மி$சிய�/ ைநசாக 
அைர:� பா/ ெகாKச� ெகாதி:த�� ேதைவயான ச3$கைரைய ேச3:�$ கைரய 
வ��� இ த வ�#ைத?� ெகா�� ச�� ேநர� கிளறினா/ ெக��யான பா/ 
கிைட$��. 
 

பா/ சா�ப�டாத, உட�� ேதறாத �ழ ைதக1 எ�றா/ ேகா�ைம மாவ�/ N; 
ெச*� இ� ேபா/ பாதா� பா/ ெச*� அதி/ N;ைய ஊற ைவ:�: த தா/ 
உட�� ப���பேதா� எ8��, ப/ எ/லா� உ�தியா��. பாதா� நிைறய ேச3�ப� 
நர��$ேகாளா� ப�ரBசைன உ1ளவ3க>$� ந/ல�. அ�$க� பாதாைம உணவ�/ 
இ� ேபா/ ேச3:�வ தா/ �ழ ைதக>$� ஞாபக ச$தி?� வ2�.  
 
Variation 3: 
 

பாதாைம ம��� ெவ ந7;/ ேபா�� ேதா/ ந7$கி அைர:�$ெகா6�, " தி;ைய 
ெவ�� வாணலிய�/ வ�:� ெபா�யாக ெச*� கல�ப� இ�ெனா2 வைக. இைத 
மாவ�8� ேச3$கலா�. பாலி8� ேச3$கலா�. ெகாKச� மா�ப�ட ,ைவ 
கிைட$��. 
 

ச; பா/ ேபாள- எ/லா� ப�ரமாத�தா�. ஆனா/ பா/ வாசைனேய ப��$கா� 
எ�பவ3க>$� எ�ன ெச*யலா�? 

 

பாதா� >�: 
 

அைர கிேலா ைமதாவ�/ தாராளமாக ெந* வ���, ஒ2 சி��ைக உ��, ஒ2 
சி��ைக ேசாடா உ�� ேபா��$கல � �ள-:த தய�3 வ��� மா� ப�ைசய��. இைத 
அைர கிேலா ச3$கைரய�/ இள� பா� அதாவ� ஒ2 க�ப� பத� பா� ைவ:� 
அதி/ ஏல:M1 ேகச; கல3 ேச3$க��. 
 

மா� ஒ2 ேகாலியள� எ�:� சி�ன N;யாக இ�� பாதியாக ம�:� அைத 
மJ6�� பாதியாக ேமேல பட:தி/ கா��யப� ேகாணலாக ம�:� ெபாறி:� 
பாகி/ ேபாட��. ஐ � நிமிட� ஊற வ��டா/ ேபா��. எ�:� தன-:தன-யாக 
த��/ அ�$கி எ/லா� ெச*� "�:த�� ேமேல பாதாைம வ�:� ரைவ ேபா/ 
அைர:� Mவ� ைவ$க��. �ைற த ெசலவ�/ நிைறய$ கா\� Cவ 7� இ�.  
 

ஜ;ரா ேபாள�: 
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ேமேல பாதா� N;$� ெசா�ன அேத "ைறதா�. தய�2$� பதி/ ெவ�� ந73 
ேச3:�� ப�ைசயலா�. இதி/ ஒேரெயா2 வ�:யாச� எ�னெவ�றா/ N;ைய 
"#தாகேவ ெபாறி:� ஜ7ராவ�/ ேச3$க\�. ேமேல பாதா� எ��� ேவ6டா�. 
இ�Cட�� Cவ 7� இ�. 
 

ஓேக, friends! ெபா�ைமயா ப�Bசீ5க... உ5க>$� ெகா,றா இ�ெனா2 �� ெசா/லி 
"�$கிேற�. இ� பா/ ேபாள- ேவ�ைடய�/ இ�ட3ெந� வைலைய வ 7சின ேபா� 
கிைட:த மJ�.... 
 

ஜ�வ�சி பா� ேபாள�: 
 

எ�னடா? எ�� ஆBச;யமாய�2$கா? என$�� அ�ப�:தா� இ2 த�.  
 

வ 7��/ ெவய�/ நாள-/ ஜLவ;சி வடா� ேபா��ேபா� கார� ேச3$காம/ 
ெகாKச� �ைள�னாக ெச*� ெவய�லி/ காய ைவ:�$ெகா6டா/ வ2ட� 
"#�� நம$� ேதைவ எ�றேபா� எ6ைணய�/ ெபாறி:� Rடான பாலி/ 
(ேமேல ெசா�ன மாதி; பா/ ,6ட$கா*Bசி) ேபா�� ஊற ைவ:தா/ ஜLவ;சி 
பா/ ேபாள- தயா3. 
 

இன- எ�ன, வ 7��/ அ�மாவ�டேமா, மாமியா;டேமா ெசா/லி இ�ப� ெகாKச� 
ெச*� ைவ:�$ ெகா1>5க1!  
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ெச	
நா	� �மாய� - Chettinad's Kummayam 

 

�மாய� அ�ல2 ஆ
��மாய�: 

 
 

ஆ� மாத:தி/ ெசLவா* ெவ1ள-கள-/ 
��மாய� ெச*?� வழ$க� ஒ�� உ6�. 
எ/லா வைக ப2��$கள-8� ெச*யலா� 
எ�றா8� இ த particular recipe பாசி�ப2�ப�/ 
ெச*ய�ப�ட�. 
 

"தலி/ ��மாய� எ�றா/ எ�ன?  

 

இ த வா3:ைத “��மாய:ெதா� ெவ6ைண 
வ�#5கி �ட: தய�3 சா*:�� ப2கி ...” எ�� 
ெப;யா�வா3 பா,ர� ஒ�றி/ காண�ப�கிற�. 
அத� ெபா21 �ைழயB சைம:த ப2�� (Well 

boiled, mashed Lentils) எ�� அகராதிய�/ உ1ள�.  
 

இ�ெனா2 ெபா2>� உ6�. ம6, ,6ணா��, 

ெச�ம6 <��� கல � ��மாய� எ�ற பைச?1ள சா � ெச*� ,டைல 
என�ப�� சிைலக1 கிராம��ற5கள-/ காண�ப�மா�. அ� இ�� க�சிைலயாக 
மாறிவ��டதா�. 
 

ெர6டாவ� ெபா21 நம$�: ேதைவய�/ைல. இ�நா1 வைர நிைறய ெந* வ��� 
ப�ைச த ப2�� சாத:ைத:தா� ��மாய� எ�� நிைன:� வ�ேசஷ நா�கள-8� 
ெச*� வ ேத�. சமJப:தி/ வைலய�/ வல� வ த ேபா� ஒ2 �ளாகி/ 
பா3:�தா� ெத; த� ��மாய� எ�ப� ஒ2 இன-�� எ��. ப�ற� அைத தமிழி/ 
ைட� அ�:� ேத�னா/ வ �$ �வ�கி�ற� ��மாய� ெச*?� "ைறக1. 
 

அLவள�தா�, உடேன இ த நவரா:தி;$� ெச*� பா3:�வ�டலா� எ�� 
ெச*ததி/ ந�றாகேவ ஓேக ஆன�.  
நா� ெச*தைத?� எ� அAபவ:ைத?� இ5ேக "தலி/ ெசா/லிவ��கிேற�. 
ப�ற� இதி/ எ�$�� ெபா2ள-/ எ�ென�ன ேவ� பா�க1 உ6�, அளவ�/ 
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எ�ென�ன ேவ�பா�க1 உ6� எ�� ெத; � ெகா6டைத?� ெசா/கிேற�. 
எ� எ�ப� இ2 தா8� ெச*"ைற எ�ப� ஒேர "ைறய�/தா�. 
 

இ�ெனா2 வ�ஷய�, இ� ஒ2 ெச��நா�� உணவா�. இைத அ5ேக தி2மண� 
ேபா�ற ,ப நிக�Bசிக1 நட$��ேபா� மாைலய�/ பலகாரமாக ப;மா�வா3களா�.  
 

இ� ப�றி ப�$�� ெச��நா�ைடB ேச3 த ந� ெப6ைம ேதாழிக1 ேம8� 
�றி��க1 இ2 தா/ வ � வ�ள$கலா�. 
 

இன� ெச.�ைற: 
 

ஒ2 க� பாசி�ப2��; 

நா8 ேடப�1CN� பBச;சி; 
ெர6� ேடப�1CN� உ>:த�ப2��  

ெர6� க� ெபா�:த ெவ/ல� 

ஆ� க� த6ண 73 

கா/ க� ெந*. 
 

ப2��கைள சிவ$க வ�:� அைர:� அ த� ெபா�ைய ெகா�$க�ப�ட ெந*ய�/ 
பாதி வ��� வ�$க��.  
 

ெவ/ல:தி/ த6ண 73 ேச3:� கைர த�� வ�க�� வ�:த மாவ�/ ெகா�� கிளறி 
மJதி ெந*ைய?� ேச3:� ஒ�டாம/ வ த�� த��/ ெகா�� வ�/ைல ேபாட\�. 
அ/ல� அ�ப�ேய CNன-/ வழி:� சா�ப��� பத:தி8� ைவ$கலா�. இ�தா� 
ெரசி�ப� ெசா�ன "ைற. 
 

இன- எ� அAபவ�: 
 

அ;சி ப2�� எ�:� தன-:தன-யாக சிவ$க வ�$க\�. அ;சி ெபா; தா3 ேபா/ 
ஆன�� இற$கலா�. மி$சிய�/ ைநசாக அைர$க\�. (நா� அைர$�� ேபாேத 
ஏல:M1 பBைச க�Nர� கல �வ��ேட�)  
 

சலி:� சலி:� அைர:தா/ க�ப� எ��� வரா�. இ த மா�$� ��மாய 
மா� எ�ேற ெபய3. அ த நாள-/ இைத அதிகள� ெச*� 
ைவ:�$ெகா1வா3களா�. இ த அள� ெபா21 எ�:தா/ ஒ2 க� மா� 
கிைட$�� (அதாவ� பாசி�ப2�� அள�$ேக மா� கிைட$�� ) எ�� ெரசி�ப�ய�/ 
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ெசா/லி?1ளா3. ஆனா/ நா� அைர க� பாசி�ப2��, ஒ2 ேடப�1CN� உ> �, 

ெர6� ேடப�1CN� அ;சி எ�:த�$� ஒ�றைர மட5� மா� அதாவ� "$கா/ 
க� மா� கிைட:த�. ேவC� எ�� எ��� இ/ைல. 
 

ஒ2 ப5� மா�$� ெர6� ப5� ெவ/ல� �2வ�ய� ேதைவ. ெந* கா/ க� 
த6ண 73 6 ப5� ேதைவ... இ� ெரசி�ப�ய�/ ெசா/ல�ப�ட அள�. 
 

எ�ன-ட� இ2 த மா� "$கா/ க� எ�பதா/ ஒ�றைர க� ெவ/ல� எ�:ேத�. 
த6ண 73 <\ மட5� எ�ப� அதிக� ேபால: ேதாண�ய�. அதனா/ நா8 க� 
ம��� ெவ/ல:தி/ ேச3:� கைரய வ��ேட�. கைர த�� வ�க�� ைவ:ேத�.  
ெந*ைய அள� எ�� எ��� இ/லாம/ தாராளமாக எ�:� மாைவ மணமாக 
வ�:ேத�. பாதி ெவ/ல:த6ண7ைர வ��ட�� த6ண 73 மிக மிக அதிக� எ�� 
ச ேதக� வ �வ��டதா/ நி�:திவ��ேட�. அத��1 மா� ெக��யான�. potato 

masherஆ/ மசி:� மJதி ந7ைர?� வ��ேட�. (அ�:த "ைற ெச*?�ேபா� மாைவ 
ெந*ய�/ வ�:� ஆற ைவ:�$ெகா6� ெவ/ல ந7ைர வ��� "தலி/ கைர:�$ 
ெகா6� ெச*யலா� எ�� நிைன:ேத� )  
 

"தலி/ பாயச� ேபா/ ந73$க இ2 தா8� கைடசிய�/ ெக���ப�ட�. ந�வ�/ 
நிைறய ெந* ேச3:ேத�. (ஒ2 ேவைள த6ண73 �ைறவாக எ�:தா/ ெந* 
�ைறவாக� ப��$�ேமா? இ/ைல, ப2�� வாசைன ேபாகாம/ ேபா*வ��ேமா 
ெத;யா�) 
ைக வலி$க வலி$க கிளற ேவ6� வ த�. கிளறியைத ெப;ய தா�பாள:தி/ ெந* 
தடவ�$ ெகா��� பர:தினா/ வ�/ைல வரவ�/ைல. ம�ப� ஆறிய�� இ�A� 
ஒ2 CN� ெந* வ��� கிளறி ெகா��னதி/ R�ப3 பத�. 
 

எ� feedback எ�னெவ�றா/, ெக��யான�� ேகச;$� ெச*வ� ேபாலேவ 
அ�ப�ேய <� ைவ:�வ��� ம�ப� ேவ6�ய�2 தா/ அ��ைப <��$ 
கிளறலா�. அ/ல� த��/ ெகா�� வ�/ைல ேபாடலா�. நா� ெகாKச ேநர� 
ப�;�ஜி/ ைவ:� வ�/ைல ேபா�டதி/ R�ப3 shape கிைட:த�. ,ைவ?� அபார�. 
நிைறய$ கா\கிற�. ெர6டாவ� "ைற கிளறின ப�� ேபா�ட வ�/ைலகைள 
கீேழ பட:தி/ காணலா�. 
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ச;, பட� பா3:தாB,, 

ெச*"ைற?� எ� 
அAபவ அ�ைவைய?� 
ப�BசாB,... இன- இைத� 
ப�றி ெகாKச� �CகC 
ப6ணலாமா? 

 

உ> � இ2�பதா/ 
ெப6க>$��, வள2� 
ப2வ:தி/ இ2$�� 
ெப6 �ழ ைதக>$�� 
மிக மிக ந/ல�. 
அேசாகா ேபா�ற 
அ/வா�� பாசி�ப2�� 
ேச3:� ெச*ய�ப��. ஆனா/ அதி/ ப2�� வாசைன எ�ப�?� ெத;?�. 
அைத compensate ப6ண, நிைறய ெந* ேதைவ�ப�� எ�ப� எ� எ6ண�. இதி/ 
ெவ/ல� இ2�பதா/ இ2�� ச:�� கிைட$��, வாசைன?� வ2வதி/ைல. 
சா�ப�ட சா�ப�ட அ/வா ேபா/ ந#வ� உ1ேள ேபா*$ெகா6ேட இ2$கிற�. நா� 
அவசர�ப�ட�ேபா/ இ/லாம/ ெகாKச� நிதானமாக ெபா�:தி2 தா/ ெந* 4ட 
சி$கனமாக ஊ�றி ெச*யலா� எ�� ேதா��கிற�. 
 

இன- ேவ� ேவ� அள�கள-/ ெச*?� "ைறகைள?� பா3$கலா�. 
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�மாய� ெச.�ைற 2: 

 

உ> � – 1 க�  

பBச;சி – அைர க� 

பாசி�ப2�� – கா/ க� 

க2�ப�� அ/ல� ெவ/ல� – 150 gm 

ெந* - 150 gm 

த6ண73 ம��� ஒ��$� <�� ேவ6��. 
 

அ;சி ப2��க1 <�ைற?� தன-:தன-யாக சிவ$க வ�:� ஒ�றாக அைர$க��. 
மாைவ சலி:� ெந*ய�/ வ�:�$ெகா6� ெகாKச� ஆறிய�� த6ண 73 வ��� 
மாைவ இ�லி மா� பத:�$� கைர:� ைவ$க��. 
 

ெவ/ல:ைத பா� ைவ:� இ த மாைவ?� ெகா�� கிளறி ெந* ேச3:� 
இற$க��. 
 

�மாய� ெச.�ைற 3: 

 

பBச;சி – கா/ க� 

உ> � – அைர க� 

பாசி�ப2�� – ெர6� க� 

ெவ/ல� - அைர கிேலா 

ெந* – 200gm 

த6ண73 ஒ2 க� மா�$� <�� க� ேதைவ. 
 

ேமேல ெசா�ன "ைறய�ேலேய அ;சி, ப2��கைள சிவ$க வ�:� அைர:� 
சலி$க��. 
 

ெவ/ல:ைத கைர:� வ� க�ட��. 
 

ெந*ய�/ மாைவ வ�:� அதி/ ெவ/லந7ைர ேச3:� ேதாைச மா� ேபா/ 
கைர:� ைவ$க��. (இைத... இைத... இ த ெரசிப�ைய நா� "தலி/ பா3$காம/ 
வ��டதா/ ைக வலி$க கிளற ேவ6� வ த�.... *cry*) 

 

வாணலிய�/ மJதி ெந* வ��� கைர:த மாைவ வ��� கிளறி ைவ$க��. இைத 
அ�ப�ேய�� ைவ$கலா�, த��/ ெகா�� வ�/ைலகளாக ெச*�� ைவ$கலா�. 
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�மாய� ெச.�ைற 4: 

 

இ�வைர ெவ�� ெவ/ல� அ/ல� க2�ப�� ேச3:� ெச*யலா� எ�� 
பா3:ேதாமா? ெவ/ல� பாதி, க2�ப�� மJதி கல � ெச*த கலைவய��... எ�றப� 
இதி/ ெர6�� ேச3:� ெச*?� "ைறைய� பா3$க� ேபாகிேறா�. 
 

இதி/ பBச;சி?� உ> �� ம��ேம உ6� எ�ப�� ஒ2 ேவ�பா�. 
 

பBச;சி நா8 ப5� எ�:தா/, உ> � <�� ப5� எ�:� சிவ$க வ�:� 
மாவாக தி;:� சலி$க��. இ�ேபா/ நிைறய அளவ�/ ெச*� 
ைவ:�$ெகா6டா/ ஆ� மாத� ஆனா8� ெகடா�. 
 

இ த மா� ஒ2 ப5� எ�:தா/ ெவ/ல+க2�ப�� கலைவ ஒ�றைர ப5� 
ேதைவ. அ��� ெவ/ல� ஒ2 portion எ�றா/ க2�ப�� ெர6� portion எ�பதாக 
எ�$க\�. 
 

த6ண73 "� ெசா/லியப�ேய ஒ��$� <�� அள�. ெந* ெகாKச� அதிக� 
வ��டா/ ந�றாக வ2�. ெந* அள� 300gm எ�� உ1ள�. உ5க1 வ�2�ப�ப� 
பா3:� ெச*யலா�. 
ெந*ய�/ மாைவ வ�:�, ெவ/ல$கைரசைல வ��� கல � ைவ$க��. 
வாணலிய�/ ெந* வ��� இ த கலைவைய கிளறி (அLவ�ேபா� ெந* ேச3:� 
வர��) ஒ�டாம/ வ த�� இற$க��. 
 

இேத ேபா/ இ�A� நிைறய காண$ கிைட$கி�றன.... 
 

ெவ/ல�, உ> �, ப2�� ேபா�றைவ இ2�பதா/ சி� �ழ ைத உ1ள 
தா*மா3க>�, ர:த ேசாைகயா/ பாதி$க�ப�ட ெப6க>� வள2� வயதி/ உ1ள 
ெப6 �ழ ைதக>� அ�$க� உணவ�/ ேச3:�$ெகா1ளலா�. வ 7��/ "ய�சி 
ெச*� பா25க... Friends! 
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Kesari Varieties - 25 வைக ேகச�க� 

 
அவசர:�$� Cவ 7� எ�றா/ எ/ேலா;� மனதி8� வ2வ� ேகச;தா�. ேகச; 
எ�றாேல ந� நிைன�$� வ2வ� ரவா ேகச;தா�. 
 
 

எதி3 பாராத வ�2 தாள-யா.....? உடேன கிள�.... ேகச;ைய. 
ெப6 பா3$�� படலமா....? ெசாTஜி எ�ற ெபய;/ கிள�...... ரவா ேகச;ைய. 
 
 

இன-�பான ெச*திைய ெசா/ல\மா.....? உடேன ேகச;?ட� ெசா/8... எ�கிற 
Hதிய�/ ,லபமாக, எ�ேபா�� வ 7��/ இ2$�� ெபா21கைள$ ெகா6ேட ெச*� 
வ�ட$ 4�ய� ேகச;. 
 
 

இைத எேதா தமிழ3கள-� பார�ப;ய இன-�� எ�� ம��� ெசா/லிவ�ட "�யா�. 
ஒ�� ெமா:த இ தியாவ�� ேதசிய இன-�� எ�� ெசா�னா/ 4ட ச;யாக 
இ2$��. 
 
 

ேகச; ஒLெவா2 மாநில:தி8� ஒ2 ெபய3 ைவ:�$ெகா6� ,��கிற�, 

வட$கி/ நிைறய ெந*?ட� sooji ka halwa எ���, மஹாராZ�ர:தி/ sheera எ�ற 
ெபய;/ பாேல இ/லாம/ ெவ�� த6ண73 ம��ேம உபேயாகி:�� 
ெச*ய�ப�கிற�. க3நாடகாவ�ேலா ேகச; பா: எ�ற ெபய;8�, ேம�� 
வ5க:தி/ Mohanbhog அ/ல�Mishti sooji எ�ற ெபய;/ ெவ�� பா/, பா/, பா/ 
ம��ேம உபேயாகி:�� ெச*ய�ப�கிற�. 
 
 

இ5ேக ந� தமி� நா��8� ஆ திராவ�8� ம��ேம ரவா ேகச; எ�� பா8ட�. 
பாலி�றி, ெந*?ட�, அதிக ெந*?ட�, எ6ைண?ட�, பழ5க>ட�, கல3 கலராக, 

ேவ� ேவ� ,ைவh��க>ட�, எ/லா வைக nutsஉடA� வ�த, வ�த, வ�த, வ�த, 

வ�தமாக ெச*ய�ப�கிற�. 
 
 

இ த ேகச;ைய நிைறய "ைறய�/ ெச*யலா�. ஒLெவா��$�� ஒ2 ெபய3 
ைவ:� வ�டலா�.  
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ரைவய(� எ�ப
 ெச.வ2 எ�� �தலி� பா1�கலா�. 
 

1. ரவா ேகச�:  

 

 

 

ேகச;$� உக த� பா�ேப ரைவதா�. ஒ2 க� ரைவ$� சில3 ஒ6ேணகா/ க� 
ச3$கைர எ��� சில3 ஒ�றைர க� ச3$கைர எ��� சில3 அத��� ேமேல 
எ��� எ��ப3. எ�ைன� ெபா�:தவைர அதிக இன-�� எ�றா/ ஒ�றைர, 

மிதமான இன-�� ேதைவ எ�றா/ ஒ6ேணகா/ க��$� ேமேல, ஒ�றைர க��$� 
ெகாKச� கீேழ ச;யாக இ2$��. ஒ6ேணகா/ க� அ/ல� ரைவ$� ச;யான 
அள� ச3$கைர எ�றா/ ெபய2$� ேகச; எ�� ெசா/லலா�. 
 

ரைவைய ச;யாக வ�$காம/ வ��டா/ ெகாழ ெகாழ�� வ2�, வ�:�� ச;யாக 
ேவகாவ��டா/ ,ைவைய$ ெக�:�வ���, ெந*$� சி$கன� ெச*� வ��டா/ 
அ�� ப��:� பா:திர� ேத*$க� ேபாரா�ட�. இெத/லா� இ/லாம/ ச;யாக, 

க��க1 இ/லாம/, பா3ைவைய$ கவ2� வ6ண�, அேத சமய� சீ$கிரமாக�� 
ெச*வ� எ�ப� எ�� ெசா/கிேற�. இ� சைமய8$� �தியவ3க>$� ம��ேம. 

 

ரவா ேகச� ெச.�ைற: 
 

"தலி/ ஒ2 க� ரைவ, ஒ�றைர க� ச3$கைர, ெந*, ஏல:M1, " தி;, திராை_ 
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ேதைவயான அள�, ேகச; கல3 அ/ல� �5�ம�N ேதைவயானைத எ�:� 
தன-:தன-யாக தயாராக ைவ?5க1. ஒ2 அ��ப�/ <�� க� அள� த6ண73 ,ட 
ைவ?5க1. த6ண 73 ெகாதி�பத��1 சில ேவைலகைள ெச*� ைவ$கலா�. 
 

ெர6� CN� பாலி/ ஒ2 ப��B �5�ம�N அ/ல� ேகச; கலைர கைர:� 
ைவ$க��. ஒ2 நா� C�$ பான-/ (ேகச;$� பைழய கால வாணலிைய வ�ட 
இ� ந�றாக வ2�) கா/ க� ெந* வ��� (இைத வ�ட அதிகமாகேவ 
வ�டலா�) அதி/ " தி; திராை_கைள ெபா�ன-றமாக வ�:� எ�:�ைவ$க��. 
மJதி?1ள ெந*ய�/ ரைவைய ெபா;:தா�ேபா/ வ�$க��. 
 

இ5ேக ஒ2 �றி��: ேகச;$� ேதைவயான ெந*ைய ஆர�ப:திேலேய 
ேச3:�வ��டா/ க��கள-�றி வாசைன?ட� ேகச; ,லப:தி/ தயாரா��. 
கைடசிய�/ ஓ;ர6� CN� ெந* வ��டா/ ேபா��. 

 

ரைவ ெபா�ன-றமாக வ�படேவ6��, கி�ட:த�ட ெபா;$கேவ6�� எ�ேற 
ெசா/லலா�. வாசைன?� ந�றாக இ2$க\�. வ�ப�ட�� ெகாதி$�� 
த6ண 7ைர அதி/ வ��� கிளறி$ெகா6ேட இ2$க��. நிமிட:தி/ த6ண 7ைர 
உறிKசி$ெகா6� உ��மா ேபால ஆ��. ரைவ ேதைவயான அள� ெந*ய�/ 
ஏ�கனேவ வ�ப��2�பதா8� ெகாதி ந73 ேச3�பதா8� உடேன ெவ �வ���. 
தயாராக ைவ:தி2$�� ேகச; கல3 /�5�ம�Nைவ?� ேச3:�வ�ட��. இ�ப�ேய 
எ/லா ந7ைர?� ேச3:�வ�டேவ6��. ரைவ ந�றாக ேவக ேவ6�ய�தா� 
கண$�. 
 

இ�ேபா� தயாராக எ�:� ைவ:தி2$�� ச3$கைரைய?� ேச3:� கிளறினா/ 
க��க1 இ/லாம/ பாயச� ேபால ந73$க ஆகிவ���. உடேன பய � வ�ட 
ேவ6டா�, அ��ைப தண�:� ஒ2 <� ெகா6� <� ைவ?5க1. ெர6� 
நிமிட� ேபா��, ம�ப� திற � ேமேல ெர6� CN� ெந* ேச3:� 
ஏல:Mைள?� ேச3:� ந�றாக$ கிளறி அ��ைப அைண:�வ��� <� 
ைவ:�வ�ட��. ெஹ� ேபான-/ ஒ2 பா�� ேக��வ��� வ � திற � பா25க1, 

ேகச; தயா3. 
 
 

வ�:� ைவ:த " தி; திராை_கள-/ ஒ2 CN� எ�:� ைவ:�வ��� 

மJதிைய ேகச;ய�/ ெகா�� கிளறி <� ைவ?5க1 அ/ல� serve ெச*?� 
பா:திர:தி/ ேகச;ைய ேபா�� ேமேல எ�:� ைவ:த ப2��களா/ அல5க;:� 
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<� ைவ$க��. இ�ப�B ெச*வதா/ அதிக சிரமமி�றி ஒேர பா:திர:தி/ ேகச; 
ெச*�வ�டலா�. 
 
 

றி��: 
எ�னடா, ஒ9 சாதா %வ ;	 ெச.ய இ தைன ெப�ய ெச.�ைறயா எ�றா� 
இேத �ைறய(� பல ேகச�க� வ9கி�றன. எ�லாவ@��� ெபா2வான 
�ைற இ2. இதி� எ�னெவ�லா� தவ� ஏ@பட வா.�� இ9� எ�றா�, 

 

a) ரைவ ேவகாம/ ேபா�� – ரைவ ெவ தைத எ�ப� ெத; � ெகா1ளலா� 
எ�றா/ ரைவைய: ெதா�டா/ ஒ�டாம/ வ தா/ அ� ெவ தத� அைடயாள�, 

ப�,$ ப�,$ெக�றா/ இ�A� ேவகைல எ�� அ3:த�, இைத தவ�3$கேவ ந�றாக 
வ��ப�, ெவ ந73 ேச3�ப�. 
 

b) ரைவ வ�ப��2 தா8� அவசர�ப�� ச3$கைரைய ேச3�ப� ,ைவைய$ 
ெக�:�வ���. ரைவ ெவ ததா எ�� ெதா�� ெத; �ெகா6ட ப�� ச3$கைர 
ேச3�ப� நல�. 
 

c) ேதைவயான ெந*ைய "தலிேலேய ேச3:�வ��டா/ ச;யான பத:தி/ 
வ �வ���. இ/லாவ��டா/ ெந*ைய வ�ட வ�ட அ� உறிKசி$ெகா6ேட ேபா��, 

கைடசிய�/ க$�� - இைத: தவ�3$கலா�. 
 

d) சில3 ெந*ைய �ைற$க எ6ெண* உபேயாகி$கலா� எ�ப3, அ� ஒ2 வ�த சி$� 
வாசைன வ �வ���. ந/ல ெந*ைய உபேயாகி:� ெச*தா/ �ைற த அள� 
சா�ப��டாேல ேபா�ேம, தவ�ர�� ந/ல ெந*ய�/ ெச*தா/ ெர6� நா�க1 வைர 
ப�;�ஜி/ ைவ:� R� ப�:தி சா�ப��டா8� ெகடா�. பா/ ெபா2�க1 இ/லாம/ 
ெந*ைய?� தாராளமாக வ��� ெச*தா/ நா8 நா1 வைரய�8� ப�;�ஜி/ 
ெகடாம/ இ2$��. 
 

(இ5ேக எ� ேயாசைன: ெந* அதிக� ேச3$க$ 4டா� எ�� நிைன�பவ3க1 
ெகாKசமாக ெந* வ��� ேகச; ெச*� serve ப6\�ேபா� ம��� அைத 
ைம$ேராேவL ெச*� ேமேல அைர CN� ெந* வ���: த தா/ நிைறய ெந* 
ேச3:த� ேபா/ இ2$��) 
 

e) இ த ேகச;ைய த��/ ெகா�� வ�/ைல ேபாடலா�, எ த வ�வ"1ள 
பா:திர:தி/ ைவ:தா8� ஆறிய�� அ த shape/ சம:தாக வ2�. (ஆனா/ 
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எ�ைன� ெபா�:தவைர ேகச;ைய க�ப�/ அ�ப�ேய ைவ�ப�தா� ந�றாக 
இ2$��.) 
 

சில ஜிகினா ேவைலக�: 
 
 

"#$க "#$க த6ண 7;/ ரைவைய ேவகவ�டாம/ ெகாதி$�� ந72ட� அைர 
கிளாC பா8� ேச3:தா/ பா/ேகாவா வாசைன?ட� இ2$��. எ த வ�த பா/ 
ெபா2>� சா�ப�டாதவ3க1(vegans) எ�றா/ almond மி/$ (இ� nutty flavour த2�), 
அ/ல� rice bran milk, அ/ல� coconut மி/$ எ�� எைத?� உபேயாகி$கலா�. 
 

ேகச;$� ஒ2 Improvization: வாணலிைய அ��ப�/ ஏ�றிய�ட� ஒ2 CN� கடைல 
மாைவ வற�டாக அ/ல� அைர CN� ெந*ய�/ மணமாக வ�:� எ�:� 
ைவ:தா/, ேமேல ெசா�ன "ைறய�/ ேகச; கிள��ேபா� ச3$கைர ேச3:� <� 
ைவ$�� "� இ த மாைவ கல � <� ைவ:தா/ ைமR3 பா� வாசைன?ட� 
அ/வா பத:தி/ ேகச; கிைட$��. 
 

ேத5கா* பா/ வாசைன?ட� ேகச; ேவ6�மானா/ கைடசிய�/ ெர6� CN� 
ெக�� ேத5கா* பா/ ேச3$கலா�.  

 

"#$க "#$க ேத5கா* வாசைனய�ேலேய ெச*ய ேவ6�மானா/ அ�:த 
வைக ேகச;ைய பா25க1.... 
 
 

2. ேத6கா. ேகச�: 
 
 

இதி/ ஒ2 advantage எ�னெவ�றா/ ெந* மிக மிக$ �ைறவாக ேதைவ�ப�� 
இத��. ேமேல ெசா�ன அேத ெச*"ைற ம��� அள�தா�. ேத5காேய இன-�� 
எ�பதா/ ச3$கைர ம��� ஒ6ேணகா/ க� ேபா��. 
 

ஒ2 "# ேத5கா* எ�:� �2வ� பா/ எ�$க�� அ/ல� ெர�ேம� ேத5கா* 
பா/ ஒ2 க� எ�$கலா�. 
 

ஒ2 ேடப�1CN� கசகசாைவ த6ண7;/ ேபா�� ைவ:தி2 தா/ அதி81ள க/ 
ம6 ��ைபக1 அ�ய�/ த5கிவ���. ேமலாக உ1ளைத ஒ2 U வ�க��ய�/ 
வ�க�� அைத வற�� வாணலிய�/ ேபாட அ� கா* த�� பட படெவ�� pop 
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ஆ��. அைத எ�:� ைவ$க��. இ� ேவ6டா� எ�றா/ " தி; ப2�ைப 
வ�:� ேபாடலா�. 
 

ேமேல ெசா�ன "ைறய�ேலேய த6ண 73 ப$க:தி/ ெகாதி$க���, ெவ�� 
ேத5கா*�பாலி/ ேவ�வைத$ கா��8�, த6ண73 பாதி எ�:தா/ ச;யான 
"ைறய�/ ேவ��. 
 

கசகசா ேவ6டா� எ�றா/ "தலி/ ெர6� CN� ெந*ய�/ " தி; 
ப2��கைள வ�:� எ�$க��. அேத ெந*ய�/ ரைவைய வ�$க��. வ�ப�ட��, 

ெகாதிந73 ெகாKசமாக�� மJதி ேத5கா* பா8� ேச3:� ேவகவ�ட��. அ��� 
ம��� சி�மி/ இ2$க���. ரைவ அ��ப��$காதப� பா3:�$ெகா1>5க1. 
 

இ� ேகச; கல3 இ/லாம/ ெவ>�பாக இ2 தா/தா� ந�றாக இ2$��. ஒ2 
ப��B ேசாடா உ�� ேச3:தா/ பா/ ேபால நிற� கிைட$��. 
 

ரைவ ெவ த�� ச3$கைர ேச3:� ஏல:Mைள?� ேச3:� <� ைவ$க��. 
 

ெர6� நிமிட:தி/ திற � ேமேல இ�A� ஒ2 CN� ெந* வ��� வ�:த 
" தி;கைள ேச3:� அ��ைப அைண:� <� ைவ$க��. 
 

ஐ � நிமிட� ெபா�:� ஒ2 ெந* தடவ�ய த��/ ெகா�� ேமேல சமமாக 
பர:திவ��டா/ ஆறிய�� �6�க1 ேபா�� ைவ$கலா�. 
 

அ/ல� வ�:த கசகசாைவ ேமேல Mவ� �6� ேபாடேவ6��. 
 

�ைறவான ெந*ய�/ ெச*�வ�ட$4�ய ேகச; இ�. 
 

ேத5கா* பாலா? என$� வாசைனேய ப��$காேத எ�பவ3க1 ெவ�� பாலி/ 
ெச*ய$4�ய பா/ ேகச;ைய �ைர ப6\5கேள�. 
 

3. பா� ேகச�: 
 

ேமாக�ேபா$ (Mohanbhog) எ�� ெவC� ெப5காலி/ அைழ$க�ப�� இ� 
,ைவய�/ அபாரமான�. 
 

ஒ2 க� ரைவைய ெந*ய�/ வ�:� ந�றாக வ�ப�ட�� ெவ�� பா/ (ந/ல 
Rடாக ெர6டைர க�ப�லி2 � <�� க� வைர) ேச3:� ரைவ ேவ�� வைர 
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கிளற��. ரைவ ெவ த� ெத; த�� ஒ6ேணகா/ க� ச3$கைர?� ஒ2 ப��B 
�5�ம�N�� ேச3:� கிளற��. 
 

ஒ�டாம/ வ2� வைர ெந* ேச3:� இற$க��. 
 

கல3 எ��மி�றி plain white/ க6ைண?�, நா$ைக?� இ#$�� இ�. 
 

எ�ப�� ேபா/ ேமேல nuts, dry fruits ேபா�� அல5க;$கலா�. 
 

எ�ப��, ஏல$கா* பBைச க�Nர� இ த வாசைனய�ேலேய ேகச; ப6ணா எ�ப�? 

ெகாKச� �� மாதி; வாசைனய�/ ேகச; இ2 தா/ எ�ப�ய�2$��? இேதா.... 
இ�ப� இ2$��. 
 

4. காரெம� ேகச�/ Caramel kesari: 

 

ஏல:M1 வாசைன$� பதி/ caramel வாசைன?ட� ேகச; ெச*ய ேவ6�மா? 

இத� கல2� exclusive ஆ இ2$��. ேகச; கலேரா �5�ம�Nேவா ேதைவய�/ைல. 
 

ெச*"ைற அேததா�. எ�$�� ஒ�றைர க� ச3$கைரய�/ கா/ க�ைப எ�:� 
ஒ2 அ� கன:த பா:திர:திலி�� எ��� ேச3$காம/ அ�ப�ேய வ�$க��. 
ச3$கைர க2கி உ2கி கைர த�� அ��ைப அைண:�வ��� "க:ைத த1ள- 
ைவ:�$ெகா6� அைர க� ெவ ந7ைர வ��டா/ அ� ெபா5கி அட5��. இ� 
ெச*?�ேபா� ப$க:தி/ �ழ ைதகைள வ�ட ேவ6டா�. 
 

ெந*ய�/ வ�ப�ட ரைவய�/ இ த caramelized ,க3 ேச3:� மJதி$� ெவ ந73 ேச3:� 
ெவ த�� ச3$கைரைய ெகா�� கிளற��. மJ6�� அேத ெச*"ைறதா�. ேலசான 
ப#�� நிற:தி/ ேகச; தயா3. இ�A� ெகாKச� அதிக நிற� ேவ6�மானா/ 
அைர க� ச3$கைரைய caramelize ெச*யலா�. அதிக� க2கிவ��டா/ கச � வ���. 
 

எ/லா� ச;, ேகச;ைய ஒ2 கல3 ம��� உபேயாகி:�தா� ெச*ய "�?மா? 

அ�:தைத� பா25க, கல3 கலரா வ2�.... 
 

5. ேநஷன� ேகச� அ�ல2 Tricolor Kesari: 

 

<�� நிற5கள-/ ெச*வதா/ இ த ேப3. (ெகாKச� ேவைல வா5�� ேகச; இ�. 
உதவ�$� ஆ1 இ2 தா/ வசதியாக இ2$��.) இைத Burfi ேபால �6� ேபா�� 
சா�ப��டா/ தா� ேலய3 ேலயராக கல3 ெத;?�. 
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ஒ�றைர க� ரைவ, நாலைர க� ச3$கைர, நாலைர க� த6ண 73, ப:� ேடப�1CN� 
வைர ெந* ம��� சிவ�� அ/ல� ேகச; கல3, பBைச கல3 ேதைவ. 
 

அைர க� ரைவைய ெர6� CN� ெந*ய�/ வ�:� ைவ$க��. த6ண 7ைர 
வசதி$காக ஒ�றைர க� ம��� ,ட ைவ$க��. அதிேலேய பBைச கல3 ெகாKச� 
ேச3$கலா�. அ#:தமாக ெத;ய ேவ6�� எ�றா/ ெகாKச� அதிக கலைர 
ேச3$கலா�. 
 

வ�:த ரைவய�/ இ த ந7ைர ேச3:� ரைவ ேவ��வைர கிளற��. ெவ த�� 
ஒ�றைர க� ச3$கைரைய ேச3:� ஏல:M1 ேச3:� கிளறி ேமேல ஒ2 CN� 
ெந* வ��� அ��ைப அைண:� <� ைவ$க��. 
 

இ த பBைச கல3 ேகச;ைய ஒ2 ெந* தடவ�ய trayய�/ ெகா�� ேமேல 
ேம�ப1ளமி/லாம/ சமமா$க��. 
 

அ�:த� அைர க� ரைவைய ஒ�றைர க� ச3$கைர உபேயாகி:� எ த கல2� 
இ/லாம/ ெவ>�பாகேவ ெச*� பBைச ேகச;ய�� ேமேல பர:திவ�ட��. சம� 
ப�:��ேபா� கீேழ உ1ள பBைச கல3 ேகச; கைல � வ�டாதப� நிதானமாக 
ெச*ய��. 
 

ம�ப� ேகச; கல3 உபேயாகி:� அ�:த அைர க� ரைவைய கிளறி ேமேல ேபா�� 
சம� ப�:தி ஆறிய�� diamond shape/ க� ெச*� ஒLெவா2 �6�� ேமேல?� 
ஒ2 வ�:த "# " தி; ப2�ைப அ":தி ைவ:� serve ப6ணலா�. 
 

இதி/ ��C எ�றா/, ெவ1ைள ேகச;$� ந72$� பதி/ பா/ உபேயாகி:� 
ெச*யலா�. 
 

ஒ2:தராக ெச*தா8� பய�பட ேவ6�யதி/ைல. ப3ப� எ�றா/ பத� த��� 
அபாய� உ6�. இைத நி�:தி நிதானமாக ெச*யலா�. 
 

வ6ண வ6ண$ ேகச; எ/லா� ஓேக, ேவற fruits மாதி; இ�ப� எதாவ� 
ஆேரா$கிய:�$� ேபா�டா/? 

இேதா அண�வ��� ஆர�ப�$கிற�..... 
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6. Sajjige, எ��� sheera எ��� ெசா�ல�ப�� வாைழ�பழ� ேகச�: 

 

 
 

இ2 ெப9�பாM� ச யநாராயண >ைஜ� ெச.ய�ப�கிற2. 
க3நாடகாவ�/ சTஜிேக எ�� ெசா/கிறா3க1. மகாராZ�ராவ�/ ஷ7ரா எ�� 
ெசா/கிறா3க1. இைத வாைழ�பழ� ேபா��� ெச*யலா�, இ/லாம8� 
ெச*யலா�. ேவ� அ�னாசி ேபா�ற பழ5க1 ேபா��� ெச*யலா�. ஆனா/ பா/ 
கல�ப��றி ெவ�� ந73 ெகா6� ெச*ய ேவ6��. 
 

இத�� ெமலியதான chirote ரைவ ந�றாக இ2$�மா�. ெகாKச� loose consistancy 

ய�/ இ2$��. ம�றப� ெச*"ைற எ/லா� ந� ேகச;ேயதா�. 
 

ஒ2 க� chirote ரைவ, (இ� கிைட$காவ��டா/ ந� பா�ேப ரைவேய ேபா��) எ�:� 
ெந*ய�/ வ�$க��. ெந* ெமா:த� அைர க� ேவ6��. ப$க:தி/ அ��ப�/ 
ெர6டைர அ/ல� <\ க� த6ண 73 ெகாதி$கேவ6��. வ�:த ரைவய�/ 
த6ண 73 "#$க ெகாKச ெகாKசமாக ேச3:� ரைவ ெவ த�� ஏல:M1 ம��� 
ஒ�றைர க� ச3$கைர ேச3$க��. கல3 எ��மி/லாம/ ெவ>�பாகேவ இ2$க 
ேவ6��. ச3$கைர ேச3 � ெகாதி$��ேபா� மJதி ெந* எ/லாவ�ைற?� ேச3:� 
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ெபா�யாக க� ெச*த வாழ�பழ:�6�கைள ேச3:� அ��ைப அைண:� <� 
ைவ$க��. 
 

R��ேலேய பழ� ெவ � கல �வ���. பBைச பழ� ஒ�� "#தாக ேதைவ. 
ேமேல ெந*ய�/ வ�:த " தி; �6�கைள$ ெகா6� அல5க;$க��. 
ெகாKச� தளர இ2�ப� இத� speciality. ஆனா8� ஆறினா/ ெவ��� அள�$� 
வ �வ���. 
 
 

7.ைப�ஆ�ப(� ேகச�: (N�� �ைறகள��) 
 

 

இைத ஒLெவா2வ3 ஒLெவா2 
"ைறய�/ ெச*கிறா3க1. நா� ெச*?� 
"ைறைய ெசா/ேற�, அ��ற� ேவேற 
எ�ப� ெச*வா3க1 எ��� ப�:தைத 
ெசா/கிேற�. 
 
 

ெர6� <\ slice பழ5கைள ந� த6� 
ந75கலாக மிக�� ெபா�யாக ந�$கி 
ைவ$க��. 
 

ஒ2 க� ரைவைய தாராளமா ெந* வ��� 
ெபா;Bச மாதி; வ�$க\�. "தலி/ 
" தி;கைள வ�:� எ�:� 
ைவ:�$ெகா6� அேத ெந*ய�/ 
வ�$கலா�. ப$க:தி/ <�� க� 
த6ண 73 ெகாதி$க\�. இ�தா� தாரக 
ம திர�. 
 

வ�ப�ட ரைவய�/ ெவ ந7ைர ேச3:� 
ந�றாக ேவக வ��5க1. ேகச; கல2$� 
பதி/ pineapple yellow கல3 ேபாட\�. 
ெவ த ரைவய�/ (ரைவ ைகய�/ 
ெதா�டா/ ஒ�டாம/ வர\�) ஒ�றைர 
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க� ச3$கைரைய ேபா�� அ� ந73:த மாதி; ஆனா8� கவைல�படாம/ கிளற��. 
 

ெகாKச ேநர� சி�மி/ ைவ:� <� ைவ:தா/ ச;யா��. ேமேல pineapple 

�6ட5கைள� ேபா�� ெர6� CN� ெந* வ��� அ�ப�ேய <� disturb 

ப6ணாம/ ைவ:�வ��5க1. ேகச; R��ேலேய பழ� ெவ �வ���. இ த 
"ைறய�/ ெச*தா/ essence இ/லாமேலேய கமகம$��. 
 

�றி��: பழ� Cவ 7� எ�றா/ இ த அள� ச3$கைர அதிக� ேபால ெத;?�. பழ� 
�ள-�� அ/ல� ச�ைப எ�றா/ இ�A� ெகாKச� ச3$கைர அளைவ 
4��$ெகா1>5க1. அ��ற� வாசைன ப:தா� எ�பவ3க1 essence 

ேச3:�$ெகா1ளலா�. 
 
 

ெர4டாவ2 �ைறய(� அ�னாசி பழ ேகச�: 
 
 

பழ:ைத த6� ந7$கி ெபா�யாக �6�க1 ெச*�, அதி/ ஒ2 ேடப�1CN� அள� 
�6�க1 ைவ:�$ ெகா6� மJதிைய ெகாKசமாக ந73 வ��� ேவக வ��5க1. 
சீ$கிர� ெவ �வ���. 
ஆறிய�� மி$சிய�/ ேபா�� ைநசாக அைர:� ைவ?5க1. ேமேல ெசா�ன அேத 
"ைறய�/ ேகச;ைய ெச*யலா�. 
 
 

ரைவய�/ த6ண 73 வ���ேபா� அைர:த pulpஐ?� ேச3:� கல3 எ/லா� ேபா�� 
ச3$கைர ேச3:� இற$�� "� எ�:� ைவ:த �6ட5கைள ேச3:� <� 
ைவ$கலா�. இ த "ைற$� அவசிய� essence ேதைவ. ேவ��ேபா� natural flavour 

ெகாKச� �ைறய வா*�� இ2$� எ�பதா/. 
 
 

N�றாவ2 �ைறH� இ9�: 
 
 

இதி/ ைப�ஆ�ப�1 �6ட5கைள அைர$காம/ ெந*ய�/ ரைவைய 
வ�$��ேபாேத, வ�:� வ�ட��. ரைவ ஒ2 க� எ�றா/ ெந*?� ஒ2 க� 
எ��� ச3$கைர ெர6� க� எ��� எ�:� ேமேல ெசா�ன அேத "ைறய�/ 
ெச*தா/ ெர6� நா1 ஆனா8� ெக���ேபாகாம/ இ2$��. ெகாKச� இன-�� 
அதிக� ேபால:ெத; தா8� இ��� ஒ2 foolproof method தா�. 
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8. Papaya kesari/ ப�பாள� ேகச�: 
 
 

இ� பா3$கேவ அழகாக இ2$��. ப�பாள- இய�ைகய�ேலேய ந/ல நிற� 
ெகா6ட�. ைவ�டமி� A ச:� நிைற த�. 
ஒ2 க� ரைவ, ஒ�� "த/ ஒ�றைர க� ச3$கைர, ஒ2 க� ப�பாள- அைர:த 
வ�#�, ஏல:M1, ெர6� க� ெவ ந73 ேவ6��. ெந* கா/ க� அ/ல� அத�� 
ச�� ேமேல இ2 தா/ ேபா��. 
 

ப�பாள- �6�க1 ெர6� க� அள� எ�:� மி$சிய�/ ைநசாக அைர$க��. 
 

ெர6� க� ந7ைர ெகாதி$க வ�ட��. 
 

<\ CN� ெந*ய�/ " தி; திராை_கைள வ�:� எ�:�$ெகா6� அேத 
ெந*ய�/ ரைவைய ெபாறி:தா3 ேபால வ�$க��. வ�ப�ட�� ஒ�றைர க� ந73 
ம��� வ��� ேவக வ�ட��. அ�:� ப�பாள- வ�#� ேச3:� கிளற��. 
 

ேதைவ�ப�டா/ மJதி அைர க� ந7ைர வ�டலா�. ரைவ ெவ த�� ச3$கைர ேச3:� 
ஏல:M>� ேச3:� மJதி ெந*ைய வ��� ஒ�டாம/ வ2� வைர கிளறி அ��ைப 
அைண:� <� ைவ$க��. 
 
 

<� ைவ$�� "�� " தி; திரா�ைசக1 ேச3$க��. இத�� கல3 கலரான j�� 
�Y�� ேபா�வ� ந�றாக இ2$��. j�� �Y��?� ப�பாள-$காய�/ 
ெச*ய�ப�வதா/ taste/ ேம�B ஆ��. 
 
 

�றி��: பழ"� இன-��, j�� �Y��?� இன-�� எ�பதா/ ெகாKச� 
ச3$கைரைய �ைற:�� ேபா�வ� திக�டாம/ இ2$க உத��. 
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9. மா�பழ� ேகச�: 

 

இ� மா�பழ சீசன-/ ெச*யலா�. 
 

ப5கனப1ள- அ/ல� அ/ேபா�ேசா மா�பழ� சிற�பான�. அ/ேபா�ேசா எ�றா/ 
bright கல3 கிைட$��. இ/லாவ��டா/ ெகாKச� எ/ேலா கல3 ேச3$க ேவ6��.  
 

(நா� உபேயாகி:த� Thai Mango. அ� எ/லா நாள-8� இ5ேக கிைட$�� எ�பதா/ 
அைத ைவ:� ெச*�1ேள�. இ� ,ைவய�8� நிற:தி8� ேவ�ப��2$��.) 
 
 

ஒ2 க� ரைவ$�, ஒ�றைர க� த6ண 72�, ஒ2 க� mango pulp�, பழ:தி� 
இன-��$� ஏ�ப ஒ�ேறா அ/ல� ஒ�றைர க� ச3$கைரேயா ேவ6�ய�2$��. 
ெந* அதிக� ப��$கா�, ரைவைய வ��பத���, " தி;கைள வ��பத���, ேமேல 
வாசைன$� எ��� <\ ேடப�1CN� ெந* இ2 தாேல ேபா��. 
 

"தலி/ அைர க� மா�பழ: �6ட5கைள எ�:� தன-யாக ைவ$க��. �6�க1 
ஒேர அளவாக ெவ�ட�ப�� இ2�ப� ந/ல�. மJதி பழ:ைத மி$சிய�/ ைநசாக 
அைர:� (ெகாKச� த6ண 73 ேச3:�� அைர$கலா�) அ� ஒ2 க� இ2$��ப� 
பா3:�$ ெகா1ள��. 
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ந� தாரக ம திரமான "ைறய�/ ெந*ய�/ " தி; வ�:� எ�:� 
ைவ:�$ெகா6� ரைவைய ேச3:� வ�$க��. ப$க:தி/ அ��ப�/ ெகா�:த 
அள� த6ண7;/ மா�பழ: �6ட5கைள ேபா�� ெகாதி$க வ�ட��. பழ� 
ெகாதி:த�� ேவ6�ய�2 தா/ பாலி/ கைர:த கல3 ேச3$கலா�. இ த மா�பழ� 
மித$�� த6ண 7ைர வ�:த ரைவய�/ ெகா�� ேவக வ�ட��. த6ண 73 அள� 
�ைற� எ�பதா/ சீ$கிரேம ெக���ப��. அ�:� மா�பழ� அைர:� 
ைவ:தைத?� ேச3:�$ கிளற��. ஒ�டாம/ வர ந�ந�ேவ ெகாKச� ெந* 
ேச3$கலா�. இ த இட:தி/ ெகாKச� சா�ப���� பா3:தா/ இன-�� எ�ப� எ�� 
ெத;?�. 
 

Nைஜ$� எ�� ெச*ய ேவ6� வ தா/ சா�ப���� பா3$காம/ ச3$கைரைய 
ேச3:�வ�ட��. ஒ2 க� அள� அதிக�. ஆனா/ இன-�� ப�;ய3க1 எ�றா/ அ� 
ச;யான அள�. ச3$கைர ேச3:த�� ந�றாக ந73:�� ேபா* மJ6�� ெக���ப��. 
இற$கி ைவ:� ேதைவ�ப�டா/ ெகாKசமாக mango essense ேச3$கலா�. 
 

ச�� ேநர� <� ைவ:� ேமேல வ�:த " தி;கைள$ ெகா6� அல5க;$க��. 
இ� Phirni ேபா�ற ,ைவ?ட� இ2$��. பா/ ேச3:தா/ தி; த� ேபாலா�� 
எ�பதா/ த6ண 72� மா�பழ$ 4#� ேபா��. 
 

(�றி��: இ� ேபா/ எ த பழ� ேபா�� ெச*தா8� ேகச; அள� ெகாKச� 
4�வ���) 
 

ஒLெவா2 பழ� ேபா�� ேகச; ெச*தாB,, எ/லா� பழ5க>� ேபா�� fruit salad 

Cைடலி/ ேகச; ெச*ய "�?மா? 

"�?ேம....கீேழ பா25க.... 
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10. Mocktail Kesari என�ப�� பழ ேகச�: 

 

 
 
 

இ5ேக கா�ட ேவ6�� எ�பத�காக ெச*ததா/ கல3 எ��� ேச3$காம/ 
ைகய�/ இ2 த ஆ�ப�1, ஆரK,, வாைழ�பழ� ம��� ைவ:� ெச*ேத�. 5 pics 

ஆகி வ��டதா/ அ�:த ேபாC�/ இத� பட� பா25க1.... 
 

வ 7��/ ப6�ைக$ கால5கள-/ பழ5க1 வா5�ேவா�. யா2� ெதாடாம/ 
அ�ப�ேய கிட$��. இவ�ைற ேகச;யா$கி: த தா/ ேவ6டா� எ�றா ெசா/ல: 
ேதா\�? 

 
 

ஆ�ப�1, ஆரK,, ெகா*யா, வாைழ, திராை_, pineapple எ�� எ/லா வ�த� 
பழ5கைள?� ெபா�யாக ந�$கி ைவ$க��. ெகா*யா ம��� seedless ஆக 
இ2 தா/ ந�றாக இ2$��. ெகா�ைடக1, ஆ�ப�1 எ�றா/ ேதா/ ந7$கி 
ெபா�யாக ந�$கி ைவ$க��. வாைழ�பழ"� அ�னாசி�பழ"� க�டாய� 
இ2$��ப� பா3:�$ெகா6டா/ ,ைவ நிBசய�. 
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எ/லா� பழ5க>� ேச3 � ஒ2 க� ேவ6��. ரைவ ஒ2 க�, ச3$கைர ஒ�றைர 
க� (பழ5கள-� இன-��� ேச2� எ�பதா/ ெகாKச� �ைற:� 4ட ேபாடலா�) 
ெந* அைர க�. 
 

ரைவைய ெந*ய�/ வ�:� ைவ$க��. இ�ெனா2 கடாய�/ ெந*ய�/ 
பழ:�6�கைள ேபா�� ேலசாக ப�ர�ட��. ஈர�பத� ெகாKச� �ைற தா/ 
ேபா��. அதிேலேய ெர6� க� த6ண 73 ம��� வ��� ேவ6�ய ச3$கைர?� 
ேச3:� ந�றாக$ ெகாதி$க வ�ட��. சாதாரணமாக ேகச;$� <�� க� த6ண 73 
எ��ேபா�, இதி/ பழ5கள-/ உ1ள ஜூC காரணமாக ஒ2 க� த6ண 73 
�ைற:�$ெகா1ளலா�. 
 

ச3$கைர பழ5க>ட� கல � ெகாதி$�� ேபா�, ெகாKச� கல3 ேச3:� (ேகச; 
கல3 அ/ல� pineapple yellow ெபC�) வ�:� ைவ:த ரைவைய?� ெகா�� ைக 
வ�டாம/ கிளற��. ரைவ ெவ � பழ5க>ட� கல � ெகா6ட�� மJதி ெந*ைய 
ேச3:� ேமேல " தி; பாதா� shaves ெகா6� அல5க;$க��. 
�ழ ைதகள-� favourite ஆக இ2$�� இ த ேகச; எ�பதி/ ச ேதகமி/ைல. 
 

இ�ெனா2 �றி��� உ6�. ந�$கிய பழ5கைள Rடான ேகச;ய�/ ேபா�� <� 
ைவ:தா/ 4ட ேபா��. அ�ேபாேத காலி ெச*வதானா/ இ த "ைற ஓேக தா�. 
சா�ப�ட அட� ப��$�� �ழ ைதக1 4ட சா�ப��� ப�யான� இ�. நா� ெச*த� 
இ த "ைறய�/ தா�. 
 
 

பழ� எ��� ைகவச� அதிக� இ/ைல, பழ� ேபா�டா8� ப��$கா�. Essence 

ேபா�றைவ?� இ/ைல, ஆனா/ �� "ைறய�/ "ய�சி ெச*ய ஆைச, அதாவ�, 

பழேம ேபாடாம/ பழ வாசைன?ட� ேகச; ப6ணA�.....எ�ன ப6ணலா�? 
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11. ஆரP/ ேகச�: 
 

 
ேகச;�னா ஆரK, கல3�A எ5க>$�: ெத;யாதா? அ��ற� இெத�ன ஆரK, 
ேகச;? எ�றா/, natural ெபா2ைள$ெகா6� ெகாKச� 4ட ெசய�ைக கல�� 
இ/லாத ேகச; இ�. பா3$க எ�பைதவ�ட ,ைவய�/ ெசய�ைக இ/லாத�. 
 
 

ஆரK, பழ� எ�றா/ கமலா ஆரK, ெபC�. ேதாலி/ உ1ள கல3 ம��� வ2� 
வைர கார� �2வ�ய�/ உ1ள ெகா�பைர �2�� ப$க:தி/ �2வ� எ�$க��. 
பழ:தி� ேதா/ "#�� ெவ>�பாக ஆ��வைர எ�$க ேவ6��. ஒ2 "# 
பழ:தி��� அைரய�லி2 � ஒ2 UCN� வைரதா� கிைட$��. orange zest 

என�ப�� இைத எ த இன-��ட� கல தா8� இய�ைக flavour கிைட$��. பழ:ைத 
உடேன உ;:� சா�ப���வ�ட ேவ6��. ேதாலி/ உ1ள நிறமிக1 வ த�� பழ� 
அதிக ேநர� இ2$கா�, ெக��வ���. 
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(பட:தி/ உ1ள� ஆரK, பழ:தி� zest ம��� ேதாலி� நிற:ைத இழ � 
ப;தாபமாக கா�சியள-$�� பழ"�) 
 
 

சாதாரண ேகச; method தா�. ேமேல ெசா�ன "ைறய�/ ரைவ ேகச; ெச*� கல3 
எ��� கல$காம/ ஏல:M>$� பதி/ இ த zest (வ�2�ப�னா/ ெர6� பழ:தி� 
zest ேபாடலா�) கல � ெச*ய��. 
 
 

க6ைண?� கவர\� எ�பவ3க1 ஆரK, கல3 ெகாKச� ேச3$கலா�. 
 

இேத "ைறய�/ ந/ல தளதள ெவ�� இ2$�� எ8மிBச� பழ:ைத?� ,ர6� 
ேகச; ெச*யலா�. அத�$� ெலம� எ/ேலா கல3 ேபாடலா�. இ� essence 

இ/லாம/ அேத வாசைன?ட� இ2$�� ேகச;. 
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பழ� வ��கிற வ�ைலய�/ அெத/லா� க���ப� ஆகா�, எ5க1 வ 7��/ 
இ2��Bச:� ேவ6�� எ�பத�காக ேபHBச� பழ�தா� வா5�ேவா� எ�றா/? 

 
 

12. ேபQ8ச�பழ� ேகச�: 
 

இெத�னடா வ��? இ� எ�ன மாதி; இ2$��? 

 

பய�பட ேவ6டா�. சா$ேல� கல;/ ேகச; சா�ப�டலா�. 
 

ேபHBச� பழ� ெகா�ைட இ/லாத� ஒ2 க� எ�:� ச�� ெவ ந7;/ ஊற 
ைவ:ேதா, அ/ல� ைம$ேராேவவ�/ ஒ2 ைக த6ண 73 ெதள-:� ேவக ைவ:� 
அைர$க��. 
 

ஒ2 க� ரைவைய தாராளமாக ெந* வ��� வ�$க��. வ�:த�� ெகாதிந73 
(ெர6� அ/ல� ெர6டைர க�) ேச3:� ேவக வ�ட��. பாதி ெவ த�� அைர:த 
ேபHBச�பழ வ�#ைத?� ெகா�� கிளற��. 
 

ரைவ ெவ த�� ச3$கைர ேச3$க ேவ6��. Dates இன-�பானதா இ/ைலயா எ�ற 
ச ேதகெம/லா� நம$� கிைடயா�. அதனா/ அைர க��$� ேமேல ச3$கைர 
ேபா�டா/ அதிக�. ெந* வ��� கிளறி இற$க��. 
 

வாசைன$� vanilla essence ேச3$கலா�. ெகாKச� ஆறிய�� ேச3$கேவ6��. 
 

ஒ2 �Zஷி/ ெகா�� நிைறய grapes, பாதா� �6�க1, " தி; �6�கைள 
வ�:� அல5க;$க��. 
 
ஏதாவ� ஒ2 கா* ேபா� எ�றா/ ஓேக, ஆனா/ பழமா? ப�� ஓ�ட�’ 

எ�பவ3க>$� எ��� இ/ைலயா? எ�றா/... 
 

13. உ9ைள�கிழ6 ேகச�: 
 

இ��� அதிக ெந* ேதைவபடாத ஒ��. ரைவேய இ/லாம/ "#$க "#$க 
உ2ைள$கிழ5� ைவ:� ெச*�வ�டலா� இைத. 
 

ெர6� ெப;ய உ2ைள$கிழ5� எ�:� க#வ�, ேதா/ சீவ�, கார� �2வ�ய�/ 
�2வ�$ெகா1ள��. அ/ல�, சி�C ேபால சீவ� ந7ள ந7ளமாக ெமலிதாக க� 
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ெச*யலா�. இ�ப�B ெச*வதா/ ேசமியா ேபால இ2$��. 
 

இ�ப� சீவ�ய உ2ைள$கிழ5� சீவைல த6ண7;/ ந�றாக அலசிவ��� ேவக 
வ�ட��. அளவான த6ண73 எ�:� பBைச வாசைன ேபா��வைர ேவக வ��டா/ 
ேபா��. �ைழய வ�ட$4டா�. 

 

பBைச வாசைன ேபான�� த6ண7ைர வ�:� ைவ$க��. 
 

ஒ2 <� ேத5காைய �2வ� வற�� வாணலிய�/ ஈர� ேபாக ந�றாக வ�:� 
ைவ$க��. 
 

உ2ைள$கிழ5� வ�:த த6ண 7;/ ஒ�றைர க� ச3$கைர ேச3:� அதிேலேய 
ேகச; கல3 ம��� ஏல:M1 ேச3:� க�ப�� பா� ைவ$க��. ச3$கைர 
ேச3:த�� அதிக� ேபால ஆ��. அளவான த6ண7;/ ேவக ைவ�ப� அைத: 
த�$��. 
 

பாகி/ வ�:த ேத5கா* N, ெவ த உ2ைள$கிழ5� சீவ/ இவ�ைற� ேபா�� 
ெந* வ��� �ைழயாம/ கிளறி இற$க��. 
ேமேல ெந*ய�/ வ�:த " தி; �6�கைள� ேபாடலா�. 
 

ஏல:M>ட� வ�2�ப�னா/ ெகாKச� பாதா� essence ேச3$கலா�. essence 

ேச3�பதானா/ ஆறியப�� ேச3$கலா�. 
இ� அ/வா ேபால ஈஷி$ெகா6� வ2� ேகச;. ஆனா/ அதிக ெந* 
ெசலவ�/ைல. 
 
 

14. பR	S	 ேகச� அ�ல2 ப(6� ேகச�: 
 

பX�Y��/ அ/வா தா� ப6ணAமா? ேகச; ப6ணா/ எ�ன? 

இ த ேகச; பா3$க க6ைண$கவ2�. "#$க "#$க ெசய�ைக� ெபா21 
கல$காத ேகச;யாக இைத ெச*யலா�. 
 

ஒ2 க� ரைவ$� <\ க� த6ண 73, ஒ6ேணகா/ க� ச3$கைர, கா/ க� ெந* 
எ�ப� அள�. 
 

பX�Y� எLவள� ேதைவ எ�� ெசா/லவ�/ைலேய? ெர6� "ைறய�/ இைத 
ெச*யலா�. ஒ�� க6\$� பX�Y� �2வ/ ெத;?�ப� ெச*வ�. ம�ெறா�� 
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பX�Y� சாைற ம��� கட� வா5�வ�. 
 

�தலி� கட� வா6கி ெச.H� �ைற: 
 

பX�Y�ைட �2வ� மி$சிய�/ அைர:� சா� எ�$க��. (நம� க6\$� ப��$�� 
அள� கல3 வ2� வைர பX�Y� சா� எ�$கலா�.) இ5ேக ெசா/ல�ேபாவ� ப�5$ 
ேகச; எ�பதா/ மJ�ய� ைசC பX�Y��/ கா/ ப5� ேபா��. (உ5க1 
வ�2�ப:�$� த$கப� பX�Y� அளைவ 4��$ெகா1ளலா�) 
 

ஒ2 க� ந73 ேச3:� அைர:� pulpஐ வ�க�� ைவ$க��. இ�ப� வ� க��ன 
ந72ட� இ�A� ெர6� க� ந73 ேச3:� ெகாதி$க வ�ட��. 
 

ெந*ய�/ ரைவ வ�ப�ட�� இ த த6ண 7ைர ேச3:� ரைவ ேவ�� வைர கிளறி 
ச3$கைர, ஏல:M1, ெந* ேச3:� கிளறி இற$க��. ேமேல வ�:த nuts, raisins 

ெகா6� அல5க;$கலா�.  
 

��C: ெகாKச� contrast கல3 வ�2�ப�னா/ ேராC நிற ேகச; ேமேல ப�Cதா 
ப2�� ைவ$கலா�. 
 

இ6ேக இ�I� ஒ9 
�: 
 

இ�ப� கல3 வ�:யாசமாக ெச*தா/ சி� சி� க�கள-/ ெந* தடவ� இ த ேகச;ைய 
நிர�ப� ஆற வ�ட��. ஆறிய�� அைத ஒ2 த��/ கவ��:தா/ க� shapeஇ/ 
ேகச; கிைட$��. ேமேல ப�Cதா �6� ஒ�ைற பதி:� த தா/ �ழ ைதக1 
வ�2�ப� சா�ப��வ3. 
 

ெர4டாவ2 �ைற: 
 
 

இதி/ ேமேல ெசா�ன அேத அள�தா�. பX�Y�ைட �2வ� ெந*ய�/ வத$க��. 
அேத வாணலிய�/ மJ6�� ெந* வ��� ரைவைய?� வ�:� ைவ$க��. 
 

ரைவ ெபா�ன-றமான�� ெகாதி ந73 ேச3:� கிளறி ரைவ ேவ��ேபாேத வத$கி 
ைவ:த பX�Y� �2வைல?� ேச3:� ச3$கைர, ஏல:M1 ேச3:� ெந* 
வ���$கிளறி ஒ�டாம/ வ த�� இற$கி ஆறவ�ட��. ேமேல " தி; அ/ல� 
ப�Cதா ப2�� ெகா6� அல5க;$கலா�. 
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15. கார	 ரவா ேகச�: 
 
 

இ��� "#$க "#$க ச:தான ெசய�ைக� ெபா21 கல�ப�/லாத ேகச;. 
�ழ ைதக>$� உக த�. 
 

எ/லா� அேத அள�தா�, ரைவ அைர க� எ�றா/ கார� �2வ/ அைர க� 
ேபா��. ச�ேற சிவ��� இன-��மான ெட/லி கார� ேபால கிைட:தா/ ந/ல�. 
இ/லாவ��டா/ நம$� கிைட$�� கார� ேபா��. 
 

பா8� த6ண72� ேச3:� ெச*யலா� இைத. அைர க� பாைல ெகாதி$க வ�ட��. 
இ�ெனா2 அ��ப�/ ஒ2 க� த6ண 73 ெகாதி$க���. 
 

அேத ேபால ெந*ய�/ கார� �2வைல வத$க��. அ� வத5கிய�� பாைல 
ேச3:� ேவக வ�ட��. பாலி/ கார� ெவ � ெக���ப�ட�� எ�:� ைவ$க��. 
 

ம�ெறா2 வாணலிய�/ ெந* வ��� ரைவைய ேராC� ெச*� ெகாதிந73 ேச3:� 
ேவகவ�ட��. ெவ த�� பாலி/ ெவ த கார�ைட கல � ேவ6�மானா/ இ�A� 
ெகாKச� ெவ ந73 வ��� கிளற��. 
 

கலைவ ெக���ப�ட�� ச3$கைர ேச3:� (ச3$கைர "$கா/ க� ேபா��) ெந* 
வ���$ கிளறி இற$க�� 

. 

ேமேல வ�:த " தி;க1, திரா�ைசக1 ெகா6� அல5க;$கலா�. 
 

ேகச; கல3 ேச3:த மாதி; brightஆக வராவ��டா8� ,ைவய�/ கவ2� இ�. 
 

பர5கி$காய�/ நிைறய $bேகாC இ2$காேம? ெவள-நா��ல 4ட ஏேதா Pumpkin 

Pie �ென/லா� ப6\வா5களாேம? பர5கி$காைய ைவB, நா"� ஏதாவ� 
ப6ண "�?மா? 

 

16. பர6கி�கா. ேகச�: 
 

இ��� பா3$க அழ�� ச:தான�மான ஒ��. அைர க� ரைவ$� இ2l� கிரா� 
பர5கி ேதைவ. 
 

பர5கி$காைய க#வ�, ேதா/ ந7$கி சி� சி� cubesகளாக ெவ��$ெகா1ள��. 
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ந�$கிய பர5கி: �6ட5கைள ெந*ய�/ ேலசாக ப�ர�� அைர க� ந73 ேச3:� 
ேவகவ�ட��. அைரேவ$கா� ெவ தா/ ேபா��. அ�ப�ேய <� ைவ$க��. 
 

இ�ெனா2 பா:திர:தி/ ஒ2 க� த6ண 7ைர ெகாதி$க வ�ட��. 
ஒ2 வாணலிய�/ ெந* வ��� ரைவைய வ�:� ெகாதிந7ைர வ��� ேவக வ�ட��. 
அதிேலேய கல2� வ�2�ப�னா/ ேச3$கலா�. இய�ைக நிறேம ேபா�ேம எ�றா/ 
வ���வ�டலா�. 
ெவ த ரைவய�/ (ெகாதிந73 ஒ2 க� எ�:தா/ ரைவ$� ப:தா�) மJதி அைர க� 
ந7;/ ெவ த பர5கி:�6�கைள ேச3:� ச3$கைர?� ேச3$க��. ஏல:M1 
ேபா�� மJதி ெந*ைய வ��� ெக���ப�� வைர கிளறி <� ைவ$க��. 
 

R��/ கா* ந�றாக ெவ �வ���. "# �6டாக�� இ/லாம/ அ5க5ேக 
தி�ப� தி�ப�யாக ெத;?�ப� இ2�ப� இத� speciality. 

 

நிைறய உல3 பழ5க1 (dry grapes, date pieces, tooti frooti, orange peels etc) ேச3:தா/ 
ந�றாக இ2$��. 
 

என$� கா?� ப��$�� பழ"� ப��$��, ெர6ைட?� ைவB, ேகச; ஏதாவ� 
இ2$கா? �.... இ2$ேக... 
 
 

17. பR	S	 வாைழ�பழ� ேகச�: 
 

இ� கல2� attractiveஆ இ2$��, வாைழ�பழ� ேபா�ட�� ெத;யா�. 
 

அைர க� பX�Y� �2வைல ெந*ய�/ வத$கி அைர க� பாலி/ ேவக வ�ட��. 
ெவ த�� அைர:� ைவ$க��. அ/ல� பாலி/லாம/ அைர:�� ைவ$கலா�. 
 

ஒ2 வாைழ�பழ:ைத ெபா�யாக க� ெச*ய��. 
 

ஒ2 க� ரைவைய ெந*ய�/ வ�:� ெர6டைர க� ெகாதி ந73 (த6ண73 அதிக� 
எ�� ேதா�றினா/ அைர க� �ைற$கலா�) ேச3:� ரைவைய ேவக வ�ட��. 
 

ெவ த�� ஒ6ேணகா/ க� ச3$கைர (பழ"�, பX�Y��� இன-�� உ1ளைவேய) 
ேச3:� க� ெச*� ைவ:த வாைழ�பழ:ைத ேபா�� ேமேல ெந* ஊ�றி 
இற$க��. அ த R��ேலேய பழ� ெவ �வ���. 
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ெந*ய�/ வ�:த nuts ம��� dry fruits ஆ/ அல5க;$க��. 
 
 
 
 

ேகச; கல3 கலரா ப6ண�யாB,..., ேவற ேவற மண:ேதாட ப6ண�யாB,...., கா* 
பழ�A எைத?� வ��� ைவ$கைல... எ/லா:�ல?� ரைவ ம��� மாறாம 
இ2$�, சில2$� ரைவ ஒ:�$கேவ ஒ:�$கா�. அதனா/ ரைவ இ/லாம/ ேகச; 
ப6ண�னா எ�ன? 

 

18. ேசமியா ேகச�: 
 
 

இ� பா3$கேவ அழகாக இ2$��. ,ைவய�8� டா� தா�. 
 

ஒ2 க� ேசமியாைவ ெந*ய�/ வ�$க��. ஏ�ெகனேவ வ�:த ேசமியா 
வா5கிய�2 தா8� ெந*ய�/ வ�$க ேவ6�ய� அவசிய�. 
 

இ த ேகச;$� த6ண 73 அதிக� ேதைவய�/ைல. ஒ2 க��$� ெர6� க� அ/ல� 
அத��� ேமேல ெகாKச� த6ண 73 இ2 தா/ ேபா��. ச3$கைர?� ேசமியா�$� 
சம அள� ேபா��. 
 

த6ண7ைர ெகாதி$க வ�ட��. ெகாதி:த�� வ�:த ேசமியாவ�/ ெகாKச� 
ெகாKசமாக ேச3:� ேசமியா ெவ � ெக���ப�ட�� ேகச; கல2� ேச3:� 
ஏல:M1 ம��� ச3$கைரைய?� ேச3$க��. ச3$கைர ேச3:த�� ந73:� பாயச� 
ேபா/ ஆ��. ப�,$� ேபால ஆ�� வைர கல � ெந* ேச3:� <� ஆற வ��டா/ 
ெக���ப��. 
 
 

�றி��: 
 

ேசமியா ேகச;$� பா/ வ���� ெச*யலா�. பா/ ேச3�பதானா/ த6ண 7ைர 
�ைற:�$ ெகா6� பாைல சம அள� எ�:� தன-யாக கா*Bச��. 
 

வ�:த ேசமியாவ�/ "தலி/ பாைல வ��� மJதி$� (ேசமியா ேவ�� வைர) 
த6ண 73 ேச3$க\�. பா8$� பதி/ ச3$கைர இ/லாத ேகாவா ெகாKச� உதி3:� 
கல�ப� மா�� "ைற. 
பா/ ேச3:� ெச*வ� ந/ல ,ைவைய: த2�. 
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19. ஜ�வ�சி ேகச�: 

 
 

ஜLவ;சி உ��மா ேபாலதா� இ���. அதிக� ெந* ேதைவ�படா�. ஜLவ;சிைய 
சாதா ெவ1ைள ஜLவ;சி எ�றா/ ஊற ைவ:� ேவக வ�டலா�. ைநலா� 
ஜLவ;சி எ�றா/ ெர6� "ைற க#வ�வ��� ேவக வ�டலா�. ெவ த�� வ�:� 
ைவ$க��. 
 

ஒ2 க� ஜLவ;சி$� ச3$கைர பாதி இ2 தா/ ேபா��, எ�றா8� அவரவ3 
வ�2�ப�ப� 4�� �ைற:� ேபாடலா�. 
நா� C�$ பான-/ ெந* வ��� " தி; வ�:�$ெகா1ள��. அேத வாணலிய�/ 
வ�:� ைவ:த ஜLவ;சிைய ேபா�� ந�றாக ப�ர�ட��. அதிேலேய ேகச; கல3 
ேச3�பதானா/ ேச3:� ச3$கைர?� ேபா�� கல$க��. ெகாKச� 
ந73:�$ெகா1>� எ�றா8� ஒLெவா��� ப�;?� வைர கிளறி ேமேல ெர6� 
CN� ெந* வ��� இற$க��. 
 
 

இைதேய இ�ெனா2 "ைறய�/ ;Bசாக ப6ணலா�. 
 
 

ஜLவ;சி அைர க� எ�:� வ�$க��. ேலசாக வ�:தா/ ேபா��. 
 

ஒ2க� பா8� அைர க� த6ண 72� கல � ெகாதி:த�� வ�:த ஜLவ;சிைய 
ேச3:� ேவக வ�ட��. கலைவ ெக��யா�� வைர (ந�வ�/ ெகாKச� ெகாKசமாக 
ெந* ேச3:தா/ ஒ�டாம/ தன-:தன-யாக இ2$��)ெந* ேச3:� கிளறி$ெகா6ேட 
இ2$கA�.  
 

ேகச; கல2$� பதி/ ஜிேலப� கல3 ேச3:தா/ ந�றாக இ2$��. 
 

ெந* அதிக� வ��� ெச*?� Cெபஷ/ ேகச; இ�. 
 
 

20. அவ� ேகச�: 
 
 

இத�� ச�ன அவ/ (ெம/லிசா இ2$��) ேதைவ. ஒ2 க� அவைல "ற� 
இ2 தா/ "ற:தி/, இ/லாவ��டா/ ஒ2 த��/ ேபா�� �ைட�ப� ேபால toss 

ப6ண�னா/ அதி/ இ2$�� உமி வ�# �வ���. (ந/ல departmental store/ 
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வா5கினா/ அவ/ ,:தமாகேவ இ2$��) 
 

கிள 7� ெச*த அவைல மி$சிய�/ ஒேரெயா2 "ைற ,�ற, ரைவ ேபாலா��. 
வாணலிய�/ ெர6� CN� ெந* வ��� " தி; திரா�ைசைய வ�:� 
எ�:�ைவ$க��. அ�:� இ த ரைவைய மJத"1ள ெந*ய�/ வ�$க��. ப$க:� 
அ��ப�/ த6ண 73 ெகாதி$க ேவ6��. ,மா3 ஒ�றைர க� த6ண 73 ைவ$க��. 
த6ண 73 ெகாதி$��ேபா� அதிேலேய ேகச; கலைர ேபாட��. ெகாதி$�� ந7ைர 
அவ/ ரைவய�/ வ�ட��. அவ/ ரைவ <���ப� த6ண 73 ேவ6டா�, 

ஏ�ெகெனேவ வ�ப�ட� எ�பதா8� ேச3$�� த6ண 72� ெகாதிநிைலய�/ 
இ2�பதா8� அவ/ ேவக அதிக ேநர� எ�$கா� எ�பதா8� சீ$கிரேம அவ/ 
ெவ �வ���. அ�ப� ெத;யாம/ அதிக ந73 வ��டா8� அ��ைப தண�:� <� 
ைவ$க, ரைவ உ��மா ேபால ஆ��. 
இ த ெவ த அவலி/ ஒ�ேறகா/ க� ச3$கைர ேச3:� ஏல:M>� ேச3:� கிளற 
ச3$கைர கைர � ெகாKச� ந73$க இ2�ப� ேபால: ெத;?�. ச3$கைர கைர � 
ஒ2 ெகாதி வ த�� அ��ைப அைண:� ப:� நிமிட� <� ைவ:தா/ ச;யான 
பத:தி/ ேகச; தயா3. 
 

எ�:� ைவ:த " தி;கைள ேச3:� ேமேல இ�A� ெர6� CN� ெந* 
வ�ட��. அLவளவாக ெந* ேதைவ�படா� இத��. 
 

இைதேய வ�2�ப�னா/ ேகச; கல3 ேச3$காம/ �5�ம�N ஒ2 ப��B ேச3:� 
ெச*யலா�. நிற� பள-Bெச�� இ/லாவ��டா8� ,ைவய�/ இ� ெபC�.. 
 

21. ஓ	% ேகச�: 
 
 

அவலி/ ெச*?�ேபா� ஓ�Cஸி/ "�யாதா?  

 
 

ஓ�C ஒ2 க� எ�:� வாணலிய�/ வ�:� ைவ$க��. ெப;ய ஓ�C (rolled oats) 

எ�றா/ அவ/ ேகச;$� ேபா/ மி$சிய�/ ஒ2 "ைற blitz ெச*� ைவ$கலா�. 
 

இ த ேகச;$� ச3$கைர அதிக� ப��$கா�, ெந*?� அ�ப�ேய. ச3$கைர ச;$� 
ச; எ�:தா/ ேபா�மாக இ2$��. ெந* ஒ�டாம/ வ2� வைர ேதைவ. 
 

ெந*ய�/ " தி;ைய வ�:� ைவ$க��. 
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ஒ2 க� த6ண 73 எ�:� ெகாதி$க வ��� வ�:�� ெபா�:த ஓ�Cைச ேபா�� 
கிளற��. த6ண 7;/ ேகச; கல2� ேச3:� ெகாதி$க வ�டலா�. இ�A� ந73 
ேதைவ�ப�டா/ ெதள-:� <� ைவ$கலா�. ஓ�C �$ ஆன� ெத; த�� ஒ2 
க� ச3$கைர ம��� ஏல:M1 ேபாட��. ஒ�டாம/ வ2� வைர ெந* வ��� 
" தி; �6ட5களா/ அல5க;$க��. அதிக ப_� கா/ க� ெந* 
ேவ6�ய�2$��. 
 

22. ச�பா ேகா2ைம ரைவ ேகச�: 
 
 

ச�பா ேகா�ைம ரைவய�8� ேகச; ெச*யலா�. 
 

ஒ2 க� ேகா�ைம ரைவைய ெந*ய�/ ெபா�ன-றமாக வ�$க��. ரைவ ேவக 
ெகாKச� அதிக� ந73 ேதைவ. ெகாதிந73 நா8 க� வ��� க��ய��றி கிளறி <� 
<� ைவ:� ேவக வ�ட��. ரைவ ந�றாக ேவக ேவ6��. இ த இட:தி/ ேகச; 
கல3 ஒ2 ப��B எ�:� பாலி/ கல � ேச3$க��. 
 

அ/ல� வ�:த ரைவய�/ <�� க� ந73 ேச3:� சிரம� பா3$காம/ �$க;/ 
ைவ:� ேவக வ�டலா�. 
 

இ�ப� ெவ த ரைவய�/ ஒ2 க� ச3$கைர ேச3:� கிளற ந�றாக ந73:�� ேபா��. 
ேமேல ெர6� ேடப�1CN� ெந* வ��� அ��ைப சி�மி/ ைவ:� <� ைவ:� 
ப�ற� திற தா/ ச3$கைர ந�றாக கல தி2$��. ெகாKச� mசாக இ2 தா8� 
<� ைவ:தா/ ஆறிய�� பதமாக வ �வ���. ச3$கைர அள� வ�2�ப�னா/ 
இ�A� கா/ க� 4��$ெகா1ளலா�. 
 

ரைவ எ/லா� ஓேக. ஆனா/ ��மாதி;?� இ2$க\�, healthyயா�� இ2$க\�, 

எ�ன ஐ�யா? 

 

23. Sugarcane kesari/க9��8சா� ேகச�: 
 

இெத�ன கலா�டா? க2�ப�/ ேகச;யா? என$�� இேததா� ஆBச;ய�. இைத 
வைலய�/ ப�:ேத�. இ5ேக ேஷ3 ப6ேற�. 
 

ஒ2 க� ரைவ$� த6ண72$� பதி/ ெர6டைர க� க2��Bசா� ேதைவ. ெர6� 
<\ CN� ெந* ேபா��. ேவ� ஒ6\� ேவ6டா�, அல5க;$க வ�:த 
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" தி; ப2��க1 தவ�ர. 
ெந*ய�/ " தி;கைள வ�:� எ�:�$ெகா6�, மJதி ெந*ய�/ ரைவைய ந�றாக 
மண� வ2�வைர வ�$க��. ந/ல வாசைன வ � ேகா/ட� கல2$� வ த�� 
க2��Bசாைற ெகாKச ெகாKசமாக ேச3:� கிளற ேவ6��. அ��� அதிக R� 
இ/லாம/ மJ�யமாக இ2$க\�, ரைவ?� ந�றாக வ�ப��2$க\�. 
த6ண 72$� பதி/ க2�� ஜூC தா� ேச3$கிேறா� எ�பதா/ ரைவ 
வ�ப��2�ப� "$கிய�. இ த சமய:தி/ ஏல$கா* ெபா�ைய ேச3$கலா�. 
ெக��யான�� ஒ�டாம/ வர மJதி ெந*ைய ேச3:� ஒ2 ெந* தடவ�ய த��/ 
ெகா�� வ�/ைலக1 ேபாட��. ேமேல " தி;கைள ைவ:� decorate ப6ணலா�. 
 

மிதமான இன-��ட� ஆேரா$கியமான ேகச; தயா3. 
 

றி��: 
சாதாரணமாக ேகச;ைய க�ப�/ serve ப6ணலா�. சில3 �6�க1 ேபா�வா3க1. 
என$� அ� ப���பதி/ைல எ�பதா/ ஒ2 க��$� <\ க� த6ண 73 ேச3:� 
ெச*கிேற�. சாதா ேகச;ைய �6� ேபா��: தர வ�2�ப�னா/ ஒ2 க� ரைவ$� 
ெர6டைர க� த6ண 73 ேபா�மானதாக இ2$��. இ த க2�� ேகச; natural ,ைவ, 

ம��� கல;/ (க2�� கல;/) வ2� எ�பதா/ அைத �6� ேபா�� 
ைவ�ப�தா� ந/ல�. 
 
 

இ6ேக எ� ேக�வ(? 

 

க2�� ஜூC கிைட$காதவ3க1 molasses ேச3:� ெச*� பா3$கலாமா? 

ெத; தவ3க1 ெசா/லலா�.. 
 

க2��Bசா�$� எ5ேக ேபாவ�, ச3$கைர?� உட��$� ெக�த/, ஆனா/ ேகச; 
ேம/ ஆைச.... எ�றி2$�� நப3க>$� ெவ/ல:தி/ ேகச; ெச*� தரலாேம... 
 

24. ெவ�ல�ேகச�: 
 

ஒ2 க� ரைவைய ெவ�� வாணலிய�/ ேபா�� ந�றாக வ�$க��. அத�காக 
க2�� அள�$� வ�$க ேவ6டா�. 
வ�:த ரைவய�/ அைர க� Nவாக �2வ�ய ேத5காைய ேபா�� ந�றாக அ"$கி 
ைவ$க��. Rடான ரைவய�/ ேத5கா* N ேச3 � அ த R��ேலேய பதமாக 
இ2$��. 
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ஒ2 க� �2வ�ய ெவ/ல:ைத அைர க� த6ண 7;/ ேபா�� கைர த�� வ�க�� 
க/ ��ைப ந75கிய�� ம�ப� அ��ப�/ ஏ�ற��. வ�:த ரைவைய?� அதி/ 
ெகா�ட��. இ�ேபா� ெவ/ல$கைரசலி/ ரைவ ேத5கா* ேச3 � ெக���பட 
ஆர�ப�$��. ஒ�டாம/ வ2வத�� ெர6� CN� ெந* ேபா��. ெவ/ல� பா� 
வர வர ெக��யாக ஆர�ப�$��. ஏல:M1 ேச3:� ெக��யா�� வைர கிளற��. 
 

ேமேல ெந*ய�/ வ�:த " தி;கைள Mவ� இற$க��. 
ெந* அதிக� ேதைவ�படா�. ரைவ ம��� ந�றாக வ�படேவ6��. ரைவ 
ேவகா� எ�� ச ேதகமி2 தா/ ரைவைய ெவ ந73 வ��� ேவகைவ:�, 

ெவ/ல:தி/ மிக$ �ைற த அள� த6ண73 ேச3:� பா� ேபால வ த�� கல � 
கிளறலா�. ,ைவய�/ தன-:த�ைம வா* த ேகச; இ�. 
 

ரைவ?� ேசமியா�� ேச3:� உ��மா ெச*ேவா�, பாயச� ெச*ேவா�. அேத ேபால 
ேகச; ெச*தா/ எ�ன? 

 
 

25. ேசமியா ரைவ� ேகச�: 
 

அைர க� ரைவ, அைர க� ேசமியா ேச3:� கல � ெந*ய�/ வ�$க��. சாதா 
ரைவ ேகச;$� ேபாலேவ <�� க� வைர ெவ ந73 ேச3:� ந�றாக ெவ த�� 
ஒ�றைர க� ச3$கைர ேச3$க ேவ6��. 
 

ேகச; கல3 ேச3�பதானா/ ரைவ ேவ��ேபாேத ேச3:�வ�டலா�. 
ேமேல ஏல:M1, பBைச க�Nர� ேச3:� மJதி ெந*ைய?� வ��� இற$க��. 
 

வ�:த " தி; திராை_கைள கல � ைவ$க��. 
 
 

இேதா� இ2ப:ைத � வைக ேகச;கைள ெசா/லியாB,.... 
 

ேகச; எ�றா/ சி5க� எ�� ஒ2 அ3:த� 4ட உ6�. சி�ப�ளான இன-�� 
எ�றா8� சி5க� ேபால க�பXரமாக த��/ உ�கா3 தி2$�� ேகச; வைககைள 
எ/ேலா2� ெச*� மகி#5க1 ேதாழிகேள! 
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Sundalo sundal.... General tips on Sundal Preparation 
 
,6டேலா ,6ட/.... 
 

நவரா தி� வTதா8/.... இன� எ6ெக6 காண(I� /4டலடா... தா�.  
 

இ5ேக சைமய8$�� �தியவ3க>$� சில ,6ட/ தாள-�� "ைறக>� எ ெத த 
வைக ,6ட8$� எLவள� ேநர� ஊற ைவ$கேவ6�� எ��� ெசா/கிேற�. 
,6ட/ ெச*வைத க��$ெகா6ட ப�� �திய வைக ,6ட/கைள?� 
ெசா/கிேற�... அ��ற� வ 7��/ �ழ ைதக>$� ,6ட/ ப��$கவ�/ைல எ�றா/ 
அைத எ�ப� ேம$ அ� ேபா�� அவ3க>$�: தரலா� எ�� சில ��C 
ெசா/லிவ��� கைடசிய�/ மJ � ேபான ,6டைல எ�ன ெச*யலா� எ�� சில 
ஐ�யா$கைள ெசா/கிேற�.... 
 

,6ட/ எ�ப� ெச*வ�? 

 

ஊறைவ:த ,6டைல ேவக ைவ:� தாள-:தா/ ,6ட/ எ�� ெத;?�. எ ெத த 
எLவள� ேநர� ஊற ைவ$க ேவ6�� எ�ப� ேவக வ�டேவ6�� எ ெத த 
வ�த:தி/ தாள-$க ேவ6�� எ�� ெசா/கிேற�. 
 

பாசி�ப2��, கடைல�ப2�� ேபா�றைவக1 <�� மண� ேநர� ஊறினா/ ேபா��. 
அதிக� �ைழயாம/ ேவக ேவ6�� எ�றா/ இைத �$க;/ ைவ$க ேவ6டா�. 
த6ண 7ைர ந�றாக$ ெகாதி$க வ��� ஊறின ப2�ைப ேச3:� ச;யாக ஐ � 
நிமிட� ைவ:� உ�� ேபா��வ��� அ��ைப அைண:� <� ைவ$க��. ப:� 
நிமிட� கழி:� திற தா/ பதமாக ெவ தி2$��. பாசி�ப2��$� இ�A� 
�ைறவான ேநரேம ேபா��. அ� உதி3 உதிராக வர ேமேல கா/ CN� ெலம� 
ஜூC ேச3$கலா�. 
 

பாசி�பய� (Green Gram) த�ைட� பய� அ/ல� காராமண� (Cow Gram) ேபா�றைவக1 
<�� அ/ல� நா8 மண� ேநர� ஊறினா/ ேபா��. "த/ நாேள 
ஊற�ேபாடேவ6�ய அவசிய� இ/ைல. காைலய�/ ஊற�ேபா�டா/ 4ட 
மதிய:�$� ,6ட/ ெச*�வ�டலா�. இைவக>� ெவள-ய�ேலேய ேவக$ 4�ய�. 
�$க;/ சில சமய� �ைழ �வ���. வாணலிய�/ ந73 ைவ:� ஊறிய 
பய�வைககைள ேச3:� ேவ�� வைர ெகாதி$க வ�டலா�. 
 

ப�டாண� (Dried Peas), க2�� ெகா:�$கடைல (Black Channa) ெவ1ைள 
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ெகா6ைட$கடைல (kabuli white channa), ேவ3$கடைல (peanuts), ராTமா (Kidney 

Beans) ேபா�றைவக1 "த/ நாேள ஊற�ேபா�வ� ந/ல�. ெகா1> எ�றா/ 
24 மண� ேநர� ஊறினா/ ந�றாக இ2$��. 
 

ேமேல ெசா�னைவக1 �$க;/ ேவ��. சில சமய� ப�டாண� அதிக� �ைழ � 
வ��� எ�பதா/ ெர6� வ�சி/ ம��� வ��� இற$கிவ�டலா�. ேமேல ெசா�ன 
எ/லாவ��டA� உ�� ேபா�� �$க;/ ைவ:த/ �ைழயாம/ இ2$க உத��. 
 

இன- ,6டைல எ�ப�ெய/லா� தாள-$கலா� எ�� பா3$கலா�. 
 

ேவக ைவ:த ,6டைல வ�க�� ைவ$க��. 
 

1. வாணலிய�/ எ6ெண* வ��� க��, உ>:த�ப2��, கடைல�ப2��, 

ெப25காய�, கறிேவ�ப�ைல தாள-:� கார:�$� பBைச மிளகா* ம��� ேபா�� 
தாள-�ப� ஒ2 வைக. பBைச மிளகா?ட� இKசிைய?� ந�$கி: தாள-�ப� 
இ�ெனா2 வைக. மிளகாைய "#தாகேவா, ந�வ�/ கீறிேயா, ெபா�யாக 
ந�$கிேயா, அ/ல� அைர:ேதா தாள-$கலா�. ேத5கா* ேச3$க மற$க ேவ6டா�. 
 

2. பBைச மிளகா*$� பதி/ சிவ�� மிளகாைய தாள-�ப� அ�:த வைக. இதி/ 
ெப2�பா8� இKசி இ/லாமேலேய ந�றாக இ2$��. 
 

3. ேமேல ெசா�ன ெர6� வைககைள வ�ட பBைச மிளகா?ட� சிவ�� 
மிளகாைய?� ேச3:� தாள-:தா/ ேவ�ப�ட ,ைவ கிைட$��. 
 

4. எ த வைக ,6டலாய�2 தா8� மா5கா* கிைட:தா/ �2வ� தாள-$��ேபா� 
ேச3$கலா�. இ� �ள-��� கார"மாக இ2$��. மா5கா* கிைட$காவ��டா/ 
ஆ�R3 ெபா� கா/ CN� அள� கைடசிய�/ ேச3$கலா�.  
 

5. இைவெய/லா� ெச*ய ேநர� இ/ைல எ�றா/ ெர�ேம� ெபா� ஒ�� ெச*� 
ைவ:�$ெகா6டா/ ேபா�� நவரா:தி; ஒ�ப� நாைள?� சமாள-$கலா�. கா/ 
க� தன-யாைவ?� கார:�$� ேவ6�ய சிவ�� மிளகாைய?� க��� 
ெப25காய:�ட� எ6ைணய�/ வ�$க��. கைடசிய�/ ஒ2 <� ேத5காைய 
தன-யாக வ�$க��. எ/லாவ�ைற?� ெபா�:தா/ ,6ட/ ெபா� தயா3. க�� 
etc ைவ தாள-:� இ த ெபா� Mவ� இற$கிவ�டலா�. �றி�பாக க2��, ெவ1ைள 
ச�னா�$� இ� perfect taste த2�. 
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6. ெர6� பBைச மிளகா?ட�, சிவ�� மிளகா*:M1, ெகா:தம/லி தைழ, உ��, 

ெகா�பைர �2வ/ எ/லா� த6ண 7ேர ேச3$காம/ மி$சிய�/ அைர:� ,6ட/ 
தாள-$�� ேபா� ேச3$கலா�. 
 

7. �ள-$கா*Bச/ ெபா� இ2 தா/ அைத ேமேல Mவ� ைவ:தா/ அ� ஒ2 வைக. 
 

8. சா� ேபாலேவ ேவ6�� எ�றா/ ஆ�R3 ெபா�+சா� மசாலா M1 ேச3:� 
கல � ைவ:� ஒேர ஒ2 ப��B ,6டலி/ ேச3$கலா�. 
 

9. எ த வைக ,6டலி8� dry fruits ம��� dates ேபா�� ேத5கா* ேபா�� ெச*வ� 
�� வைக. 
 
 

இன- சில ��ைமயான ,6ட/ வைககைள� பா3$கலாமா? 

 

�#5கல;சிB ,6ட/ அ/ல� அ;சிB ,6ட/.... 
 

சில சமய� நா� ,6ட8$� ஊற� ேபாட மற �வ��ேவா�. அ�ேபா� 
கடைல�ப2�� பாசி�ப2�� ேபா�ற ,6ட/க1 சமய சKசீவ�யாக உத�� 
எ�றா8� அ�$க� மற$�� (எ�ைன� ேபால எ�� ைவ:�$ெகா1>5கேள�) 
ெப6க>$� இ� ஒ2 �� ,6டலாக இ2$��. 
 

ஒ2 க� �#5கல;சிைய வாணலிய�/ ேபா�� வற�டாக ந�றாக� ெபாறி?�ப� 
ெபா;:�$ ெகா1>5க1. இ�ெனா2 பா:திர:தி/ அ;சி எ�:த அளைவ வ�ட 
ெர6� ப5� த6ண7ைர ெகாதி$க வ��5க1. த6ண 73 ெகாதி:த�� ெபாறி:த 
அ;சிைய$ ெகா�� கர6�யா/ அLவ�ேபா� கிளறி வ��5க1. "$கா/ பாக� 
ெவ தா/ ேபா�� ேவ6�ய உ�ைபB ேச3:� ெர6� நிமிட� வ��� வ�:� 
வ��5க1. 
 

��C: இ5ேக வ�2�ப�னா/ ஒ2 CN� ெலம� ஜூC ேச3:தா/ உதி3 உதிராக 
வ2�. 
 

த6ண73 ந�றாக வ� த��, ஒ2 வாணலிய�/ எ6ெண* வ��� (preferably Edible 

Coconut Oil) க��, பBைச மிளகா* தாள-:� வ� த அ;சிைய அதி/ ெகா�� 
மசி$காம/ fork ஆ/ கிளறி வ�ட��. அ/ல� அ�ப�ேய toss ெச*தா8� ச;தா�. 
உ�� ஏ�கனேவ ேபா��வ��ேடா�. தாள-�� எ/லா ப�திய�8� சமமாக கல த�� 
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ஒ2 <� ேத5கா* �2வ/, ெகாKச� கறிேவ�ப�ைல, ெகாKச� ெப25காய:M1 
ேச3:� அ��ைப அைண:� வ�ட��. ஒ2 தா�பாள:தி/ ெகா�� ஆற வ��டா/ 
உதி3 உதிராக அ;சிB ,6ட/ க6ைண$ கவ2�.  
 

�றி��: இ� ,ைவய�/ ேத5கா* சாத:ைத ஒ:தி2$��. வ�2�ப�னா/ ேமேல 
" தி; அ/ல� ேவ3$கடைலைய வ�:� ேச3$கலா�. 
 

ஜLவ;சி ,6ட/: 
 

ஒ2 க� ெப;ய ஜLவ;சிைய <�� க� த6ண 73 வ��� ஊற ைவ$க��. 
அதிேலேய உ�� ேதைவயான� ேச3:� ஊற ைவ:�வ�ட��. காைலய�ேலேய ஊற 
ைவ:தா/ அ�$க� கிளறி வ��� த6ண 73 ேபாதா� ேபா/ ேதா�றினா/ ெகாKச� 
ேச3$கலா�. மாைலய�/ ,6ட/ ெச*� வ�டலா�.  
 

வாணலிய�/ ேத5கா* எ6ெண* வ���, க��, கடைல�ப2��, சிவ�� மிளகா*, 

ெப25காய�, கறிேவ�ப�ைல தாள-:� ேத5கா* �2வைல?� ேபா�� 
ஜLவ;சிைய த6ண 7ேர இ/லாம/ ப�ழி � ேபா�� ேமேல ஒ2 <� எ8மிBச� 
பழ:ைத ப�ழி � வ�ட��. ந�றாக ஊறிய�2$�� எ�பதா/ ெர6� "த/ ஐ � 
நிமிட:தி/ ,6ட/ ெர�யாகிவ���. 
 

கி�%ப( ஜ�வ�சி ெபா� /4ட�: 
 
 

ஜLவ;சிைய ஒLெவா2 ப��யாக ேபா�� எ6ைணய�/ ெபா;$க��. இ� 
ெகாKச� அதிகமாகேவ எ6ெண* இ#$�� எ�றா8� ,ைவய�/ ந� நா$ைக?� 
க�� இ#$��. �ழ ைதக1 இ2 தா/ ஒLெவா2 க� ெபாறி:த ஜLவ;சி 
ெபா;$�� ஒ2 food colour ேச3:� colourfulஆக ெச*யலா�. ேமேல உ�� கார� Mவ� 
ைவ$க��. வாசைன$� கறிேவ�ப�ைல ெகாKச� ெபா;:�B ேச3:தா/ கி;Cப� 
,6ட/ ெர�. 
 

Fruit Salad ச�னா /4ட�: 
 

ெவ த ச�னாைவ ந�$கிய பழ5க>ட� ேச3:� உ��, மிள� ெபா�, சா� மசாலா 
ெபா� Mவ� சா�ப�டலா�. 
 

ெவU சால	 /4ட�: 
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(இ� Nைஜ$� உக தத/ல...�ழ ைதகைள$ கவர ம��ேம....) 
 

ச�னாைவ ேவக வ��� எ�$க��. Nைஜ$� எ�� தன-யாக எ�:� traditional 

method/ ,6ட/ ெச*� ைவ:�$ெகா1ள��. மJதி ,6டைல எ��� 
தாள-$காம/ ெவ�� எ6ைணய�/ உ��, கார� ேபா�� கிளறி ைவ$க��.  
 

இ த ,6ட/ ஒ2 க� எ�றா/ த$காள-, ெவ5காய:தா1 (spring onion) 

ேபா�றைவகைள ந�$கி ைவ$க��. வ�2�ப�னா/ ஒ2 ப�� Cவ 7� கா3�ைன 
ேவக ைவ:� எ�$கலா�. 
எ/லாவ�ைற?� கல � ேமேல சா� மசாலா M1 ேச3:� ெகா:தம/லி தைழ, 

ஓம�ெபா� அ/ல� potato chips ெநா�$கி ேச3:� த தா/ சா� ேபால ,6ட/ 
ெர�.  
 

ெப6ேண.... ெப6ேண.....ெப�ப� ெப�ேன (Peppy Penne)... 

 

Peppy Penne எ�ப� Ms.Tarla Dalal � ெரசி�ப�. அதி/ சி� மா�த/ ெச*� அேத 
ெபய;/ ,6டைலB ெச*யலா� எ�� எ� எ6ண�. 
 

எ/லா வைக தான-ய5கைள?� ஒLெவா2 ப�� எ�:� ேவக வ�ட��. (ெவ1ைள 
ச�னா, ப�டாண�, பய�, ராTமா ேபா��) 
ஒ2 க� ெப�ேன (�ழ/ ேபா�ற வ�வ:தி/ இ2$�� pasta) என�ப�� pasta ைவ 
உ�� ேச3:� ேவக வ��� வ�:� ைவ$க��. 
 

வ�2�பமான கா*கைள?� ,6ட/ அள�$ேக ந�$கி ேவக வ�ட��. 
 

Instant Tomato Soup powder ஐ � ேடப�1CN� எ�:� அதி/ ஒ2 க� த6ண 73 
ேச3:� ெகாதி$க வ�ட��. ெகாதி:த�� அைர க� பா8� கா/ க� cheese 

�2வ8� ேச3:� அ��ைப சி�மி/ ைவ$க��. 
 

உடேனேய ெவ த கா*க1, ,6ட/, ெப�ேன எ/லாவ�ைற?� ேச3:� 
கர6�யா/ கிளறாம/ toss ெச*� இற$க��. 
 

ெப�ப� ெப�ேன தயா3.  
 

வ�2�ப�னா/ எ த வைக R� ப�டைர?� உபேயாகி$கலா�. 
 

ேவ3கடைல ,6ட/ ேவ� வ�த:தி/....  
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கடைலைய ேவக ைவ:�$ெகா1ள��. த$காள-, கார�, ெவ1ள;, ெவ5காய� ப8ைச 
மிளகா* etc ேபா�� ஈர� உறிK,� அள� அவ/ ேபா�� ெவ த கடைல?ட� 
சா�ப�டலா�... 
 
 

ெகாF�க	ைட /4ட�: 
 

இ� அ�மிண� ெகா#$க�ைடேய தா�. இ��� ச:தான ஒ2 ,6ட/ வைகதா�. 
எ�ன, அ;சி மா�$� பதி/ வரக;சி அ/ல� சாைம அ;சி எ�:� மாவாக தி;:� 
ெச*ய ேவ6��. 
வரக;சி மாைவ ெகா#$க�ைட ேம/ மா� தயா;�ப� ேபா/ கிளறி ைவ$க��. 
ெத;யாதவ3க>$�, ெகாதி ந7;/ உ��, ஒ2 CN� ந/ெல6ெண* ேச3:� 
வரக;சி மாைவ?� ேச3:� கிளற��. உ��மா ேபா/ ெக��யாக ேவ6��. 
ெகாKச� பா/ ேச3:தா/ ெவ>�பாக வ2�. மா� ெவ ததா எ�� கவைல� பட 
ேவ6டா�. ம�ப� ஆவ�ய�/ ைவ$க� ேபாகிேறா�. 
மா� ஆறிய�� சீைடைய வ�ட சிறிய ைசCஸி/ உ2�� ஆவ�ய�/ ேவக 
வ�ட��. ஐ � நிமிட� ெவ தா/ ேபா��. ந�றாக ஆற வ��5க1. ேமேல அைர 
CN� எ8மிBைச சா� வ��� ைவ:தா/ உதிராக வ2வேதா� ஒ2 �ள-�� 
,ைவ?� த2�. 
 

ஒ2 <� ேத5காைய �2வ� உ��� கா* த சிவ�� மிளகா?� ேபா�� 
ெபா��$கடைல?� ேபா�� ெக��யாக ச�ன- ேபா/ அைர$க��. இ த ச�ன-ைய 
ஆறின ெகா#$க�ைடகள-� ேமேல ப�சிறி ைவ$க��.  
 

ஒ2 வாணலிய�/ எ6ெண* வ��� க��, ெப25காய�, கறிேவ�ப�ைல தாள-:� 
ெகா#$க�ைட மி$Cைச?� ேச3:� ஒ2 டாC ப6ண� இற$க��. நிைறய க�� 
தாள-�ப� பா3$க அழகாக இ2$��. வ�2�ப�னா/ ஒேர ஒ2 CN� ேத5கா* 
�2வைல?� கைடசிய�/ ேச3$கலா�.  
 

ராTமாவ�/ ஒ2 ,6ட/.. 
 

ராTமா (kidney beans) எ�ப� வள2� �ழ ைதக>$� மிக�� ச:தான ஒ2 உண�. 
அைத ப:� மண� ேநர� ஊற ைவ:�, ஊற ைவ:த அேத த6ண 72ட� உ�� 
ேச3:� �$க;/ ேவக வ�ட ேவ6��. 
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இ த ராTமாவ�/ கார ,6ட/, இன-�� ,6ட/ எ/லா� ெச*யலா�. எ�ப� 
ெச*தா8� வ 7��/ யா2� வ�2��வேதய�/ைல எ�� பல2$�� �ைற 
இ2$��.  
அ�ேபா ந75க1 தா� எ� டா3ெக�.....  
 

இைத ஒ2 சா� item ேபால மா�றி:த தா/ �ழ ைதக1 ச:த� ேபாடாம/ 
சா�ப��வா3க1... 
 

அ;சி� ெபா;, ஓம�ெபா�, ெர6ைட?� கல � ைவ$க��. ெபா;ைய ஒ2 CN� 
எ6ெண* வ��� சீரக� தாள-:� ெகாKச� கார� ேபா�, உ�� ேச3:� ேலசாக 
வ�:தா/ உ��� கார"மாக இ2$��. த$காள- �6�க1, கார� �2வ/, 

ெவ5காய�, ெகா:தம/லி தைழ எ/லா� ந�$கி ைவ$க��. "தலி/ ராTமா 
,6ட/ ஒ2 ப�� ேபா��, ேமேல ெபா; mixture ேபாட��. அத� ேமேல vegetable 

each one spoon, கா*$� ேதைவயான உ��, சா� மசாலா M1 ேச3:� ேமேல 
ெகா:தம/லி தைழ ேபா�� தர��. இ� ெரா�ப�� சி�ப�1 சா�.  
 

வ 7��/ potato சி�C அ/ல� கார த�ைட இ2 தா/ ேமேல ெநா�$கி ேச3$கலா�. 
இைத எ/லா வைக ,6ட8$�� ெச*யலா�. 
 

மJ த ,6டைல எ�ன ெச*யலா�? 

 

சில சமய� மைழ ேபா�ற நா�கள-/ நா� எதி3பா3$�� அள�$� ெப6க1 
வரமா�டா3க1. எதிபா3:� நா� ெச*� ைவ$�� ,6ட/ வ 7ணாகிவ���. 
 

இ� ேபா�ற சமய5கள-/ ,6ட/ மJ தா/ எ�ன ெச*யலா�? எ�� பல2$�� 
கவைல... M$கி� ேபாடலா� எ�� ஈசியாக ��C இ2 தா8� அ� ெரா�ப 
பைழய ��. நா� மா:தி ேயாசி technique ஐ apply ெச*ேவா�.... 
 

,6ட/ மJ தா/ ,6ட/ �ழ�� ெச*யலா�. ஆனா/ அ� ம�நாைள$�... 
 

இ�ன-$� இ�பேவ ,6டைல வ 7ணா$காம/ ெசல� ப6ணA� எ�றா/ எ�ன 
ெச*வ�? 

 

/4ட� பா  : 
 

நா8 உ> � அ�பள5கைள ,�� ைவ$க��. ெர6� மிளகா* வ�றைல 
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ெப25காய:�ட� வ�:� உ�� ேச3:� ெபா�$க��. மிளகா* வ�ற8$� பதி/ 
ேமா3 மிளகா* வ�ற/ 4ட ேபாடலா�. மி$சிய�/ எ/லா� ெபா� த�� 
கைடசிய�/ ,�ட அ�பள5கைள ேச3:� ஒேரெயா2 blitz ெச*� ெகா1ள��. 
சாத:தி/ ெந* வ��� இ த அ�பள� ெபா� ம��� மJ த ,6டைல?� ேபா�� 
கிளறினா3 ேபா/ ப�ைச � ைவ$க��. ,ைவயான ,6ட/ சாத� தயா3. 
 

க	ல	 ெச.யலா�.... 
 

வ 7��/ உ1ள கா*கைள (கார�, பX�C, பBைச� ப�டாண�, ேகாC, cauliflower, பX�Y� 
ேபா�ற கா*க1 ேபாடலா�) ந�$கி ேவக வ�ட��. மி$சிய�/ ெவ த கா*க>ட� 
,6டைல?� ேபா�� ெரா�ப ைநசாக இ/லாம/ ெகாரெகார�பாக அைர:�, 

கா*$� ேவ6�ய உ��, கார�, மசாலா M1 ேச3:� bread Mள-/ �ர�� ேதாைச 
தவாவ�/ எ6ெண* வ��� க�ெல� ெச*ய��. 
 

/4ட� ழ��... 
 

,6ட/ மJ � வ��டா/ அதி/ ஒ2 உ26ைட �ள-ைய$ கைர:� ெகா�� 
அ�ப�ேய ைவ?5க1. (ப�;�ஜி/ ைவ:தா/ ந�றாக இ2$��)  
 

ம�நா1 காைலய�/ ெர6� CN� உ>:த�ப2�� ெர6� CN� �வர�ப2�� 
கா/ CN� மிள�, ேதைவயான மிளகா*, கா/ CN� ெவ தய� இவ�ைற 
வற�� வாணலிய�/ வ�:� எ�:�$ெகா1ள��. கைடசிய�/ ெர6� அ/ல� 
<\ CN� ேத5கா* �2வைல?� வ�$க��. இ�ேபா� எ/லாவ�ைற?� 
ெபா�:� எ�:�$ெகா1ள��. 
 

ஒ2 வாணலிய�/ எ6ெண* வ��� க��, ஜ7ரக�, ெப25காய�, கறிேவ�ப�ைல 
தாள-:� �ள-+,6ட/ கலைவைய ெகா�� அைர:த ெபா�ைய?� ேச3:� உ��, 

மKச1 M1 ேச3:� ெகாதி$க வ�ட��. ,ைவயான ,6ட/ �ழ�� தயா3. 
 

ேவ3கடைல ,6ட/ மJ � வ��டா/ எ�ன ெச*வ�? இைத ைவ:� ஒ2 �லாL 
ெச*�வ�டலா�. இ த ேவ3கடைல ,6ட/ எ� கணவ2$� மிக�� ப��:த ஒ��. 
நவரா:தி; எ�� இ/லாம/ சாதாரணமாகேவ வ 7��/ இைத ெச*வ� வழ$க�. 
சா�ப�ட வ�2�ப"ைடவ3க1 �ைற� எ�பதா/ �ைற த அளவ�ேலேய ெச*� 
வ��ேவ�.  
 

சமJப:தி/ வைலய�/ ஒ2 ெரசி�ப� க6ண�/ ப�ட�. ேவ3$கடைலைய ைவ:� 
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�லாL அ/ல� ப�;யாண� ெச*?� "ைற எ��. 
 

இதி� எ2 எ�ைன� கவ1Tத2 எ�றா� அைத த� �ைறய(� /லபமாக 
ெச*யB ெசா/லிய�2 த ��Cதா�.  
 

அ த "ைறய�/ நா� கா*கறிகள-/ �லாL ெச*� பா3:�வ��ேட�. இ5ேக 
மிKசின ேவ3கடைல ,6டைல ைவ:� எ�ப� ெச*யலா� எ�� ெசா/கிேற�. 
 

<�� த$காள-, ஒ2 ெவ5காய�, இKசி, பBைச மிளகா*, ஒ2 ப�� �தினா, ஒ2 ப�� 
ெகா:தம/லி, நா8 " தி;� ப2��, ெர6� CN� ேத5கா* எ/லாவ�ைற?� 
பBைசயாக மி$சிய�/ அைர$க��. இதி/ மKச1 M1, தன-யா M1, மிளகா* M1 
ேச3:� ைவ$க��. 
 

மJ த ேவ3$கடைல ,6டைல ஒ2 "ைற warm water/ அலசி எ�:தா/ ேமேல 
உ1ள தாள-�� ந75��. 
 

ஒ2 க� பாCமதி அ;சிைய ஊற வ�ட��. சாதாரணமாக நா� பாCமதி அ;சிைய 
இ2ப� நிமிட5க1 ஊற ைவ�ேபா�, இ5ேக ெசா/ல�ப�ட �� எ�னெவ�றா/ 
ஒ2 மண� ேநர� ஊறைவ�ப�. எெல$�;$ ைரC �$க3 இத�� ெபC� சா*C. 
 

�$க;/ ெந* அ/ல� ெவ6ைண அ/ல� எ6ெண* ேச3:� ேசா��, ப�ைட, 

லவ5க�, ஒ2 ஏல$கா*, நா8 கிரா��, ஒ2 லவ5க� N, ெர6� ப�;Kசி இைல 
ேச3:� அைர:த வ�#ைத?� ேவ3$கடைல?� ேச3:� வத$க��. எ6ெண* 
ப�; � ெவள- வ த�� உ��, கர� மசாலா ேச3:� அ;சிைய வ�:� ேமேல 
பரவலாக ேபாட��. கவன-$க... அ;சிைய மசாலா�ட� கல$க ேவ6டா�....  
 

அ;சி உ1ள அள�$� ெர6� ப5� அ/ல� ஒ�றைர ப5� த6ண7ைர அ;சி 
மசாலா கலைவ கைலயாதப� பா:திர:தி� ஓரமாக வ��� <� ைவ$க��.  
 

அ��� மJ�ய� ஹ7��/ இ2$க ேவ6�ய� மிக மிக "$கிய�. த6ண 73 "#$க 
உறிKச�ப�� மசாலா தானாக அ;சி?ட� கல$�� வைர கர6�ைய 
ேபாட$4டா�. சாத� ெபாலெபாலெவன வ� த� ெத; த�� அைர <� 
எ8மிBச� பழ:ைத ப�ழி � வ��� அ��ைப அைண$க��. 
 

ப:� நிமிட� கழி:� ஒ2 fork அ/ல� கர6�ய�� அ� பாக:தா/ ஒ2 "ைற 
�ர�� ைவ$க��. அ;சி மசாலா ேம/ இ2�பதா/ த� "ைறய�/ ெவ �வ��� 
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எ�கிறா3க1. இத� ப� ெச*� பா3:ததி/ double ok ஆகிவ��ட�. 
 

இன-ெய�ன... நவரா:தி;ைய ெகா6டா�வ�டலாேம!!! 
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Novel Ideas on Navrathri Snacks 

 
ஆஹா.....நவரா:தி; இ�A� ெர6ெடா2 நாள-/ ஆர�ப�$க� ேபாகிற�.... வ 7��$� 
வ2� ெப6க>$�� �ழ ைதக>$�� எ�ன ��சா தரலா�A ந� ம6ைட காய 
ஆர�ப�$��... 
 

,6ட/ ெச*வ� எ/லா2$�� பழ$க�தா� எ�றா8� அைத:த தா/ இ�ைறய 
�ழ ைதக1 ைகைய$ 4ட ந7�ட மா�ேட� எ�கிறா3க1. 
 

இ��� தவ�ர ேவைல$�� ேபா�� ெப6க1 எ�றா/ தின"� ,6ட/ 
ெச*வத�� ேநர� கிைட$கா�. அ/ல� சில சமய� எதி3பா3:தைத வ�ட நிைறய 
ெப6க1 வ 7��$� வ2ைக த � வ��டா/ நா� ெச*� ைவ:த ,6ட/ அள� 
ேபாதாம/ ேபா*வ���.  
 

இ� ேபா�ற R�நிைலகள-/ "�ேயாசைன?ட� எ�ப� சமாள-$கலா�?. ,6ட/ 
ப��$காத �ழ ைதகைள$ கவ2�ப� எ�ென�ன ெச*யலா�? எ�� சில 
ேயாசைனக1.... 
 
 

ைமதாவ�/ ைடம�	 க	% என�ப�� 2�கடா�க� ெச*யலா�. இைத Cவ 7� 
எ��� கார� எ��� ெர6� வைகய�8� ெச*யலா�. அைத?� "தலிேலேய 
ெச*� ைவ:�வ��டா/ ,6ட/ ெச*ய "�யாத ேபா��, ,6ட/ ப:தாத 
ேபா�� ைவ:� சமாள-$கலா�.  
 

ைடம�	 க	%/ 2�கடா/ ைமதா ப(%க	: 
 

இைத ஒ2 snack எ�� எ�:�$ெகா1வதா, இ/ைல ப6�ைக$� ெச*?� ப�சண� 
எ�� ெகா1வதா?...., இ/ைல இ தி த மாநில:தி� Cெபஷ/ எ�� ெகா1வதா?.... 

எ�றா/ எ/லாவ�த:தி8� எ�:�$ ெகா1ளலா�.  
 

U?ட� சா�ப��� snack எ�னலா�... �ழ ைதக1 ப1ள-$� எ�:�B 
ெச/8� snack எ�னலா�... த7பாவள- ேபா�ற ப6�ைக$கால5கள-/ ெச*ய�ப�� 
ப�சண� எ�னலா�... வ�2 �$� "� R��ட� சா�ப�ட$ 4�ய Cடா3�ட3 
எ�னலா�....எ/லா மாநில:தி8� ேவ� ேவ� ெபய3கள-/ இைத ெச*கிறா3க1. 
நா"� ந� நவரா:தி;$� �ழ ைதக1 வ�2��� உணவாக ெச*யலா�, 

அவசர:�$� ைக ெகா�$�� சி��6� இ�. 
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இைத எ�ென�ன வ�த:தி/ ெச*யலா� எ�� "தலி/ பா3:�வ�டலா�. 
 

1. ேகா�ைம மா�, ைமதா மா�, ரைவ <��� தலா ஒ2 க� எ�:� ைவ$க��. 
ஒ2 ப��B ேசாடா உ��ட� <�� ேடப�1CN� ெந* ேச3:� Pைர வர: 
ேத*$க��. Pைர:த�� எ�:� ைவ:த மா�$கலைவைய ெகா�� உ��, கார�, 

ெப25காய�, (N6� வ�2�ப�னா/ அைத?� அைர:� வ�#தாக ேச3$கலா�), 
சீரக� அ/ல� ெவ1ைள எ1 அ/ல� ஓம� எ�� ஏதாவ� ஒ�� ேச3:� 
வ�ர/களா/ ப�சிறி வ�ட��. மா� மண/ ேபா/ அ/ல� bread crumbs ேபா/ இ2$க 
ேவ6��. இதி/ த6ண 7ைர ெதள-:� ெதள-:� ப�ைசய��. மா� N; மா� ேபா/ 
ெக��யாக இ2$க ேவ6��. மா� ஒ��$ெகா1>�ப� (sticky) இ2 தா/ 
அதிேலேய எ6ெண* வ�டாம/ இ2 ைககள-8� எ6ெண* வ��� 
ேத*:�வ���$ெகா6� ப�ைசயலா�. த6ண 73 ப:தாம/ ேபான� எ�றா/ ைகைய 
நைன:�$ெகா6� ப�ைசய��. இ� மா� ச;யான பத:தி/ இ2$க உத��. 
இ�ப��ப�ைச த மாைவ atleast அைர மண� ேநர� <� ைவ:� ப�ற� ெம/லிய 
ச�பா:திகளாக இ�� க:தி அ/ல� pizzacutterஆ/ கீறி� ெபா;$கலா�. 
 
 

�றி��: இைதேய இன-�பாக ெச*வதா* இ2 தா/ மா�ட� (ஒ2 க��$� கா/ க� 
எ�ற அளவ�/) ச3$கைர�ெபா� ேச3:� உ�� ஒ2 சி��ைக ேபா��� ப�ைச � 
ெச*யலா�. ஆனா/ மாவ�/ ச3$கைர ேச3:தா/ ெபா;$��ேபா� சீ$கிர� 
சிவ �வ��� எ�பதா/ flameஐ மJ�ய�மாக ைவ:�� ெபா;$க��. 
 
 

2. ைமதாைவ அ/ல� ேகா�ைம மாைவ சலி:� ஒ2 CU/ ட�பாவ�/ ேபா�� 
�$க;/ சாத� ைவ$�� ேநர� ைவ:� வ��5க1. ப�ற� ஆறிய�� 
க��ய�/லாம/ இ2$க மி$சிய�/ ஒ2 ,�� ,�றினா/ ச;யாகிவ���. ம�ப� 
சலி:� கா�ேறா�டமாக ைவ:� எ�:�$ெகா6டா/ ஆ� மாத� ஆனா8� 
ெகடா�. இ�ப� பத�ப�:திய மா� 6 க� எ�:தா/ ஒ2 க� sunflower ஆய�/ ேதைவ. 
எ6ைணைய ம��� ந�றாக$ கா*Bசி மாவ�/ கல � உ�� கார� எ/லா� 
ேபா�� ப�ைச � ேமேல ெசா�ன "ைறய�/ ெச*யலா�. இதி/ இன-�� எ�றா/ 
ஓம� ேபா�றைவ இ/லாம/ உ��� ஒ2 சி��ைக ம��� ேபா�� ெச*� 
ெபாறி:த R��ேலேய ேமேல ச3$கைர� ெபா� Mவ� ைவ$கலா�. 
 
 

3. ைமதாைவ ஆவ�ய�/ ைவ:� எ�:� அதAட� ஒ2 க� மா�$� ஒ2 CN� 
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வ�:� அைர:த உ> � மா� ேச3:�� ெச*யலா�. 
 


�%: சில வைகக1 ெசா/லிவ��ேட�. இைத எ ெத த shape/ ெச*யலா� எ�� 
இன- பா3�ேபா�. 
 

1. ச�பா:தி ேபால இ�� க:தியா/ 
கீ�வத�� பதி/ ேசாமாC cutterஆ/ 
கீறலா�. ேசாமாC க�ட3 எ�ப� ஒ2 
ப$க� CNA� இ�ெனா2 
ப$க� ridges (வைள�க1)ெகா6ட�மா��. 
கீேழ?1ள இ த பட:தி/ உ1ளப�.... 
 

Ridges உ1ளதா/ இ� ெச*?�ேபா� ச�ேற 
நிதானமாக ெச*ய ேவ6��. 
 

2. சி�ன பா��/ <�களா/ அ#:தி எ�$கலா�. 
 

3. cookie cutter வ�த வ�தமான வ�வ5கள-/ கிைட$கி�றன.. அைவகைள$ெகா6� 
shape ெச*யலா�. 
 

ைடம�� க�Cஸு$� அ�:ததாக நா� பா3$க�ேபாவ� ரைவ சைீட. 
 
 

ரைவ சைீட: 
 

இ� சாதாரணமாக mixture ேபா�றவ�றி/ ேபாட�ப�வ�. நா� அைத நவரா:தி;$� 
சி� சி� சீைடகளாக ெச*� ைவ:தா/ ேவைல மிBச� எ�பேதா� �ழ ைதக>� 
வ�2��வா3க1. 
 

ரைவ சீைட ெச.�ைற: 
 

ரைவ – 200 gm 

ெவ6ெண* – 1 tsp 

ேத5கா* �2வ/ – 2 tsp (optional) 

ெபா��$கடைலமா� – 2 tsp 

எ1 – 1 tsp 

ெப25காய�ெபா� – சிறி� 
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மிள� ெபா� அ/ல� மிளகா*:M1 – ேதைவயான அள� 

உ�� – ,ைவ$� ேவ6�ய அள�. 
 

"தலி/ ரைவைய ெவ ந73 வ���� ப�ைச � ப:� நிமிட� <� ைவ$க��. இ த 
R��ேலேய ரைவ ெவ �வ���. இதி/ மJதி ெபா2�கைள ேச3:� ப�ைச � சாதா 
சீைட$� உ2��வைத வ�ட சிறியதாக உ2�ட��. 
 

உ2��யைவகைள Rடான எ6ைணய�/ ெபாறி:� எ�$க��. எ6ெண* 
��$காத, ெவ�$காத சீைட தயா3. 
 

றி��: ெவ6ைண$� பதி/ ெந* ேச3:தா/ பதிைன � நாளானா8� வாசைன 
வராம/ இ2$��. ேத5கா* ேச3�ப� அவரவ3 வ�2�ப�. இன-�� சீைடயாக 
ெச*ய வ�2�ப�னா/ உ�� கார� ேச3$காம/ ச3$கைர� ெபா� ேச3$கலா�. 
 

அ�:ததாக நா� பா3$க�ேபாவ� மின� ேவ1�கடைல� >�. இ� கிறிC�பாக 
இ2$�� ஒ2 snack. 

 

மின� ேவ1�கடைல >�: 
 

ெச.�ைற: 
ெகாKச� ேவ3$கடைலைய வ�:� ேதாெல�:� கரகர�பாக� ெபா�$க��. 
 

ரைவைய சிவ$காம/ வ�:� ைவ$க��. 
 

ெவ1ைள எ1ைள?� சிவ$காதப� வ�:� ைவ$க��. 
ஒ2 க� ைமதா�ட� ஒ2 ேடப�1CN� அ;சிமா�, ெர6� ேடப�1CN� வ�:த 
ரைவ, ெர6� ேடப�1CN� ேவ3கடைல�ெபா�, ஒ2 ேடப�1CN� வ�:த எ1, 

உ��, மிளகா*:M1, மசாலா:M1 (optional), ெப25காய�, ேசாடா உ�� ஒ2 ப��B 
எ�� எ/லாவ�ைற?� கல �ெகா6� ெர6� ேடப�1CN� எ6ைணைய 
கா*Bசி வ��� ப�சிற��. இதி/ தி�டமாக த6ண 73 வ��� N; மா� ேபா/ 
ப�ைச � ைவ$க��. ப:� நிமிட� ஊறவ�ட��. 
 

ஒ2 உ26ைட மாைவ எ�:� ச�பா:தி ேபால ெமலிதாக இ�� ைடம�� க�C 
ேபால�� ெச*யலா�. அ/ல� சி�ன வ�ட<�கைள$ெகா6� அ#:தி வ�டமாக 
ெச*� ஒ2 forkஆ/ �ைளக1 இ�� ெபா;$கலா�. ேபா3$ ெகா6� ஓ�ைட 
ேபா�டா/ N; உ�பாம/ இ2$��. அ/ல� ெப;ய வ�டமாக இ�� அைத 
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எ�டாக கீறி� ெபா;$கலா�. 
 

றி��: இைத ைவ:� papdi chat 4ட ெச*யலா�. ேமேல ெசா�ன அள� ஒ2 க� 
ைமதா�$கான�. ேதைவ$ேக�ப அளைவ$ 4��$ெகா1ளலா�. 
 
 

அ�:ததாக நா� பா3$க� ேபாவ� ம21 த	ைட. 
ம:M3 வைட ெத;?�, இெத�ன ம�3 த�ைட? 

 

ம21 த	ைட: 
 
    

 

ரைவ – 1 க� 

ைமதா – 1 க�  

அ;சி மா� – 1 க�  

ஒ�றி6டாக ெபா�:த மிள�, சீரக�, 

உ��, ெகா:�ம/லி: தைழ. 
 

ெச.�ைற: 
 

ரைவைய?� ைமதாைவ?� 
தன-:தன-யாக சிவ$காம/ வ�:� 
ைவ$க��. 
 

அ;சி மாவ�/ ஒ2 கர6� Rடான எ6ெண* வ��� ரைவ, ைமதாைவ?� ேச3:� 
ப�சிறி, உ�� ேமேல ெசா�ன ெபா21 எ/லாவ�ைற?� ேபா��� ப�ைசய��. 
ெகா:தம/லி தைழ நிைறய எ�:� ெபா��ெபா�யாக ந�$கி ேச3$க��.  
 

இ�ப�� ப�ைச த மாைவ ஒ2 வாைழ இைல அ/ல� ஒ2 பாலித7� ஷ7��/ 
எ6ெண* தடவ� ஒ2 சீைட ேபால உ2�� அைத ப�டைன வ�ட ச�ேற 
ெப;தாக அ#:தி எ6ைணய�/ ேபா��$ெகா6ேட வர��. ஒ2 இைல "#$க 
ப�ட� ப�டனாக த�� ேபா��� ெபா;$கலா�. 
 

ைக நிைறய: த தா/ இ� �ழ ைதகைள$ கவ2� எ�பதி/ ச ேதகமி/ைல. 
 

இேத ேபால ைமதாவ�/ மின� த	ைட ெச*யலா�. 
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மின� த	ைட: 
 

நா8 க� ைமதா�ட� ஒ2 க� அ;சி மா� ேச3$க��. உ��, ெப25காய�, 

மிளகா*:M1 ேச3:� ந/ெல6ெண* வ���� ப�சிற��. மண/ ேபா/ மா� 
ெத;?� வைர ப�சிறி வ�ட��. ந/ெல6ெண* use ப6ணா/ ஒ2 வ�:யாசமாக 
இ2$��. இதி/ வ�2�ப�னா/ கரகரெவ�� ெபா�:த வ�:த ேவ3$கடைல, எ1 
ேச3$கலா�. அ/ல� ஒ2 CN� உைட:த உ>:த�ப2�� ஊற ைவ:� 
ேச3$கலா�. இன- மாைவ ச�பா:தி மா� ேபால ப�ைசய��. 
 

ஒ2 பாலித7� ஷ7��/ அ/ல� வாைழய�ைலய�/ எ6ெண* தடவ� மா� ஒ2 
ேகாலியள� எ�:� மின- த�ைடயாக த�� ெபா;$க��. மின- த�ைட ெர�. 
 
 

த�ைடயாகதா� ெச*ய ேவ6�மா? வைளயமாக ெச*� தரலாேம.... 
 
 

அ�:த� ைமதா க1�% / Maida Curls வ2கிற�. 
 

ைமதா க1�%: 
 

<�� க� அ;சி மா�$� ஒ2 க� ைமதா எ�ற கண$கி/ கல � உ��, 

ெப25காய�, மிளகா* M1, ேத5கா* �2வ/ (ெர6� CN� ேபா��) ேச3:� 
ெவ6ைண அ/ல� ெந* ெர6� CN� அள� ேச3:� ச�பா:தி ேபால� 
ப�ைசய��.  
 

மா� ஒ2 ப:� நிமிட� ேபால ஊறேவ6��. ஒ2 ேகாலியள� மாைவ தி; ேபா/ 
தி;:� ெர6� "ைனகைள?� join ப6ண�னா/ ஒ2 வைளய� ேபா/ வ2�. 
ெமா:த மாைவ?� இ�ப� ெச*� ைவ:�$ெகா6� எ6ைணய�/ ெபா;:தா/ 
ைமதா க3/C ெர�. 
 

இெத/லா� ஏ�ெகெனேவ ெத; த வ�ஷய� தாேன? ஏதாவ� �� வ�வ:தி/ 
ெச*தா/தாேன ந�றாக இ2$��? அ�ேபா வா5க... ைமதா �வ�C� ப6ணலா�. 
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ைமதா 	வ(%	: 
 
   

 

இ� ெச*வ� ச�ேற ச1ைள ப��:த 
ேவைல ேபால இ2 தா8� நிைறய$ 
கா\� எ�பதி/ ச ேதகமி/ைல
 

ைமதாவ�/ உ��, கார�, ேசாடா��� 
எ/லா� ேச3:� ெந* வ��� ஓம� 
ேபா��� N; மா� ேபால ெக��யாக� 
ப�ைசய��. ஒ2 சி� உ26ைட மாைவ 
ச�பா:தி ேபா/ இட��. horlicks 

அ/ல� ஜா� பா��/ <� அள� 
இ�டா/ ேபா��. அ/ல� ச�பா:தி ேபா/ 
இ��$ெகா6� ஒ2 கி6ண:தா/ 
அ#:தி ஒேர அள� ெச*� ெகா1ள��
 

நாைல � இ�� ைவ:�$ெகா6� 
க:தியா/ ந�வ�/ ம���, கவன��க
ந�வ(� ம	�� ஓர5க1 வைர வராம/ 
கீறிவ�ட��. <�� அ/ல� நா8 கீற/ 
ேபா�டா/ ேபா��. கீறிய ச�பா:திய�� 
இ2 "ைனகைள?� இ2 ைககளா/ 
ப��:�$ெகா6� எதி3 எதி3 �றமாக 
"�$க��. (�ண� ப�ழிவ� ேபா/ 
"�$கேவ6��) "�$கியைத 
எ6ைணய�/ அ�ப�ேய ேபா��� ெபா;$க 
ேவ6�ய�தா�. வ�2�ப�னா/ கல3 
கலராக ெச*யலா�. 
 

ெச*"ைற?ட� பட� பா25க1
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இ� ெச*வ� ச�ேற ச1ைள ப��:த 
ேவைல ேபால இ2 தா8� நிைறய$ 
கா\� எ�பதி/ ச ேதகமி/ைல. 

ேசாடா��� 
எ/லா� ேச3:� ெந* வ��� ஓம� 
ேபா��� N; மா� ேபால ெக��யாக� 

ஒ2 சி� உ26ைட மாைவ 
horlicks பா��/ 

அ/ல� ஜா� பா��/ <� அள� 
அ/ல� ச�பா:தி ேபா/ 

இ��$ெகா6� ஒ2 கி6ண:தா/ 
:தி ஒேர அள� ெச*� ெகா1ள��. 

நாைல � இ�� ைவ:�$ெகா6� 
கவன��க... 

ஓர5க1 வைர வராம/ 
<�� அ/ல� நா8 கீற/ 

கீறிய ச�பா:திய�� 
இ2 "ைனகைள?� இ2 ைககளா/ 

எதி3 எதி3 �றமாக 
�ண� ப�ழிவ� ேபா/ 

"�$கியைத 
எ6ைணய�/ அ�ப�ேய ேபா��� ெபா;$க 

வ�2�ப�னா/ கல3 

ெச*"ைற?ட� பட� பா25க1... 
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ெகாKச� ெச*தாேல நிைறய இ2�ப� ேபா/ ஒ2 உண3ைவ$ ெகா�$�� இ�. 
 
 

அ�:� ஜரா தி ஹ�லா �லா... ெச*யலாமா? 

 
 

இ� ேமேல ெசா�ன �வ�C��� Cவ 7� versionதா�. ஆனா/ Ingredient/ ஒ2 
சி�ன addition உ6�. 
 

சம அள� ெபா��$கடைல ம��� ச3$கைர எ�:� மி$சிய�/ ெபா�$க��. 
ஏல:M1 ேவ6�மானா/ ேச3$கலா�. 
 

ைமதாவ�/ உ�� கா/ CN�, ேசாடா உ�� ஒ2 ப��B ேச3:� N;யாக� 
ப�ைசய��. ேமேல ெசா�னப�ேய �வ�C�களாக ெச*�ெகா6� Rடாக 
இ2$��ேபாேத ெபா��$கடைல, ச3$கைர மா� Mவ� ஹ/லா �/லா எ�� 
ெசா/லி$ெகா6ேட சா�ப�ட��. 
 
 

கலா ஸலா.....கலகலா....கலா ஸலா.....கலகலா.... 
 

இ6ேக வ�ள$கமாக ெசா/லி?1ேள�... இ�ேபா� ,2$கமாக ெசா/கிேற�. 
 

ேமேல ெசா�ன எ த "ைறய�8� மா� (உ�� அ/ல� இன-�� ேச3:�) ப�ைச � 
ஒ2 சீைட அள� உ2�� அைத எ6ெண* தடவ�ய fork CN�ன-� ப�� �ற� 
ப�ட� ேபா/ அ#:தினா/ ேபா3$கி/ உ1ள ந� ேகா�கள-� impression மாவ�/ 
வ�#�. அைத வ�ர/ Pன-யா/ ,2�� கீேழ த1ள��. ேசாழிக1 ேபா/ வ�#� 
இைத எ6ைணய�/ ெபாறி:� ைவ$க��. 
 

ச�ப6கி� > ப(%க	%...ெச*யலா� அ�:ததாக. 
 

பா3$க ச�ப5கி�Nைவ த��/ அ�$கி ைவ:த� ேபா/ இ2$�� இ�. இ� நா� 
ஈநா� �வ�ய�/ பா3:� க��$ெகா6ட�.  
 

"தலி/ எ/லா2$�� ச�ப5கி� N எ�றா/ எ�ப� இ2$�� எ�� ெத;?மா? 

இ�ப�:தா� இ2$��... 
இேதேபா/ ப�Cக� ெச*யலா�... 
 



 

www.penmai.com  92 

 

KASRI66’s @ Chitra’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

ச�ப6கி�> ப(%க	%: 
 

 
 
ைமதா, உ�� தவ�ர மKச1 கல3 ம��� பBைச கல3 ேதைவ இத��. இைத 
ெச*?� "ைறைய$ கா�ட ெகாKச� ெமன$ெக�கிேற� பா25க1.... 
 

"தலி/ ைமதாைவ ந�� சலி:� அதி/ உ��, ெந*, ேசாடா உ��, ெகாKச� 
அதிகமாகேவ மKச1 M1 (மKச1 கல;/ ேமேல உ1ள N ேபால வரேவ6�� 
எ�பத�காக நிைறய மKச1 ேச3�ப�. ஆனா8� எ6ைணய�/ ெபா;$��ேபா� 
கல3 change ஆகிவ��� அதனா/ ஆப:�$�� பாவமி/ைல எ�� எ/ேலா கல3 
ேச3$கலா�)ேபா��� ப�சிறி வ�ட��. இ� மண/ ேபா/ ெத;ய ேவ6��.  
 

ப�ற� ெகாKச� ெகாKசமாக த6ண 7ைர ெதள-:� ப�ைசய��. ேவ6�ெம�ற 
ெந*ைய ஆர�ப:திேலேய வ���வ��வ� ந/ல�, ைகய�/ ஒ��$ெகா1வ� ேபா/ 
ெத; தா/ ெந*ைய ெர6� ைகய�8� rub ெச*�ெகா6� ப�ைசயலா�. மாைவ 
அைர மண� ஊற வ�ட��. 
 

அைர மண� ேநர� ஆன�� ம�ப� மாைவ ேத*:�� ப�ைச � ெந/லி$கா* 
அள� சி�ன உ26ைடயாக உ2�ட��.  
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ெம/லிய ச�பா:தியாக இடேவ6��. எLவள� ெம/லிசா இ2$ேகா அLேளா 
கிறிC�. அத�காக கிழி � ேபா�� அள� ெமலிசா இ2$க ேவ6�யதி/ைல. 
 

circle shape ஒேர அளவ�/ இ2 தா/ தா� N ஒேர மாதி; இ2$��. இ/லாவ��டா/ 
காெம� பXC ஆகிவ��ேவா�. அதனா/ ஒ2 CU/ பா:திர:தி� <�யா/ அ#:தி 
circle ச�பா:தி ஆ$க��. 
 

இ த circleஐ பாதியாக க:தியா/ ெவ�ட��. ஒ2 பாதி (semicircle)/ diameter ைச�/ 
க:தி ெகா6� ;�ப� ;�பனாக ெவ�ட��. கைடசி வைர ெவ�டாம/ பாதி வைர 
ெவ��னா/ ேபா��. Just slit until half. ெவ��ய ;�பைன ெர6� ைச�� க� ெச*� 
ெப�சி/ ேபால ஒ2 43�� ெச*ய��. கீேழ பட:தி/ உ1ளப�.... 

 

 

 

இன- ெம�வாக ,2�� ஒ2 த��/ தயாராக ைவ:�1ள பBைச கல3 த6ண 7;/ 
ெர6� வ�ரைல ம��� ேதா*:� அ� ப�திைய ைகயா/ ப��:� கா�� ேபா/ 
ெச*� அதி/ பBைச நிற:ைத Nச��. மற$காம/ ைகைய க#வ� வ�ட��. அேத 
ைகய�/ ெதா�டா/ N�� பBைச கல;/ வ �வ���. (பட:தி/ மாட8$காக 
மKச1 கல3 ேபா�� ெச*� கா��?1ேள�. எ�ன-ட� உ1ள பBைச கல3 expire 

ஆகிவ��டதா/ ஒ�ேற ஒ�� சா�ப�1 $� ெச*� கா��?1ேள�....) 
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இ� ேபா/ நிைறய ெச*� ைவ:�$ெகா6� எ6ைணய�/ ெபாறி:� எ�$க��. 
கார� வ�2�ப�னா/ ெபா;:த�� ேமேல மிள� M1 அ/ல� மிளகா* M1 Mவ� 
ேச3$கலா�. இன-��$� ேநா சா�C.. 
. 

ைட� consuming எ�றா8� பா3$க அழகாக வ2�. நிமிட:தி/ வய���$�1 
ேபா��... 
 

ச�ப5கி� N ேவைல வா5�� ஒ�� எ�றா/ ,லபமாக ெச*ய$4�ய� சீC 
பX�C அ/ல� சீC ப�5க3C (cheese beans or cheese fingers) அ/ல� சீஸி 
l�/C (cheesy noodles). இ��� உதயா �வ�ய�/ எ�பேவா பா3:த�, ேப3 நிைன� 
இ/ைல, ேசா ேப3 ம��� அ�ேய� ெசா த க�பைன. 
 

ைமதா cheesy noodles ெச*?� வ�த�: 
 

<�� க� ைமதா�$� ெர6� க� �2வ�ய cheese ேவ6��. ைமதா, சீC, உ��, 

கார�ெபா� எ/லா� ேச3:� ந�றாக� ப�சிற��. இ த மாைவ <�� ப5கா$கி 
ஒ2 ப5கி/ ெர�, ஒ2 ப5கி/ கிH�, ஒ2 ப5கி/ எ��� கல3 இ/லாம/ எ�� 
மா� ப�ைசய��. ேவ6�மானா/ ஓம�, சீரக� எ�� எ��� ேபாடலா�. 
 
 

ஒLெவா2 உ26ைட மாைவ?� ஒேர ச�பா:தியா$க��. ெகாKச� தி$காகேவ 
இடலா�, த�ப�/ைல. சீC இ2�பதா/ எ6ைணய�/ ெபா;$��ேபா� ெகாKச� 
உ���.  
இ�� ைவ:த ச�பா:திைய ச�ரமாக இட "� தா/ இடலா� அ/ல� ஓர5கைள 
ெவ�� ச�ரமா$கலா�. இ�ப� ச�ரமா$கிய ச�பா:திைய ெர6� ப�தியா$கி ஒ2 
வ�ர/ ந7ள:�$� ந7�ட ந7�டமா* ெவ�� எ6ைணய�/ ெபா;$க��. 
 

இ� பBைச கல3 ம��� உபேயாகி:� ெச*தா/ சீC பX�C எ�� ெபய3. பா3$க 
பX�C ேபாலேவ இ2$��. <�� கலைர?� மி$C ெச*� ைவ:தா/ சீஸி 
l�/C. �ழ ைதக1 ப�ற த நா1 ேபா�றவ�றி/ இ� ந/ல ஒ2 attractionஆக 
இ2$��.  
 


�%: எ5க1 வ 7��/ �ழ ைதக1 ப�ற த நா1 ேபா�, சாதா ைடம�� 
க�Cைசேய இ�ப� ந7ள:தி/ ெவ��� ெபாறி�ேப�.  
அ�பள� ெபா;$��ேபா�� அவ3கைள சா�ப�ட ைவ$க ந7ளமாகேவா 
"$ேகாணமாகேவா kitchen scissorsஆ/ ெவ��� ெபாறி:� ேமேல மிள�� ெபா� 
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Mவ� லKB,$� த2ேவ�.  
 

அ�:த� ைமதா cones ெச*யலா�. 
 

இ��� �வ�ய�/ பா3:�$ க��$ெகா6ட�தா�. ஆனா/ ெந��/ browse 

ெச*தேபா� இதி/ சில improvization ெச*�1ளைத பா3:ேத�. அைத?� ேச3:�B 
ெசா/கிேற�. 
ைமதாவ�/ ேகா� ேபால ெச*� ைவ:�$ெகா6டா/ ஒ2 வார� வைர ெகடா�. 
அதி/ ,6டைல ேபா�� த தா/ ஒ2 ��ைம... 
 

ைமதா cones ெச.�ைற: 
 

ேமேல ச�ப5கி� N�$� ெசா�ன "ைறய�ேலேய மா� தயா3 ெச*ய��. ஆனா/ 
கல3 ம��� ேவ6டா�. ேவ6�மானா/ ேகா�ைம மாவ�8� ெச*யலா�, 

எ�றா8� ைமதாவ�/ வ2� crispness இதி/ கிைட$கா�. 
 

மா� ப�ைச?�ேபா� ஓமேமா, ெவ1ைள எ1ேளா ெகாKச� ேச3$கலா�. ெத; �� 
ெத;யாம8மாக ெகாKசமாக கார�ெபா� 4ட ேச3$கலா�. 
 

cone ெச*ய ஒ2 ஆ3� ேப�ப3, ஏதாவ� magazine ேபால வழ வழெவ�� இ2$�� 
ேப�ப3 ேவ6��. ஒேர ைசCஸு$� ச�ரமாக (square) ெவ�� ைவ$க��. அைத 
ேவ3$கடைலகார� ெச*வ� ேபால ேகா� ேபால ,2�� ஒ2 ெச/ேலா tape 

ெகா6� ஓர5கைள ெர6� இட:தி/ ஒ�ட��. (பா3$க பட�) 
 

 
 

இ த ேகா� ேமேல ஏ�ற இற$கமாக இ2$��. ஒேர அளவ�/ ெவ��$ெகா6� 
அத� ேமேல ஒ2 அ8மின-ய� பாய�/லா/ ம�ப� ,2�ட��. ேமேல ெச/ேலா 
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tapeெகா6� ஒ��$ெகா6� ேமேல உ1ள எ$C�ரா ேப�பைர ேகா� உ1ேள 
திண�$க��. இ�ப� ப:� ேகா� ெச*� ைவ:தா/ ேபா��. 
 
 

இ த ேகா� ேமேல எ6ெண* தடவ� மாைவ ச�பா:தி ேபா/ இ�� அைத ேகா� 
ேமேல ,�றி ஓர5கைள சீராக ெவ�� எ6ைணய�/ ேபா��� ெபா;:தா/ ேப�ப3 
கழ6� வ�#�.  
 

ஆறிய�� இைத அ�:த� ெச*ய பய� ப�:தலா�. அ�:த ெச� cones 

எ6ைணய�A1 ெபா; � ெகா6�2$�� ேபா� ஆறின "த/ ெச� cones ேமேல 
ச�பா:திைய ஓ�டலா�. 
 

��C: ேகா� கரகர�பாக ெபா;ய ஒ2 ��. ேகா� ெவள-��ற:தி/ ஒ��ய மா� 
ெபா; த�� ெவள-ய�/ எ�:�வ��� அ�:த ேகாைன ெபா;$க��. ெகாKச� 
ஆறிய�� ஒ2 forkகா/ ெந�ப� ேகாைன எ�:�வ�டலா�. ம�ப� இ�ெனா2 
"ைற உ1�ற"� ேவக எ6ைணய�A1 ேபா�டா/ கரகர�பான ேகா� தயா3. 
 

(இ5ேக ஒ2 "$கிய$ �றி��. சில3 ப�;6�5 materialஐ எ6ைணய�/ ேபா�� 
சா�ப��வைத வ�2�ப மா�டா3க1, அவ3க1 foodgrade papers கிைட:தா/ அதி/ 
ெச*யலா�, அ/ல� �ழ ைதக1 craft ெச*ய பய�ப�:�� தி$ ேப�ப3 
உபேயாகி:� ெச*யலா�. ஒ2 "ைற ெச*தைத M$கி எறி �வ��� ஒLெவா2 
"ைற$�� �� ேகா� உபேயாகி$கலா�. ப:� பதிைன � ேகா� ெச*� 
ெகா6டா/ ேபா�ேம...) 
 
 

இன- இ த ேகாைன எ�ப� வ�த வ�தமாக ெச*கிறா3க1 எ�� ஆ�ைல�/ பா3:� 
ெத; � ெகா6டைத ெசா/கிேற�. பட"� ேபா��1ேள�. 
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இ� ;�ப� ேபால ெச*� 
ேகாைனB ,�றி ,��வ�.... 
 

   

இ� தி;ேபா/ தி;:� ேகாைனB ,�றி 
,��வ�... இைத Bake ெச*வ�� ஒ2 
"ைற.... 
 
 

ச�பா:திைய ;�ப� ;�பனாக ெவ�� 
அைத ேகாைன ,�றி ஓ��னா/ அ� 
ேகா� அ�$க�$காக வ த� ேபா/ 
இ2$��. ந�வ�/ சிறிய ஓ�ைட 
இ2 தா8� கவைல� பட 
ேவ6�யதி/ைல. நா� அதி/ 
அைட:�: தர� ேபாவ� ,6ட/தாேன, அ� கீேழ வ�#� அள� சி�னதாக 
இ2$கா�. 
 

இ�ெனா2 "ைற. இ� bake ெச*ய$4�ய�. மாைவ ச�பா:தியாக ெச*யாம/ 
கய�� அ/ல� தி; ேபால தி;:� ைவ$க��. அ த கய�ைற ேகாைன ,�றி 
,�றி$ெகா6ேட வ � ேமேல brushஆ/ எ6ெண* தடவ� bake ெச*யலா�. இத�� 
yeast ேபா��� ெபா5கிய மாைவ உபேயாகி$கலா�. எ6ெண* �ைற� எ�றா8� 
ெபா;�பதி/ உ1ள taste இதி/ கிைடயா�. 
நா� ெர6� "ைறய�8� ஒ2 ேகா� ெச*� ெபா;:�$ கா��?1ேள�. 
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variations: ேகா�கைள அள� சிறிதாக ெச*�ெகா6டா/ (மாவ�8� ெகாKச� 
ச3$கைர ெபா� ேச3:� ெச*யலா�) ,6ட8$� பதி/ Gems ேபா�ற மி�டா*க1 
ேபா��: தரலா�. 
 

ைமதா ப�Cக�C எ�� ஆர�ப�:ேத�, ைமதா பாCெக�Cஸி/ "�$கிேற�. 
 
Maida Baskets: 
 

இ� ெச*வ� மிக மிக ,லப�. மாைவ N;$� ேபா/ ப�ைசய��. preferably கார� 
உ�� ேபா��. ஒேர அள�1ள CU/ க�க1 அ/ல� �ழி$கர6�க1 ெவள-��ற� 
அ/ல� சி�ன சி�ன ட�ள3கள-� அ���ற� எ6ெண* தடவ� ைவ$க��. 
 

மாைவ ச�பா:தியாக இ�� ;�ப� ;�பனாக ெவ�� ைவ$க��. எ6ெண* 
தடவ�ன கி6ண�கைள கவ��:� ைவ:� ேமேல இ த ;�ப�கைள ��$� 
ெந�$காக (interlocking) ேபா�� ெகாKச� ைகயா/ அ#:தினா/ ஒ��$ெகா1>�. 
ைமதா cones ேபாலேவதா� எ�றா8� இ� CU/ கி6ண� எ�பதா8� அகலமா* 
இ2�பதா8� ச;யாக வ2�. 
 

இ�ப� ெச*த க�கைள ஒLெவா�றாக எ6ைணய�/ நிதானமாக சிவ$காம/ 
ெபாறி:� எ�$க��. 
 

��$� ெந�$காக ேபா�டா/ ஒ2 <5கி/ 4ைட ேபால இ2$��. உ1ேள 
,6ட/ ைவ:�$ ெகா�$கலா�. 
 

variations: �ைச� க� அ/ல� CN�C (மாவ�ைல ேபால எவ3சி/வ3 CN� 
கிைட$��, அத� ேம/ இ�ப� ஓ��னா/ அ� ஒ2 shape. ��� ட�ள3கள-/ 4ட 
ெச*� பா3$கலா�. பட:தி/ ஒ2 க� ம��� ஒ2 �ழிவான CN� ெவள-��ற� 
ம��� ஒ2 சி�ன ட�ள;� அ�பாக:தி/ ெச*� கா��?1ேள�. 
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ேஸா, இ த "ைற உ5க1 வ 7��/ நவரா:தி;$� மழைலக1 ப�டாள� கிள�ப� 
வ �வ��� எ�பதி/ ச ேதகேமய�/ைல.  
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Handy Homemades for Smart Homemakers! 
 

இெத�ன தைல��? 

 

…..அத�� "� ஒ2 வா3:ைத. இ6ேக உ�ளைவ எ� ெசாTத 
க4�ப(
�ெப�லா� இ�ைல. அ6ேக இ6ேக ப
 தைதH� பா1 தைதH� 
ெதா 2  தTதி9�கிேற�, அ�வளேவ... 
 

நா� கைடய�/ வா5�� சில "$கிய� ெபா2�கைள ைவ:� சில உண�க>$� 
,ைவh��ேவா�...அதி/லாவ��டா/ நம$� அ த உண� 2சி$கேவ 
2சி$கா�ேபா/ இ2$��. வ 7��/ அ த ெபா21 இ/லாவ��டாேலா, அ/ல� 
அ த� ெபா2ைள சில உண�கள-/ ம��ேம - அ��� �ைற த அளேவ 
பய�ப�:த "�?� எ�றாேலா, அ/ல� வ�ைல நம� ப�ெஜ��$�1ேள 
வராவ��டாேலா நா� அ த உண� வைககைள ெச*யேவ "ய�சி$க மா�ேடா�. 
 

அைவகைள நாேம வ 7��/ தயா;:�$ ெகா6டா/ மன�$�� தி2�தி, ெசல�� 
�ைற�, ேவ\� அளவ�/ ேவ\�ேபா� தயா;:�$ ெகா1>� வசதி எ�� 
எ/லா� கிைட$��. அ�ப��ப�ட சில தயா;��க>� அைத உபேயாகி:� 
ெச*ய�ப�� உண�கைள?� இ5ேக பா3$கலா�. "தலி/ Cottage Cheese அ/ல� 
chenna என�ப�� பன 73. 
 

Cottage Cheese / chenna / பன ;1: 

 

இைத வ 7��/ ,லபமாக �ைற த ெசலவ�/ ெச*யலா� எ�பேதா� அைத 
ெச*?�ேபா� கிைட$�� ேவ வா�ட3 வ 7ணாகாம/ அதி81ள ச:ைத?� 
உபேயாகி:�$ ெகா1ளலா�. வ 7��/ ெச*?� பன 7ைர ப�;�ஜி/ ைவ:� 
உபேயாகி:தா/ ஆ� மாத� வைர 4ட ெகடா�. ஆனா/ freezer/ ைவ:� 
உபேயாகி$கேவ6��. 
 

பன 73 ெச.�ைற: 
 

இத�� இ தியாவ�/ உ1ள சாதா கவ3 பா/ ேபா��. அதிக� fat உ1ள fullcream milk 

உபேயாகி$க ேவ6�மானா/ ெகாKச� dilute ெச*�ெகா1ள��. ப,�பா/ 
கிைட:தா/ மிக�� ந/ல�, ச:�$� ச:�� கிைட$��. 
 

"தலி/ பாைல கா*Bச ேவ6��. கா* � ெகாதி$��ேபா� (ெபா5கவ�டாம/ 
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கிளறி$ெகா6ேட இ2$கேவ6��) ஒ2 ேடப�1CN� white vinegar எ�:� அதி/ 
ஒ2 அைர ேடப�1CN� த6ண73 கல � பாலி/ ெகாKச ெகாKசமாக 
ேச3:�$ெகா6ேட வர��. பா/ தி; � ேபா�� வைர வ�ன-க3 ேச3$க ேவ6��. 
பா/ தி; த உடேனேய அ��ைப அைண:� வ�ட��. 
 

இ�ேபா� பாலி� ெகாதிநிைல (temperature)ைய alter ெச*ய ேவ6��. அ�ேபா�தா� 
பன 73 ச;யாக$ கிைட$��. அத�� அைர க� அள� plain water கல$க ேவ6��. 
இ த ந7ைர ஒ2 ச/லைடய�/ ெம/லிய �ண�ைய வ�;:� அதி/ வ� க�ட��. 
தி; த பா/ �ண�ய�8� ேவ வா�ட3 கீேழ?� எ�� ப�; �வ���. �ண�ைய 
<�ைட ேபால க�� excess water ஐ ப�ழி � (ைக ,டாம/ ஜா$ரைதயாக ெச*ய 
ேவ6��) அ த <�ைடைய அ�ப�ேய �ள-3 த ந7;A1 அமி�:தி ம�ப� 
ைககளா/ ப�ழி � வ�ட��. 
 

இன- இ த <�ைடேய ஒ2 த��/ ைவ:� ேமேல கனமான ஒ2 த�� ைவ:� 
அத� ேமேல ேவெறா2 கனமான பா:திர� அ/ல� அ�மிைய ைவ$க��. 
ெகாKச� சா*:� ைவ:தா/ ந73 ெவள-ேய��. இ த "ைறய�/ ெச*?�ேபா� 
பன 73 ெக���பட வா*�� உ6�. இேத ேபா/ ெர6� மண� ேநர� ைவ:தி2 தா/ 
பன 73 ெர�. 
 

எLவள� ெவய�� ைவ$கிேறாேமா அLவள� C<:தாக கைடய�/ வா5கிய� 
ேபாலேவ கிைட$��. ெவய�� படாத ஓர5கள-/ ெவ��� இ2$��. ந�வ�/ 
C<:தாக உ1ளவ�ைற cubesஆக க� ெச*� ெகா6� ஓர5கைள உதி3:� 
உபேயாகி$கலா�. 
 


�%:  
 

soft பன 73 ேவ6�� எ�றா/ இ�ேபா� மா3$ெக��/ பன 73 ெச*ய பய�ப�� 
ஓ�ைட� பா:திரேம கிைட$கிற�. அத� ேமேல ஒ2 <�?� உ6�, 

அைத$ெகா6� அ":தி ைவ:� ெர6� மண� ேநர� கா:தி2 தா/ soft பன 73 
கிைட$��. 
 

ந�றாக ஆறி ெக���ப�ட�� உடேன க� ெச*யாம/ அைர மண� ேபால 
ப�;�ஜி/ ைவ:தி2 � ப�ற� சி� சி� cubesகளாக க� ெச*ய��. இன-�� 
ெச*வதாக இ2 தா/ அ�ப�ேய உதி3:� ைவ$கலா�. சில வைக உண�க>$� 
ப�;�ஜி/ ைவ:� ெக���ப�:தினா/ �2வ� உபேயாகி$கலா�. இ�ப� �2வ 
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ேவ6�ய�2 தா/ ேமேல ந/ல கனமான பா:திர:ைத ைவ�ப� நல�. 
 

றி��:  

 

வ ;	
� வ(ன�க1 இ�ைல எ�றா� சி	�� ஆசி	ைட ெகாPசமாக ந;1 வ(	�� 
கைர 2 பாைல தி��க உபேயாகி�கலா�. 
 

வ(ன�க9� இ�ைல, சி	�� ஆசி	�� இ�ைல எ�றா� ெலம� ஜூைச 
உபேயாகி 2 பாைல தி��கலா�. அ2 எ�ப
 எ�� ெச.�ைறைய� 
பா1�கலாேம. 
 

ஐ � க� பாைல கா*Bச��. ெகாதி$��ேபா� அ��ைப மிதமாக (medium 

heat)ைவ:� அதி/ ஒ�றிலி2 � ெர6� ேடப�1CN� வைர எ8மிBைச சாைற 
பா/ தி;?�வைர கல �ெகா6ேட வர��. பாலி� த�ைம$� ஏ�ப எ8மிBைச 
சாறி� அள� மா�ப��. பா/ தி;யவ�/ைல எ�றா/ இ�A� ெகாKச� சா� 
கல தா/ தி; �வ���. பா/ தி; த�� ேமேல ெசா�ன ெச*"ைறய�� ப� 
ெச*ய��. இ�ப
 எMமி8ைச சா� பய�ப� தி ெச.ய�ப�� பன ;�� /ைவH� 
அதிக�, shelf life � அதிக�. 

 

��C:  
 

1. soft பன 73 ேவ6�மானா/ பா/ ெகாதி:த�� அ��ைப அைண:�வ��� ெகாKச 
ேநர� உ1ேள உ1ள ஆவ� ெவள-ேய��வைர கர6�யா/ 
கல �ெகா6�2 �வ��� ப�ற� ெலம� ஜூC ேச3$கலா�. 
 

2. வ�:த பன 7ைர அதி81ள ந73 "#$க ைகயா/ ப�ழி � எ�:�வ�டாம/ 
ெகாKச� ெபா�ைமயாக இ2 தா/ soft பன 73 கிைட$��. 
 

3. வ�ன-க3, சி�;$ ஆசி�, ெலம� ஜூC எ��மி�றி ெவ�� உ�� கல த 
தய�ைர?� உபேயாகி:� பன 73 ெச*யலா�. 
 

4. பன 7ைர அதிக� உபேயாகி�பவ3க1 வ 7��/ பன 73 ெச*த�ட� cubesகளாக க� 
ெச*� ெகாKச� ெந*ய�/ shallow fry ெச*� freezer/ ைவ:�$ெகா6டா/ ச�ஜி 
ெச*?�ேபா� அ�ப�ேய எ�:� உபேயாகி$கலா�. 
 

5. பைழய பன 73 ேவ6டா� fresh பன 73 தா� ேவ6�� எ�றா/ அைத ெகாKச� 
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ெவ ந7;/ "$கி எ�:தா/ அ�ேபாதா� ெச*த� ேபால கிைட$��. 
 

6. கி;/ அ��ப�/ ெச*?� சில ெரசி�ப�$க>$� பன 73 ெச*வதாக இ2 தா/ பா/ 
தி;?�ேபா� ஒ2 CN� ைமதாைவ ேச3:� ேமேல ெவய�� ைவ:� ெச*யலா�. 
 

7. இ5ேக இ�ெனா2 �றி��: 
 

ஒ9 ேவைள நா� ெச.ய�ேபா� 
Xஷி� ெபாறி த பன ;1 ேதைவ எ�றா� 
அ�ப
ேய க	
யாக ப(�	ஜி� ைவ தி9T2வ(	� அைத தாராளமாக எ4ெண. 
அ�ல2 ெந. வ(	�� ெபா� தா@ேபா� ெச.2 ப(ற cubes களாக க	 
ெச.யலா�. 
 

ேமேல ெசா�ன "ைறக1 எ/லாேம foolproof methods தா�. ைத;யமாக ெச*யலா�. 
 

��கிய� றி��: 
 

பா/ தி; த�� வ�க��ய த6ண7ைர கீேழ ெகா�ட ேவ6டா�. பாலி/ உ1ள 
ைவ�டமி� ச:� ெமா:த"� அதி/ தா� உ1ள�. �ேராU� உ1ள ச$ைகைய 
நா� ப:திரமாக எ�:� ைவ:�வ��ேடா�. இன- ைவ�டமி� ச:ைத வ 7ணா$காம/ 
எ�ென�ன ெச*யலா� எ�றா/, 

 

1. �ழ��, ரச�, 4��, R� ேபா�றவ�றி/ ந72$� பதி/ இ த ேவவா�ட3 
உபேயாகி$கலா�. 
2. ச�பா:தி ெச*வதாக இ2 தா/ மா� ப�ைசய இ த ந7ைர உபேயாகி$கலா�. இ த 
"ைறய�/ ெச*?� ச�பா:தி மிக மிக மி2�வாக வ2�. ச�பா:தி?� ,ைவயாக 
இ2$��. 
3. Pizza மா� அ/ல� bread மா� ெச*ய�� உபேயாகி$கலா�. 
4. அ/ல� இ த ந7ைர ferment ஆன�� ம�ப� பன 73 ெச*ய வ�ன-க3 ேபா/ 
உபேயாகி$கலா�. 
 

அ� 2 Chef Harpal Singh ெசா�M� �8 பன ;1 ெச.ேவா�. 
 

இவர� கண$� அ2ைம, அேதேபால பா3$க�� இ த பன 73 ெமா# ெமா#ெவ�� 
உ1ள�. 
 

ஒ2 லி�ட3 full cream பா8$� 100 ml fresh cream ேச3:� பாைல கா*Bச ேவ6��. 
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ஒ2 லி�ட3 பா8$� 40ml வ�ன-க3 ேதைவ. நிைறய icecubes அ/ல� ெப;ய 
ெபௗலி/ 4/ வா�ட3 ேவ6��. 
 

பா/ கா* த�� வ�ன-கைர வ��� பாைல: தி;$கேவ6��. பா/ தி;யவ�/ைல 
எ�றா/ இ�A� ெகாKச� வ�ன-க3 ேச3$கலா�. பா/ தி; த�� நிைறய icecubes 

அ/ல� icewater ேச3$க ேவ6��. இ� பன 7;/ உ1ள �ேராU� ெக���படாம/ 
த�$�மா�. 
 

ஒ2 ம/ ம/ �ண�ய�/ (cheese cloth எ�� மா3ெக��/ கிைட$�� அ� 
கிைட:தா/ வா5கி உபேயாகி$கலா�) வ�க�� ேமேல ெவய�� ைவ$க\�. இவ1 
ெசா�M� 
�, ஒ9 லி	ட1 பா� எ� தா� ஒ9 கிேலா வைர ெவய(	 
ைவ�கலா�.  
 

ெர6� மண� ேநர� கழி:� எ�:� அ�ப�ேய த6ண 7;/ ேபா�� ப�;�ஜி/ 
ைவ$கAமா�. ெபா;:தா/ பன 7;/ உ1ள �ேராU� ேபா*வ��� எ�ப� இவ3 
க2:�. அேத ேபால ெரா�ப ேநர� பன 7ைர ெவள-ய�/ expose ெச*வதா/ ெவள-ய�/ 
dark கல3 வ �வ���, அத�காக�� த6ண 7;/ ேபா�� ைவ�ப�. 
 

பன ;1 உபேயாகி 2 ெச.ய�ப�� சில உண0க�: 
 

ச;, இ த பன 7ைர உபேயாகி:� எ�ென�ன ெச*யலா� எ�� ஒ2 quick look. 

 

1. உதி3:த பன 7ைர ைவ:� Cவ 7�C ெச*யலா�. 
 

2. பாயச:தி/ ேபாடலா�. பன 73 பாயச:�$� இ6ேக கிள-$ ெச*ய��. 
 
 

3. ச�பா:தி ந�வ�/ stuff ெச*யலா�. உ��, வ�ைத ந7$கிெபா�யாக ந�$கிய பBைச 
மிளகா*, ெபா�யாக அ; த ெகா:தம/லி தைழ ேச3:� உதி3:த பன 7;/ கல � 
ச�பா:தி ந�வ�/ ைவ:� stuffed பன 73 பரா:தா ெச*� சா�ப�டலா�. ெவ5காய� 
ேவ6�மானா8� ெபா�யாக ந�$கி ேச3$கலா�. 
 

4. எ த வ�த ச�ஜி ெச*தா8� ேமேல பன 7ைர (cubes) ேச3:�வ��டா/ அ� 
;Bசாகிவ���. 
 
 

5. Fried rice ெச*?� ேபா� ேமேல பன 7ைர�(cubes) ேபா�� <� ைவ:�வ��டா/ 
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மசாலா flavour பன 72$�1 இற5கி ,ைவைய$ 4���. 
 

6. இ� எ/லா2$�� ப��:தி2$��. பன ;1 
�கா on தவா – அைர க� தய�;/ உ��, 

மKச1 M1, மிளகா* M1, தன-யா M1, இKசி N6� வ�#�, �தினா M1 அ/ல� 
�தினா வ�#�, சா� மசாலா M1, ெர6� ெசா�� ெலம� ஜூC எ/லா� ேபா�� 
கல$கி அதி/ பன 73 �6�க1, வ�ைத ந7$கி cubesஆக ந�$கிய த$காள- ம��� 
�ைடமிளகா* �6�க1, ெவ5காய: �6�க1(எ/லா� பன 73 ைசC$� க� 
ெச*தா/ ந/ல�) ேபா�� அைர மண� marinate ெச*ய��. அைர மண� ேநர� 
கழி:� எ/லா� மசாலா தய�;/ ஊறிய�2$��. ஒLெவா2 toothpick$�� ஒ2 
த$காள- �6�,ஒ2 capsicum �6�, ஒ2 ெவ5காய: �6�, ஒ2 பன 73 �6� 
எ�� வ;ைசயாக$ �:தி ேதாைச தவாவ�/ எ6ெண* வ��� நா8 �ற"� 
தி2�ப�: தி2�ப�� ேபா�� shallow fry ெச*� சா�ப�டலா�. வ 7��/ வ�2 தாள-க1 
வ2�ேபா� "�ேனேய இைத ெச*� ைவ:தி2 தா/ ,லபமாக 
ெச*�வ�டலா�. அ�ல2 pizza ேம� இTத பன ;1 
�கா topping ெச.2 ஓவன�� 
ைவ 2 bake ெச.2 சா�ப(டலா�. இ�ப
 சா�ப(�வ2 ெப6கE�M� 
ெட�லிய(M� ப(ரபலமா�. 
 

மசாலா பன ;1: 

 

 
 
இ த பட:தி/ மசாலா பன 72ட� whey water� உ1ள�. 
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ேமேல ெசா�ன பன 7;/ Cவ 7�C ெச*யலா� எ�றா/ இைத ைவ:�$ெகா6� 
சில side dishes ெச*யலா�. நம$� ேதைவயான spices ேபா�� ெச*தா/ ேநர�யாக 
பன 73 tikka மசாலாவ�/ உபேயாகி$கலா�. பா3�� எ�றா/ Cடா3�ட3 ேபால 
அ�ப�ேய சா�ப��வ�� ந�றாக இ2$��. 
 

மசாலா பன ;1 ெச.�ைற: 
 

ேமேல ெசா�ன பன 73 ெச*"ைறய�/ உ5க>$� வ�2�பமானைத 
ேத3 ெத�5க1.  
 

சிறி� உ��, கார:�$� ேதைவயான பBைச மிளகா* (வ�ைத ந7$கி மிக�� 
ெபா�யாக ந�$க��), ெகா:தம/லி தைழக1 ேச3:� பா/ ெகாதி$��ேபா� 
கல � ெலம� ஜூைச ேச3:� பன 73 ெச*� ெகா6டா/ மசாலா பன 73 ெர�. 
 

பாைல curdle ெச.ய ெலம� ஜூைச உபேயாகி தா� மசாலா பன ;1 /ைவ 
அதிக���. 
 

றி��:  
 

பன 72$� spices$� பதி/ Rosemary, chives, thymes ேபா�ற Italian herbs 4ட உபேயாகி:� 
ெச*யலா�. 
 

மசாலா பன 73 உபேயாகி:� ெச*ய�ப�� சில உண�க1: 
 

1. மசாலா பன 7ைர உதி3:தா/ ச�பா:தி$� stuffings ெர�ேம�டாக கிைட$��. 
 

2. ெர6� ப�ர� slices அ/ல� ஒ2 bunைன இர6டாக ெவ�� ந�வ�/ ெடாமாேடா 
slice, cucumber slice, lettuce இைலக1, ந7ளமாக ெவ��ய மசாலா பன 73 �6ட5க1 
எ�� ைவ:� சா�ப�ட Burger ேபால ெஹவ�யான breadfast கிைட$��. ப�ர��ட� 
அதிக spices ெகா6ட பன 72� raw veg slices� ந/ல combination ஆக இ2$��. 
 

3. பன 73 Fritters எ�ற ெபய;/ cubesகளாக க� ெச*யாம/ finger chips$� ேபா/ க� 
ெச*� ஒ2 ப5� ைமதா�� அைர ப5� cornflour� ேச3:� உ��, கார:�$� 
மிள�: M1 ேபா�� பTஜி மா� ேபால$ கல �, அதி/ ேதா*:� எ6ைணய�/ 
ெபாறி:� evening snackஆக ெச*யலா�. இ� பா3$க ெவ>�பாகேவ இ2$��. 
ஆனா/ உ1ேள spicyஆக இ2$��. 
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4. மசாலா பன ;1 சால	: கார�, ெவ1ள;$கா*,மா5கா* <�ைற?� 
�2வ�$ெகா1ள��. எ/லா �2வ8� equal measure இ2$க\�. த$காள-, 
�ைடமிளகா*, ெவ5காய� ெபா�யாக ந�$க��. இ��� ஒேர அளவ�/ 
இ2$க\�. இதAட� மசாலா பன 7ைர?� 2சி$� ஏ�ற உ�ைப?� ெகா:தம/லி 
தைழகைள?� கல � ேமேல ஒ2 CN� olive oil வ�ட��. உ5க1 சால� ெர�. 
பன 7;/ உ1ள கார� ேபாதா� எ�றா/ பா�;கா எ�ற வற�டாக வ�:த சிவ�� 
மிளகாைய ைகயா/ crush ப6ண� ேச3$கலா�. 
 
 

pizza cheese: 

 
 
 

pizza ெச*ய ேவ6�� எ�றா/ அத�� topping ஆக pizza cheese என�ப�� Mozzarella 

cheese இ/லாவ��டா/ எ�ப�? இ த Mozzarella cheese எ�ப� இ:தாலிய�/ 
எ2ைம�பா/ ெகா6�� அெம;$காவ�/ ப,�பாலி8� ெச*ய�ப�கிறதா�. 
Youtube/ அ� எ�ப� ெச*ய�ப�கிற� எ�� videos இ2$கி�றன. வ ;	
� அத@ 
ஒ9 alternative, அ�ல2 Mozzarellaைவ வ(ட /ைவயானதான ஒ9 cheese ெச.2 
ெகா�A� �ைறைய� ப�றி இ5ேக ெசா/கிேற�. அைத?� வ 7��/ உ1ள 
ெபா2ைள$ ெகா6ேட ெச*� பா3$கலாேம? 

 

pizza cheese ெச.�ைற: 
 

Unsalted Butter 50 gms எ�றா/ Homemade Paneer அ/ல� cottage cheese 50 gms ேதைவ. 
 

ெவ6ைணைய ந�� ெக���ப�� வைர?�, பன 7ைர firm ஆ�� வைர?� freezer/ 
ைவ$க\�. 
 

பன 73 ெப;ய க��யாக இ2 தா/ சி�ன cubesகளாக க� ெச*�ெகா1ள��. 
 

ெவ6ைணைய?� அ�ப�ேய cubesகளாக க� ெச*� ைவ$க��. 
ஒ2 மி$சிய�/ ெர6ைட?� ேபா�� slowவாக blend ப6ணA�. 
 

ந/ல C<: ஆ��வைர ந�ந�ேவ ஒ2 spatula வா/ கல � blend ெச*ய��. 
 

உ5க1 pizza cheese தயா3. இைத ம�ப� freezer/ ைவ:� firm ஆ$க\�. 
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அ�ேபா�தா� pizza ேமேல �2வ� ேச3$க "�?�. அத�� ஒ2 rectangular 

ப�ளாC�$ containerஐ உ1ேள cling film ஆ/ line ெச*� இ த ெவ6ைணைய ேக� 
இ/லாம/ அைட:� ெக��யா�� வைர freeze ெச*ய��. 
 

<�� அ/ல� நா�� மண� ேநர:தி/ ெர� ஆகிவ���. 
 

இTத pizza cheeseஐ எ�ப
 உபேயாகி�ப2? 

 

pizza ெச*த ப�� (pizza base கைடய�8� வா5கி ெச*யலா�,அ/ல� அைத?� 
வ 7��ேலேய தயா3 ெச*யலா�) ேமேல sauce, vegetables அவரவ3 வ�2�ப�ப� arrange 

ெச*� இ த cheese ஐ: �2வ� ேச3$க��. தவாவ�/ pizza ெச*தா/ �2��ேபா� 
(pizza Rடாக இ2 தா/ ெவ6ைண உ2�� எ�பதா/) ெகாKச� த1ள- ைவ:� 
�2வலா�. Mozzarella cheese ஐ வ�ட இ� ,ைவய�/ ந�றாக இ2$��. 
 

Homemade மி��ெம.	: 
 
 

இ த "ைறைய தன- தி;ய�8� த �1ேள�, இ5ேக ம�ப� ெசா/கிேற�.  
இ�ேவ ஒ2 இன-�� ேபால இ2$��. இைத உபேயாகி:� ேவெற�ன ப6ண? 

அ�ப�ேய சா�ப�டலாேம? 
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பா� ப0ட1 ைவ 2 மி��ெம.	 ெச.H� �ைற: 
 

பா/ப�ட3 ைவ:� ெச*வதாக இ2 தா/, ஒ2 க� த6ண 7;/ (க� எ�ப� 
அவரவ3க1 வ�2�ப�ப� வ 7��/ உ1ள கி6ண:திேலேய எ�$கலா�) ெர6� க� 
ச3$கைர ேச3:� ெகாதி$க வ�ட��. 
 

ச3$கைர கைர த உடேனேய ெர6� ேடப�1CN� ெவ6ெண* ேச3:� 
உடேனேய ெர6� க� ஏதாவ� ஒ2 brand பா/ ப�டைர ேச3:� பர பரெவ�� 
க��ய��றி கல$க��. அ��ைப அைண:�வ�ட��. ேவ6�மானா/ மி$சிய�/ 
ஒ2 "ைற பX� ெச*யலா�. அ/ல� handbeater இ2 தா/ R��ேலேய பX� 
ெச*யலா�. எ��� ேவ6டா� எ�றா/ ெப;ய fork கர6� ெகா6� 
க��ய�/லாம/ கல � ஆறிய�� ஒ2 container$� மா�றி ப�;�ஜி/ ைவ$கலா�. 
ப:� நா1 வைர ெகடா�. ேதைவ�ப��ேபா� ேதைவ�ப�� அள�$� 
ெச*�ெகா1ளலா�. 
 

ப(ர0� /க�� மி��ெம.	 ெச.H� �ைற: 
மி��ெம.	ைட refined sugar� பதி� Raw sugar/Brown /க�� ெச.ய �
Hமா 



 

www.penmai.com  110 

 

KASRI66’s @ Chitra’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

எ�� ஒ9 ேதாழி ேக	
9Tதா1. ெச.2 பா1 2 வ(	� ெசா�கிேற� எ�ேற�. 
இ6ேக அTத பட� ேபா	
9�கிேற�. 
 

   

 

Brown sugar use ப4ண(னா� கல1 டா1�காக வ9கிற2. இன���� அதிக� 
எ�பேதா� சாதா ச1�கைரைய வ(ட ெரா�ப loose consistancy� வ9கிற2 
எ�பதா� அ2 ெக	
�ப�� அள0 நா� பா� ப0ட1 ேச1 ேத�. பா� ப0ட�� 
உ�ள இன���� ேச1Tததா� ெரா�ப இன��கிற2. இைத நா� oats கPசிய(M� Z 
ேபா��ேபா2� உபேயாகி�கிேற�.  

 

பாலி� மி��ெம.	 ெச.H� �ைற: 
 

பா/ ப�டெர/லா� கிைடயா�, பாலி/ ெச*ய "�?மா எ�பவ3க>$�: 
 

ஒ2 நா� C�$ வாணலிய�/ (ெகாKச� அகலமாக இ2 தா/ ந/ல�, பா/ 
ெபா5க இட� இ2$��) அைர லி�ட3 பா8ட� ஒ2 க� ச3$கைர ேச3:� சி�மி/ 
ைவ:� கிள�5க1. ெபா�ைம இ/லாவ��டா/ "தலி/ ெப;தாக ைவ$கலா�. 
ஆனா/ அதிக ேநர� எ�$கா� எ�பேதா� ;ச/� ந�றாக வர\� எ�றா/ 
ெகாKச� ெமன$ெகடலாேம... 
 

ச3$கைர ந�றாக$ கைர � ெகாதி$��ேபா� பாலி/ கல3 ெகாKச� மKசளாக 
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மா��. இ� ச3$கைர caramalize ஆவத� அறி�றி. ெகாKச� ெகாKசமாக caramalize 

ஆவத� வாசைன வ2�. பா8� ,25��. ெக��யாக ஆன�� ஒ2 pinch ேசாடா 
உ�� (baking soda) ேபாட��. உடேன Pைர:� ெவ>:� அட5��. அ��ைப 
அைண:�வ�ட��.  
 

ெகாKச� ஆறிய�� ச;யான பத:தி/ ெவள-3 மKச1 நிற:தி/ மி/$ெம*� 
கிைட$��. அைர லி�ட3 பா8$� ஒ2 க� ச3$கைரயா? எ�றா/ பா8� 
ச3$கைர?� equal proportion/ இ2$கAமா�. 
 

மி��ெம.	 ைவ 2 ெச.H� சில இன����க�: 
 

1. பா/ �ைறவாக இ2 தாேலா பாயச� ந73:�� ேபானாேலா இைத ெகாKச� 
ேச3$கலா�. 
 

2. கார� ேபா�ற ஹ/வா$கள-/ உபேயாகி$கலா�. 
 

3. சில வைக burfi, ல�j$க1 ெச*ய உபேயாகி$கலா�. 
 

4. எ5க1 ஊ;/ கிைட$�� Teh Tarik எ�ற U ேபாட இைத உபேயாகி$கலா�.  
 

ேகாயா எ�கிற mawa எ�கிற ச1�கைர இ�லாத ேகாவா: 
 
 

சில வைக Cவ 7�,$� இ� அவசிய� ேதைவ. ெத�ன- தியாைவ வ�ட வட$கி/ 
இைத அதிக� உபேயாகி�ப3. 
 

பாைல எ��� ேச3$காம/ ைக வ�டாம/ கிளறி$ெகா6ேட இ2 � பா/ ந7ேர 
இ/லாம/ ெக��யாகி ேகாவா பத:தி/ ,25�� வைர ைக வ�டாம/ கிளறி 
ெச*தா/ ச3$கைர இ/லாத ேகாவா ெர�. இைத வட$கி/ khoya எ��� mawa 

எ��� ெசா/8வா3க1. இைதெய/லா� ெச*ய ேநர"� இ/ைல, ெபா�ைம?� 
இ/ைல நம$� எ�பதா/ ஒ2 short cut method பா3�ேபா�. இைத?� நா�� 
"ைறகள-/ ெச*யலா�. யா2$� எ� வசதிேயா அைத ெச*�ெகா1ளலா�. 
 

பா� ப0ட�� ச1�கைர இ�லாத ேகாவா ெச.H� �ைற - 1: 

 

ெர6� க� (2 cups) பா/ ப�டைர ஒ2 ெபௗலி/ எ�:� ைவ$க��. 
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கா/ க� (1/4 cup) பா8ட� 3 teaspoon ெந*ைய$ கல � கா*Bச��. பா/ கா* � 
ெகாதி:த�� இற$கி பா/ ப�ட;/ ெகா�� ஒ2 whisk அ/ல� forkஆ/ கிளறி 
வ�ட��. பா/ ப�ட3 பா8ட� ேச3 � N; மா� ேபால ெக��யா�� வைர பா/ 
ேச3$கலா�. அதிக� ேபால: ெத; தா/ நி�:திவ�ட��. ெரா�ப ெக��யாக 
உ1ள� ேபா/ இ2 தா/ ஒ2 CNனா/ பா/ இ�A� ெகாKச� ெதள-:� 
ப�ைசய��. இ� ஒ2 "ைற. 
�லா� ஜா"� ேபா�றைவ ெச*?�ேபா� ேகாவாைவ உதி3:� மா� தயா;�ப3. 
அ� ேபா/ ெச*ய ேவ6�� எ�றா/ ஒ2 க� பா/ ப�டைர ம��� பா/+ெந* 
கலைவ ெகா6� ெக��யா$கி ேமேல இ�ெனா2 க� பா/ ப�டைர ேச3:� 
ைகயா/ ப�சிறி வ�ட ேவ6��. இ� bread crumbs ேபா/ இ2$��. இைத 
ச/லைடய�/ ஈர அ;சி மாைவ ைகயா/ ேத*:� ேத*:� சலி�ப� ேபால 
அ#:திவ��டா/ கீேழ மண/ ேபா/ வ�#�. இ� இ�ெனா2 "ைற.  
 
 

Condensed மி��(மி��ெம.	) ெகா4� ேகாவா ெச.H� �ைற - 2: 

 
 

மி/$ெம*� உ1ளதா/ இ த "ைறய�/ ெச*?� ேகாவா இன-�� உைடய�. 
இைத ஹ/வா, burfi ேபா�றவ�றி�� உபேயாகி$கலா�. இன-�� உ1ளதா/ ேபா�� 
ச3$கைர அளைவ ெகாKச� �ைற:�� ேபாட��. 
 

இன- ெச.�ைற: 
 

ஒ2 க� பா/ ப�ட;/ நா8 ேடப�1CN� மி/$ெம*� ேச3:� கல$க��. இ�லி 
மா� ேபால வ2� வைர மி/$ெம*� கல$கலா�. அதிக ப�ச� 6 ேடப�1CN� 
வைர ேதைவ�ப��. இ�லி மா� ேபா/ ஆன�� ஒ2 microwave proof ெபௗலி/ 
ெகா�� ஒ2 நிமிட� high/ ைவ:� எ�$க��. 
 

மJ6�� ஒ2 "ைற கிளறி� பா3$க��. ெதா�டா/ ைகய�/ ஒ�டாம/ வர 
ேவ6��. ெகாKச� ஆறிய�� sticky எ�� ேதா�றினா/ இ�A� அைர நிமிட� 
microwave ப6ணலா�. ந�றாக ஆறிய�� ப�;�ஜி/ ைவ:� எ�:தா/ �2�� 
பத� வ2�.  
 

இைத உபேயாகி:� இன-��க1 ம��மி�றி சில வைக gravy 4ட ெச*யலா�. 
Recipe கைடசிய�/ ெசா/கிேற�. 
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ப(ெரX கிQ� உபேயாகி 2 ச1�கைரய(�லாத ேகாவா ெச.H� �ைற -3: 

 
 

இ� ெகாKச� Gooey ைட�. ெகாசெகாச�A ஒ��$��. chikna khoya எ�� 
ெசா/வா3க1. �லா� ஜா"�, ஹ/வா ேபா�றைவ ெச*யலா�. 
 

ெச.�ைற: 
 

ஒ2 க� ப�ெரZ கிH�, ஒ�றைர க� பா/ ப�ட3, ெர6� ேடப�1CN� ெந* 
<�ைற?� கல � ெர6� நிமிட� ைம$ேராேவL ெச*தா/ chikna khoya ெர�. 
 

அ/ல�, இ�ெனா2 வ�த:தி8� ப�ெரZ கிH� உபேயாகி:� ெச*யலா�. ஒ�றைர 
க� பா/ ப�ட;/ 1/3cup கிH� ேச3:�$ கல � ெகா6� ைம$ேராேவL 
இ/லாதவ3க1, இ�லி: த��/ ைவ:� ப:�, பதிைன � நிமிட5க1 ேவக 
வ�டலா�. இ� ைகய�/ ஒ�டாம/ அழகாக வ2�. இைத உபேயாகி:� நிைறய 
இன-��$க1 ெச*யலா�. 
 

Ricotta cheese என�ப�� fresh cheese கிைட:தா/ அைத ைவ:�� ச3$கைர இ/லா 
ேகாவா ெச*யலா�. இத� ,ைவ ெகாKச� ேவ�ப��2$��. 
 

Ricotta cheese ைவ 2 ெச.H� khoya – 4: 

 

இ த cheese ஒ2 வைக soft cheese. இ� கிைட:தா/ ஒ2 can cheeseஉட� ஒேரெயா2 
ேடப�1CN� ெந* ேச3:� அ��ப�/ non stick pan/ அதி81ள water content ,25�� 
வைர கிளறினா/ slight yellow கல;/ ைக$� ஒ�டாத khoya தயா3. Cவ 7�C 
ெச*ய�� உபேயாகி$கலா� இைத, gravy ெச*வத��� உபேயாகி$கலா�. 
 

றி��: இ5ேக Ricotta cheese எ�� ெசா/லிவ��ேட�. இ� ஒ2 Italian cheese. இ� 
கிைட$காவ��டா/ நாேம வ 7��/ அைத?� தயா3 ெச*� ெகா1ளலா�.  

 

Ricotta cheese ெச.�ைற: 
 

ஒ2 லி�ட3 பாைல காய ைவ:� அதி/ ஒ2 க� தய�ைர ேச3:� அ��ைப 
அைண:�வ�ட��. பா/ தி; � whey water ெதள-?� வைர disturb ெச*யாம/ 
ைவ$க��.  
 

whey ப�; த�� ஒ2 cheese cloth அ/ல� ம/ம/ �ண�ய�/ வ�க�� ஒ2 மண� 
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ேநர� அ�ப�ேய ைவ:தி2 தா/ ேபா��. �ண�ய�/ soft cheese உ2வாகிய�2$��. 
இ� பா3$க crumbled cheese ேபால உதி;யா* இ2$��. ேதைவயானைத எ�:த� 
ேபாக மJதிைய airtight ஜா;/ freeze ெச*ய��. இ� நிைறய இ திய இன-�� 
வைகக>$� பய�ப��. 
 

ேகாயா ேதைவ�ப�� சில ெரசி�ப(�க�: 
 

1. நிைறய இன-��க1 ெச*யலா� எ�றா8� சி�ப�1 ஆன ஒேரெயா2 Bournvita 

ேக� ெசா/கிேற�. ப:� பன-ெர6� " தி;கைள வ�:� ெபா�ெச*� 
ைவ$க��. ஐ�ப� கிரா� ேகாவாைவ (,மாராக <�� ேடப�1CN� ேகாவா) 
உதி3:� ைவ$க��. ஒ2 க� ெந*ய�/ ஒ2 க� ைமதாைவ ேச3:� ேராC� 
ெச*�ெகா1ள��. ஒ2 heavy bottomed பான-/ ெர6டைர க� ச3$கைர ேச3:� க�ப� 
பா� ைவ:� பா� வ த�� வ�:த ைமதாைவ$ ெகா�� அ��ைப 
அைண:�வ��� கிளற��. ெகாKச� ெக��யா��ேபா� " தி; ெபா�, ேகாவா, 

ஒ2 க� Bournvita எ/லா� ேச3:� கிளறி ,26� வ த�� ெந* தடவ�ன த��/ 
ெகா�� வ�/ைலக1 ேபாட��. பாகி� R��ேலேய ெச*�வ�டலா�. ெரா�ப�� 
,லபமான ஒ��. Bournvita இ/லாவ��டா/ <�� ேடப�1CN� ேகாேகா ப�ட3 
ேச3$க��. 
 

2. Kaju khoya Gravy: இ� ெரா�ப ;Bசான�. ெப;யதாக ெத; தா8� ,லபமாக 
ெச*�வ�டலா�.  
ெர6� ெவ5காய�, ேதைவயான பBைச மிளகா*, இKசி, N6� ேச3:� கா/ க� 
தய�3 ேச3:� ைநசாக அைர$க��.  
ெர6� ப�� அ/ல� அைர க� "# " தி;ைய ெந*ய�/ ெபாறி:� எ�:� 
ைவ$க��. 
மJதி உ1ள ெந*ய�/ ப�ைட, லவ5க� ேபா�ற மசாலா சாமா�கைள வ�:� 
அைர:த கலைவைய ெகா�� ெக��யா�� வைர வத$க��. இதி/ ந73 பைசேய 
இ/லாம/ ேபா��வைர வத$கி மKச1 M1, மிளகா*:M1, தன-யா:M1, கர� 
மசாலா எ/லா� ேச3:� (ேதைவ�ப�டா/ ெந* ேச3$கலா�) க2காம/ 
வ�$க��. இதி/ ச3$கைர இ/லாத ேகாவா ¾ cup ( அ/ல� வ�2�ப�ப�) ேபா�� 
கிளறி, த6ண73 வ��� ெகாதி$க வ�ட��. Gravy consistancy வ த�� வ�:த 
" தி;கைள?� ேச3:� ெந* க$��வைர ெகாதி$க வ��� இற$க��. ஜ;ரா 
ைர%, நா� ேபா�றைவகA� ஏ@ற ஒ%தி ச�ஜி இ2.  
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�ள� ேப%	: 
 

 

 
 

�ள-ைய தின"� கைர:� ெச*வைத$கா��8� அ த� �ள-ைய ேபC� ேபால 
ெச*� ைவ:�$ெகா6டா/ காைல ேநர அவசர:�$� உதவ�யா* இ2$��.  
 

ெச.�ைற: 
 

கா/ கிேலா �ள-ைய ேவ6�ய அள� ந73 வ��� "த/ நா1 இரேவ ஊறவ�ட��. 
 

காைலய�/ இைத எ�:� cooker/ சாத� ைவ$�� ேநர� வைர அ/ல� சாத� 
ைவ$��ேபா� ேமேல இைத?� <� ைவ:�வ�டலா�. ஆனா/ ைவ�பத�� "� 
ைகயா/ அைள � �ள-ய�/ உ1ள ெகா�ைட, ேகா� எ/லா� எ�:� வ��வ� 
ந/ல�. 
 

ந�றாக ஆறவ��5க1. இ�ேபா� வ2� மி$சிய�/ �ள-ைய அைர$க தன-யாக ஜா3 
த2கிறா3க1. அதி/ இ�ெனா2 "ைற ெகா�ைட இ/ைலயா எ�� ெச$ 
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ெச*�ெகா6� அைர$கலா�. அ/ல� ைகயா/ ந�றாக ப�ைச � (வ�ர/க>$� 
இ� ந/லெதா2 exercise) வ�க��$ெகா1ளலா�. ெர6� "ைற ந73 ேச3:� 
கைர:தா/ ேபா��. அதிக� ந73 ேச3:தா/ �ள- ஓ�வ��� அள�$� ந73:�� 
ேபா��. கைர:தைத இ�ெனா2 "ைற ெகாKச� ந/ெல6ெண* வ��� 
ெக��யாக கிளறி ஆறவ��� air tight பா��லி/ எ�:� ைவ$க��. ப�;�ஜி/ தா� 
ைவ$க ேவ6��. இைத �ழ��, ரச�, �ைகய/, சில வைக ச�ன-, �ள-$கா*Bச/ 
ேபா�றைவ ெச*ய பய�ப�:தலா�.  
 

இPசி >4� ேப%	: 
 

ஒ2 வ�ர/ ந7ள இKசி:�6ைட க#வ�, ேதா/ சீவ� ெப;யதாக ந�$க��. 
உ5க>$� ேவ6�ய N6� ப/ (இ தள�$� ஒ2 "# N6� ச;யாக 
இ2$��) உ;:� ேச3$க��. இதAட� ஒ2 சி��ைக மKச1 M1, ஒ2 CN� 
உ��, ஒ2 CN� எ6ெண* ேச3:� மி$சிய�/ ைநசாக அைர:� ப�;�ஜி/ 
ைவ$க��. slight yellow கல;/ இ2$�� இ�. ப:� பதிைன � நா�க1 வைர 
ைவ$கலா�. 
 
 
Homemade Coconut Milk: 
 

வ 7��ேலேய ேத5கா* பா/ எ�$கலா�. உ5க1 ெமAவ�/ ேத5கா* பா/ 
உபேயாகி:� ெச*ய�ப�� �Z இ2 தா/ கவைல� படாம/ ேத5கா* பாைல 
வ 7��ேலேய எ�$கலா�. "$கியமான வ�ஷய� எ�னெவ�றா/ இத�� ப�ெரZ 
ேத5கா*தா� ேவ6��. ப�;�ஜி/ திற � ைவ:த ேத5கா* <�ேயா, 

ெகா�பைர$� "த/ நிைலய�/ இ2$�� "�றிய ேத5காேயா ச; வரா�.  
 

ேத5காைய உைட:த�ட� ஓ� இ/லாம/ �2வ��. அ�ப� ேவC� ெச*ய 
"�யா� எ�பவ3க1 ெவ>�பான �2வைல எ�:� ைவ:�$ெகா6� கைடசி 
�2வைல ச�ன-, ேபா�ற ேவ� வ�ஷய5க>$� எ�:�$ெகா1ளலா�. 
 

இ�ப� ப�ெரZஷாக �2வ�ய ேத5கா* Nவ�/ அைர க� lukewarm water ேச3:� 
மி$சிய�/ ைநசாக அைர$க��. அைர:தைத ஒ2 ,:தமான ெவ1ைள: �ண�ய�/ 
வ�க��$ ெகா6� எ�:� ைவ$க��. இ� தி$கான "த/ பா/. 
 

ம�ப� இ�A� ெகாKச� warm water ேச3:� ம�ப� அைர:� வ�க��னா/ அ� 
இர6டா� பா/. "த/ பா8ட� இைத ேச3$க ேவ6டா�. <�றாவ� பா8� 
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எ�$கலா�, அ� சில வைக ெரசி�ப�$க>$� ம��ேம உபேயாக�ப��. 
 

ேத5கா* பாலி� உபேயாக�: 
 

1. இ�யா�ப� ேபா�றைவகள-� ேமேல ஊ�றி சா�ப�டலா�. 
 

2. சில �லாLக>$� ேத5கா* பா/ ேச3:� ெச*வ� ,ைவைய: த2�. 
 

3. பாயச5க1 ெச*யலா�. �றி�பாக பா/ ெகா#$க�ைட பாயச�, பாலைட� 
ப�ரதம� ேபா�றைவ ெச*யலா�.  
 

கர� மசாலா [�: 

 

ெச.�ைற: 
 

தன-யா – ஒ�றைர ேடப�1CN� 

சீரக� – ஒ2 ேடப�1CN� 

க2�� மிள� – ஒ2 UCN�  

கசகசா – ஒ2 ேடப�1CN� 

ஒ2 சி�ன �6� ப�ைட 

ஏல$கா* – 3 

லவ5க� – 8 

ெபா�:த ஜாதி$கா*(nutmeg) – கா/ CN� 

ெபா�:த ஜாதிப:தி; (mace) - கா/ CN� 

ேமேல ெசா�ன எ/லாவ�ைற?� ப�ர�� ஆக வ2� வைர (அ/ல� ந/ல மண� 
வ2�வைர) வற�டாக வ�:� ெபா�:� airtight ஜா;/ ைவ$க��. 
 

கர� மசாலா [ள�� உபேயாக�: 

 

எ/லா வைக ச�ஜி$க1, ேஹா�ட/ Cைட/ சா�பா3 எ�� ேபாடலா�. fried rice 

வைகக1 எ/லாவ�றி8� இைத உபேயாகி$கலா�. 
 
 

ச�னா மசாலா [�: 
 

ெச.�ைற: 
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தன-யா 2 CN� 

சீரக� 2 CN� 

லவ5க� 5 

ஒ2 இ�B ந7ள ப�ைட 

மிள� 8 

க2�� ஏல$கா* 2 (க2�� ஏல$கா* எ�ப� ைசசி/ சாதா ஏல$காைய வ�ட 
ெப;தாக இ2$��. இைத மசாலா ெச*ய ம��ேம உபேயாகி$க "�?�.) 
கா* த மிளகா* 4 

 

ேமேல ெசா�னவ�ைற தன-:தன-யாக சி�மி/ வ�:� ைநசாக� ெபா�$க��. 
 

ச�னா மசாலா Mள-� உபேயாக�: 
 

ச�னா சா�, ேசாேள ம�ட3, ச�னா �லாL ேபா�றவ�றி/ இ த ெபா�ைய 
உபேயாகி$கலா�. 
 

ெவ1ைள ெகா:�$கடைல அ/ல� ச�னாவ�/ ,6ட/ ெச*?�ேபா� இைத 
ெகாKச� Mவ�: த2வ� ஒ2 �திய ,ைவைய: த2�. 
 
 

சா. மசாலா [�: 
 

ெச.�ைற: 
 
 

ஏல$கா* 10 ( உ1ேள உ1ள pods ம��� ேபா��) 
ஒ2 சி�ன �6� ப�ைட 

கிரா�� 12 

மிள� 15 

,$�ெபா� ஒ2 UCN� 

வ�$கேவ ேவ6டா�, அ�ப�ேய அைர:� ைவ:தா/ ேபா��. கா�� �காத 
பா��லி/ ைவ�ப� ந/ல�. U ேபா��ேபா� கா/ CN� அள� இ த 
ெபா�ைய?� ேச3$க நா$� மசாலா U$� ஏ5��. 
 

உபேயாகி�� �ைற: 
 

1. வ 7��/ U ேபா��ேபா� இ த ெபா�ைய ஒ2 க� U$� அைர CN� வ 7த� 
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ேச3$கலா�. 
 

2. சில சமய� நம$� சள- ப���ப� ேபால ெதா6ைட க��வ� ேபால இ2 தா/ 
இ த மசாலா Mைள கா/ CN� அ/ல� அத��� �ைறவாக எ�:� Rடான 
பாலி/ ேச3:� ேத� கல � ��$கலா�. 
 

3. சில சமய� mildஆ மசாலா ேச3:� �லாL ேபா�றைவக1 ெச*ய ேந3 தா/ 
அதி/ இ த ெபா�ைய உபேயாகி$கலா�. 
 
Tomato puree: 
 

இ த Tomato Puree எ�ப� வ 7��/ இ2 தா/ ெரா�ப ெசௗக3ய�. அவசர:�$� 
உத��. த$காள- வ�ைல மலிவாய�2$��ேபா� ெச*� ைவ:�$ெகா6டா/ 
சைமயலி/ உபேயாகி$கலா�. 
 

ெச.�ைற: 
 

ஒ2 கிேலா த$காள-ைய <��� வைர ந73 வ��� ந�றாக ெகாதி$க வ�ட��. 
ேதா/ ெவ�:� ,25�� வைர ெகாதி$க வ�டலா�. தயாராக ஒ2 ெபௗலி/ 
�ள-3 த ந73 அ/ல� ice cubes ைவ:தி2 தா/ ெவ த த$காள-கள-� ேதாைல 
ந7$கிவ��� இ த �ள-3 த ந7;/ ேபாட��. இ� ேபா/ ெச*வதா/ ெவ ந7;/ 
த$காள- ேவ�வைத தவ�3$கலா�. 
 

ேதா/ ந7$கின த$காள-கைள ெர6டாக ெவ�� உ1ேள உ1ள வ�ைதகைள ந7$க��. 
ப�ற� மி$சிய�/ ேபா�� ஒ2 CN� ச3$கைர?� அைர CN� உ��� ேச3:� 
அைர:� ைவ$க��. அ/ல� வ�ைதக1 ந7$காமேலேய அைர:� வ�க�டலா�. 
அதிக ப�ச� 15 நா�க1 preservative எ��� இ/லாமேலேய ந�றாக இ2$��. 
Freezer/ ைவ:தா/ நிைறய நா1 வ2�. 
 

Tomato puree ய(� உபேயாக�: 
 

1. த$காள- ெதா$� ேபா�வதாக இ2 தா/ இ த puree ய�/ உ��, மிளகா* M1, 

மKச1 M1, ெப25காய� எ/லா� ேபா�� வாணலிய�/ ந/ெல6ெண* ைவ:� 
க��, ெவ தய�, கா* த மிளகா* ேபா�� ெவ�:த�� pureeைய ெகா�� 
எ6ெண* ெவள-ேய��வைர கிளறி இற$கலா�. 
 

2. த$காள- ரச� ெச*?�ேபா� �ள-ந7;/ இ த puree ைய ேச3:� ரச�ெபா� etc 
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ேச3:தா/ ரச� நிமிட:தி/ தயா3. 
 
 

3. த$காள- ேதாைச ெச*வதாக இ2 தா/ ேதாைச மா�ட� puree, ெபா�யாக 
ந�$கிய பBைச மிளகா*, அைர CN� உ�� ேபா�� வா3$கலா�. 
 

4. ச�பா:தி N;$� side dish ெச*?�ேபா� gravy ெச*ய இைத use ப6ணலா�. 
 
 

5. த$காள-ைய எதிெல/லா� உபேயாகி�ேபாேமா, அதிெல/லா� இைத ேபா�டா/ 
ேவைல ,லப�. 
 

ெடாமாேடா ெக	ச�: 
 
 

இைத?� நா� வ 7��ேலேய த$காள- மலிவாக கிைட$�� சீசன-/ ெச*� 
ைவ$கலாேம. 
 

ெச.�ைற: 
 

ெர6� கிேலா த$காள-ைய க#வ� ஒ2 பா:திர:தி/ ேபா�� <� (த6ண 73 
எ��� ேவ6டா�) �$க;/ ைவ:� ஒ2 வ�சி/ வ�ட��. ேதா/ கழ6� வ���. 
ேதாைல ந7$கிய ப�� மி$சிய�/ அைர:� வ�ைதக1 ேபா�� ப� ச/லைடய�/ 
வ�க��$ ெகா1ள��. 
 

ஒ2 ,:தமான ெவ1ைள: �ண�ய�/ ஒ2 ெப;ய ெவ5காய:ைத நாளாக ந�$கி 
ெர6� இ�B ந7ள ப�ைட, நாைல � கிரா�� ேபா�� <�ைட ேபால க�� 
அைர:த ஜூஸி/ ேபாட��. 
எ/லாவ�ைற?� (<�ைட ப�; � வ�டாதப�) அ��ப�/ ஏ�றி கிளறேவ6��. 
ெகாதி$��ேபா� நா8 CN� ச3$கைர ேச3:� கைர த�� இற$கி வ�ட��. இன- 
<�ைடைய ெர6� கர6� ந�வ�/ கச$கி Mர எறியலா�. இ த "ைற 
ச;�படாவ��டா/ ெவ5காய:ைத?� த$காள- அைர$��ேபா� அைர:� 
வ�க�டலா�.  
 

இற$�வத�� "�� ேதாராயமாக ஒ2 கிேலா த$காள-$� 50 ml எ�ற கண$கி/ 
(இ5ேக அைர க�) ைவ� வ�ன-க3 ேச3:� இற$கினா/ நா1 ப��வ2�. 
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ச3$கைர ,ைவ அவரவ3 வ�2�ப�ப� 4��$�ைற$கலா�. ெகாKச� கார� 
வ�2�ப�னா/ ப�ைட கிரா�� ேபா��ேபா� அைர CN� மிள� சீரக"� ேச3:� 
<�ைட க�டலா�. 
 

கிQ� சி�லி சா%: 
 

காரசாரமான இைத சில வைக snacks/ tiffin Aட� சா�ப�டலா�. Hot n Sour Sauce 

ெச*ய�� பய�ப�:தலா�. 
 

ெச.�ைற: 
 

ெரா�ப�� ,லபமான "ைற இ�. ஆ� பBைச மிளகாைய எ�:� ெபா�யாக 
ந�$க��. வ�ைதக1 ந7$க ேவ6டா�. கார� அதி/தா� உ1ள�. அதி/ sauce 

consistancy வ2� வைர olive oil ேச3:� அைர CN� உ�� ேச3:� மி$சிய�/ 
அைர$க��. ேதைவ�ப�டா/ ெகாKச� வ�ன-க3 வ�டலா�. வ�ன-க3 
இ/லாமேலேய ந�றாக இ2$�� இ�. 
 

உபேயாக�: 
 

அைட$� ெதா��$ெகா6டா/ ந�றாக இ2$��. கார� தா5க$4�யவ3க>$� 
ம��ேம இ�. இ/லாவ��டா/ Hot n Sour Sauce ெச*ய பய�ப�:தலா�. 
 
Red chilli sauce: 
 

ேமேல பBைச மிளகாய�/ ெச*த sauce பா3:ேதா�. இ� சிவ�� மிளகாய�/ ெச*?� 
வைக. சில chinese cuisine/ இ� ந�றாக இ2$��. 
 

ெச.�ைற: 
 

ஆ� சிவ�� மிளகா* எ�றா/ ஆ� ப/ N6� ேச3:� ெகாKசமாக ெந* வ��� 
அைர CN� சீரக"� ேச3:� வ�$க��. (ெந.ய(� வ� தா� மிளகா.� 
நிற� \��, கைடய(� வ(@� மிளகா. ெபா
�� வ ;	
� அைர த மிளகா. 
ெபா
�� நிற� வ( யாச�ப��. அத@ ெரா�ப ெரா�ப ெகாPD4� 
ெந.ய(� மிளகாைய வ� தா� நிற� கிைட��) வ�:தைவகைள எ8மிBைச 
சா� உபேயாகி:� அைர$க��. ேதைவயான உ�� ேச3:� அைர க� த$காள- 
சாஸுட� கல தா/ ெர� சி/லி சாC ெர�. த$காள- சாC கைடய�/ வா5கியேதா 
வ 7��/ ெச*தேதா எைத ேவ6�மானா8� உபேயாகி$கலா�. 
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l�/Cஸுட� சா�ப�ட இ� உபேயாக�ப��. ந� இ�யா�ப� இதAட� 
வ�:யாசமாக இ2$��. 
 
 

white sauce: 

 

இ� இ�Cட�� ஆக ெச*�ெகா1ளலா�. 
 

ைவ� சாC ெச.�ைற: 
 

ெர6� CN� ெவ6ைணைய உ2$க��. ெவ6ைண உ2கிய�� (ெந* ஆ�� 
வைர வ�ட$4டா�) அ��ைப அைண:� வ��� ெர6� CN� ைமதாைவ அதி/ 
ேபா�� பைச ேபா/ வ2� வைர கிளறி அைர க� கா*Bசி ஆறிய பாைல?� 
ேச3:� க�� இ/லாம/ கிளறி ,ைவ$�: ேதைவயான உ��� மிள�� ெபா�?� 
ேச3:தா/ ைவ� சாC தயா3. 
 

உபேயாக�: 
 

ப1ள- வ��� வ2� �ழ ைதகைள$ கவர frozen corn வா5கி உ��ட� ேவக ைவ:� 
வ�க��$ெகா1ள��. ஒ2 பான-/ ெவ6ைண ேபா�� இ த வ�க��ய corn kernels 

ேபா�� வத$கி corn$� த� த உ��� மிள�� ெபா�?� ேபா�� ைவ� சாC 
ேச3:� கிளறி இற$க��. 
 

இைத ,ட ,ட சா�ப�டலா�. அ/ல� OTG இ2 தா/ ப�ர� slice அ/ல� french 

baguette கிைட:தா/ அைத slices ஆக ெவ�� அத� ேம/ இ த corn mixஐ spread 

ப6ண� ேடாC� ெச*� சா�ப�டலா�. எ5க1 வ 7��/ muffin trayய�/ ப�ர� sliceஐ 
ைல� ெச*� ேமேல இ த கலைவைய ைவ:� ஐ � நிமிட� bake ெச*ேவா�. 
ேமேல cheese ேபா�வ�� அவரவ3 வ�2�ப�.  
 

%வ ;	 ச	ன� என�ப�� %வ ;	 சா%: 
 

இத�� இன-�� ச�ன- எ��� ஒ2 ெபய3 உ6�. �ள-��� இன-��மான இைத சா� 
வைக உண�கள-/ அதிக� உபேயாகி�ேபா�. �ள- உபேயாகி:� ெச*யலா� 
அ/ல� �ள-ய�/லாம/ அேத சமய� மா5கா* கிைட$காத கால:தி8� ெச*?� 
"ைறைய?� பா3$கலா�. 
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�தலி� �ள�ைய ைவ 2 ெச.H� �ைற: 

 

அைர க� ேபHBச� பழ:ைத ெகா�ைட ந7$கி ெபா�யாக ந�$கி கா/ க� 
த6ண 72ட� ெகாதி$க வ�ட��. இதி/ ஒ2 ேடப�1CN� �ள- ேபC� ேச3:� 
ந�றாக ெகாதி$க வ�ட��.  
ஆறிய�� மி$சிய�/ ைநசாக அைர:� கா/ CN� மிளகா* M1, கா/ CN� 
வ�:� ெபா�:த ஜ7ரக� ெபா� ேச3:� ேதைவயான உ��� ேபா�� கல தா/ 
இன-�� ச�ன- தயா3.  
 
 

�ள�ய(�லாம� ஆ�D1 (dry mango powder) ெபா
ைய ைவ 2 ெச.H� �ைற: 
 
   

 

ஏெழ�� dates ேபா��, 

ெகா�ைட எ�:� ெபா�யாக 
ந�$க��. 
கா/ க� ஆ�R3 ெபா�ய�/ 
அைர CN� மிளகா* M1, 

ஒ2 CN� ,$��ெபா�, ஒ2 
CN� கர� மசாலா, ஒ2 
CN� க2�� உ�� எ�ற 
காலா நம$ ேச3:� 
ைவ$க��. 
ஒ2 க� ெபா�:த ெவ/ல:ைத 
ஒ2 க� த6ண 7;/ கைர:� 
வ�க��$ெகா6� அ� 
மJ6�� ெகாதி:த�� ெபா�வைககைள ேச3:� ெகாதி$க வ�ட��. ஐ � நிமிட� 
ெபா�:� க� ெச*� ைவ:த ேட�C ேச3:� இ�Aெமா2 ஐ � நிமிட� 
ெகாதி$க வ��� இற$க��. 
 

ஆறிய�� ப�;�ஜி/ ைவ:தா/ ஆ� மாத� ஆனா8� ெகடா�. 
 
 

�றி��: ேமேல பட:தி/ உ1ள� இ5ேக ெசா�ன அளவ�/ பாதி எ�:� ெச*த�. 
ேவ6�ய அளவ�/ proportionate ஆக எ�:� ெச*யலா�. 
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இன-�� ச�ன-ய�� உபேயாக�: 
 

எ/லா வைக சா� item$�� இ� உபேயாக�ப��. சி�ன �ழ ைதக1 இ2 தா/ 
பரா:தா ெரா��$�� ெதா��$க தரலா�. 

 
Curry Sauce: 

 

இ� இ2 �வ��டா/ ேபா�� ச�பா:தி ெரா��$� நிமிட:தி/ side dish தயா3 
ெச*�வ�டலா�. 
 

ெச.�ைற: 
 

ஒ2 பான-/ எ6ெண* வ��� ஒ2 CN� சீரக� ேபா�� ெவ�$க வ�ட��. அதி/ 
நாைல � த$காள-கைள மிக�� ெபா�யாக ந�$கி�ேபா�� வத$கி 4டேவ அைர 
க� அ/ல� அத�$� ச�� ேமலாக tomato puree ேச3:� இKசி பBைச மிளகா* 
வ�#� (N6� ேச3�பவ3க1 ேச3$கலா�) ேச3:� ஒ2 நிமிட� ச;யாக வத$க��. 
இதி/ ேதைவயான த6ண73 வ��� மKச1M>� உ��� ேபா�� <� ைவ$க��. 
ஐ � நிமிட� ெகாதி:தா/ ேபா��, திற � அ��ைப ெரா�ப�� சி�மி/ ைவ:� 
சில ெபா�கைள ேச3$கேவ6��. எ�ென�ன ெபா
க�? எ�றா/ தன-யா ெபா�, 

வர மிளகா* ெபா�, மிள��ெபா�, சீரக�ெபா�, கர� மசாலா ெபா� – இைவகைள 
தலா அைர CN� அ/ல� அவரவ3 வ�2�ப�ப� ேச3:� கலைவய�/ ெகா�ட��. 
ந�றாக கல � அ��ைப அைண:� ஆற வ�ட��. இ�தா� Basic curry sause.  

 

உபேயாகி$�� "ைற: 
 

எ த வ�தமான sidedish ெச*தா8� ேவ6�ய கா*கறிகைள வத$கி இ த sauce ஐ 
ேச3:�வ��டா/ gravy ெர� ஆ��. உடேன இற$கிவ�டலா�. கா*க>$�: 
ேதைவயான உ�� ம��� ேபாட மற$க ேவ6டா�. 
 

பாL பாஜி ெச*வதாக இ2 தா/ ேமேல ெசா�ன ெச*"ைறய�/ பாLபாஜி 
மசாலா ம��� ேச3:� ேமேல ெலம� ஜூC ப�ழி � வ�டேவ6��. 
 

Hot and Sour Sauce: 

 

ெச.�ைற: 
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கா/ க� tomato puree, அைர க� வ�ன-க3, அைர க� ச3$கைர, ஒ2 ேடப�1CN� 
சி/லி sauce, ஒ2 ேடப�1CN� cornflour, உ��, மிள��ெபா� ,ைவ$�: த$க� 
எ�� எ/லாவ�ைற?� கல � ெகா1>5க1. சி/லி சாC எ�றா/ இ5ேக 
ெகா�:த பBைச மிளகா* சாC ேச3$கலா�. கல ததி/ அைர க� ந73 ேச3:� 
ம�ப� ெகாதி$க வ�ட��. ெர6� <�� நிமிட� ெகாதி:தா/ ேபா�� இற$கி 
ஆறவ�ட��.  
 

உபேயாகி$�� "ைற: 

எ த வ�த noodles ம��� சா6�வ�B,$�� இ� ெபா2 ��.  
 

��கிய� றி��: 
ேமேல ெசா�ன sauce வைகக� எ2 ெச.தாM� ப(ளா%
� containers� 
ைவ�பைத  தவ(96க�. கைடய(� வா6கிய ஜா� பா	
�க�, ெக	ச� 
பா	
�கைள / த� ெச.2 ஒ9 �ைற ெகாதிந;�� ேபா	� ெகாதி�க ைவ 2 
எ� 2 காய ைவH6க�. அதி� store ப4]வ2 ந�ல2.  
 
 
Eggless Mayonnaise: 
 

Mayonnaise எ�றா/ சா��வ�B ேம8�, சால� ேம8� உபேயாகி$க�ப�� 
ெவ6ெண* ேபா�ற ஒ2 வC�. Cெபய�ன-/ ப�ற � ப�ரா�Cஸு$� எ�:�B 
ெச/ல�ப�ட உண� இ�. 
 

இ� சால� சா�ப���ேபா� ஏ�ப�� பBைச வாசைனைய (raw smell) 

மைற$க$4�ய� எ�கிறா3க1. ெப2�பா8� "�ைட உபேயாகி:� ெச*ய�ப�� 
இைத ெர�ேம� ஆக Cேடா;/ வா5கலா�. ஆனா8� Cெபய�ன-/ homemade 

mayonnaise தா� வ�2��வா3களா�. 
 

இ5ேக நா� ெசா/ல�ேபாவ� eggless mayonnaise... 

 

Eggless Mayonnaise ெச.�ைற: 
 

1/2 can (200 gm) condensed milk (மி/$ெம*� ெச*"ைறதா� நம$�: ெத;?ேம, அத� 
ப� ெச*�ெகா1ளலா�) 
4 ேடப�1CN� ஏதாவ� ஒ2 ைல� ஆய�/ (olive oil, peanut oil அ/ல� corn oil எ�� 
எ��� உபேயாகி$கலா�. நா� வ 7��/ உபேயாகி$�� sunflower ஆய�/ 4ட ஓேக 
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தா�) 
4 ேடப�1CN� ைவ� வ�ன-க3 அ/ல� சாதா ெலம� ஜூC 

½ UCN� உ�� 

1 UCN� mustard ப�ட3 (வ 7��ேலேய க�ைக ேலசாக வ�:� அைர$கலா�) 
½ UCN� அ/ல� ,ைவ$�: த$க மிள�:M1 

ேமேல ெசா�ன எ/லாவ�ைற?� கல � ப�;�ஜி/ ைவ$க��. 
"�ைட ேபா�� ெச*வதானா/ அதிக ப�ச� <�� அ/ல� நா8 நா1 தா� 
வ2�. இ� ெகடாம/ நிைறய நா1 இ2$��. 
 

உபேயாகி�� �ைற: 
 

ப�ர� சா6�வ�B ெச*?�ேபா� toasted bread slices$� ந�வ�/ த$காள-, 
ெவ1ள;$கா* ேபா�ற கா*கறிக>ட� இ த mayonnaise� ெர6� ேடப�1CN� 
ேபால$ கல � ைவ$கலா�. 
பBைச� ப�டாண�ைய ேவகைவ:� ேலசாக மசி:� நிைறய ெகா:தம/லி தைழ, 

உ��, eggless mayonnasie ெர6� CN� ேச3:� ந�வ�/ ைவ$கலா�. 
 

கா*கறி அ/ல� பழ சால� கா* � ேபாகாம/ ேமேல இைத ேச3:� கல � 
சா�ப�டலா�. 
 
Granola Bar: 
 
 

இ�� அவசர ?க:தி/ காைல உணவாக எ�$க�ப�� இைத ெவள-ய�/ வா5கி 
சா�ப��வைத$ கா��8� நம$� ேவ6�ய ெபா2ைள$ ெகா6� வ 7��ேலேய 
ெச*யலா� இைத. 
 

ெச.�ைற: 
 

"$கா/ க� cornflakes – இைத கைடய�/ வா5கி ைகயா/ crush ெச*� ெகா1ள��. 
"$கா/ க� quick cooking oats அ/ல� rolled oats - எ�வாக இ2 தா8� ச;. 
வ 7��/ எ�ென�ன nuts உ6ேடா அைவகைள$ கல � அைர க� எ�$க��. 
ேவ3$கடைல 4ட ஓேக தா�. 
 

ெவ1ள; வ�ைத, melon seeds, sunflower seeds – இைவக1 இ2 தா/ அ� ெர6� 
CN� அள� ம��� ேச3:தா/ ேபா��. 
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ஒ2 ேடப�1CN� கா* த திராை_ 

 

ஒ2 க� ச3$கைர, ஒ2 CN� ெந* அ/ல� எ6ெண*. இைவதா� ேதைவ. 
"தலி/ ஓ�C, nuts, seeds எ�:� வற�� வாணலிய�/ வ�$க��. ேலசாக 
வ�:தா/ ேபா�மான�. 
 

ஆறிய�� அதி/ cornflakes, ம��� திராை_ ேச3:� கல � ைவ$க��. 
ஒ2 trayைய ெந* அ/ல� எ6ெண*தடவ� grease ெச*� ைவ$க��. 
 

ஒ2 அ� கன:த வாணலிய�/ ச3$கைரைய ேபா�� கிளறேவ6��. த6ண 73 ெந* 
எ�� எ��� ேவ6டா�. ச3$கைர உ2க:ெதாட5��. அ��� சி�மிேலேய 
இ2$க���. எ/லா ச3$கைர?� கைர � ப�ர�� கல;/ உ2கிய�� அ��ைப 
வ��� இற$கி வ�ட��. இதி/ கல � ைவ:தைத$ ெகா�� ைக வ�டாம/ கிளறி 
எ6ெண* தடவ�ய trayய�/ ெகா�� உடேன வ�/ைலகளாக க� ெச*� ைவ$க��.  
ஆேரா$கியமான இ� snacks ேபால�� breakfast barஆக�� இ2$��. கீேழ பட தி� 
உ�ள2 எ� ைகவச� இ9Tத இ�%ட�	 ஓ	% ம@�� ந	% ேபா	� 
ெச.ய�ப	ட2.  
 

   

 

வ 7��ேலேய Breakfast Cereals 4ட ெச*யலா�.  

 
Peanut Butter: 
 

ஆேரா$கியமான�� எள-ைமயான�மான இ த ெவ6ைணைய வ 7��/ எ�ப� 
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ெச*வ�? வள2� �ழ ைதக1 "த/ ெப;யவ3க1 வைர ேவ3$கடைல 
ப��$காதவ3க1 இ2$கேவ "�யா�. ெசல� �ைற த அேத சமய� ச:� நிைற த 
ேவ3$கடைலைய ைவ:� ெவ6ைணயாக ெச*யலா�. ெகா#�� இ/லாத இ த 
ெவ6ைணைய சாதா ெவ6ைண$� மா�றாக உபேயாகி$கலா�. 
 

Peanut Butter ெச*?� "ைற: 
 

ந/ல தரமான ேவ3$கடைலைய வா5கி இ2�� வாணலிய�/ அ/ல� மணலி/ 
ேபா�� சீராக வ�$க��. ைம$ேராேவL அ/ல� OTG இ2 தா/ அதி/ வ��ப� 
perfectஆக இ2$��. ேதாைல ந7$கிவ��� மி$சிய�/ ேபா�� மிக�� ெபா�யாக 
அைர$க ேவ6��. ப�ற� ,ைவ$� ெகாKச� ேதA�, கடைல எ6ைண?� 
ேச3:� ைநசாக அைர:� எ�$க��. பா3$க ஜா� ேபால mC consistancyய�/ 
இ2$��ப� ெச*�ெகா1ளலா�. ,ைவ$� ஏ�ப ேதA� consistancy$� ஏ�ப 
எ6ைண?� ேச3$க ேவ6��. இ� ப�;�ஜி/ ைவ:� உபேயாகி$��ேபா� 
ெகாKச� இ�கிவ��� எ�பதா/ ஆர�ப:திேலேய தாராளமாக எ6ெண* 
ேச3$க��. 
 

ச3$கைர ேநா* உ1ளவ3க1 4ட ேத� சா�ப�டலா� எ�� சில3 ெசா/கிறா3க1. 
அவ3க>$� இ� வ�2�ப� த2�. 
 


�%: சா�ேல	 கல��, சா�ேல	 /ைவய(� வ(9�ப(னா� இதி� ஒ9 %>� 
nutella ேச1�கலா�, அ�ல2 இTத ெவ4ெண. உபேயாகி�� ேபா2 ேவ4
ய 
nutella0� கலT2 உபேயாகி�கலா�. 

 

உபேயாகி$�� "ைற: 
 

1. காைல உணவ�/ ெர6� slice ப�ர��$� ந�வ�/ தடவ� சா�ப�டலா�. 
2. �ழ ைதக1 லKB பா$ஸு$� ச�பா:தி த2�ேபா� அதி/ தடவ� ைவ$கலா�. 
3. அ/ல� ச�பா:தி ெச*?�ேபாேத ந�வ�/ இைத தடவ� stuffed பரா:தா ேபால 
ெச*தா/ மிக�� soft ஆக வ2�. 4டேவ ெர6� dates எ�:� மசி:� ைவ$கலா�. 
 
 
 
Almond butter: 
 

ேமேல ெசா�ன அேத "ைறய�/ எ/லா வைக nutsஇ8� ெவ6ெண* 
தயா;$கலா�. 
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Almond Butter ெச.�ைற: 
 

ந/ல தரமான பாதா� ப2�ைப ைம$ேராேவவ�/ அ/ல� OTGய�/ அ/ல� 
ெவ�� வாணலிய�/ வ�:� ேதா8ட� மிக�� ைநசாக ெபா�$க��. ெகாKச� 
ஆறிய�� அைர�ப� ந/ல�. 
 

ேமேல ெசா�ன ப�ேய ேதA� பாதா� எ6ைண?�(almond oil) ேச3:� அைர:� 
ைவ$க��. வாசைன அதிக� ேதைவ�ப�டா/ almond essence ேச3$கலா�. 
 

�றி��: Hazelnut, Cashews எ�� எ த வ�த ப2��� உபேயாகி:� ெச*� பா3$கலா�. 
எ த வ�தமான ந�C எ�:தா8� அதிலி2 � கிைட$�� எ6ெண* ச;யாக 
இ2$��. கிைட$காவ��டா/ இ2$கேவ இ2$� sunflower oil. 

 

உபேயாகி$�� "ைற: 
 

ேமேல peanut butter$� ெசா�னைவேய.... 
 
Flavoured Butter: 
 

இெத�ன ��சா? 

 

எ5க1 வ 7��/ உ1ள வா6�க1 அச/ ெவ6ெண* ம��ேம சா�ப��வா3க1 
எ�றா/ அவ3க1 வ�2���ப� வ�த வ�தமாக ெச*� தரலாேம? 

 

Flavoured Butter ெச.�ைற: 
 

ெவ6ைணைய கைடய�/ வா5கி ேதைவயான அள� எ�:� ெவள-ய�/ 
ைவ$க��. Room temperature$� வ த�� அதி/ ேதைவயான essence, உதாரணமாக 
ெவன-லா essence, சா$ேல� essence, ேராC essence, orange essence இ�ப� எ த essence 

ேவ6�மானா8� ஒ2 ெசா�� ேச3:� ந�றாக$ கல � மJ6�� ப�;�ஜி/ 
ைவ$க, அேத ,ைவய�/ ெவ6ைண கிைட$��. வ�2�ப�னா/ அ த த கல3 ஒ2 
ெசா��� ேச3$கலா�. 
 

ெரா��, ப�ர� $� ெதா��$க உபேயாகி$கலா�. 
 
Homemade Frozen Peas: 
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ப�டாண� சீசன-/ வ�ைல மலிவா* பBைச� ப�டாண� கிைட:தா/ அைத வா5கி 
உ;:� ைவ$க��. ஒ2 ெப;ய பா:திர:தி/ நிைறய த6ண 73 ைவ:� ந�றாக 
ெகாதி$க வ�ட��. த6ண 73 ெகாதி$��ேபா� உ;:� ைவ:த ப�டாண�ைய$ 
ெகா�� ச�யாக ஒ9 நிமிட� வ���வ��� அ��ைப அைண:� உடேன temparature 

ஐ alter ெச*யேவ6��. அத�� தயாராக உ1ள ice cubes ேபா�ட த6ண 7;/ 
வ�க��யைத� ேபா�� உடேனேய வ�க��வ�ட��. இ� ேம8� ப�டாண� 
ேவ�வைத: தவ�3$��. ஒ2 kitchen towel அ/ல� kitchen tissue வ�/ பர:தி அதிக�ப� 
ஈர:ைத காய ைவ:� ziplock bag/ ேபா�� ப�$ைகவா��/ (horizantally) freeze 

ெச*ய��. ேதைவ�ப��ேபா� இைத ேநர�யாக ேச3$கலா�. பாதி ெவ �1ளதா/ 
ெச*?� உணவ�� R��ேலேய ெவ �வ���. 
 

எ/லாவ�ைற?� என$�: ெத; தவைரய�/ ெசா/லிவ��ேட�. இன- வ 7��/ 
வ�ன-க3 ெச*?� "ைறைய?� பா3:�வ�டலாேம.. 
. 

வ ;	
ேலேய Synthetic vinegar ெச.�ைற: 
 

ஒ2 லி�ட3 ,:தமான �� த6ண 7ைர ந�றாக ெகாதி$க ைவ$க��. ெகாதி:த�� 
ஆறவ�ட��. எ�ப�?� ெகாதி:தா/ அள� ெகாKச� �ைற?�. அதி/ 950 ml ஐ 
எ�:�$ெகா6� அதAட� 50ml Glacial Acetic Acidஐ கல � ,:தமான பா��/கள-/ 
நிர�ப�$ெகா6டா/ வ 7��ேலேய தயா;:த வ�ன-க3 ெர�. ச;, இதி/ எ�ன 
உபேயாக� எ�கிற73களா? 

 

வ(ன�க�� உ�ள உபேயாக�: 
 

1. ேமேல ெசா�ன சில வைக sauce க1 உபேயாகி$கலா�. 
 

2. ஊ�கா*கள-/ வ�ன-க3 ேச3�ப� ஊ�கா* ெக���ேபாகாம/ இ2$க உத��. 
 

3. கா*கறி சால� ெச*?�ேபா� ஒ2 UCN� வ�ன-க3 ேச3:தா/ ,ைவ 
4��. ஆனா� வ(ன�கைர சைமயலி� அதிக� உபேயாகி�ப2 தவ� எ�ற 
க9 2� உ�ள2. அத@ ந�லெதா9 substitute எ�றா� எMமி8ச�பழ8 சாைற 
ெசா�லலா�. 

 

4. எ��� ேவ6டா�. பா:திர� ேத*$�� ேபா� உபேயாகி$�� cleaning 

material8ட� ெகாKச� வ�ன-கைர?� கல � ேத*:தா/, பா:திர:தி/ உ1ள 
மசாலா மண� ேபாவேதா� பா:திர5க>� பள-B பள-B தா�. அLவள� ஏ�? 
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வ 7��/ எைத$ கிள 7� ப6ணA� எ�றா8� எ� வ�ன-கைர...தா�. 
 

5. �ண� ேதா*$��ேபா� Fabric Freshner$� பதி/ வ�ன-கைர உபேயாகி:� �ண�ைய 
ெவய�லி/ ேபா�5க1, கைறக1 வ��வேதா� வ�ய3ைவ நா�ற� 4ட பற �வ���. 
 

இன- எ�ன friends? வ 7��ேலேய ெசா தமாக ெச*த ingredients ெகா6ேட சைமயலி/ 
அச:�5க1. 
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Milk and Ghee Sweets   
 

 

பா/ எ�றாேல பா/ ேகாவா தா� "தலி/ ந� மன�$� வ2�.  
 

இைத எ த வ�த shapeஉ� இ/லாம/ அ�ப�ேய கிளறி ைவ�ப� ஒ2 "ைற. 
ெகாKச� அதிக� ச3$கைர ேச3:� M: ேபடாவாக ெச*வ� இ�ெனா2 "ைற. 
 

�தலி� பா� ேகாவா: 
 

பா/ ேகாவா ெச*ய எ�ேபா�� வாயக�ற பா:திர�தா� ெபC�. கனமான 
ஹி6டாலிய� வாணலி அ/ல� நா� C�$ பா� இ2 தா/ கிளறலா�.  
 

ேதைவயான ெபா2�க1: 
 

ந/ல தி$கான பா/ அ/ல� எ2ைம� பா/ 2 லி�ட3; 

 

ச3$கைர – அைர க�; 

 

வ�:� சீவ�ய Nuts – ேமேல Mவ; 

 

ஒ2 வாயக�ற நா� C�$ பான-/ பாைல$ ெகா�� ெகாதி$க வ�ட��. பா/ 
ெகாதி$��ேபா� அLவ�ேபா� கர6�யா/ கிளறி வ�ட��. ெபா5�� ேநர� 
வ தா/ அ��ைப அ�ப�ேய சி�மி/ ைவ:� ஒ2 சி�ன த�ைட பாலி/ 
கவ��:�� ேபா�� (த�� <�க ேவ6��) ைவ:தா/ ேமேலறி ந�ைம 
பய"�:தா�. பா/ ,6��ேபா� இ த த�ைட ந7$கிவ�டலா�. அ�ப�?� 
ெபா5கினா/ ஒ2 CN� ெவ6ைண ேச3:தா/ ெபா5கா�. 
 
 

நா� C�$ பான-/ ெச*தா/ ஒ2 மர$கர6� ெகா6� பா:திர:தி� ஓர:தி/ 
ஒ��$ெகா1வைத ,ர6� ,ர6� வ�ட��. இ� பாலி/ ஏ� ேபா�றைவ ப�யாம/ 
த�$��. பா:திர"� த�ப�$��. 
 

பாைல அLவ�ேபா� கிளறி வ��� ஒ2 மண� ேநர� ெபா�:�� பா3:தா/ பா/ 
ேச� ேபால ஆகிய�2$��. ெகாKச� கவனமாக பா3:�$ெகா6டா/ அ�� ப��:த 
வாசைனேயா ப�ர�� கல;/ வ2வேதா இ/லாம/ ந/ல ெவ>�பான பா/ 
ேகாவா கிைட$��. 
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பா/ ந�றாக ,6�� வைர அLவ�ேபா� கிளறி வ��டா8� ,6�யப�� ந� 
கவன:ைத இத�� ம��ேம தரேவ6��. 
ேச� ேபாலான பாலி/ ச3$கைரைய ேச3:�வ��� அ��ைப அைண:�வ�ட��. 
அ த R��ேலேய ச3$கைர கைர �வ���. ச3$கைர கைர த�� நிதானமாக$ 
கிளறி வ��டா/ பா:திர:தி/ ஒ�டாம/ ,25கி வ2�. மர:தாலான ம:� அ/ல� 
மர$கர6� உபேயாகி:தா/ ,லபமாக இ2$��. 
 

ச3$கைர கைர � பா8ட� ந�றாக ேச3 �ெகா6ட�� அேத பா:திர:தி/ ைவ:� 
<� ைவ:� அைர மண� ேநர� கழி:� அைத ேவ� ஒ2 பா:திர:�$� 
மா�ற��. இ த ேகாவா warmஆக இ2$��. இ�ேபா� ம�ப� ம:� அ/ல� 
கர6� ெகா6� ந�றாக மசி:� ஒ2 ெந* தடவ�ய த��/ ெகா�� ேமேல சீவ�ய 
" தி; பாதா� வைககளா/ அல5க;$க��. 
 

CNன-/ எ�:� சா�ப���ப�யான consistancy ய�/ ெவ>�பான பா/ ேகாவா தயா3. 
 

றி��:  
 

ேமேல ெசா�ன அளவ�/ ச3$கைர ேச3:தா/ இன-�� அLவளவாக இ2$கா�. 
இ த� பா/ ேகாவா ெகாKச� தள3வாக இ2$��. ப�;�ஜி/ ைவ:தா/ ெகாKச� 
ெக���ப��. ச3$கைர ஒ2 க� எ�� எ�:�$ெகா6டா/ ேகாவா சீ$கிர� 
ெக���ப�வேதா� ,ைவ?� ந�றாக இ2$��. 
 

எ�ப� ெச*தா8� பா/ ந�றாக ,6� ேச� ேபா/ ஆன�� ம��ேம 
ச3$கைரைய ேச3$கேவ6��. உடேன அ��ைப அைண:�வ��� அ த 
R��ேலேய மJதி ேவைலகைள ெச*தா/ அ��ப��$காத ேகாவா கிைட$��.  
 

பா� ேகாவா in Microwave: 

 

இ� ப:� நிமிட ெரசி�ப�. பாைல கா*Bசி ,6டைவ$�� ேவைலெய/லா� 
இ/ைல. கல3 ம��� திர���பா/ அ/ல� ஆவ�� பா/ ேகாவா ேபால ெகாKச� 
டா3$ கல;/ கிைட$��. 
ஒ2 �� மி/$ெம*��ட� <�� ேடப�1CN� தய�3 ேச3:� ந�றாக$ கல$கி 
ஒ2 Micro safe ெபௗலி/ ெகா�� ைஹய�/ ெர6� நிமிட� ைவ$க��. 
 

எ�:�$ கிளறி ம�ப� ெர6� நிமிட� ைவ$க��. இ�ேபா� பா/ தி; தி2$��. 
ம�ப� கிளறி இ�A� ெர6� நிமிட� ைவ$க��.  
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இ� ேபா/ ெர6� ெர6� நிமிடமாக பா/ ேகாவா ெக��யா��வைர ைவ:� 
கைடசிய�/ ஒேரஒ2 UCN� ெந* ேச3:� கிளறி ெந* தடவ�ய ேவ� 
ஒ2 Bowl அ/ல� த��/ ெகா�டலா�. 
 

இ� பா3$க தி�ப�: தி�ப�யாக இ2$��. 
 

றி��: அதிக ப�ச� ஏ# நிமிட5கள-/ தயாராகிவ���. பா/ தி; த�� ெந* 
ேச3:� ம�ப� ைவ�ப�� ச;ேய. ெந* ேச3:த�� பாலிலி2 � த6ண 73 ப�;?�. 
அ� dry ஆ��வைர ைவ$க ேவ6�ய�தா� கண$�. 
 

திர	��பா�: 
 

ேமேல ெசா�ன அேத அள�தா� பா/. ெர6� லி�ட3 பாைல அ��ப�ேல�றி 
அ��ப��$காம/ கிளற��. இ� ெர6� மண� ேநர:தி/ ெக���ப��. அ�ேபா� 
ஒ�றைர க� ச3$கைர ( "த/ "ைறய�/ ெச*வைத வ�ட இ5ேக ச3$கைர <�� 
மட5காகி வ��ட�) ேச3:� அ��ைப அைண$காமேலேய ச3$கைர கைர � 
ெக��யா�� வைர ைவ:� கைடசிய�/ ஒ2 CN� ெந* ேச3:� இற$கி 
ஆறவ�ட��. 
 

ெவ/ல:தி/ ெச*த� ேபால ப�ர�� கல;/ ெகாKச� இ�$கமாகேவ இ2$�� 
இ�. ,ைவய�8� தன-�ப��2$��. 
 

[  ேபடா: 
 

இ� வடஇ தியாவ�/ ப�ரபல�.  
 

ெர6� லி�ட3 எ2ைம�பா/ அ/ல� full cream மி/$ைக ைக வ�டாம/ கிளற��. 
அ��� சி�மி/ இ2 தா8� இ� ெச*?�ேபா� attention ேதைவ. காரண� ெகாKச� 
அச தா8� பா/ ஏ� ப��:�வ���, அ��ற� சா�ப���ேபா� ேபடாவ�/ தி�ப� 
தி�ப�யாக வாய�/ ெத;?�. அ�$க� கிளறி வ���$ெகா6ேட இ2 தா/ அைத 
தவ�3$கலா�. 
 

பா/ ,மா3 "$கா/ லி�ட3 ஆ��வைர இ�ப�ேய கிளறி அ��ைப அைண:� 
ைவ$க��. 
 

இ�ெனா2 பா:திர:தி/ ஒ�றைர க� அ/ல� அத��� ச�� ேமேல ச3$கைர 
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ேச3:� கா/ க� த6ண 73 ேச3:� ெக��$க�ப� பா� கா*Bச��. த6ண 73 
�ைறவாக ேச3:தா/ பா� சீ$கிர� வ2�. ெர6� வ�ர/க>$� ந�வ�/ க�ப� 
ெர6� அ/ல� <\ இ�B ந7ள:�$� உைடயாம/ வ2வ� தா� ெக��$க�ப� 
பா�.  
இ�ப�� பா� வ த�� ,6�ய பாைல?� இதி/ ேச3:� ைகவ�டாம/ 
கிளறேவ6��. ேமேல ஒ2 CN� அ/ல� ெர6� CN� ெந* அ/ல� 
ெவ6ெண* ேச3$கலா�. (ெவ6ைணைய வ�ட ெந* ெபC�) 
 

கலைவ பா:திர:தி/ ஒ�டாம/ N:� வ த�� அ��ைப வ��� இற$கி fan கா�� 
ப��ப�யாக ைவ:� ஒ2 ம:தா/ அ#:தி$ கிளற��. நா� C�$ பா:திர:தி/ 
ெச*வ� ,லப�. கலைவ ஒ2 ப � ேபால கர6�ய�ேல ஒ�� 
ேமெல#���. (அ�ப� வரவ�/ைல எ�றா/ ம�ப� அ��ப�/ ைவ:� சி�மி/ 
கிளற ேவ6��. இ�A� ெர6� CN� ெந* ேச3$க ேவ6��.) 
 

இ த ப ைத அ�ப�ேய ேவ� ஒ2 ெபௗ8$� மா�றி ப�;�ஜி/ ைவ$க��. 
ச;யாக 15 நிமிட� ஆன�� எ�:� ம�ப� ச�பா:தி �ழவ�யா/ (Rolling Pin) 

அ#:தி� ப�ைச � ேபடா ேபா/ த��ேயா, அ/ல� ேபடா mould/ அ#:திேயா 
ைவ$கலா�. 
 
 

றி��: ேமேல நா� ெந* அள� ெசா/ல வ�/ைல. ஒLெவா2 பாலி8� ேநர� 
மா�ப�� எ�பதா8� கலைவ ஒ�டாம/ வ2� வைர ெந* ேச3$க ேவ6��. 
அதிக�ப� ெந* எ�றா/ அ� தாேன ெவள- வ �வ���. 
 

[  ேபடாைவ இ�ெனா9 �ைறய(M� ெச.யலா�. 
 

பாைல ,6ட ைவ:� அதAட� ெபா�:த ச3$கைர (powdered sugar) ஒ2 லி�ட3 
பா8$� ஒ2 க� எ�ற proportion/ ேச3:� ெக��யா�� வைர கிளறலா�. கலைவ 
,26� வ2� வைர ேதைவயான ெந* ேச3$கேவ6��. அதிக ப�ச� ெர6� 
அ/ல� <\ ேடப�1CN� ேபா��. ஆறிய�� ேபடா வாக ெச*யலா�. 
 

N�றாவதாக இ�I� ஒ9 method இ9�. இ�$� ெகாKச� ைமதா ேச3$க\�. 
,ைவய�/ இ� ெகாKச� �ைற�தா� எ�றா8� foolproof method இ�. 
 

ெர6டாவ� "ைறய�/ ெசா�ன ப�ேய பாைல ,6ட ைவ$க��. ஒ2 லி�ட3 
பா8$� ஒ2 க� ெபா�:த ச3$கைர எ�றா/ ஒ�றைர CN� ைமதாைவ 
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ெந*ய�/ ந/ல மண� வ2� வைர வ�:� ைவ$க��. பா/ ,6�ய�� 
ச3$கைர ெபா�, வ�:த ைமதா ேச3:� ைக வ�டாம/ கிளறி கலைவ ஒ�டாம/ 
வ2� வைர கிளறி இற$க��. அLவ�ேபா� ெகாKச� ெந* ேச3:� வ தா/ அ� 
ப��$காம/ வ2�. ஆறிய�� அ�:�� ப�ைச � ேபடா mould (அ/ல� 
ஐC cube trayய�/ 4ட ைவ$கலா�) / அ#:தி� பதி$க��. 
 

��கிய�றி��: 
ேமேல ெசா�ன N�� �ைறய(M� ��கியமான ஒ9 ingredient வ(	�� 
ேபான2... Iodex ஒ9 பா	
� தயாராக இ9Tதா� யா�டமாவ2 ைகைய மசாU 
ெச.2 வ(ட8 ெசா�லலா�.   
 
 

பா/ ேகாவாைவ வ��� வ��� பாைல ைவ:� ேவ� ஒ2 ேக$ ெச*யலா�. 
 
 

பா� ேக�: 
 
 
1 cup - sooji (Rawa) 
 
1 cup - Ghee 
 

3 cups - Milk 
 
4 cups – Sugar 
 

இ த ேக$கி/ ச3$கைர அள� அதிக� ேபால: ேதா�றினா8� அளவ�/ நிைறய$ 
கா\�. க� எ�பைத ந� வ�2�ப�ப� decide ெச*யலா�. "தலி/ <\ க� 
பாலி/ நா8 க� ச3$கைரைய ேச3:� ெகாதி$க வ�ட��. ச3$கைர கைர த�� 
ஒ2 க� ரைவைய ெகா��$ ெகாதி$க வ�ட��. (இ5ேக ரைவைய பBைசயாகதா� 
ேச3$கிேறா�. ேவ6�மானா/ தன-யாக ரைவைய ெகாKச� 4ட சிவ�க 
வ(டாம� ேலசாக வ�$கலா�) 
 

ரைவைய ேச3:த�� "தலி/ பா/ தி; த�(curdled) ேபாலா��. ேபாக� ேபாக 
ச;யாகிவ���. ஒ2 சி��ைக ேசாடா உ�� ேச3:தா8� ச;யா��. 
 

இ த பா/, ரைவ, ச3$கைர கலைவ ந�றாக ெக��யா�� வைர ெந* ேச3$க 
ேவ6டா�. ஆனா/ அ��� மJ�ய� ஹ7��/ இ2$��ப� பா3:�$ெகா1ள��. 
அ�ப�ேபா கிளறி வ��டா/ அ��ப��$காம/ வ2�. 
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ெகாKச� ெக��யான�� ெந*ைய ஒLெவா2 CNனாக ேச3:�$ெகா6ேட 
வரலா�. இ�ப�ேய ெந* "#$க த73 � ேபான�� கலைவ தளதளெவ�� 
ெகாதி$க ஆர�ப�$��. ஓர5கள-/ ஒ�டாம/ வ த�� அ��ைப அைண:�வ��� 
panஐ கீேழ இற$கி ைவ:� நிதானமாக கிளறேவ6��. 
 

இ6ேக ஒ9 suggestion – ந/ல கா�� வ2�ப� fan கீேழ உ�கா3 �ெகா6� 
நிதானமாக கர6�ைய Pan ஓரமாக ,�றி8� ,ழ�றி கர6�ைய Pan ந�ேவ 
M$கி� ப��$க��. ெக��யாக இ�லி மா� ேபாலி2$�� கலைவ கர6�?ட� 
ஈஷி$ெகா6� கீேழ வ�#�. நிதானமாக ஓர5கள-/ ம��� இ�ப� ெச*� வ தா/ 

சீ$கிர� ஆ�வேதா� பா:திர:தி/ ஒ�டாம/ ப � ேபா/ ேமெல# � வ �வ���. 
ஒ2 க�ட:தி/ ெமா:த மா�� ெப;ய ப தாக கர6�?டேனேய வ �வ���. 
 

இ�ேபா� தயாராக ைவ:�1ள ெந* தடவ�ய த��/ ெகா�� சமமாக� பர:தி 
வ�/ைலக1 ேபாட��. "தலி/ ப#�பான நிற:தி/ இ2 தா8� ஆறிய�� 
ெவ>�பாகிவ���. 
 

ெவ1ைள ெவேளெர�� நிைறய pieces கிைட$�� இ த "ைறய�/. ைக வலி?� 
இ2$கேவ இ2$கா�. இ த "ைறைய எ� ேதாழிய�ட� க�ேற�. அத���ப�ற� 
சா$ேல� ேபால எ� ெச*தா8� இேத method தா�. காதி/ headphones 

மா��$ெகா6� பா��$ ேக��$ெகா6ேட ெச*தா/ ,கமாக ஒ2 ேக$ ெச*த 
அAபவ� கிைட$��. 
 

ெச*வத�� ெகாKச� ேநர� 4�தலாக ஆனா8� ந�ைம ஏமா:தாம/ வ2�. 
அைர லி�ட3 பா8$� 40 pieces வைர கிைட$��. 
 

இLவள� மா3$ெக� ெச*த இ த ேக$கி� அளைவ ெகாKச� alter ெச*தா/ 
"�ைபய�� ப�ரசி:த இன-�பான ஐC ஹ/வா கிைட$��. அைத 4�ய சீ$கிர� 
ஹ/வா thread/ ெசா/கிேற�. 
 

Almond Fudge: அ�ல2 பாதா� Fudge: 

 
Almonds – 150 gm 
 
Coco powder – 4 tsp or Chocolate powder – 6 tsp 
 
Vanilla Essence – 2 tsp 
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Condensed Milk – 1 cup 
 
Milk – 2 cups 
 
Ghee – ½ cup 
 
Powdered sugar – 1 cup 
 

பாதாைம ேதா8டேனேய ெகாKச� ெப;ய piecesஆக க� ெச*� ெந*ய�/ வ�:� 
ைவ$க��. 
 

அ��ப�/ ஒ2 நா� C�$ பான-/ ெந*, பாதா�, essence தவ�ர மJதி உ1ளைவகைள 
ேச3:� க��ய�/லாம/ whisk ெச*� ெகா6� கிளற��. கலைவ 
ெக��யா��ேபா� ரைவ ேக$கி/ ெசா�ன ப�ேய ெந*ைய CN� CNனாக 
ேச3:�$ெகா6ேட வர��. ெக���பத� வ த�� அ��ைப அைண:�வ��� 
essence ேச3$க��. 
 

ஒ2 CNனா/ எ�:� த��/ ேபா�டா/ அ த வ�#� ைகய�/ உ2�ட வர\� 
த��8� ஒ�டாம/ வர\�, எ�ப�தா� கண$�. இ த பத� வரவ�/ைல 
எ�றா/ ம�ப� ெகாKச ேநர� அ��ப�/ ைவ:� இ�A� ெகாKச� ெந* ேச3:� 
கிளறலா�. 
 

ேமேல ெசா�ன "ைறய�ேலேய நிதானமாக$ கிளறி ெந* தடவ�ய த��/ ெகா�� 
வ�/ைல ேபாட��. ெந*ய�/ வ�:த பாதாைம essence ேச3$��ேபா� பாதி?� 
மJதிைய ேமேல Mவ�னா�ேபா/ ெச*தா/ பா3$க attractiveஆக இ2$��. ெச*வ� 
மிக�� ,லப�. 
 

Variations: இேத "ைறய�/ பாதா� ப2��$� பதி/ " தி;, ப�Cதா, dry fruits எ�� 
வ�த வ�தமாக ெச*யலா�. 
 

எ/லாவ�ைற?� வ�ட இ�ேபா� ெசா/ல�ேபா�� Cவ 7� மிக�� ,லபமாக 
ெச*� வ�டலா�. 
 
 

Shahi Tukde என�ப�� ப(ர	 ஜேலப(.... 
 
 

இ� ெச*வ� மிக மிக ,லப�. 
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நா8 ப�ர� slicesஐ diagonalஆக க� ெச*� அைத?� ந�வ�/ க� ெச*� எ�� 
�6�களா$கி ைவ$க��. 
 

அைர லி�ட3 பாைல ,6ட$கா*Bச��. கா?�ேபா� ேமேல ப�?� ஏ�கைள 
பா:திர:தி� ஓர:திேலேய ஒ�$கி ைவ$கலா� அ/ல� ஒ2 CNனா/ எ�:� 
ைவ$கலா�. 
 

பா/ கா?� ேநர:தி/ ஒ2 க� ச3$கைரைய கா/ க� த6ண 73 வ��� பா� 
கா*Bச��. ச3$கைர கைர த�� ஐ � நிமிட5க>$�1 பா� வ �வ���. ஒ2 
ெசா�� பாைக ெர6� வ�ர/க>$� ந�வ�/ ைவ:� இ#:தா/ ஒ2 இ�B ந7ள� 
l/ ேபா/ வ தா/ ேபா��. அ��ைப அைண:� ைவ$க��. 
 

பா8� அத��1 கா/ ப�தியாக ,6�ய�2$��. அதி/ எ�:� ைவ:த ஏ�கைள 
ேச3:� ஒேரெயா2 ேடப�1CN� ச3$கைர?� ேச3:� (பாச தி ேபா/ consistancy) 

கல$கி ைவ$க��. இ�$� rabdi எ�� ெபய3. இதி/ ஏல$கா* M1, �5�ம�N 
எ/லா� ேபா�� தயாராக ைவ$க ேவ6��. (இ த rabdiைய "தலி/ ெச*� 
ைவ:தா8� ச;ேய) 
 

க� ெச*� ைவ:த ப�ர� �6�கைள ெந*ய�/ அ/ல� எ6ைணய�/ ந/ல 
ேகா/ட� கல;/ கிறிC�பாக வ2� வைர ெபாறி:� எ�$க��. 
 

ெபாறி:த ப�ர� �6ட5கைள பாகி/ ேபா�� ப�ர� பாகி/ <�கிய�� தி2�ப�� 
ேபா�� உடேன எ�:� ஒ2 த��/ அ�:த�:� ைவ$க ேவ6��. ப�ர��ைடய 
crispness அ�ப�ேய இ2$க ேவ6��. 
 

இ�ப� அ�$கின ப�ர� (shahi tukde) �6�கள-� ேமேல rabdiைய ஊ�றி ேமேல சீவ� 
ைவ:த nuts ெகா6� அல5க;$கலா�. 
இ� ஒ2 Rich Dessert. ப�;�ஜி/ ைவ:தா/ ெர6� நாளானா8� ெகடா�. 
 

றி��: பா� ெரா�ப thinனாக இ2 தா/ ப�ர� கரகர�� ேபா*வ���. தி$காக 
இ2 தாேலா ேமேல N:�வ���. ஒ2 ப�ர�ைட பாகி/ "$கி� பா3:� தி�னாக 
இ2 தா/ இ�A� ெகாKச ேநர� அ��ப�/ ைவ$கலா�. தி$ எ�றா/ ெர6� 
CN� ந73 ேச3:� இள$கலா�. 
 

அ�:� பாச தி எ�ற பா/ பா/ பா/ ம��ேம உபேயாகி:� ெச*?� பாயச� 
ைட� Cவ 7� பா3$கலா�. 
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பாசTதி: 
 
 

<\ லி�ட3 பா8$� ஒ2 க� ச3$கைர எ�� கண$�. அல5க;$க ெர6� 
CN� " தி; ப2��� ெர6� CN� சாைர� ப2��� ேவ6��. " தி;ைய 
வ�:� ெபா�யாக சீவ��. 
 

பாைல அ��ப�/ ைவ:� கா*Bச ேவ6��. ஆர�ப:தி/ இ2 ேத சி�மி/ இ2$க 
ேவ6��. ஆைட ப�ய� ப�ய ேமேல rabdi$� ெசா�ன� ேபாலேவ தன-யாக 
எ�:� ைவ$க ேவ6��. கர6� ெகா6� கிளற$4டா�. அ��� நிதானமாக 
எ;வதா/ ெபா5கி வழியா�. 
 

இ�ப� எ�:த ஏ� "$கா/ லி�ட3 அள� ேத��ேபா� பா:திர:தி/ உ1ள பா8� 
அ�ய�/ கா/ லி�ட3 அள�$� திர��� பா/ ேபா/ ெக��யாக இ2$��. அதி/ 
ஒ2 க� ச3$கைரைய கல � கைர?� வைர கல$க��. ச3$கைர ேச3:த�� 
ந73:�� ேபா��. அ� ெகாதி$�� ேநர� ஏல:M1 ேச3:� �5�ம�N�� ேச3:� 
எ�:� ைவ:த ப2��கள-/ ஒ2 CN� தவ�ர மJதிைய ேச3:� வ�ட��. அ��ைப 
அைண:�வ��� எ�:� ைவ:த பா/ ஆைடகைள ேச3:� இற$க��. இைத 
பழ5க1 ேச3:� Fruit Basandhiயாக�� ெச*யலா�. 
 
 

கைடசிய�/ பா/ ஏ�கைள ேச3$�� "� ஆ� வாைழ�பழ5கைள ெபா�யாக 
ந�$கி ேச3:� ெர6� நிமிட� ஆன�� பாேல�கைள கல தா/ பழ பாசTதி ெர
. 

 

றி��: ேமேல ெசா�ன அள� <\ லி�ட3 பா8$� ஆ� மைலவாைழ�பழ� 
எ�� கண$�. அள� அதிக� ேபால: ெத; தா8� ஒ2 லி�ட3 அள�தா� வ2�. 
ப6�ைக நாள-/ ெச*ய "�யாவ��டா8� வ�2 தின3 வ2�ேபா� ெச*� தர 
ஏ�ற�. 
 

எ5க1 வ 7��/ பா/ கா*B,�ேபா� ப�?� ஏ�கைள தின"� collect ெச*� அ� 
ஒ2 க� அள� வ த�� ெர6� கிளாC பாைல ,2$கி ச3$கைர ேச3:� 
ஏ�கைள?� கல � ெச*ேவ�. ஏ� எ�றா� ஓ� எ�பவ1க� வ ;	
� இைத 
�ய@சி�கலா�. 
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க�வM (Gavvalu) அ�ல2 �� அ�ல2 கலகலா 

 

 
 
இெத/லா� எ�ன ேப3?  

 

ெத85கி/ கLவ8 எ�றா/ ேசாழிக1 எ�� அ3:த�.  
 

ைமதா அ/ல� ேகா�ைம மாவ�/ ேசாழிக1 ேபா/ ெச*� எ6ைணய�/ 
ெபாறி:� ச3$கைர� பாகி/ ேபா�டா/ க�வM ெர�.  
 

இைத "�ைட ேச3:� கிறிC�மC$� ெச*வா3க1 எ�� 
ேக1வ��ப��2$கிேற�. அத�� கலகலா எ�� ெபயரா�. ேசாழி ேபால 
கலகல�பா* இ2$கிற� எ�பதனா/ இ த ெபய3கேளா ெத;யா�.  
 

"�ைட இ/லாம/ ைமதா ப�Cக� அ/ல� ைடம�� க�C எ�� ச�பா:தி 
ேபா/ இ�� கீறி� ெபாறி�ேபாேம அ த Cைடலி/ 4ட ெச*யலா�. ெர6� 
"ைறகைள ெசா/கிேற�, இ5ேக நா� எ�:த அளைவ?� ெசா/கிேற�. 
 

ேகா�ைம மா�, ைமதா மா�, ரைவ <��� சம அள� எ�:� <\ CN� 
ெந*(ெந* உ2காம/ ெக��யா* இ2$க\�)ய�/ ஒ2 ப��B சைமய/ ேசாடா 
ேபா�� பர பரெவ�� ேத*:� Pைர:த�� மாவ�/ ேச3:� ஒேரெயா2 சி��ைக 
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உ�� ேபா�� ெக��யாக� ப�ைச � அைர மண� 
ஊற வ�ட��.  
 

ஊறிய�� ச�பா:தி ேபா/ இ�� க:தியா/ கீறி� 
ெபாறி:� Rடாக இ2$��ேபாேத க�ப�பத:தி/ 
ச3$கைர� பா� ைவ:� ெபா;:தைத அதி/ 
ேபா�� எ�:� ைவ$கேவ6��. இன-�� மிதமாக 
இ2 தா/ ேபா�� எ�றா/ ேமேல ச3$கைர� 
ெபா� Mவ� சா�ப�டலா�. 
 

இைதேய காரமாக ெச*ய வ�2�ப�னா/ மாவ�/ 
உ��, மிளகா* M1, ெப25காய�, ஓம� எ/லா� 
ேபா�� ப�ைச � ெச*யலா�. 
ெவ�� ைமதாவ�8� ெச*யலா�.  
 

ஆனா/ இ5ேக நா� ஆ�ைலன-/ ஒ2 ெரசி�ப� 
பா3:�வ��� அத�ப� ெச*ய நிைன:� 
ெச*ேத�. இ த கLவ8 ஆ திராவ�/ ப�ரசி:த� 
எ�பதா/ அேத shape அ6� method ெச*ேத�. 
 
 

ஒ2 க� ைமதா�ட� crispness வர ெர6� 
ேடப�1CN� ரைவ ேச3:�, ெர6� CN� 
ெபா�:த ச3$கைர?� ேச3:� ேமேல ெசா�ன 
மாதி; ஒ2 ப�KB ேசாடா உ��� ெர6� CN� 
ெந*?� ேச3:� Pைர:த�� மாவ�/ கல � 
ப�ைச ேத�. Lukewarm milk ெகா6�� ப�ைசயலா�. 
நா� ெவ�� த6ண73 வ���தா� ப�ைச ேத�. 
ப�ைச தைத அைர மண� அ/ல� ஒ2 மண� ேநர� 
ஊறைவ:� மJ6�� அ#:தி� ப�ைச � ேசாழிக1 
ேபால ெச*ய ேவ6��. 
 

ஒ2 fork CNன-� ப�� ப�திய�/ ெந* தடவ�$ெகா6� மாைவ சீைட ேபால 
உ2�� அைத forkகி� ேம/ ப�ைடயாக ப�ட� ேபா/ அ#:தினா/ fork� 
impression ப�டன-/ வ�#�. அைத அ�ப�ேய பா* ேபா/ வ�ர/ Pன-யா/ ,2�� 
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கீேழ த1ள-னா/ ேசாழிேபா/ shape/"� ப$க"�, ப�� ப$க� வா* திற த� 
ேபா8� ெத;?�.  
 

ெச*"ைற$� பா3$க பட�... 
 
    

 

உ2�� ைவ:த மா�, ெச*� ைவ:த கLவ8 ப$க:தி/ அச/ ேசாழிக1.... 
 

   

 

எ/லா மாைவ?� இ�ப�ேய ெச*� ைவ:�$ெகா6� எ6ைணய�/ ெபாறி:� 
ைவ$க��. ெபாறி:தா/ ெகாKச� ெப;தாகிவ��� எ�பதா/ "� த அள� 
சி�னதா* ெச*� ெகா1>5க1. 
 

ெபாறி:த ப�� இ�ப� இ2$��.... 
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ஒ2 க� ச3$கைரைய ஏல:M1 ேச3:� க�ப� பத� வ2� வைர பா� கா*Bசி 
ெபாறி:த கலகலா$கைள அதி/ ேபா�� �ர�� ஒ2 தா�பாள:தி/ பரவலாக 
ைவ$க��. எ/லாவ�ைற?� இ�ப� ெச*த ப�� மJதி உ1ள பாைக?� ேமேல 
பரவலாக ெகா�� ைவ$கலா�. ஆற ஆற ச3$கைர N:� வ2�. 
 

இ� final picture... 

 

   

 

 

இ த shape ெச*ய வரவ�/ைலேய எ�� கவைல� பட ேவ6டா�, 
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diamond cuts ேபாலேவா அ/ல� சி�ன பா��/ <�யாேலா வ�த வ�தமாக 
ெச*யலா�. ஆனா/ அத�� ேப3 ேவேற ஏதாவ�தா� ைவ$கேவ6��. 
 

சில3 �� சீ�� வா5கி அதி/ இ�ப� ெச*வா3களா�. அ/ல� வ 7��/ �ைச� 
ேபா�ட மாதி; சில கி6ண5க1 இ2$�ேம அதி/ மாைவ பதி:� அ த impression 

வ�# த�� ,2��� ெபாறி�பா3களா�.  
 

சி�ன �ழ ைதக1 வ�2��� இன-�� இ�. நவரா:தி;$� ெச*� பா3$கலாேம! 
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40 Varieties of Payasam - 40 வைக பாயச6க� 

 
பாயச வைகக�  

 

அ�:� நவரா:தி; ப6�ைக வ2கிற�. ஒ�ப� நா>� வைக வைகயா* பாயச� 
ெச*ய\ேம... என$� சில வைககைள ெச*�தா� பழ$க�, ெச*தைதேய தி2�ப� 
தி2�ப� ெச*தா/ சா�ப��பவ3க>$� அ8�� ஏ�ப�கிறேதா எ�னேவா, என$ேக 
அ8�பாய�2$கிறேத எ�� இன- யா2� ெநா � ெகா1ள ேவ6டா� ேதாழிகேள! 
இ5ேக என$�: ெத; த, நா� ேக�ட, ப�:த, ,ைவ:த பாயச5கள-� 
ெச*"ைறகைள த2கிேற�. 
 

1.பா� பாயச�: 
 

பாயச� எ�றாேல பா/ இ/லாம/ எ�ப�? அதனா/ "தலி/ பா/ பாயச:தி/ 
ஆர�ப�$கலா�. இைத ந7�� "ழ$கி ெப;யெதா2 யாக� ேபால ெச*பவ3க>� 
உ1ளா3க1, எ�ைன� ேபால ச�� ����A ெச*வைத வ�2��பவ3க>� 
உ1ளா3க1.  
 

"தலி/ வ�Cதாரமாக ெச*?� "ைறைய?� ெசா/லி, ,லபமாக அைத 
ெச*வைத?� ெசா/கிேற�. 
 

ஒ2 லி�ட3 பாைல �$க;ேலேய வ��� அதி/ கைள � வ�க��ன அைர க� 
பBச;சிைய ேச3$க��. அ��ைப ஏ�றி �$கைர <� ைவ:� வ�ட��. இ�ேபா� 
cooker weight ஐ ேபாட ேவ6டா�. ெகாKச ேநர:தி/ cooker vent (ெவய�� ேபா�� 
இட�)�லி2 � சிறி� சிறிதாக த6ண 73 வர ஆர�ப�$��. அ�ேபா� ெவய�� 
ேபா�� அ��ைப சி�மி/ ைவ:�வ�ட��. ச;யாக இ2ப� நிமிட5க1 ஆன�� 
அ��ைப அைண:� வ�டேவ6��.  
 

(என$� Hawkins <\ லி�ட3 cooker/ இ�ப� இ2ப� நிமிட� ைவ:தா/ அத��1 
ஒ2 வ�சி/ வ �வ��� எ�பதா/ ஒ2 வ�சி/ வ த�� அைண:�வ��ேவ�.) 
 

அ��ைப அைண:த ப�ற� ச;யாக ப:� நிமிட� கழி:� திற தா/ ெகாKச� 
ச தன கல;/ பதமாக அ;சி ெவ தி2$��. இ த கலைவ Rடாக இ2$��ேபாேத 
ஒ2 க� ச3$கைர (பா/ இய�ைகய�ேலேய இன-�� ,ைவ ெகா6ட� எ�பதா/ ஒ2 
க� ேபா��, சில2$� ெகாKசமாக சா�ப��டா8� நிைறய இன-�� ேச3:� 
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சா�ப��வ� ப��$�� எ�றா/ ச3$கைர அளைவ அதிக;$கலா�) ேச3:� கிளற��. 
ெகாKச ேநர� அ��ைப ப�ற ைவ$கலா�, ஆனா/ கலைவ ெகாதி$�� நிைல$� 
ேபாகாம/ பா3$க��. அ��ைப அைண:�வ��� வாசைன$� ஏல:M1, �5�ம�N 
ேச3:� இற$க��. 
 

ேமேல ெந*ய�/ வ�:த " தி; பாதா� shaves ெகா6� அல5க;$கலா�. 
சில2$� திராை_ ேச3�ப� ப��$�� எ�றா/ அைத?� வ�:� ேச3$கலா�. 
 

,லபமான "ைறய�/ நிைறய ேப3 வ தா8� ெச*�வ�ட$4�ய பாயச� இ�. 
இைத ஒ2 �:தக:தி/ ப�:� பல"ைற ெவ�றிகரமாக ெச*�1ேள�. சிறிய 
���ப� எ�றா/ ேமேல த த அளைவ அ�ப�ேய பாதியளவாக மா�றி 
ெச*யலா�. 

 
 

2.இர4டாவ2 �ைறய(� பா� பாயச�: 
 
 

ஒ2 க� பBச;சிைய க#வ�, வ�க��, ஒ2 CN� ெந*ய�/ fried rice$� வ��ப� 
ேபால வ�:� ஒ2 க��$� <�� க� எ�ற வ�கித:தி/ <�� க� பா8ட� 
�$க;/ சாத� வ��ப� ேபால வ�$க��. பாலிேலேய ெவ த சாத:ைத, ந�றாக 
மசி:�வ��� ம�ப� ெர6� க� பாைல ேச3:� அ��ப�ேல�றி கிளற��. 
 

எ/லா� ஒ:தா�ேபாலான�� ஒ2 க� ச3$கைர ேச3:� ச3$கைர கைர த�� 
அ��ைப அைண:� <� ைவ$க��. 
 

ப:� நிமிட� கழி:� வாசைன$� ஏல:M1 etc ேச3:� " தி; வைககளா/ 
அல5க;$க��. 
 

றி��: இ த "ைறய�/ ெச*?�ேபா� cooker/ பா/ ெபா5கி வழியா�. 
வ�2�ப�னா/ ெவ�� பா8$� பதி/ ெகாKச� த6ண 73 + பா/ எ��� ேச3:� 
சாத� வ�$கலா�, ெவ த�� நிைறய பா/ ேச3$கலா�. 
பா8$� பதி/ மி/$ெம*� ேச3�ப�� ஒ2 வைக. மி/$ெம*� ேச3�பதாக 
இ2 தா/ ச3$கைர அளைவ �ைற$க��. 
 
 

3.பா� பாயச� – அவசர �ைறய(�: 
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இ� என$� எ�ேபா�� ைக ெகா�$�� "ைற. அளெவ/லா� கிைடயா�, க6 
தி�ட:தி/ ேபா�வ�தா�. 
ெவ த சாத� ெர6� கர6� எ�:� ந�றாக மசி$க��. அதி/ பாைல ெகாழ 
ெகாழெவ�� தய�3 சாத� ப�ைச?� consistancy$� ேச3:� அ��ப�/ ஏ�றி 
கிளற��. பா/ உறிKச�ப�ட��, ம�ப� ஒ2 கிளாC பா/ ேச3:� நிதான த7ய�/ 
கிளற ேவ6��. இ� ேபால <\ கிளாC பா/ வைர ேச3:� ேதைவயான 
ச3$கைர ேச3$க ( ெர6� கர6� சாத� +<\ ட�ள3 பா8$� நா� அைர க� 
ச3$கைர ேச3�ேப�) மJ6�� ந73:த� ேபாலா��.  
ச�� ேநர� அ��ப�/ ைவ:� கிளறினா/ ெகாKச� ெக���ப�� ம�ப� அைர 
கிளாC பா/ ேச3:� அ��ைப அைண:�வ�ட��. 
 

வாசைன$� பBைச க�Nர� ம��� ேபா��. வ�2�ப�னா/ ஒ2 சி��ைக 
ஏல:M1, ஒ2 சி��ைக �5�ம�N ேச3$கலா�. ேமேல nuts ம��� வ�:� 
ேச3$க��. ஆற ஆற ெக���ப�� இ�. ப�;�ஜி/ ைவ:� ஜி/ெல�� சா�ப�ட 
ஏ�ற� இ�. 
 

வடநா��/ ெச*ய�ப�� மசாலா பாயச� ெச*யலாமா? இெத�னடா ��சா 
இ2$ேக�A பா3$கற75களா? இ��� அ�டஹாசமான பா/ பாயச�தா�. 
 

4. மசாலா பாயச�: 

 

"தலி/ ேதைவயான ெபா21கைள ெசா/லிவ��கிேற�. 
ஒ2 லி�ட3 பா/; ஒேரெயா2 ேடப�1CN� பாCமதி அ;சி; ஒ2 க� ச3$கைர 
இைவதா� ேதைவ.  
 

ெசலவ�/லாத ,லபமான பாயச� தா�, ஆனா/ ேமேல flavour$� ேதைவயானைத 
பா3:தா/, �:தக:தி/ ெச*"ைற பா3:� ெச*?�ேபா� கா�ற�:� ப�;யாண� 
ெச*"ைற ப$க:�$� தி2�ப�வ��ட� ேபாலி2$��. 
 

ஆமா�, ெர6� <\ bay leaves, கா/ UCN� சீரக�, ஐ � ஏல$கா*, ெர6� 
இ�B ந7ள ப�ைட:�6�, நா8 கிரா��, ஒ2 சி��ைக உ��, ம��� ஒ2 CN� 
ெந* ேதைவ. 
ேமேல decoration$� ஐ � அ/ல� ஆ� பாதா� ப2�ைப சீவ� ைவ$க��. ஒ2 ப�� 
கா* த திராை_ தவ�ர ஏெழ�� " தி; ப2�ைப ெபா�யாக ந�$கி ைவ$க��. 
 

இன- ெச.�ைற: 
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ஒ2 cooker/ ஒ2 CN� ெந*ைய வ��� அதி/ bay leaves ம��� சீரக:ைத 
ேபாட��. ெவ�:த�� அ��ைப சி�மி/ ைவ:�வ���,பாயச:�$� ேதைவயான 
ச3$கைரய�/ ெர6� ேடப�1CN� ச3$கைரைய ேச3$க அ� ெந*ய�/ கைர � 
caramalize ஆகி ப�ர�� கல;/ மா��. அ�ப� கல3 மாறிய�� ஒ2 லி�ட3 
பாைல?� ேச3:� ெகாதி$க வ�ட��. பா/ ெகாதி:த�� அ;சிைய ேச3:� ந�றாக 
கிளறி, (ஒ2 ேடப�1CN� அ;சிைய ந�றாக கிள�வ� எ�ப� ????) cookerஐ <� 
ச;யாக ப:திலி2 � பதிைன � நிமிட5க1 வைர ைவ$க��. வ�சி/ வ தா8� 
வராவ��டா8� அ��ைப அைண:�வ��� ஆற வ�ட��.  
 

ஆறிய�� திற � ஒ2 கர6�யா/ அ;சிைய மசி:�வ��� மJதி ச3$கைரைய?� 
ேச3:� கைர?�வைர ,மா3 ஐ � நிமிட5க1 கிளற��. பாCமதி அ;சி எ�பதா/ 
சீ$கிர� ெவ �வ���. அ��ைப அைண:�வ�ட��. 
 

அைண:த ப��, ப�ைட, கிரா��, ஏல$கா*கைள ந�றாக ெபா�:� ேச3$க��. 
ேமேல ெந*ய�/ வ�:த " தி; பாதா�களா/ அல5க;:� ப;மாறலா�. இ� 
ெபா�வாக ப6�ைக நா�கைள வ�ட வ 7��/ ந6ப3க1 வ�2 �$� வ2�ேபா� 
;C$ எ�$கலா�. 
 
 

5.ெவ�ல� ேபா	ட பாயச�: 
 
 

"$கா/ க� பBச;சி?ட� கா/ க� பாசி�ப2�� ேச3:� கைள � வ�க�� 1:3 

எ�ற அளவ�/ ெவ�� பாேலா, அ/ல� பா8� த6ண72மாக கல ேதா �$க;/ 
ெபா5க/ ேபால ெச*� ெகா1ள��. 
 

ெவ த இ த� ெபா5கலி/ ஒ2 க� ெபா�:த ெவ/ல� (ெவ/ல� ெவ>�பானதாக 
இ2 தா/ "$கா/ க� ெவ/ல"� கா/ க� ச3$கைர?� ேச3:� ேபாடலா�, இ� 
நிற:ைத$ 4��$கா���) ேச3:�$ கைர த�� ேதைவயான பாைல வ��� 
ஏல:M1 ேச3:� இற$க��. ேமேல ெந*ய�/ வ�:த " தி;, :ராை_களா/ 
அல5க;$க��. 
 

றி��: 
 

1. இTத பாயச ைத ெச.H�ேபா2 ெவ�ல ைத ேநராக ேச1�காம� ெகாPச� 
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ந;�� கைர 2 வ
க	
 ேச1�ப2 ெவ�ல தி� உ�ள க�, ம4, �ைபக� 
பாயச� சா�ப(��ேபா2 வாய(� வT2 மா	டாம� கா��. 
 

2. ேமேல அவசர �ைற பா� பாயச� ெச.வ2 ேபால ெவTத சாத� ம	�� 
எ� 2 மசி 2 ச1�கைர� பதி� கைர த ெவ�ல� ேச1 2 ெச.யலா�. 
 

3. எTத �ைறயானாM� ெவ�ல� ேச1 2 ெச.H� பாயச6கள�� �தலி� 
ெவ�ல ைத ேச1 2 ப(ற பா� ேச1�ப2 ந�ல2. பா� �தலி� ேச1 2 
வ(	� கைடசிய(� ெவ�ல� ேச1 தா� பா� தி�Tத2 ேபாலா�. அ�ப
 
தி�Tதா@ேபா� ஆனாM� ெர4� சி	
ைக சைமய� ேசாடா (ஆ�ப ேசாடா) 
ேச1�க ம�ப
 தி�Tத பா� ேநரா�. 
 
 

6. ேத6கா. பா� ெவ�ல பாயச�: 

 
 

இ��� ெச*"ைற ேமேல ெசா�ன� ேபால:தா�. ெவ த சாத:தி/ ெர6� 
கர6� எ�:� சாதா பா8ட� மசி:� ெவ/ல ந72ட� ேச3:�$ கிளற��.  
 

(ெபா�வாக எ த பாயச� ெச*தா8� அ��ைப வ��� அ5ேக இ5ேக நகராம/ 
கர6�யா/ கிளறி$ெகா6ேட இ2 தா8�, அ��ைப சி�மி/ ைவ:� ெச*தா8�, 

அ��ப��$காம/ வ2வேதா� பா/ ெபா5கி வழியாம8� இ2$��.) 
 

ெவ/ல"� சாத"� கல � ெகா6ட�� ேமேல ேதைவயான அள� ேத5கா* 
பா/ ேச3:� உடேன அ��ைப அைண$க��. இ� ேத5கா* வாசைன?ட� 
ப�ரமாதமா* இ2$��. இத�� " தி; ேபா�ற அல5கார5க1 
ேதைவய�/ைல. வ�2�ப�னா/ ப/ ப/லாக கீறிய ேத5கா* �6�கைள ெந*ய�/ 
ெபாறி:� ேச3$கலா�. 
 

இ� ேபா�ற பாயச:தி/ " தி;$� பதி/ வ�:த ேவ3$கடைலைய ேதா/ ந7$கி 
வ��� ேலசாக ெந*ய�/ வ�:� ேச3:தா/ வ�:தியாசமான ,ைவ?ட� இ2$��. 
 

7.பய த�ப9�� கடைல�ப9�� பாயச�: 
 

தன-யாக பய:த�ப2�� ம��� �$க;/ ேவக ைவ:� ெவ/ல� ேபா��� 
ெச*வா3க1 சில3. இ� பய:த5கKசி எ�ற ேப3 வா5கி வ��டதா/ அைத வ��:� 
இ த பாயச:ைத ம��� ெசா/கிேற�. அைர க� பாசி�ப2��ட� ஒ2 கர6� 
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கடைல� ப2�ைப?� க#வ� �$க;/ ேவக வ�ட��.  
 

ெவ த ப2��க>ட� ஒ2 க� ெவ/ல:ைத கைர:� வ�க�� ேச3$க��. 
எ/லாமாக$ ெகாதி:த�� பா/ ேச3:� இற$கி ஏல$காைய ெபா�:� ேச3$கலா�. 
 

இ த வைக பாயச:தி/ ேத5காைய �2வ� ேச3�ப�� ஒ2 வ�த ,ைவைய: த2�. 
எ�ப�� ேபால ேமேல " தி; :ராை_கைள வ�:� ேச3$கலா�. இ� ப6�ைக 
நா�கள-/ ெச*ய$4�ய பாயச�. 
 

8.9ைண பாயச�: 
 

அ;சி சாத� சா�ப��வதி/ைல எ�� வ�ரத� இ2$�� சில நா�கள-/ நா� 
பாயச� ெச*ய ேவ6� வ தா/ அ;சி �2ைணைய ேலசாக ெந*ய�/ ப�ர�� 
சாத� ேபாலேவ ெச*� ேமேல ெசா�ன "ைறகள-/ பா/ அ/ல� ேத5கா* பா/ 
ேச3:�, ெவ/ல� அ/ல� ச3$கைர ேச3:� பாயச� ெச*யலா�. ேத5கா* பா/ 
ேச3�பதாக இ2 தா/ ெவ/ல� ேபா��தா� ெச*ய ேவ6��. ச3$கைர ேத5கா* 
பா8$� அLவளவாக எ�படா�. 
 

9ைண எ�ப
 ெச.வ2? எ�றா/ ேதைவயான அ;சிைய ஒ2 CN� தய�3 
வ��� ப�சிறி ப:� நிமிட� அ/ல� ந�றாக கா?� வைர ைவ:� மி$சிய�/ 
ஒேரெயா2 தி2�� தி2�ப, ச;யான "ைறய�/ ரைவயாக உைட?�. இைத மா� 
ச/லைடய�/ சலி:தா/ மா� கீேழ வ�# � �2ைண ச/லைடய�/ த5கி வ���. 
இைத அ;சி உ��மா ெச*ய�� உபேயாகி$கலா�. 
 

�2ைண அ;சி ரைவ(ய�/ ,லபமாக ெச*?�) பாயச�: 
 

அ;சி ரைவ$�� �2ைண$�� எ�ன வ�:யாச� எ�றா/, இ� ெப;ய ரைவயாக 
இ/லாம/ ெபா�யாக ப�பா* ரைவ ேபால இ2$�� எ�ப�தா�. 
 

பBச;சிைய வற�� வாணலிய�/ ந�றாக சிவ$க வ�$க��. வாசைன ந/லப� 
வரேவ6��, கா தி க2கிய வாசைன வர$4டா�. இ�ப� மணமாக வ�:த 
அ;சிைய ெம/லிய ரைவ பத:�$� ெபா�$க��. இ�ப� ெபா�:த மா� ரைவைய 
ஒ2 கர6� அள� எ�:� ெகாKச� ந7;/ க��ய��றி கைர:� அ��ப�/ கKசி 
ேபால கா*Bச��. வ�$��ேபாேத பாதி ெவ �வ��வதா/ சீ$கிரேம ெவ � 
நிைறய�� கா\�.  
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இ தள� ஒ2 கர6� அ;சி மா�$ேக ஒ�றைர லி�ட3 பா/ ேதைவ�ப��. 
 

பாைல தன-யாக ,6ட$ கா*Bசி ைவ$க��. ெவ த ரைவ?ட� ,6�ய பாைல 
ேச3:� கல த�� ேதைவயான ச3$கைர?� ேச3:� ஏல:M1 ேச3:� இற$க��. 
ேமேல வ�:த " தி;கைள Mவ� அல5க;$க��. ெச*வ�� ,லப�, சா�ப��வ� 
அைதவ�ட ,லப�. 
 
 

9.ச�பா ேகா2ைம ரைவ பாயச�: 
 

அ�சி சா�ப(டாதவ1க� சா�ப(��ப
யாக ஒ9 பாயச� உ4டா? 

 

ச�பா ேகா�ைம ரைவைய ெந*ய�/ வ�:� பா8ட� cooker/ ேவக வ�ட��. 
ெவ த�� ச3$கைர அ/ல� ெவ/ல� ேச3:� பா/ வ��� பாயச� ெச*யலா�. 
ெவ/ல� ேபா�� ேத5கா* பா/ வ��வ�� ஆேரா$கியமான�. 
 

10.பா�ேப ரைவ பாயச�: 
 

இ� ேபால ஒ2 சமய சKசீவ� எ��� கிைடயா�. ஒ2 அவசர ஆ:திர:�$� 
உத�வ� ரைவதா�. திU3 வ�2 தாள-யா? எ� ரைவைய எ�றா/ ப�� ஓ�ட� 
எ�� ஓ�வ��பவ3க1 4ட ரைவ பாயச� எ�றா/ சா�ப��வ3.  
 

ஒ2 ேடப�1CN� ெந*ய�/ ஒ2 கர6� ரைவைய மணமாக வ�$க��. வ�$க 
ஆர�ப�$��ேபாேத ப$க:� அ��ப�/ த6ண 73 <\ ட�ள3 அள�$� எ�:� 
ெகாதி$க வ�ட��.  
 

ரைவ வ�ப�ட�� ெகாதி ந7ைர தாராளமாக ேச3:� கிளறினா/ க��ய��றி 
சீ$கிர� ேவ��. அதி/ அைர ச3$கைர அ/ல� ெவ/ல� ேச3:�$ கைர த�� 
பா/ ேச3:�$ ெகாதி$க வ�ட��.  
இற$கி ஏல:M1 ேச3:� வ�:த " தி; ேபா�ற nuts Mவ� அல5க;$க��. 
 

,லபமான அேத சமய� அதிக� காண$4�ய பாயச� இ�.  
 

11.திைனய�சி பாயச�: 
 

அைர க� திைனைய க#வ� வ�க�� ஒ2 CN� ெந*?ட� வ�:� 1:2 எ�ற 
வ�கித:தி/ ந73 ேச3:� �$க;/ ேவக வ�ட��. ெவ த�� ெவ/ல� கைர:�B 
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ேச3:� ெகாதி:த�� (ெவ/ல:தி/ அளவாக ந73 ேச3:தா/ ேபா��, கைர�ப� 
��ைப ந7$கேவ)பா/ வ��� இற$கி ஏல:M1 ேச3$க��. இ த பாயச:தி/ ெவ�� 
பா8$� பதி/ ேத5கா* பா/ ேச3:� ெச*தா/ அத� ,ைவ தன-. ெந*ய�/ 
வ�:த ெகா�பைர: �6�கைள கைடசிய�/ ேச3:தா/ ஆேரா$கியமான பாயச� 
தயா3. 
 

திைண$� பதி/ வர�, சாைம ேபா�றவ�றி8� ேமேல ெசா�ன "ைறய�ேலேய 
பாயச� ெச*யலா�. 
 

இெத/லா� ெசா�னா8� �ழ ைதகள-� favorite எ�றா/ அ� ேசமியா பாயச� 
தாேன?அைத ெசா/லாவ��டா/ எ�ப�? 

 

12.ேசமியா பாயச�: 
 

இ�ேபா� வ�:த ேசமியா ெர�ேம� ஆக கிைட$கிற�, அ� இ/லாவ��டா8� 
ெந*ய�/ அைர க� ேசமியாைவ வ�:�$ெகா6� ெகாதிந73 வ��� ேவக வ�ட��. 
ேசமியா ெவ த�� பா/ ேச3:� ெகாதி:த�� ச3$கைர ேச3:� கைர த�� 
ேதைவயான பா/ ேச3:� சிறி� ேநர� கிளறி இற$கலா�. இ� ெபா�வாக ஆற 
ஆற ெக��யாகிவ��� எ�பதா/ பாயச� தளர இ2 தா/ கவைல� பட ேவ6டா�. 
 

ேமேல வாசைன$� ஏல$கா* M1 ேச3:� " தி; வைககளா/ அல5கார� 
ெச*ய��. 
 

(�திதாக சைம�பவ1கA� ஒ9 
�: ெபா�வாக ேவ6�ய அள� ச3$கைர 
ேச3:� எ�� எ/லா இட:தி8� ெசா/லிவ��கிேற�, ேவ6�ய அள� எ�றா/ 
எ�ன எ�� ேக�டா/ ஒ2 க� அ;சிேயா ேசமியாேவா எ த வைக பாயச� 
எ�றா8� ச3$கைர ஒ2 க� எ�� கண$�. ஒ2 "ைற ெச*� பா3:தா/ நம� 
நா$கி� ,ைவ �;?�, இன-�� அதிக� எ�� ேதா�றினா/ அ�:த "ைற கா/ 
க� ச3$கைரைய �ைற:�$ெகா1ளலா�, இன-�� ப:தா� எ�பவ3க1 ெகாKச� 
4��$ெகா1ளலா�. இ� நா� ெச*� பா3:த�� ஒ2 ேநா��/ �றி:� 
ைவ:�$ெகா6டா/ அ�:த "ைற$� உபேயாகமாய�2$��.) 
 

13.ஜ�வ�சி பாயச�: 
 

க6 க6ணாக ஓராய�ர� தவைளக1 "ழி:�� பா3�ப� ேபாலி2$�� ஜLவ;சி 
பாயச:�$� அ�ைம ஆகாதவ3க1 யா3? வ�ரத நா�கள-8� ெச*ய$4�ய பாயச� 
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இ�. 
 

கா/ க� ஜLவ;சி எ�:தாேல ந�றாக கா\�. ஜLவ;சிைய ஒ2 மண� ேநர� 
அ/ல� ெர6� மண� ேநர:�$� ஊற ைவ$க��. சில3 ெவ ந7;/ ஊற 
ைவ$கிறா3க1. ெவ ந73 எ�றா8� �ைற த� ஒ2 மண� ேநர� ஊறினா/ ந�றாக 
இ2$��. ஊறின ஜLவ;சிைய <��� வைர ந73 வ��� �$க;/ ைவ:� 
ேவகவ�ட��. ெவ த ஜLவ;சி?ட� Rடாக இ2$��ேபாேத அைர க� ச3$கைர 
ேச3:� ஒ2 க� பாைல?� ேச3:� கிளற��. எ/லா� ந�றாக ெகாதி:த�� 
இற$கி ஏல:M1 ேச3:� ெந*ய�/ வ�:த nuts, raisins ேச3:� இற$க��. 
 

ஜLவ;சி?ட� ச3$கைர$� பதி/ ெவ/ல� ேச3:� பாயச� ெச*யலா�. அத� 
,ைவ?� ந�றாக இ2$��. ெவ/ல� + ச3$கைர எ�ற combo வ�/ ெச*வ�� 
வ�:யாசமாக இ2$��. 
 

14.அவ� பாயச�: 
 

கா/ க� ெக�� அவைல க#வ� <��� அள�$� ந73 வ��� ஊற வ�ட��. 
ஊறிய�� அள� அதிகமா��. பாைல ந�றாக ,6ட$ கா*Bச��. சி�மி/ கர6� 
ேபா�� கா*Bசினா/ ெபா5கி வழியாம/ இ2$��. பா/ ந�றாக$ 
ெகாதி$��ேபா� ஊறின அவைல ேச3:� கிளற சீ$கிர� ேவ��. ந�றாக ெவ � 
மசி த�� அைர க� ச3$கைர அ/ல� ெவ/ல� (ெவ/ல� எ�றா/ ெர6� 
CN� ந7;/ கைர:� வ�க�� ேச3$கலா�) ேச3:� ெகாதி$க வ��� இற$கலா�. 
 

வாசைன$� ஏல:M1, பBைச க�Nர� ேச3:� ேமேல ெந*ய�/ வ�:த 
" தி;களா/ அல5க;$க��. 
 

இன� சில கா.கைள உபேயாகி 2 பாயச6க� ெச.H� �ைறகைள� 
பா1�கலா�. 
 

15.கார	 பாயச�: 
 

ெர6� கார�ைட �2வ� ெந*ய�/ வ�:� பா/+த6ண 73 ேச3:� ேவக வ�ட��. 
அ/ல� கார� ஐ ெப;ய வ�/ைலகளாக ந�$கி ஆவ�ய�/ ஐ � நிமிட� ேபால 
ைவ:�வ��� அைத மி$சிய�/ அைர$கலா� அ/ல� �2வலா�. இ த �2வ/ 
ெவ த�� ச3$கைர ேச3:� கைரய வ���, கைர த�� பா/ ேச3:தா/ கார� 
பாயச� ெர�. 
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16.கார	 பாதா� கீ1: 
 

ேமேல ெசா�ன "ைறய�/ கார�ைட �2வ� ேவக வ�ட��. ஒ2 ப�� பாதாைம 
ெவ ந7;/ ேபா�� ைவ:தா/ ேதா/ ,லபமாக ந75��. உ;:த பாதாைம மி$சிய�/ 
த6ண 73 ேச3:� ைநசாக அைர:� ெவ த கார��ட� கல � சிறி� பா/ ேச3:� 
ேவக வ�ட��. எ/லாமாக கல � ெவ த�� மி/$ெம*� அைர க� ேச3:� 
ேமேல இ�A� ெகாKச� பா/ ேச3:� இற$க��. இ� ெகாKச� ந73$க 
இ2 தா/ ந�றாக இ2$��. 
 

வாசைன$� almond essence ேச3$கலா� அ/ல� ஏல:M1, �5�ம�N 
ேச3$கலா�. ேமேல nuts ேபா�வதாக இ2 தா/ தி2ெந/ேவலி$ேக அ/வாவா 
எ�ப�ேபால பாதா"$ேக பாதா� shaves ேச3$காம/ ெகாKச� ப�Cதாைவ �2வ� 
ேச3:தா/ க6\$� அழகாக இ2$��. 
 

17.cabbage பாயச�: 
 

cabbageஐ கார� �2�வ� ேபால �2வ�$ெகா6� அ த �2வைல (ஒ2 க� 
�2வ/ எ�:தா8� வத5கினா/ ெரா�ப�� �ைற �வ���) ெந*ய�/ வத$க��. 
வத5கிய�� ெகாKச� ந73 ேச3:� <� ைவ$க பதமாக ேவ��. வ�2�ப�னா/ 
ெவ த இ த �2வைல மி$சிய�/ அைர$கலா�. ெசதி/ ெசதிலாக இ2 தா/தா� 
அழ� எ�� நிைன:தா/ அ�ப�ேய ெவ த �2வ8ட� ெகாKச� பா/ ேச3:� 
ெகாதி:த�� அைர க� மி/$ெம*� ேச3:� இற$கலா�. இத�� கல3 கில3 
ேபாடாம/ அ�ப�ேய naturalலாக வ��வேத ெபC�. வாசைன$� ஏல:M1 ேமேல 
�2வ�ய nuts, அLவள�தா� பாயச� ெர�. ஆனா/ ப6�ைக நா�கள-/ சில3 
இைத ெச*வைத வ�2�ப மா�டா3க1. 
 

18. ெசௗ ெசௗ பாயச�: 

 

ெவய�/ கால:�$� ஏ�ற� இ�. ெப5கb3 க:தி;$கா* என�ப�� ெசௗ ெசௗைவ 
இர6டாக ந�$கி ஒ�ேறாெடா�� பர பரெவ�� ேத*:தா/ உ1ேள உ1ள அத� 
பா/ Pைர:� ெவள-ேய��. அைத க#வ� வ��� ேதாைல peeler ெகா6� 
ந7$கிவ��� cooker/ ைவ$க��. ெவ த�� எ�:� �2வ�ய�/ �2வ� ெந*ய�/ 
வத$க��. அ/ல� peel ப6ண�டேனேய �2வ� ெந*ய�/ வத$கி ேவக வ��� 
ேமேல cabbage பாயச� ேபாலேவ ெச*ய ேவ6�ய�தா�. ெகாKச� ;Bசா$க 
ேவ6�ெம�றா/ ஒ2 ப�� பாதாைம ஊற ைவ:� ேதா8;:� அைர:� 
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ேச3$கலா�. 
 

றி��: ,ைர$கா*, பX3$க5காய�8� (எ/லாேம ந73$கா* எ�பதா/) இேத 
"ைறய�/ பாயச� ெச*யலா�. எ5க1 வ 7��/ இ த ெர6�ேம ேச3�பதி/ைல 
எ�பதா/ ேமேல ெசா�ன "ைறய�ேலேய ெச*� பா25க1. 
 

19.பர6கி�கா. பாயச�: 
 

பா3$க கார� பாயச� ேபாலேவ இ2$�� இ� ,ைவய�8� டா� தா�. ெசா�னா/ 
ஒழிய ெத;யா� எதி/ ெச*த� எ��. பர5கி$கா* இய�ைகயாகேவ இன-��B 
,ைவ ெகா6ட�. அதனா/ அதிக� இன-��� ேதைவ�படா�.  
 

"�றிய பர5கி$கா* (yellow pumpkin) ஒ2 ப:ைத எ�:� ேதா/ சீவ� கார� ேபாலேவ 
�2வ�$ெகா1ள��. இ த �2வைல ெந*ய�/ ந�றாக வாசைன ேபாக வத$க��. 
வத5கிய�� ெகாKச� பா/ ேச3:� ேவக வ�ட��. பாலி/ ந�றாக ெவ த�� 
ேதைவயான ச3$கைர ேச3:� கைரய வ��� மJ6�� ேமேல ெகாKச� 
மி/$ெம*� அ/ல� ,6ட$கா*Bசிய பா/ ேச3:� இற$க��. ஏல:M1 ம��� 
" தி; ப�Cதா ப2��கைள சீவ� ேமேல அல5காரமாக ேபா�� ப;மாற��.  
 

இைதேய இ�A� ெகாKச� ;Bசாக ெச*ய ேவ6�� எ�றா/ ப:� பாதா� 
ப2��, ப:� " தி;� ப2�ைப ெவ ந7;/ ஊறைவ:� ேதா/ ந7$கி ஒ2 CN� 
கசகசா அ/ல� ஒ2 ப�� ேத5கா* ேச3:� அைர$க��. அைர:த வ�#ைத 
பர5கி: �2வ/ பாலி/ ெகாதி$��ேபா� கல தா/ பாயச� சீ$கிர� ெக���ப��. 
 

20. பர6கி�கா. பாசTதி: 
 

இ� ெரா�ப ;Bசான பாயச�. ஒ2 க� பற5கி: �2வ8$� ஒ�றைர லி�ட3 
பா8� 250gm ச3$கைர?� ேதைவ. அ� தவ�ர ஒ2 க� மி/$ெம*� ம��� ஒ2 
க� ேத5கா* பா8� ேதைவ. ந� வ�2�ப�ப� பாைல?� ச3$கைரைய?� 4ட$ 
�ைறய ேபா��$ெகா1ளலா�. 
 

"�றிய பர5கி$காைய கார� �2வ�ய�/ இ/லாம/ ெகா�பைர: �2வ/ ேபால 
N Nவாக �2வ�$ெகா1ள��. �2வைல ெந* வ��� வாசைன ேபாக வத$கி ஆற 
வ�ட��. இ� சீ$கிரேம வத5கிவ���. 
 

பாைல சி�மி/ ைவ:� ஒ2 கர6� ேபா�� கா*Bசி$ ெகா6ேட இ2$க��. 
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ேமேல ஏ� ப�ய� ப�ய ஏ�ைட ஒ2 கர6�$ கா�பா/ அ/ல� barbeque 

C�$கா/ பா:திர:தி� ஓர:தி/ ஒ�$கி ைவ$க��. அ/ல� ஒ2 CN� 
ெகா6� ப�?� ஏ�ைட தன-யாக ெவள-ேய எ�:� ேச3:� ைவ$க��. இ�ப�ேய 
பா/ ,6�B ,6� ேச� ேபால ஆகிவ��� வைர ெச*ய ேவ6��. ெகாKச� 
நB, ப��:த ேவைல எ�றா8� சா�ப���ேபா� மற �வ���. 
 

(இ5ேக எ� அAபவ:ைத ெசா/கிேற�. எ5க1 வ 7��/ பாலி/ ஏ� ப� தா/ 
யா2$�� ப��$கா�. தின"� தய�3 ேதா*$க கா*Bசி ஆ�� பாலி/ ேமேல 
ப�?� ஏ�கைள ஒ2 ட�பாவ�/ ேச3:� ப�;�ஜி/ ைவ�ப� எ� வழ$க�. இ� 
ேபால வ�ேசஷமாக ெச*ய ேவ6� வ தா/ ெர6� க� பாைல ம��� ேமேல 
ெசா�ன "ைறய�/ ,6ட வ��� அதி/ ப�?� ஏ�கைள ஏ�கனேவ ேச3:� 
ைவ:த ஏ�க>ட� ேச3:�வ��ேவ�. இ� ேபால ெச*தா/ நிைறய ேநர� 
மிBசமாவ�ட� ஏ�க>� வ 7ணாவதி/ைல) 
 

ந�றாக ,6�ய பா8ட� ெசா�ன அள� ச3$கைரைய (அதிக� எ�� 
ேதா�றினா/ பாதியளவாக �ைற$கலா�) ேச3:� கைரய வ�ட��. ச3$கைர 
கைர த�� ேத5கா* பா/, மி/$ெம*� ெர6ைட?� ேச3:� வத$கி ஆற ைவ:த 
பற5கி: �2வைல?� ேச3:� கல$க��. ேத5கா* பா/ ேச3:த�� அ��ைப 
அைண:�வ��வ� ந/ல�. 
 

ேமேல நறநறெவ�� ெபா�:த ஏல:M1, ேலசாக R��/ கா��ய �5�ம�N 
ெர6ைட?� ேச3:� வ�:�: �2வ�ய " தி;, பாதா�, ப�Cதா$கைள?� சீவ�� 
ேபா�� ப�;�ஜி/ ைவ$க��. 
 

ெவய�/ கால:�$� ஏ�ற ஒ2 பான� இ�. ப6�ைக நா�கள-/ ெச*ய 
"�யாவ��டா8� ம;யாைத$�;ய வ�2 தாள-க1 வ2�ேபா� ெச*யலா�. 
 

21. >சண(�கா. பாயச�: 
 
 

காசி அ/வா ெச*வ� ேபால:தா� இ�. அதிக� ச3$கைர ேவ6டா�. Nசண� ஒ2 
ப:ைத எ�:� �2வ��. �2வைல ெரா�ப�� அ#:தாம8� அேத சமய� 
ேமேலா�டமாக�� இ/லாம/ ெகாKச� ந73 இ2�ப� ேபால ப�ழி � ெகா1ள��. 
இ த Nசண�ய�/ ஒ2 வாசைன இ2$��. அ� ேபா�� வைர ெந* வ��� 
வத$கினா/ ேபா��, சீ$கிரேம ெவ �வ���. ெவ தத� அைடயாள� க6ணா� 
ேபால transparent ஆக வ2�வைர ப�ழி த ந73 ைவ:ேத ேவக வ�ட��. <� 
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ைவ:தா/ சீ$கிர� ேவ��. ேவ�� ேபாேத ஒ2 ப��B ேகச; கலைர ேச3$க��. 
 

ெர6� க� பாைல ந�றாக ,6��ப� கா*Bசி ைவ$க��. 
 

ெவ த �2வ8ட� �2வ/ எ�:ததி/ பாதியள� ச3$கைர ேச3:� கைரய வ��� 
,6ட$கா*Bசிய பாைல ெகா�� இற$க��. ேமேல ஏல:M1 வாசைன$� ேச3:� 
இற$க��.  
 

இதி/ மா�� "ைறயாக ச3$கைர பா8$� பதி/ மி/$ெம*� ேச3$கலா�. 
அதிக� இன-�� ேதைவ�படா� எ�பதா/ மி/$ெம*��/ உ1ள இன-�ேப ேபா��. 
ேமேல வ�:த " தி; �6�களா/ அல5க;$க��. 
 

பாதா� கீ3 ெச*யேவ6��, ஆனா/ பாதா� வ���� வ�ைலய�/ எ5ேக ெச*வ� 
எ�பவ3களா ந75க1? உ5க>$� mock பாதா� கீ3 ெச*ய: ெத; தா/ ேபா��, 

பாதா� கீ3 எ�� ச:திய� ப6ண� ெசா/லிவ�டலா�. அ�ப� ஒ2 பாயச� 
ெச*யலாமா? 

 

22. உ9ைள�கிழ6 பாயச�: 
 

ெர6� ெப;ய கிழ5�கைள �$க;/ ேவக ைவ:� ேதா8;:� மசி$க��. 
உ2ைள$கிழ5� உ2:ெத;யாம/ மசிய ேவ6��. ேவ6�மானா/ மி$சிய�/ 
ஒ2 ,�� ,�றலா�. மசி:த கிழ5ைக பாலி/ கல � ெகாதி$க வ�ட��. பா/ 
ெகாதி:த�� அதி/ ச3$கைர ஒ2 க� ேச3:� கைர த�� ஆறவ�ட��.  
 

ந�றாக ஆறிய�� ேவ6�மானா/ இ�A� ெகாKச� கா*Bசி ஆறின பா/ 
ேச3:� almond essence ேச3:� ேமேல �5�ம�N ம��� " தி;, பாதா�, ப�Cதா 
ப2��கள-� �2வ/ தலா ஒ2 CN� ேச3:� ப�;�ஜி/ ைவ:� தரலா�. பாதா� 
கீ3 ேபாலேவ கல;8� ,ைவய�8� இ2$�� இ�. 
 

இைத இ�A� ெகாKச� ;B ஆ$கி?� சா�ப�டலா�. அதாவ� ஒ2 CN� 
கசகசாைவ?� ப:� " தி; பாதாைம?� ெவ ந7;/ ஊற ைவ:� ேத5கா* 
�2வ8ட� அைர:� பாலி/ உ2ைள$கிழ5� கலைவ ேவ��ேபா� கல$கலா�. 
ஆனா/ இைத பாதா� கீ3 எ�� ெசா�னா/ ந�ைம ச ேதக:ேதா� பா3�பா3க1.  
 
 

23. இளந;1 வF�ைக பா� பாயச�: 
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இ� ெச*வ� ெரா�பேவ ,லப�. ேத5கா* பா/ ெக��யான� ஒ2 க� எ�றா/ 
<\ க� பா/ ேதைவ. பாைல ,6ட$ கா*Bசி ஆறவ�ட��. இளந73 வ#$ைக 
ஒ2 அைர க� அள� எ�:� அதAட� அைர க� மி/$ெம*� ேச3:� மி$சிய�/ 
அைர$க��. இ த$ கலைவ?ட� ேத5கா* பாைல ேச3:� ஒேரெயா2 "ைற 
அைர:தா/ எ/லா� ந�றாக கல$��. இ த$ கலைவைய ஆறிய பா8ட� கல � 
ேமேல ப�Cதா ப2�ைப ம��� சீவ�� ேபா�� ஜி/ெல�� சா�ப�டலா�. ெவய�/ 
நா>$� ஏ�ற Cெபஷ/ பாயச� இ�. வ�2�ப�னா/ ஏல:M1 ேச3$கலா�. 
எ�ைன� ெபா�:தவைர எ��� ேச3$காமேலேய இ த பாயச� அ2ைமயாக 
இ2$��. 
 

அ� 2 ெகாPச� �8 பாயச�. 
 

24. Dum Kheer என�ப�� பன ;1 பாயச�: 
 

இ� ;B எ�றா8� ெச*வ� மகா ,லப�. வ 7��ேலேய பன 73 ெச*� ைவ:தா/ 
அைத அ�ப�ேய உதி3:� ைவ$கலா�. கைடய�/ வா5கிய� எ�றா/ அைத 
�2வ� ைவ$கலா�. ப�ெரZ பன 73 எ�றா/ ந�றாக இ2$��.  
 

பைழய பன 7ைர ��சா$க அைத ெவ ந7;/ ப:� நிமிட5க1 அமி�:தி ைவ$கலா�. 
 

ஒ2 லி�ட3 பாைல ,6ட வ�ட��. பா/ ,6�வத��1 நம$� வ�2�பமான 
அளவ�/ பாதா� " தி; எ�:� ெவ ந7;/ ஊற ைவ:� பாதிைய சீவ�$ெகா6� 
மJதிைய மி$சிய�லி�� ைநசாக அைர$க��. 
 

பா/ ,6��ேபா� அைர:த வ�#ைத$ ெகா��$ கல$கினா/ ெக��யா��. இதி/ 
"$கா/ க� ச3$கைர ேச3:� கைர த�� �2வ� ைவ:த பன 7ைர கல$க��. 
ேமேல ஏல:M1 சீவ�ய " தி; வைககளா/ அல5க;$கலா�.  
 

இ� ஜி/ெல��� இள� Rடாக�� ந/ல Rடாக�� எ�� எ�ப� சா�ப��டா8� 
ந�றாகேவ இ2$��. பா8ட� மி/$ெம*� கல�ப� ச3$கைர� ப தலி/ ேத� 
மைழ ேபால ,ைவ$� ,ைவh���.  
 
 

இன- ெகாKச� ச1ைள ப��:த ேவைல வா5�� அேத சமய:தி/ ,ைவய�8� 
அரச� என�ப�� பாயச5கைள� பா3$கலா�. 
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25. ரவா >� பாயச�: 
 

இ� ெரா�ப ேவ6�யவ3க1 வ தா/ ெச*� த � அச:தலா�. ப6�ைக 
நா�கள-8� ெகாKச� home work ப6ண� ைவ:தா/ ெச*�வ�டலா� எ�ப� 
ேபா�ற பாயச�. 
 

ஒ2 க� ரைவ?ட� ஒ2 ேடப�1CN� ைமதா ேச3:� ைவ$க��. இதி/ ஒ2 
சி��ைக உ�� ேச3:� ஒ2 CN� ெந*?� ேச3:� ப�சிறி$ெகா6� ெரா�ப�� 
ஆறாம/ ைக ெபா�$�� அள� R��/ உ1ள ந7ைர ெதள-:� ெதள-:� N;$� 
ப�ைசவ� ேபால ெக��யாக ப�ைசய��. ப�ைச த மாைவ ெர6� மண� ேநர� ஊற 
ைவ:� ம�ப� ப�ைச தா/ அ�பள மா� ேபால ைகய�/ இ#ப�� வ2�. ந�றாக 
ப�ைசவதி/ தா� வ�:ைத இ2$கிற�. 
 

இ�ப� மா� ப�ைசய வராவ��டா/ வ 7��/ இ�$க ைவ:தி2$�� சிறிய அ�மிய�/ 
ேபா�� ஒ2 இ� இ�$கலா�. மா� ஒ:தா3 ேபால வ த�� சி�ன சி�ன 
N;களாக இ�� எ6ைணய�/ ெபா;$க��. ெந*ய�/ ெபா;$க�� எ�� 
ெசா/லிவ��� அ� வா5க: தயாராய�/ைல எ�பதா/ எ6ெணய�/ ெபாறி$கB 
ெசா�ேன�.  
 

ெபாறி:த N;க1 எ த shape/ வ தா8� கவைல� படேவ6டா�. கிறிC�பாக 
இ2$��ேபாேத ைகயா/ ெநா�$கி ைவ$க��. ெரா�ப�� ெபா�யாக இ/லாம/ 
ச�பா:திகைள சி� �6ட5களாக கிழி:� ைவ:த� ேபால இ2$க ேவ6��. 
 

பா/ ஒ2 லி�ட3 எ�:�$ கா*Bசி அ� பாதியாக ,6�ய�� ஒ2 க� ச3$கைர 
ேச3:� (ச3$கைர அதிக� ேச3�ப� அவரவ3 வ�2�ப�) கைர த�� ெபாறி:த 
N;கைள ேச3:� ைவ$க��. ேமேல ஏல$கா* ெபா� ேபாடலா�. ெபா�வாக இ த 
பாயச:�$� nuts ேபா�வதி/ைல. வ�2�ப�னா/ ேபாடலா�. 
 

��C: ப6�ைக ேபா�ற நா�கள-/ ெச*வதானா/ காைலய�/ "த/ ேவைலயாக 
மா� ப�ைச � ைவ$கலா�. பாைல ,6ட$கா*B,வத�� பதிலாக மி/$ெம*� 
ேச3$கலா�. 
 

26. ைமதா >� பாயச�: 
 

ைமதாைவ ஒ2 சி��ைக உ�� ஒ2 சி��ைக ேகச; கல3 ேச3:� ெந* வ���� 
ப�சிறி ெக��யாக N; மா� ேபால பத:தி/ ப�ைச � ைவ$க��. இ� ஊற 
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ேவ6�ய அவசியமி/ைல. அைத ெப;ய N;களாக இ�� கீறி� ெபா;$க��. 
ேமேல ெசா�ன "ைறய�ேலேய ,6ட$கா*Bசிய பாலி/ ச3$கைர ேச3:�$ 
கைர த�� ெபாறி:� ைவ:த இ த cutsைச ேச3:� �5�ம�N ேச3:� இற$க��. 
பாலி/ ச�பா:தி �6�க1 மித�ப� ேபால இ2$�� இ த பாயச�. ேகச; கல3 
ேச3�ப�� �5�ம�N ேச3�ப�� இத� speciality. 

 
 

27. பாலைட� ப(ரதம�: 
 

எ�னடா பாயச5க1 வைக�A ெசா/லி�� ப�ரதம� எ�� எைதேயா 
ெசா/கிறாேள எ�� பா3$கிற73களா? இ��� பாயச�தா�. ேகரளாவ�/ மிக� 
ப�ரபல�. ப�ரதம� எ�றா/ மைலயாள:தி/ பாயசமா�. 
 

ஒ2 க� பBச;சிைய ந�றாக க#வ� ெர6� மண� ேநரமாவ� ஊறவ��� மிக�� 
ைநசாக அைர$க��. ெகாKசமாக த6ண 73 ேச3:� அைர�ப� ந/ல�. அைர:த 
மாைவ சி� சி� வாைழய�ைலகள-/ ேதாைச ேபால வா3:� ஆவ�ய�/ ைவ:� 
எ�$க��. ெவ த ேதாைசகைள சி�ன சி�ன �6�களாக க� ெச*� ைவ$க��. 
 

ெர6� லி�ட3 பாைல ,6ட$கா*Bசி பாதியான�� ஆவ�ய�/ ெவ த 
அைட:�6�கைள ேச3:� உைடயாத ப�$� கிளறA�. அ�$க�?� கிளறA�. 
எ/லா� ந�றாக பாலி/ ஊறிய�� ஒ2 க� அ/ல� ேதைவ$ேக�ப ச3$கைர 
ேச3:� ஏல:M1, பBைச க�Nர� ேபா�� இற$க��. இ� ந� பா/ ெகா#$க�ைட 
ேபால:தா� இ2$��. 
 

28. பா� ெகாF�க	ைட: 
 

அ�மா வ 7��/ இைத ெச*?� வழ$க� உ6�. இத� ,ைவ$� நா� அ�ைம 
எ�றா8� எ5க1 வ 7��/ யா2� அLவளவாக வ�2�ப� சா�ப��வதி/ைல. 
ேவைல?� அதிக� எ�பதா/ நாA� ெமன$ெக�வதி/ைல. ப��:தவ3க>$காக 
இ த ெரசி�ப�. ெபா�ைம உ1ளவ3க1 ெச*� பா3$கலா�. 
 

ஒ2 க� �#5க;சிைய ஊறைவ:� ஒ2 <� ேத5கா?ட� grinder/ அதிக� ந73 
ேச3$காம/ அைர$க��. இ த மாைவ ெகா#$க�ைட ேம/ மா� ெச*வ� ேபால 
வாணலிய�/ கிளறினா/ ெக���ப��. இ�ப� ப � ேபால வ2� மாைவ ஆறிய�� 
சீைட$� உ2��வ� ேபால உ2�ட��. அ��ப�/ ஒ2 ெப;ய அ� கன:த 
பா:திர:தி/ த6ண 73 ைவ:� உ2��ய உ26ைடகைள ேபா��$ெகா6ேட 
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வர��. ேவக ேவக உ26ைடக1 ேமேல மித$��. எ�ப�?� ெகாKச� கைர � 
ேபா�� எ�பதா/ த6ண 72� தி$கா��. எ/லா உ26ைடகைள?� ேபா�ட�� 
ெவ/ல:ைத?� ேபாட, (இ�ப� ெச*?� பாயச:�$� அதிக� ெவ/ல� 
ப��$��) ெவ/ல"� கைர � ெகாதி$��. கைடசிய�/ பாைல வ��� ஏல:M1 
ேச3:� இற$கேவ6�ய� தா�.  
 

இைதேய, கைடய�/ கிைட$�� ெர�ேம� அ;சிமா� ைவ:�� சில3 ெச*வ3. 
ேத5கா*$� பதி/ ேத5கா* பா/ ேச3�ப� ேத5கா* வாசைன?ட� பாயச� 
கிைட$��. நிைறய$ கா\� எ�றா8� ேவைல?� அதிக� இதி/. 
 

இேத வாசைனய�/ ஈசியாக ெச*ய$4�ய பாயச:ைத அ�:� ெசா/கிேற�. 
 

29. கடைல�ப9�� ெவ�ல பாயச�: 

 

ெர6� ேடப�1CN� கடைல�ப2�ைப ேவக வ�ட��. 
ெச*வத�� "�ேபேய கா/ க� அ/ல� ஒ2 ப�� பBச;சிைய ஊற வ��5க1. 
ஊறிய�� ஒ2 <� ேத5காைய ேச3:� 

மி$சிய�/ த6ண 73 வ��� அைர?5க1 . 
 

கடைல�ப2�� ெவ த�� அைர:த வ�#ைத ெகா�� கிளற��. அைர:த 
வ�#�ட� நிைறய த6ண 73 ேச3:� ைவ$க\�. ஏ�னா அ;சி அைர:தைத 
ெகா�� கிள��ேபா� ெக��யா ெகா#$க�ைட ேம/ மா� மாதி; ஆய���. ஆனா 
அ;சி ெவ தி2$கா�, அதனா/ நிைறய த6ண 73 வ��� ைவ$க�ம. 
சீ$கிரேம ெக���ப��.  
 

பாைல?� ேச3:� கிளற��. ெவ/ல:ைத ெபா�:� ேச3$க\�. ெவ/ல� 
ேதைவ�ப�� 

. 

ேச3$கலா�. . ெகாதி$க வ��� கைடசிய�/ பாைல ேச3:தா8� ந/ல�.) 
 

எ/லா� ேச3 � ெகாதி:த�� ஏல:M1, பBைச க�Nர� ேபா�� ெந*ய�/ வ�:த 
" தி; திராை_கைள ேச3:� இற$க��. 
 

(�றி��: ேமேல ெசா�ன இ த அளவ�/ ெச*தா/ <\ லி�ட3 hawkins cooker/ 
"$கா/வாசி வ2�. நிைறய கா\� பாயச� இ�. �,�,�A நிைறய ெத;?�, 

வாய�/ கைர?�, CNன-/ எ�:� சா�ப��� பத:தி/ இ2$��. உ5க1 
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ேதைவ$ேக�ற proportion/ ெச*� ெகா1>5க1)  
 

கZட�ப�� சில பாயச5க1 ெச*யலா� எ�றா/ ,லபமாக ச������A சில 
பாயச வைகக>� இ2$க\ேம? 

இ2$�... ெர�ேம� பாயச5க1, ப6�ைக நா�க>$�� ஏ�ற�. 
 

30. ேகா2ைம மா0 பாயச�: 
 

ஒ2 அ��ப�/ ெவ ந73 தயாராக இ2$க���. ெகாKச� அதிகள� ந73 
ைவ:�$ெகா1வ� நல�. 
ஒ2 வாணலிய�/ தாராளமாக ெந* வ��� " தி;, திராை_கைள வ�:� 
தன-யாக எ�$க��. 
 

மJதி ெந*ய�/ ெர6� CN� ேகா�ைம மாைவ ேபா�� ந�றாக ேகா/ட� 
கல;/ வ2�வைர நிதானமாக வ�$க��. மா� வ�ப�ட�� வ 7ேட மண$�� 
அ�தா� கண$�. உடேன ெவ ந7ைர ெகாKச� ெகாKசமாக ேச3:� அேத 
சமய:தி/ ைக வ�டாம/ கிளறிவ�ட��. மா� ெவ � சீ$கிர� ெக���ப��. அைர 
க� ச3$கைரைய ேச3:� அ� கல த�� ஏல:M>� ேச3:� ெகாதி:த�� பா/ 
ேச3:� இற$கலா�. 
 

ெகாKச� ஆறிய�� almond essence ேச3:தா8� பாதா� கீ3 ேபால ,ைவ த2�. 
ேமேல வ�:த " தி; ப2��கைள ேபா�� அல5க;$க��. 
 

இ�ெனா2 ��C இ5ேக: 
பாதா� essence$� பதி/ பாயச� ெச*� இற$கிய�� இ�Cட�� பாதா� கீ3 
மி$C அ/ல� லி$வ�� பாதா� கீ3 மி$C எ�� ேச3:தா8� �ழ ைதக1 "த/ 
ெப;யவ3 வைர வ�2��வ3. ச3$கைர அத�ேக�ப 4��$ �ைற:�� ேபாடலா�.  
 

31. கடைலமா0 பாயச�: 
 

ேமேல ெசா�ன அேத "ைறதா� எ�றா8� இ� அைத வ�ட வாசைனய�/ M$கி 
சா�ப��� ப� இ2$��. ைமR3 பா� ேபாலேவ வாசைன வ2�. 
 

ெந*ய�/ (இ��� ெகாKச� அதிகள� ெந* எ��ப� ந/ல�. அதிகள� எ�றா/ 
ெர6� CN�) ப2��கைள வ�:� எ�:�வ���, மா� ெர6� CN� ேச3:� 
ெவ ந73 ேச3:� ைக வ�டாம/ கிளற��. இ த கடைலமா�$� ந73 ச�ேற அதிக� 
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ேதைவ, �ைறவாக வ���, மா�� ச;யாக வ�படாவ��டா/ மா� வாசைன 
வ �வ���. 
 

ந�றாக ெவ � ேதாைச மா� ேபாலான�� ச3$கைர ேச3:� கைர த�� பா/ 
ேச3$க ேவ6�ய�தா�. அள� ேமேல ெசா�ன பாயச:தி� அளேவ. இற$கி 
ஏல:M1 ம��� ேபா�� " தி; ப2��களா/ அல5க;$கலா�. 
 

அ�:த ேசா�ேபறி பாயச� வ2கிற�... இ� ப6�ைக நா�க>$� ஏ�றதி/ைல 
எ�றா8� திU3 வ�2 தாள-கைள கவ2� எ�பதி/ ச ேதகமி/ைல. 
 

32.ெர
ேம	 பாயச�: 
 

ஒ2 பா$ெக� மி/$ ப�கிC அ/ல� ஒ2 பா$ெக� $>ேகாC ப�Cக�C வா5கி 
Rடான பாலி/ ப:� நிமிட� அமி�:தி ைவ$க��. பாலி/ ந�றாக ஊறிய�� 
மி$சிய�/ ேபா�� அைர:� ச3$கைர?� ேச3:� (ப�Cக��/ "�ேப ச3$கைர 
இ2$�� எ�பதா/ பா8$�: த� த ச3$கைர ேச3$க��, மி/$ெம*� 
ேச3�பதானா/ அ��� ேவ6டா�) ெகாKச� கிளற��. அ��� சி�மிேலேய 
இ2$க ேவ6��. கலைவ ச�ேற Rடான�� பா/ ேச3:� இற$கிவ�டலா�.  
 

ேமேல ஏதாவ� ஒ2 essence வ��� தரலா�. " தி; ப�Cதா �6ட5களா/ 
அல5க;$க மற$க ேவ6டா�. 
 

இ�ெனா2 இ�Cட�� பாயச� இ2$�, மி/$ெம*� ெகா6� ெச*வ�. ஆனா/ 
அைத பாயச� எ�� த2வைத வ�ட pudding எ�� ெசா/லி: தரலா�. 
 
33.Milk Pudding: 
 

ஒ2 �� மி/$ெம*� எ�:� அள �ெகா6�, அேத அள� க��: தய�2�, அேத 
அள� பா8� ேச3:� ஒ2 பான-/ ெகா�� ந�றாக ஒ2 forkஆ/ பX� ெச*ய��. 
இ த panஐ இ�லி ேவக வ��வ� ேபால ப:� நிமிட5க1 ஆவ�ய�/ ைவ:� எ�:� 
ஒ2 கிளாC ெபௗலி/ ெகா�� ேமேல �5�ம�N, ஏல:M1 சீவ�ய nuts எ/லா� 
ேச3:� ப�;�ஜி/ சாதா த��ேலேய ெச� ெச*� தரலா�. வ�2 �$� ப�� ந/ல 
dessert இ�. 
 

கா.கைள ைவ 2 சில பாயச6க� ெச.�ைற ��ேபேய பா1 ேதா�, 

பழ6கைள ைவ 2 எ20� ெச.ய �
Hமா எ�றா� இேதா சில வ9கி�றன. 
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phirni என�ப�� பாயச தி� பழ6கைள ைவ 2 ெச.யலா�. 
 
 

"தலி/ phirni எ�றா/ எ�ன எ�� பா3�ேபா�. இ� ஒ2 பKசாப� �Z. சி�ன 
சி�ன ம6 பாைனகள-/ ைவ:� தர�ப��. ந� அரசி� பாயச� ேபாலதா� 
ெச*"ைற இ2$��. ஆனா/ அ;சிைய அைர:� ெச*வா3க1. அ;சி?� பாCமதி 
அ;சியா* இ2$��.  
 
 
34.Plain Phirni: 
 

ஒ2 லி�ட3 பா8$� <\ அ/ல� நா8 CN� அ;சி ேபா��. பாCமதி 
அ;சிைய அைர மண� ேநர� ஊற வ��� வ�:� தானாக கா?� வைர 
ெபா�:தி2 � ரைவ ேபால அைர$கலா�. அ/ல� ஈரமாகேவ அைர:� 
ெச*யலா�. அைரப�வ�� ெம/லிய ரைவ ேபால இ2$க ேவ6��. ச3$கைர 
"$கா/ க�ப�லி2 � ஒ2 க� வைர ேபாடலா�. 
 

" தி;ைய வாணலிய�/ ேலசாக வ�:� அைத மி$சிய�லி�� ெபா�யா$க��. 
இ த " தி; ெபா� கா/ க� ேவ6��. (சில3 இ� இ/லாம8� ெச*வ3, இ� 
richness த2� எ�பதா/ ேச3$கலா�) 
 

பாைல ,6ட$ கா*Bச��. பா/ கா?�ேபாேத ஒ2 CN� பாைல எ�:� அதி/ 
ஒ2 ப�KB �5�ம�Nைவ ேபா�� கைர:� ைவ$க��. பா/ ந�றாக$ 
ெகாதி$��ேபா� அ��ைப தண�:�, அைர:த மாைவ கல � வ�டாம/ கிளறினா/ 
ந�றாக ெவ � கCட3� ேபால தி$காக வ2�. அ�:� " தி; ெபௗடைர?� 
ெகா��$ கிளற��. கிள��ேபாேத �5�ம�N கைரசைல ேச3:� ச3$கைர?� 
ேச3:� கிளற��. எ/லா� ேச3 � கைர த�� ஏல:M1 ேபா�� rose essence 

இ2 தா/ ேச3:� இற$க��. 
 

இைத Y� temperature வ2� வைர ைவ:�வ��� சி�ன சி�ன கிளாC க�C 
அ/ல� ம6 பாைனகள-/ நிர�ப� ேமேல சீவ�ய பாதா� ப�Cதா வைகக1 Mவ� 
ப�;�ஜி/ ைவ:� சா�ப�டA�. ேராC இத�க1 ப�ெரZ ஆகேவா கா* தேதா 
இ2 தா/ அைத?� ேமேல Mவ� அல5க;$கலா�. 
 

இதி/ ந� ம/லிகா ப:;நா: அவ3க1 ெசா/8� variations எ�றா/ பாCமதி 
அ;சி$� பதி/ சிேரா�� ரைவ அ/ல� சாதா அ;சி மா� ெகா6� ெச*யலா� 
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எ�பேத. 
 

றி��: மிக�� ,ைவயான இ த phirniைய ெர6� லி�ட3 பா/ ைவ:� 
ெச*வதாக இ2 தா/ அைர லி�ட3 பாைல கா*Bசி ெகாKச� ,6�ய�� 
இ�A� ஒ2 அைர லி�ட3 ேச3:� அ��� ,6�ய�� ம�ப� அைர லி�ட3 
ேச3�ப� எ�� ெச*தா/ சிரம� ெத;யா�. 
 

அ;சிேயா, ரைவேயா எ� எ�:தா8� அத� அள�$� ச3$கைர ேச3:தா/ ச;யாக 
இ2$�� எ�ப� சில3 வழ$க�. ெகாKச� இன-��� ப�;ய3க1 அதிக� 
ேச3$கலா�. 
 

மி/$ெம*� ேச3:தா/ ேவைல இ�A� ,லப�. கா/ லி�ட3 பா/ ெகாதி:த�ேம 
அ;சி ரைவ அ/ல� மா� அ/ல� சிேரா�� ரைவ ேச3:� ெக���ப�ட�� ஒ2 
�� மி/$ெம*� ேச3:�வ�டலா�. ச3$கைரேய ேவ6டா�.  
 

35.மா�பழ ப(1ண(/Mango Phirni: 

 

இ� ெச*ய அ/ேபா�ேசா மா�பழ� ெபC�. காரண� அ� இன-�பா?� இ2$��, 

கல2� பள-Bெச�� இ2$��.  
 

ேமேல ெசா�ன அேத "ைறய�/ அ;சி ரைவேயா, மாேவா, சிேரா�� ரைவேயா 
ஏேதாஒ�� ெகா6� phirni தயா3 ெச*ய ேவ6��. பா/ ெகாதி�பத��1 பழ:ைத 
pulpஆ$கி ைவ$க��. மி$சிய�/ ேபா�வைத வ�ட ைகயா/ ப�ைசவ� தி�ப� 
தி�ப�யாக அழகாக ெத;?�. சில �6�கைள தன-யாக அல5க;$க எ�� 
ைவ$க��. 
 

பா/ ெகாதி:� ரைவ ேச3:� ச3$கைர?� ேச3:த�� ெசமி solid பத� வ2�ேபா� 
mango pulp ஐ ேச3:� உடேன இற$க��. அதிக ேநர� ைவ�ப� பா/ தி;ய 
காரணமாகிவ���. எ த பழமானா8� R��ேலேய ெவ �வ���. 
 


�%: அ/ேபா�C மா�பழ� கிைட$காவ��டா/ எ த variety ?� ேச3$கலா�. 
ஆனா/ pulp 4டேவ ெர6� ெசா�� மா�பழ எச�C ேச3:�வ�டலா�. 
ப5கனப1ள- மா�பழ� எ�றா/ ெபா�யாக ந�$கி ேச3$கலா�. 
 

variations: இேத base/ ஆ�ப�1, ஆரK,, அ�னாசி எ�� எ த� பழ:ைத?� 
உபேயாகி:� ெச*யலா�. பழ� பாதி ெவ �� ேவகாம8மா* இ2�ப� ந/ல 
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,ைவைய: த2�. 
 

��கிய� றி��: பழ5க1 ேச3$��ேபா� அதிக இன-��1ள பழெம�றா/ 
ச3$கைர அளைவ பாதியாக �ைற:�வ�ட��. இ� ேபா�ற பழ5க1 
ேச3$��ேபா� ஏல:M1 ேச3�ப� எ�ப� அவரவ3 வ�2�பேம. 
 

கல�பட� எ�ப� நம$� பழகி வ��ட ஒ��. கல�பட� ெச*யாத ெபா2ைள நா� 
வ�2�ப மா�ேடா� எ�றள�$� இ�� ந�ேமா� ஒ�றிவ��ட� கல�பட�. 
எ�னடா, subject மாறிவ��டேத எ�� பா3$காத73க1, j இ� ஒ� பாயச5க1 சில 
ெதாட3கி�றன.... 
 

36.மா�பழ ேசமியா பாயச�: 
 

மா�பழ� இ2$�, ெகாKச� ச�ெப�� அ/ல� �ள-�பாக இ2$� எ�றா/ அைத 
ைவ:� கல�பட� ெச*�வ�டலா�. 
பழ:ைத மசி:� pulpஐ அள � ெகா1ள��. �ள-�� ேபா�றவ�ைற அ�$க சம 
அள� ச3$கைர ேச3$கலா�. இன-�பான பழ:ைதேய உபேயாகி�பெத�றா/ 
ச3$கைர அளைவ ெகாKச� �ைற:�வ�டலா�. ச3$கைர கல த பழ$4ைழ 
அ��ப�ேல�றி கிளற��. இ�ெனா2 அ��ப�/ பா/ ,6�$ெகா6�2$க���. 
ம�ெறா2 அ��ப�/ ேசமியா அைர க� எ�:� ெந*ய�/ வ�:� அதி/ ெவ ந73 
ேச3$க உடேன ெவ �வ���. ெவ த ேசமியாைவ வ�:� �ழாய�/ கா��னா/ 
�ள-3 த ந73 ப�ட�� ஒ�ேறாெடா�� ஒ�டாம/ அழகாக வ2�. 
 

(ேசமியாைவ "�ேபேய தயா3 ெச*� ைவ:� வ�டலா�) பழ"� ச3$கைர?� 
கல � ெகாKச� ெக��யா�� ேபா� வ�:த ேசமியாைவ ேச3:� ெகாKச ேநர� 
உைடயாதப� கிளறி பாைல?� ேச3:� இற$க��. ேமேல nuts, essence அ/ல� 
ஏல:M1 ேச3$க ேவ6��. (பா8$� பதி/ மி/$ெம*� ேச3$கலா�, ஆனா/ 
ச3$கைர அளைவ �ைற:�வ�டேவ6��)  
இ த மா�பழ ேசமியா பாயச� க6ைண?� <$ைக?� நா$ைக?� கவ2� 
எ�பதி/ ச ேதகமி/ைல. 
 

அ�:த கல�பட�,  

37.ேசமியா ஜ�வ�சி பாயச�: 
 

ேசமியா பாயச�, ஜLவ;சி பாயச� ெச*"ைறைய ஒ2 "ைற பா3:�$ 
ெகா1>5க1. ேசமியா ஜLவ;சி ெர6ைட?� பாதி பாதி எ�$கலா�. 



 

www.penmai.com  168 

 

KASRI66’s @ Chitra’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

 

ேசமியா எ�றா/ ேவக அதிக ேநர� எ�$கா�. ெவ த ேசமியாைவ �ள-3 ந7;/ 
கா�� உதி3:� ைவ$க��. ஜLவ;சிைய ெவ ந7;/ அ/ல� சாதா ந7;/ ெர6� 
மண� ேநரமாவ� ஊற ைவ$க��. ஜLவ;சிைய �$க;/ ேவக ைவ:� அதி/ 
ேசமியா ம��� ச3$கைர ேச3:�$ கைர த�� பா/ ெகாKச� ேச3:� கா/ க� 
மி/$ெம*��� ேச3:� ெச*வ� அழகாக இ2$��. 
 

38.ரைவ ேசமியா பாயச�: 
 

இத�� ரைவ ேசமியா ெர6�� பாதி பாதி எ�:தா/ ஒ�றாகேவ வ�:� ெவ ந73 
ேச3:� ேவக வ�ட��. ெவ த�� ச3$கைர ேச3:� பா/ ேச3:� ெச*யலா�. 
மி/$ெம*� ேச3�பதாக இ2 தா/ ச3$கைர அளைவ �ைற:�$ெகா1ளலா�. 
ேமேல nuts வ�:� ேச3$கலா�. 
 

39.பாசி�ப9��, ஜ�வ�சி ெவ�ல�பாயச�: 
 

இ த கல�பட� வ�ரத நா�கள-8� ெச*யலா�. ெர6�ேம உட8$� �>ைம 
எ�பதா/ ஆேரா$கியமான உண�� 4ட. 
ஜLவ;சிைய ஊற ைவ$க��. ஊறிய ஜLவ;சி?ட� பாசி�ப2�ைப கைள � 
ேச3$க��. ெர6�� சம அள� எ�$கலா�. 
 

�$க;/ ேவக ைவ:� ெவ/ல� ேச3:� ெகாதி$க ைவ:� பா/ ேச3:� 
இற$க��. ெரா�ப�� ,லபமான ஒ��. ேமேல ஏல:M1 " தி;க1 ேபாட 
மற$க ேவ6டா�. 
 

40.கார	 பழ பாயச�: 
 

ேமேல கார� கீ3 பா3:த75களா? அைதேய ெச*� இற$கிய உட�, வ 7��/ உ1ள 
ஆ�ப�1, வாைழ�பழ� ேபா�றவ�ைற மிக�� ெபா�யாக ெச*� Rடாக 
இ2$��ேபாேத ேச3:� <� ைவ:தா/ பழ� பதமாக ெவ தி2$��. essence 

எ��� இ/லாமேலேய வாசைனயா* இ2$��. 
 

ஆ�ப�1 எ�றா/ ேதா/ சீவ� ஒ2 ெசா�� ெலம� ஜூC ேமேல ெதள-:� 
ைவ$கலா�. அதிக� ேச3:தா/ பாயச� தி; �வ���. ெவ�� வாைழ�பழ�, 

ெவ�� ஆ�ப�1, ெவ�� ஆரK, எ�� தன-:தன-யாக�� ேச3$கலா�. 
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எ/லா� ெச*தாB,... இன� ெகாPச� 
�% ம	��.... 

 

1. பா�ஷா ெச*த ப�� கைடசி M1க1 மிKசினா/ அைத பாலி/ கல � ெகாதி$க 
வ��� பாயசமா$கி: தரலா� 

. 

2. ைமR3 பா� க��யாக ஆகிவ��டா/ மி$சிய�/ (மி$சி$� யா3 guarantee? எ�� 
ேக$க$4டா�) ேபா��� ெபா�:� ெகாதி பாலி/ ேச3:� பாயசமா$கி தரலா�. 
 

3. cornflakes வ 7��/ இ2 தா/ அைத ஒ�றிர6டாக ெபா�:� ெகாதி பாலி/ ேச3:� 
பாயசமா$கி: தரலா�. ேமேல சில "# flakes ேபா�வ� அழகாக இ2$��. 
cornflakesஐ ெந*ய�/ �ர�� ேலசாக வ�:� ெச*தா8� ந�றாக இ2$��. 
 

4. எ/லா பாயச:தி8� மி/$ெம*� எ��1ளேத, அைத வா5கி க���ப�யாகா� 
எ�பவ3க1 வ 7��ேலேய ,லபமாக மி/$ெம*� ெச*� ெகா1ளலா�. ப�;�ஜி/ 
ைவ:� உபேயாகி$க அதிக ப_� ப:� நா1 வ2�. நவரா:தி; ேபா�ற ெதாட3 
ப6�ைக நா�கள-/ அவசர:�$�� உத��. இேதா ெச*"ைற ெதாட3கிற�... 
 

வ ;	
ேலேய மி��ெம.	 எ�ப
 ெச.வ2? 

 

ஒ2 க� த6ண 7;/ (க� எ�ப2 அவரவ1க� வ(9�ப�ப
 வ ;	
� உ�ள 
கி4ண திேலேய எ��கலா�) ெர6� க� ச3$கைர ேச3:� ெகாதி$க வ�ட��. 
ச3$கைர கைர த உடேனேய ெர6� ேடப�1CN� ெவ6ெண* ேச3:� 
உடேனேய ெர6� க� ஏதாவ� ஒ2 brand பா/ ப�டைர ேச3:� பர பரெவ�� 
க��ய��றி கல$க��. அ��ைப அைண:�வ�ட��. ேவ6�மானா/ மி$சிய�/ 
ஒ2 "ைற பX� ெச*யலா�. அ/ல� handbeater இ2 தா/ R��ேலேய பX� 
ெச*யலா�. எ��� ேவ6டா� எ�றா/ ெப;ய fork கர6� ெகா6� 
க��ய�/லாம/ கல � ஆறிய�� ஒ2 container$� மா�றி ப�;�ஜி/ ைவ$கலா�. 
ப:� நா1 வைர ெகடா�. ேதைவ�ப��ேபா� ேதைவ�ப�� அள�$� 
ெச*�ெகா1ளலா�. 
 

இன� எ�ன? ப4
ைக கால ைத� ெகா4டா�6க�! Happy Festive Season! 
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My experiences with Cakes 

எ� ேக� �ராண�: 

 

,�மா ேபB,$காக �ராண��A ெசா/லைல. நிஜமாேவ இ� ெகாKச� ந7ளமான 
பதி�தா�.  
OTG oven இ/ ேக$ bake ெச*� பா3$க\�A என$� ெரா�ப நாைளய ஆைச. 
மாமியா3 ஒ2 oven ைவBசி2 தா5க. பைழய கால:த�. அைத 
எ�ப� operate ப6ற��A 4ட என$� ெத;யா�. அவ5க ைக$� ம��ேம ேவைல 
ெச*?� அ�. ,வ��B on ெச*தா/ சில சமய� ஒ2 phaseஇ/ கர6� fuse 

ேபாய���. ஆனா அவ5க கி�ேட ம��� சம:தா ேவைல ெச*?�. Mர நி�A 
பா3கறேதாட ச;. நாேம ஒ2 latest oven வா5கி ெச*யA�A ஆைச. ெரா�ப நா1 
ைத;யேம வரைல. அவ5க>$� recipe ெத;?� ஆனா latest machine 

எ�ப� operate ப6ற��A ெத;யா�.  
எ5க வ 7��/ "�ைட சா�ப�ட மா�ேடா�. அ��ற� மாமியா3 எ�ப� 
ெச*வா5க�A பா3$கற75களா? அவ5க bake ப6ண ேக$ ஐ, ஏ�, வா�நாள-/ 
ேக$ேக சா�ப�டாம/ அ�:தவ5க>$� ம��� ெச*� த2வா5க. ( அ��� 
கிளாC ேபாய� க:�கி�டா5களா�!!!) ச;, அவ5க>$காகவாவ� "�ைட இ/லாத 
ேக$ ெச*ய\� அ�ப��A ஆைச. "தலி/ microwave இ/ ேக$ ெச*யலா�A 
நா� நிைன$கேவ இ/ைல. எேதா google ப6\�ேபா� இ�ப� ஒ2 recipe அ��� 
vegan recipe பா3:��� கள:தி/ �தி:ேத�. வ 7��/ இ2 த ingredientsஐ ைவB,�ேட 
சமாள-Bேச�. ஓரள� successதா�. அ�$�� recipe தேர�. எ�ைன�ேபாேல 
ைம$ேராேவவ�/ try ப6ண வ�2�பறவ5க ப6ணலா�. 
 
 
My first cake in Microwave 
 
1 cup whole wheat pastry flour ( I used maida ) 
¼ cup coco powder 
1 tin sweetened condensed milk 
2/3 cup melted unsalted butter 
150 ml water 
1 tablespoon vanilla essence 
1 teaspoon baking soda 
2 teaspoon baking powder 
2 tablespoon confectioner’s sugar for decoration (this is optional) 
 
 
Method: 
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1. Mix melted butter + condensed milk+essence + water. 
2. Sift flour+ baking powder+ baking soda+ coco powder together. 
3. Incorporate dry and wet mixtures together and stir continuously 
4. Grease a microwave safe dish of your choice and transfer the contents into it. 
5. Microwave in High for about 5 minutes and then reduce the heat to 70% and microwave for about a 
minute or two or till done. 
 
 

இ�தா� நா� try ப6ண recipe. ந/லாேவ வ த�. ெகாKச� Cவ 7� ப:தாத மாதி; 
இ2 த� ஆனா ரா:தி; "#$க refridgerate ப6ண ப�� Cவ 7� 4ட ச;யாேவ 
இ2 த�. ஆனா8� "# தி2�தி இ/ைல. "�ைட$� எ�ன substitute �A 
பா3:� ,அ�ப� கிைடBசா ஆ�ைல�ல ெகா�� கிட$�� ஏேதா ஒ2 recipe ஐ 
எ�:� egg substitute use ப6ண� ேக$ ெச*யலா�A பா3:ேத�. நிைறயா ெத; � 
ெகா6ேட�. எ5க பா3:தா8� Ener-G powder �A ேபாடறா5கேள�A கைட 
கைடயா அைல �வ��� அ� US சமாசார� எ�� �; த�. அ� இ/லாதவ5க 
எ�ன ப6\வா5க�A பா3:ததி/ நிைறய ேதறிய�. 
 
 

(ெகாPச� ெமா�ைகயா இ9Tதா ம�ன�8/ %கி� ப4ண(	� ப
6க. 
ேவ]6கறவ6க ப
�கலா�...) 
 
Egg Substitutes : 
 
 

1. ஒ2 egg $� ஈ$வலா கா/ க� mashed banana ேபாடலா�. அ/ல� ஒ2 pureed 

ஆ�ப�1 ேபாடலா�. ஒ2 recipe ய�/ ெர6� "�ைட ேபா��2 தா அைர க� 
மசி:த வாைழ�பழ� அ�ப� எ�$க\�. ஆனா இ� ேக$ ெச*ய ம��ேம. ேவற 
சா/� recipes $� use ஆகா�. 
2. 1/4

th
 cup tofu will replace one egg. But tofu should be well beaten or whipped. 

 

3. Flax seeds are another replacement for eggs. If you are using flax seeds grind one tablespoon of 
flaxseeds with 3 tablespoon of water to replace an egg. If you use flax seed powder, then mix 2 and 
½ tablespoon of powder with 3 tablespoon of water. Make sure that the mixture has gelled before adding. 

( இ� ெகாழ ெகாழ�A isabgol powder மாதி; ஆ��வைர ைவ:தி2 � ப�ற� 
கல$க\�.) 
 
 

4. சில recipes ள egg white ம��� ேக�பா5க. அ�$� அக3 அக3 [powder �A stores 
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இ/ கிைட$�� , அைத எ�:� ஒ2 tablespoon water உட� கல � whip ெச*� 4/ 
ெச*� ம�ப� whip ெச*� ேபாடலா�. ( சில cookies ெச*ய ெவ�� egg white 

ேதைவ�ப��. அ5ேக இ� use ஆ��. ேக$ ெச*ய use இ/ைல) 
 

5. இ�ப�ெய/லா� எ�னா/ அைலய "�யா��A ெசா/றவ5க>$�� 
வ 7��ேலேய ஒ2 ஈஸி replacementஇ2$�. அதாவ�, ெர6� tablespoon water + 

one tablespoon cooking oil + 2 teaspoon baking powder, இ� <ைண?� ந/லா ைக வ�டாம/ 
beat ெச*� ேக$ batterஇ/ கல தா/ ஒ2 egg $� சம�.  
 
 

6. US இ/ இ2 தா/ EnerG powder வா5கி அ த instructions ப� கல$க��, அதாவ� 
three teaspoons of Ener-G powder equals TWO eggs. Warm water works well and great advantage in 

this is it adds only 15 calories to the food. so weight conscious ஆ இ2$கறவ5க 4ட 
egg replacement use ப6ணலா�. 
 

7. கைடசியா ஒ2 foolproof method இ2$�. One tablespoon of White Distilled Vinegar or Apple 

Cider Vinegar with one teaspoon of baking soda can be substituted for One egg. இ� ேக$, க� ேக$ 
(muffins), quick ப�ர� இ�$ெக/லா� ந/லா work அ�� ஆகிற�. ேபா�பா, வ�ன-க3 4ட 
கிைடயா� எ�றா/ ஒ2 tablespoon வ�ன-க2$� பதி/ ெர6� tablespoon ெலம� 
ஜூC ேபா�5க. இைத வ�ட சி�ப�1 ஆ ெசா/ல"�யா�. 
 

எ5க ஊ;/ ஆCதிேரலியா brand ஒ2 Egg replacer கிைட$கிற�. ஆனா/ ெப;ய 
packet. அைத "�$க நாம பல வ2ட5க1 ேக$ bake ப6ண�$ெகா6ேட 
இ2$க\�. அதனா/ நா� ேமேல ெசா�ன "ைற எ/லா:ைத?� try 

ப6ண��ேட�. வ�ன-க3 தா� best ஆ work அ�� ஆ��. 
 

இ:தைன homework ப6ண ப��னா� OTG வா5கைல�னா எ�ப��A �ண�K, 
வா5கி�ேட�. அ��ற� வ 7��/ bakery வாசைனதா� ஒ2 நா8 வ2ட5க>$�....( 

பாவ� எ�னா� வ ;	
� உ�ளவ6க எ�லா� Guinea pig ஆய(	டா6க..) 
 

"த/ "தலி/ bake ெச*த� Carrot Cup Cakes, இ� IKEA stores food court இ/ 
கிைட$��. அைத யாேரா வைலய�/ ,�� ேபா��2 தா5க, நா� அைத 
தி2��ேட�....,�மா ெசா/ல$4டா�, ,ைவய�/ அ1ள-வ��ட�. 
Recipe ெசா/ேற�. 
 

கார	 க� ேக�  



 

www.penmai.com  173 

 

KASRI66’s @ Chitra’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

 
¾ cup + 2 tbsp flour 
1 cup powdered sugar 
1/3 cup vegetable oil (ordinary cooking oil can be used) 
2 tbsp orange juice( homemade, not the one available in stores) 
½ tsp vanilla extract 
Egg replacer equalent to two eggs ( those who prefer eggs can use 2 eggs here) 
½ tsp baking soda 
1 tsp baking powder 
½ tsp salt 
One and a half cup shredded carrots 
½ cup chopped walnuts ( or any other nuts of you choice) 
 
 
1. Combine sugar, oil, orange juice,vanilla extract and egg replacer together and beat well using a whisk. 
2. Sift together the flour, baking powder and baking soda and mix well. 
3. Slowly add the flour mixture to the wet mixture. 
4. Stir in carrots and walnuts and mix well till they blend well in the batter. 
5. Place paper liners in the muffin tray. 
6. Preheat the oven in 180 deg C /350 deg F for about 10 minutes. And then bake the muffins for 25 mins 
or till done. 
 
 

இ த recipe ந/லா வ2�. அ��� ேக$ ��ன-/ ெச*வைத வ�ட muffin tray இ/ 
சீ$கிரேம ஆகிவ���. tray இ/லாவ��டா/ ெவ�� muffin ேப�ப3 liner use ப6ண� 
ெச*தா8� ந�றாக வ2கிற�. நா� ெசா�ன ைட� machine $� machine மா�ப��. 
அதனா/ ஒ2 j:ப�$ைக வ��� பா3:� ஒ�டாம/ வ த�� எ�$கலா�. 
 

டா�ப�/ ஆரK, கல;8� sides அ6� baseஇ/ ேகா/ட� �ெரௗன-/ பா3$கேவ 
அழகா வ2கிற�.  
 

அ�:� நா� try ப6ண� Dates ைவ:� ெச*?� ேக$. Surprisingly இ�ல egg 

கிைடயா�. அ�$காக replacer � கிைடயா�. கல;/ சா$ேல� ேக$ ேபால�� 
,ைவய�/ அ2ைமயா?� வ2� ேக$ இ�. இ��� ெந��/ ,�ட� தா�. எ5க1 
உறவ�ன3 ஒ2வ3 எ�ேபா பா3:தா8� இ த taste மற$கேவ மற$கா� எ�� 
அ�$க� ெசா/8வா3. எ� மக1 dates எ�றா/ ஓ�ேய ேபாவா1. அவள-ட� 
ெசா/லாம/ ெச*� த ததி/ இதி/ dates உ1ளைத அவ1 க6�ப��$கேவ 
இ/ைல. (ஓேக வ�ஷய:�$� வ2கிேற�) 
நா� ெசா/8� அள�$� 12 muffins வ2�.  
 
 
Eggless Date Cake 
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18 dates 
¾ cup milk ( vegans can substitute soy milk here) 
¾ cup sugar ( you can lessen the sugar if you add more dates) 
1 cup all purpose flour (maida) 
½ cup cooking oil 
1 tsp baking soda 

1 generous spoon of skinned almonds, cut into pieces ( or any other nuts of your choice) 
You can add choco chips if you want along with the nuts. 
 
Soak the dates in milk well in advance and grind to a smooth paste. 
(or you can microwave the dates with milk for 2 to 3 minutes, cool and grind to a paste) 
You can add the sugar to the paste and grind for a minute so that the sugar gets mixed evenly. 
Add oil to this mixture. 
Sift together maida and baking soda. 
Slowly add the flour mixture (one tbsp at a time ) to the wet mixture . make sure there are no lumps. ( can 
use a whisk for blending , or a simple fork spoon will be of great use here) 
Lastly add the nuts/choco chips. 
Pre heat the oven for 10 minutes in 360 deg F (185 C) and change the mixture to lined muffin tray and 
bake for 35 to 40 minutes or till the toothpick comes out clean. 
 

ேமேல ெசா�ன recipe ய�/ ேநா� ப6ண�5க�னா எCெச�C 4ட இ/ல. 
கா��ளா� ெகாKச� ெக��யாக கல � ைவ:த மாதி; இ2$��. ஆனா bake 

ப6ண�னா டா3$ ஆகி சா$ேல� அ/ல� ேகாேகா கல2$� வ �வ���. எ� 
மாமியா3 பா/ ெபா2�க1 4ட சா�ப�ட மா�டா5க எ�பதா/ oil, soy மி/$ use 

ப6ண� ெச*ேத�. ெவ�� பா8� use ப6ணலா�. இ��� guarantee ஆ ந/லா 
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வ2�. ம�ப� ெசா/ேற�, ைட� machine $� machine மா�� எ�பதா/ ெவ ததா 
எ�� j:ப�$ ெடC� ெச*� பா3$க��. இ2�� ச:� நிைற த calories �ைறவான 
ேக$ ெர�. ஆனா என$� "தலி/ raise ஆ�� ேக$ ஆற ஆற ந�வ�/ ெட��(dent) 

வ�#�. அ� ம��� ஏ�A �;யைல. சில சமய� ந/லா வ2�. ேமேல பட:தி/ 
உ1ள muffins இ/ சில dent வ�# தி2�பைத பா3$கலா�. 
 

அ�:� வ�ன-க3 use ப6ண� ஒ2 சில recipes பா3$கலா�.  
 
Eggless chocolate cake using vinegar  
 

   

 

All purpose flour – 1 and ½ cup 
Powdered sugar – 1 cup 
Coco powder – 3 tbsp 
Baking powder – 1 tsp ( this is optional, I skipped it) 
Baking soda – 1 tsp ( this gives a good raise) 
Refinded cooking oil – 5 tbsp 
White vinegar – 1 tbsp 
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Vanilla essence – 1 tbsp 
Milk – 1 cup 
 
Sift together all the dry things, mix together all the wet things. Just combine both wet and dry ingredients 
till they combine well and form a smooth batter. Pour in a greased and dusted cake tin of your choice . 
Pre heat the oven in 180 C/350 F for about 10 mins. Bake the cake for 25 to 30 minutes or till done. 
Allow to cool in a wire rack. 
P.S. This cake can be done in Microwave too… The time would be 8 to 10 mins. 
 

இ த ேக$ ெகாKச� வ�ன-க3 வாசைன வ2� "தலி/. ேவ\மானா/ essence 

அளைவ அதிக;$கலா�. ம�நா1 use ப6\�ேபா� வ�ன-க3 வாசைனேய 
இ2$கா�. 
 

அ�:ததா நா� try ப6ண�ன� வ�ன-க2� condensed மி/$�� use ப6ண�. இ��� 
சா$ேல� ேக$ தா�. ( எ5க வ 7��/ எ/லா2� சா$ேல� ைப:திய�A 
�;Kசி2$�ேம?) 

அெத�ன ேக$ எ�றா/ ெவ6ைண ேபாடாம/ ப6\வ� எ�� ேதா�றியதா/ 
இ த recipe ஐ ேத� ப��:ேத�. இதி/ ெவ6ைண?� உ6�, பா8� உ6�. 
 
Eggless chocolate cake ( with Vinegar) 
 
 
 
All purpose flour – 200 gms ( one cup) 
Sweetened condensed milk ( milkmaid) – 1 tin 
Unsalted butter – 100 gms ( at room temperature) 
Baking powder – 1 tsp 
Baking soda – 1 tsp 
Vinegar – 1 tbsp 
Coco powder – 3 tbsp  
Milk – 4 tbsp ( if needed) 
 
Sift all the dry ingredients twice. 
Cream the butter. Add the condensed milk to it and mix well. Add vinegar and essence if you are 
particular about the smell. Mix well with a hand mixer or a whisk in one direction. 
Slowly incorporate the dry ingredients 4 tbsp at a time to the wet one and mix well. don’t change the 
direction.  
Once mixed, see whether the batter is too thick. If it is thick, add the 4 tbsp of milk given at the end or 
else leave it. 
Transfer to a well greased and dusted tin and bake for about 30 mins in 150 C 
 

இ த method என$� ெசாத�ப��B,. ஆனா8� மன� தளராம/ ம�ப� ம�ப� 
ெச*ததி/ ஒ2 மாதி; ந/லா வ த�. 
இ5ேக நா� க:�கி�ட பாட� ெவ6ைண ேபா�� ெச*வைத வ�ட எ6ெண* 
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ேபா�டா/ ேக$ ஏமா:தாம வ2� எ�ப�. அLவள� ெகா#�ைப?� எ�ப� 
அட$கிேன� பா3:த75களா? 

 

அ� 2 நா� try ப4ண2 வாைழ�பழ� ைவ 2. ஐேயா ஓடாத;6க... ந�லா 
வ9�. ஆனா ப4ண 0டேன சா�ப(டாம ஒ9 நா� ப(�	ஜி� ைவ 2வ(	� 
அ�பற� use ப4ண(னா� வாைழ�பழமா? நானா? எ�ேபா எ6ேக ேபா	ேட�? 

அ�ப
�I ந�லா �Aகலா�. (அட! நா� ப4ணைத அ�ப
ேய ெசா�ேற� 
பா..) 
 
Vegan Banana Muffins 
 
 
3 ripe bananas 
¼ cup oil 
1 cup sugar 
2 cups flour 
1 tsp salt 
1 tsp baking soda 
1 cup chopped walnuts or almonds 
 
Mash bananas in a mixer till soft. Keep aside. 
Mix oil with sugar. (When you mix these two, some chemical reactions take place. This will do wonders 
only when they mix well. most of the vegan type cookies come out well due to this only. ) when mixed 
well, add the banana pulp and again mix well.  
In another bowl, sift together the flour, salt and baking soda.  
Now add the dry mixture to the wet one. ( I added vanilla essence here to avoid banana smell) 
Grease and line a muffin tray and pour 2/3

rd
 full with batter. 

Preheat the oven in 360 F and bake for about 20 minutes or till done. 
Cool on a wire rack. 
 
 

இ5ேக நா� இேத ேபா8� ெச*ேத�. ெகாKச� alter ெச*�� try ப6ண�ேண�. 
அதாவ� <\ பழ:�$� பதி/ ெர6� ம��� ேபா�� ெகாKச� ேகாேகா ப�ட3 
ேச3:� 2 tsp baking powder (ந/ல raise ��$��) ேச3:� microwave இ/ ெச*ேத�. 
ேசாக� எ�ன�னா ந�வ�/ ேவகமா�ேட�A சதி ப6ண�வ��ட�. so OTG best இ த 
type cakes$�. 
 

இLேளா try ப6ண�?� மன,$� தி2�தி ஏ�படைல. ேவற ஏதாவ� try ப6ணலா� 
எ�� பா3:தா/ Tarla Dalal அவ5க recipe ஒ6\ கிைடBச�. ஆ�ப�1 use ப6ண�. 
அ� ந/லா வ த�. ஆனா எ/லா2� muffins தா� ெசா/றா5க. அ� சி�ன சி�ன 
அளவ�/ இ2�பதா/ ஈசியா ெவ ����A நிைன$கிேற�. ஆனா இ த�மா recipe 
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ைக வ�டா�. waste ஆக�� ஆகா�. அைத?� இ5ேக ெசா/ேற�. 
 
 
Apple Cinnamon Muffins 
 
2 apples 
1 cup plain flour 
½ tsp baking powder 
½ tsp baking soda 
1 cup butter 
1 cup castor sugar 
1 tsp cinnamon powder 
1/2tsp vanilla essence 
½ cup walnuts, chopped 
2 to 3 tbsp milk  
 
 
Preheat the oven to 200 C (400 F). Line the muffin tray with liners and keep ready. 
Just cut the apples into small pieces and keep aside. 
Sieve together the flourand baking soda and baking powder. 
Take the butter in a bowl and mix with a wooden spoon till soft and creamy. (Hand mixer or whisk is best 
for this) 
Slowly add the sugar and mix well.  
Now add the cut apple pieces and cinnamon powder and vanilla essence and again mix. 
Slowly add the dry ingredients to this . once done add the nuts.  
Add the milk at the end and mix gently. 
Pour the batter into the muffin moulds and bake till done. 
 
 

நா� எ/லா ேக$ ஐ?� ேபா�ேடா எ�:� ைவ�ேப�. நிைறய photosஐ எ� External 

Hard Disk இ/ ைவBசி2 ேத�. அ� corrupt ஆனதி/ retrieve ப6ண "�யாம/ 
ேபானதா/ எ�ென�ன கலா�டா ப6ண�ய�2 ேத�A ெரகா3� இ/லாம/ ேபாB,. 
இ2$�� photos ம��� ேபா��2$ேக�. 
ஆ�ப�1 pieces அ5க5ேக ெத;ய ,ைவயான muffins ெர�. banana ேபால Cெம/ 
எ/லா� வரேவ ெச*யா�. இ� ெகாKச� different Cெம/ உட� ந/லா இ2$��. 
அ�ப�?� என$� ம��� தி2�தி வரைல. 
 

இ�ேபா நா� ப6ண�ன சில ெசாத�ப/C ெத;K,$கலா�. 
 

நம$� மா� ைவ:� ெச*வதி/ தா� ப�ரBசைன ேபால இ2$�. ெர�ேம� ேக$ 
மி$C ைவ:தா/ ஈசியாக வ ���A ஈசியா நிைனB, சில "ய�சி ப6ேண�. 
அ�ல ஒ2 recipe சி$கிB,. அ த recipe ஐ "தலி/ தேர�. ப�ற� காெம� பா3��$� 
வேர�. 
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Easiest way of baking cake with ready made cake mix 
 
Cake mix - 1 packet 
Coco cola/7 up/sprite/mirinda/fanta -1 tin (12 oz) 
 
If the cake mix is chocolate flavoured one, then pepsi or coco cola is ok. For vanilla or plain flavor, 7 up or 
sprite is the right choice and for an orange flavored mix fanta or any other carbonated orange drink is ok. 
Empty the mix into the mixing bowl and add 10 oz of the drink. (No worry, have two sips from the tin and 
the balance will be approximately 10 oz.) 
 
The mix will froth once the drink is added, once well mixed transfer the batter to a greased tin and bake till 
done 
.  
Adding choco chips or nuts is your choice. 
 

இ�தா� recipe. ச;, ஈசியாதா� ெத;?��A சா$ேல� flavor மி$C வா5கி�ேட�. 
ஆனா drink வா5க மற ��ேட�. வ 7��� கீேழ ஆ�ேடாமா�$ ெவ6�5 machine 

இ2$��, அதி/ ஒ2 �� எ�:��� வா�A ெபா6\கி�ேட ெசா/லி 
அA�ப�யாB,. 
 

ெரசிப�ைய தி2�ப தி2�ப பH�ைச$� ப�$கிற மாதி; ப�B,�ேட� (அ�ப��A 
நிைனB,�ேட��A அ��ற�தாேன �; த�). 
“அ�ப�ேய என$�� ஒ6\ வா5கி$கேற� மா” �A�� ேபா*�டா.  
நாA� மி$C ஐ ெபௗலி/ ெகா�� ெர�யா ைவBேச�. 
 

வ த� ��.  
 

அதி/ ெசா�ன மாதி; ெர6� வா* ��B,�� (ப��ன? இLவள� ேவைலைய 
ப6ண�ன கைள�� இ2$காதா?) மJதிைய மி$Cஸி/ ெகா�� கல � 
ைவ$��ேபா�தா� realise ப6ேண�, அ� F&N ப�ரா6�/ ஏேதா ஒ2 flavored ேபால.  
ச; ேக$ �CC...தா�...அ�ப��A எதிபா3:ேத�.  
 

எதிபா3�� இ த மாதி; சமய:தில ெபா*$கா�. 
 

ஆனா flavor லா� காரணமி/ைல, நா� microwave இ/ ப6ண�தா� காரண�A OTG 

வா5கின ப��னா� தா� ெத;Kசிகி�ேட�. 
 

இதிலி2 � ெத;வ� எ�ன�னா ேக$ மி$C வா5கி அதி/ egg replacer use ப6ண� 
அ/ல� "�ைட சா�ப��பவ3க1 "�ைட ேபா�� ெச*தா/ ஈஸியா ேவைல 
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"�K,��.  
 

Tips: இTத மி�% use ப4ண( cookies \ட ப4ணலா� ெத�Hமா? 

 

ஆனா அ�$� ஒ2 க� margarine, ெர6� "�ைட அ/ல� அ�$� substituteஆ egg 

replacer, choco chips ேச3:� மாவாக கல � ஒ2 அைர மண� ேநரமாவ� ப�;�ஜி/ 
ைவ:� எ�$க\�. அ�பதா� மா� firm ஆ��. ப�ற� cookies ேபால bake 

ப6ணேவ6�ய�தா�. 
 

எ� ேசாக கைத$� வேர�. அ�ப� ெசாத�ப�ன ேக$ எ�ப� ெத;?மா இ2 த�? 

கள- மாதி; எ#�பேவ எ#�பாம இ2 த�. பதா3:த� waste ப6ண$4டா��A 
நிைனB, ஒ2 ஐ�யா ப6ேண�.  
 

ம/லிகா ப:;நா: ஒ2 "ைற ஒ2 recipe ெச*தா5க. அதாவ� வ 7��/ நாம U 
ேக$ அ/ல� marble ேக$ ப6ண� அ�ல ஒ2 ெர6� �6� மிKசினா/ ( எ5க 
வ 7��/ ஒ#5கா ேக$ ப6ண�னா மிKசேவ மிKசா�, அ�ப�ேய மிKசினா8� 
அைத?� நா5க அ�ப�ேய சாப����ேவா�, ஹி ஹி..) அைத ெகாKச� பா/ 
ெதள-:� உதி3:� ெர6� அ/ல� நா8 CN� ச3$கைர ேச3:� ஒ2 tsp ேகாேகா 
powder ம��� பா/ powder ேச3:� வாணலிய�/ ெந* வ��� " தி; வ�:� இ த 
மி$C ஐ ?� ெகா�� அ/வாவாக கிளறினா/ ேக� ஹ�வா எ��. 
 

I was left with no option, அைத?�தா� try ப6ண��ேவா��A இ த ப�ளா� ேக$ 
ைவ:� கிளறிேன� பா25க, shame, shame, puppy shame ஆB,. ஏதாவ� ேலகியமா 
இ/ல பைச கிளறி ைவBசியா�A ேக�� எ�ைன ஓ�� ஓ���A ஓ���டா5க. 
ெகாKச நா1 ேக$ ப$கேம தைல ைவ$கைல. ைவரா$கிய� எ/லா� அ�:த recipe 

பா3$�� வைரதா�. “அரசிய/ல இெத/லா� சாதாரணம�பா” �A அ�:த "ய�சி 
ப6ண��ேடேன. ஆனா அ��� �ளா�தா�, ரகசியமா ைவB,$ேகா5க. 
 

அ�:த எ� "ய�சி oatmeal ைவB,. 
 

"தலி/ recipe. 

 
Vegan chocolate, oatmeal and peanut butter muffins 
 
 
All purpose flour - 1 cup 
Quick cooking oats – 2/3 cup 
Cocoa powder – 1/3 cup 
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Sugar – ¾ cup 
Baking powder – 1 tbsp 
Peanut butter ( creamy) – ½ cup 
Rice milk or soy milk – 1 cup 
 
Preheat the oven to 400 F/200 C for about 15 minutes. 
 
Grease and line the muffin tray. 
 
Mix flour + oat meal+ coco powder+ sugar + baking powder 
 
In a separate pan melt the peanut butter over a very very low heat. Let it cool for a while and add the rice 
or soy milk to it. 
 
Once cool fold it into the dry mix and stir until well combined. 
 
Fill the muffin tray to 2/3 level. If a muffin slot is empty without batter, fill the empty slot with water 
and bake. This helps the muffins to bake evenly. 
 
Bake for 15 mins or till nice smell comes. Have a close watch to avoid over cooking as muffins bake 
faster than cakes, moreover oats cooks fast. 
 
Smell is an indicator in this type of cake. 
 
Though it looks soft or uncooked, cooling or serving time itself is enough to cook it evenly. In case it gets 
overbaked adjust the temp to 350 F for the next batch. 
 
This cake can be done even without baking powder. 
 

இ த recipeய�/ ஒ6\ ேநா� ப6ண�ய�2�பX5க. அேததா�, red கல;/ 
இ2�ப�தா�. அைத ெடC� ப6ணா�டா எ�ன ஆற�? 

அ�� தவ�ர மன,$�1ள ெப;ய ேக$ ராண��A நிைன��. இதி/ alteration ப6ண� 
try ப6ண�ேன�. அதாவ� பா8$� பதி/ வ 7��/ இ2 த ஆரP/ ஜூ% 
(concentrate ) ஊ�றி ேகாேகா ெபௗேட3$� பதி/ homemade ஆரP/ peels (சில ைசனா 
மாமி5க chinese நிh இய3 ைட� இ/ ஆரK, பழ� சீசன-/ , அ த ேதாைல 
சி�னBசி�ன பXஸாக ெவ�� ச3$கைர பாகி/ ேதா*:� வ 7��$� ெவள-ய�/ காய 
ைவ�பைத பா3:� நாA� ெச*ேத�, அைத use ப6ணAேம அதனா/...)ேபா�� 
ப6ண�ேன�.  
 

அ��ற� அ த empty muffin slot வ�ஷய�, அைத?� ெத;K,$க\ேம, அதனால மா� 
இ2 தா8� ஒ2 �ழிய�/ ம��� த6ண 73 ைவ:� OTG ய�/ ைவ:ேத�. அ��.  
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ச;, ginger ப�ர�, ginger cookies, ginger ேக$ எ/லா� எ�ப� இ2$�� பா3$கலாேம�A 
ginger ேக$ recipe ம��� ேநா� ப6ேண�. 
இ5ேக ஒ2 வ�ஷய�. எ� மக1க1 இKசி எ�றா/ yuck எ�பா3க1. ச;, 

ெசா/லாம/ ெச*�வ�டலா� அவ3க>$� க6�ப��$க: ெத;யா� எ�� 
நிைன:�வ��ேட�.  
(நாென/லா� ைமR3 பா$கி/ ைமR3 இ2$��னா ந�பறவ, ந�ம ப�1ைளக>� 
அ�ப�தா� இ2$��A நிைனB,�ேட�.)  
 

அ த ெரசிப�ைய "தலி/ ெசா/கிேற�. 
 
Ginger cake 
 
 
½ cup – melted butter 

1 cup - powdered sugar 
1 tbsp - freshly grated ginger 
1 cup - self raising flour 
2 tsp - baking powder 
1 tsp - vanilla extract 
½ cup - milk 
2 eggs or equalent egg replacer. 
 
 
Sieve together dry ingredients. 
 
Mix all wet ingredients. Add egg replacer, add flour to this. 
 
Now add milk and mix without lumps. 
 
Add grated ginger. 
 
Preheat the oven to 180 C for ten minutes. 
 
Grease a baking tray and pour the mixture and bake for about 40 minutes or till the center comes out 
clean. 
 
Cool and serve. 
 

நா� நிைனBச� இKசி எ�றா/ காரமா இ2$��. இKசி "ர�பா ேபால ஜாலியா 
சா�ப�டலா�A நிைனBேச�. ப1ள-ய�/ இ2 � ப�1ைளக1 வ2� ேபா� surprise 

ெகா�$கலா�A இைத ெச*� ந7��னா, சா�ப��� பா3:��� “எ�ன�மா 
இKசியா?” எ�கிறா3க1. அ��ற� எ�ன? ெகாKச� raise ஆகி ,மாரா வ த�� flavor 
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/ ெசாத�ப��டதா/ ேபாB,. 
 

அ�$க��ற� ம�ப� ேக$ ெச*தா/ உஷாராகி ேபC� வ�ள�பர:தி/ உ6க 
ேப%	
� உ�� இ9�கா�A ேக�கற மாதி; இTத ேக�கி� இPசி 
இ9�கா?�A ேக�� மான:ைத வா5கி�டா5க. 
 

அேத ேபால ம�ப� ெசாத�ப�ட$4டா� எ�� ப�1ைளக1 வ�2��� ேக$ ஐ 
ம��� ெச*வதாக உ�தி எ�:�$ெகா6ேட�. 
 
 

ஒ2 "ைற ைல�ர;ய�/ எ�:� வ த ஒ2 �:தக:தி/ இ2 � recipe copy 

ப6ண��� இ2 ேத�. அ�ேபா எ� சிறிய மக1 அ�மா நா� ேவணா எ#தி 
தர�டா�A ேக�டா1. ேயாசி$காம �ஷியா ��:ேத�. அ த recipe ஒ2 indianized 

version of a banana cake.  
 
Eggless Banana Cake with Suji (Rava) 
 
Ripe bananas - 3 
Rava/sooji - 1 cup 
Baking soda - ½ tsp 
Cardamom powder - ½ tsp 

Coconut milk - 2 cups 
Sugar - ½ cup 

Cashew nuts - few  
Salt - a pinch. 
 
Roast rawa till nice smell comes. Soak it in coconut milk for about 2 hours. 
 
Mash bananas, add sugar and mix this to the soaked rawa mixture. 
 

Now add baking soda, salt and cardamom powder. Mix cashew nut pieces. 
 
Grease the baking tray and pour the mixture to it. 
 
Preheat the oven for 10 minutes in 180 C 
 
Bake the cake for 35 mins or till a tooth pick comes out clean. 
 

ெரசிபXைய ப�B, பா25க. ந�ம ேகச;மாதி;ேய இ/ல? ஆனா ெந*ேயா 
ெவ6ெண*ேயா இ/லாம எ�ப� வ2�A பா3$கலா�A இைத choose 

ப6ண�ய�2 ேத�. ( நம$�தா� ;C$ எ��ப� ரC$ சாப��வ� ேபாலாBேச ) 
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“க6\, கைட$� வ;யா? ேக$ ெச*ய சில தி5$C வா5க\�?” 

 

“ச;�மா” – இ� எ� சிறிய மக1. 
 

கைட$� ேபா* வாழ�பழ� & coconut மி/$ வா5கி வ தாB,. 
 

ெப;யவ1 வ தா1. சாமாென/லா� பா3:தா1. “அ�:த ேக$�$கா?” 

 

பதி/ நா� ெசா/8� "� " தி$ெகா6�, சி�னவ1 “ஆமா�! அ�மா OTG ய�/ 
ேத5கா* பா/, பழ� எ/லா� ேபா�� அ�:த ேகச;$� தயா3” எ�றா1. 
 

ஓ, நாைள ேக$ ெச*தா/ என$� ஒ2 எ$C�ரா piece எ�� அ�வா�C reservation 

ப6\வ� ேபால, நாைள$� நா� வ�ரத�, நாைள$� என$� ஜுர� எ�A� 
ேரKசி/ ‘என� ேவ4டா�, என� ேவ4டா�” எ�� ஒ2:த2ெகா2:த3 
" தி$ெகா6� எ� எ6ண:தி/ ஒ2 கி6ண� எ6ைண வ��டா3க1. 
 

அடடா! வட ேபா8ேச! 

 

so இ த ேக$ நா� try ப6ணேவ இ/ைல. உ5கள-/ யாராவ� interest இ2 தா/ 
ெச*� பா3:� ெசா/85க1. 
 

இதிலி2 � எ�ன ெத;கிற�? ப�1ைளகள-ட� recipe எ#த ெசா/லி�� உடேனேய 
கைட$�� 4���ேபா* சாமா� வா5கி வ தா/ ெர6�� ெர6�� நா8�A 
ந�ம ஐ�யாைவ க6� ப��B,�வா5க.. 
 

இ�ப� ேக$ ப6\வதி/ ச�$�வ�� மJ6� எ# � சமாள-�ப�மாக இ2 த 
எ�ைன ேத��� வ�தமா ஒ2 �ளா$கி/ ப�:ேத�. ,மா3 <Kசி �மாராக 
இ2$�� ேக$ ஐ R�ப3 <Kசி �மாராக ஆ$க icing ப6ண� சமாள-$கலா� எ��. 
அ�ப� சில 4:�$க>� அ�:ேத�. கைடசிய�/ ஒ2 மாதி; ,மாரா ேக$ வ2� 
recipe க6� ப��:ேத�. 
 

இ5ேக தா� ெதாட5�� என$� ெவ�றி கிைட:த ேக$ recipes. (சா;, பட� எ��� 
ைகவச� இ/ைல.) 
 

ஒேர ஒ2 recipe எ�:� தி2�ப தி2�ப அைதேய ெச*� பா3:� நாேன ஒ2 அள� 
தயா3 ெச*� ெகா6ேட�. மா� அள$�� ேபா� ஒ2 க� எ�றா/ ெலவ/ 
ப6ண� ஒ2 க� எ��ேபா�. அைத நிதானமாக த�� த�� மா� எ�$க\மா�. 
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ஒ2 பா��லி/ ப2�ைப ெகா��ேறா��A ைவB,$ேகா5க, கைடசிய�/ ஒ2 ப�� 
ப2�� ம��� மிBச� இ2$�, ஆனா பா��/ full ஆகிவ��ட� எ�� 
ைவ:�$ெகா1ேவா�, அ�ேபா அ த ஒ2 ப�� ப2�ைப ம��� பா��/ைல த�� 
த�� ெகாKச� இட� ப6\ேவா� இ/ைலயா, அ� ேபால க�ப�/ ேக� 
இ2$க$4டாதா�. இ�ப� எ�$�� மா� ேக$ recipe ய�/ ெசா�ன அேத "ைற�ப� 
ெச*தா/ ெப2�பா8� ஏமா��வேத இ/ைல. அள$�� க�C, CN�C, எ/லா� 
ச;யாக இ2$கேவ6�ய��, கல$�� ேபா� ஒேர direction/ கல$க ேவ6�ய�� 
"$கிய�. ெசா�ன ெபா2�கைள அேத ஆ3ட;/ ேபா�வ�� "$கிய�. ச; 
இ�ேபா அ த recipe ைய பா3�ேபா�. அைதேய ேவ� ேவ� flavor ெகா6ட ேக$ ஆக 
மா��வைத?� பா3�ேபா�. 
 
 
Vanilla Cake 
 
Maida - 1 cup 
Milkmaid - ¾ cup 
Melted butter or cooking oil - ¼ cup 

Baking powder - 1 and ½ tsp 
Baking soda - ½ tsp 
Vanilla essence - 1 tsp 
Water - 1/3 cup ( water can be either cold or In room temperature) 
 
Sieve together the flour , baking powder and baking soda twice. 
 
In a mixing bowl add oil and then milk maid, and mix well. Once mixed add essence and water. 
 
Now incorporate dry ingredients with wet one slowly and ensure you are mixing in the same direction.  
 
Here, you can add nuts and dry fruits or your choice. You can add choco chips too or simply leave it plain. 
 

Pre heat the oven to 180 C for about 10 minutes. 
 
Grease and line a baking tin . transfer the batter to the tin and bake till done. 
 
 
Chocolate cake : 
 
 

If you want to convert the above cake to chocolate cake recipe simply add 2 to 3 tbsp of coco powder. It is 
easy and reliable one. You will never go wrong. Adding white choco chips will enhance the taste. 
 
 
 



 

www.penmai.com  186 

 

KASRI66’s @ Chitra’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

Caramel cake : 
 

The same recipe can be converted to caramel cake. No essence is needed. Skip the coco powder. You 
need to caramelize sugar. You would have noticed no sugar was given in the original recipe. So just 
caramelize ½ cup sugar stirring continuously in a heavy bottomed pan. The water given in the original 
recipe, ie., 1/3 cup water should be kept hot. Keep the hot water ready near the stove. Once the sugar 
melts completely switch off the stove and add the hot water. This will overflow due to the addition of hot 
water. So please be careful while doing this. Don’t keep your face nearer or allow children to do this.  
 
You can add this caramel syrup in the place of water in the original recipe. Adding Vanilla essence again 
will spoil the flavor. Adding choco chips also spoils the taste. So add only nuts and dry fruits or simply 

leave it plain. In my experience this comes out well in a cake tin than in muffin moulds. 
 
Marble cake: 
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Prepare both vanilla cake batter and chocolate cake batter separately. No need for nuts and choco chips. 
Just pour vanilla batter first and chocolate batter on top of that. Take a fork or a knife and gently swirl the 
mixture twice. Ensure the fork reaches the bottom of the cake tin. Be careful not to mix it too much. Twice 
will do.  
 

இZட:�$� recipes எ�:� ைவB, �ழ��வைத$கா��8� ஒேர ஒ2 recipe 

ைவ:� அைதேய மா�றி மா�றி ெச*வ� பல� அள-$கிற�. இ� எ� அAபவ�.  
 

அ�:� எ� மாமியா3 ஒ2 recipe ெகா�:தா5க. அவ5க ெகா�$�� ேபா� 
ெத;யாம/ அளைவ மா�றி ெசா/லி�டா5க. Surprisingly இ த ேக$ நிைறய�� 
வ த�, ந�றாக�� வ த�. இ� எேதா ஒ2 தமி� magazineல வ ததா�. 
 
 

பாதா� ெச1� ேக� 

 

ைமதா - 2 ½ cup 

Oil - ½ cup and 1 tbsp in addition 
Sugar - 5 tbsp( preferably powdered) 
Milk maid - 1 tin 
Baking powder – 2 tsp 
Baking soda - 1 tsp 
Orange essence  
Tooty frooty, cherries, chopped almonds, cashews, orange peels and dry grapes - a handful each. 
Lastly hot milk - a little more than a cup or till the required consistency is got. 
 
Pre heat the oven to 180 C 
 
Grease two tins for this cake as the batter is more for a single tin. 
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Sift together maida and baking powder 
and baking soda. 
 
Mix oil with powdered sugar well. Then 
add milkmaid and essence and mix well. 
 
Add the dry mixture to this slowly ½ cup 
at a time. This mixture gets thickened 
very quickly, so keep adding the hot milk 
in between. Once the flour mixture is 
over,add milk to bring the batter to Dosa 
batter consistency.  
 
Just before transferring the batter to the 
tins add the mixed fruits and nuts. 
 
Bake till a toothpick comes out clean. 
 

வ�2�ப�னா/ பாதா� essence 

ேச3$கலா�. ைப� ஆ�ப�1 ேக$ 
ஆக ெச*ய வ�2�ப�னா/ 
pineapple essence ேச3:� மJதி nuts 

அ6� fruits $� பதி/ ைப� 
ஆ�ப�1 �6�கைளேய ேச3:� 
வ�:யாசமாக ெச*யலா�. 
ஆனா/ இ த ேக$ அதிக நா1 
இ2�பதி/ைல. அ/ல� ஒ2 
portion ேக$ batter ஐ எ�:� 
pineapple ேக$ ஆக ெச*யலா�. 
 

ேமேல ெசா�ன எ/லா� 
foolproof methods. ைத;யமா try 

ப6ணலா�. அ�:த பதி�ட� 
"�$கிேற�. அதி/ வ�ன-க3 ைவ:� ெச*வதி/ நா� எ த இட:தி/ த�� 
ெச*ேத� எ�� ெசா/கிேற�. 
 

இ த பதி�ட� எ� �ராண:ைத "�:�$ெகா1ள நிைன:தா/ �;யா ஒ2 ேக1வ� 
ேக�டா5க. அட! அைத மற ��டேன! எ�� ேதா�றிய�. அ� எ�ன�னா, தய�3 
ைவ:� ேக$ ெச*வ� ந/ல ;ச/� ��$�� எ�ப�தா�. அ�$காக வ 7��ல 
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மிKசின தய�3 ைவ:ெத/லா� ெச*�வ�டலா� எ�� நிைன:த73க1 எ�றா/ அ� 
அC� �C� எ�� வ���. இத�$� ேதைவ no fat yogurt தா�. அ��� Fat free Greek 

yogurt எ�றா/ ஜாலிதா�. ஒ2 packet any brand ேக$ மி$C வா5கி ஒ2 க� fatfree 

yogurt, ஒ2 க� water ேபா�� கல$கி bake ப6ணலா�. ச�பா:தி$� ப�ைசயற 
மாதி;ெய/லா� 4டா�. ந�ம தாரக ம :ர� இ2$ேக, அ� ேபால "தலி/ yogurt, 

ப�� water ெர6�� கல � ப�� ேக$ மி$C ஐ ெகா�� fork ஆ/ beat ெச*தா/ 
ேபா��. (பா3$க பட�) 
 
    

 

ச;, இ�ேபா வ�ன-க3 ேக$�$ேக ம�ப� வ2ேவா�. சா;, இ�$� ஒ2 "�Aைர... 
 

எ5க வ 7��/ யா2$காவ� ப�ற த நா1 எ�றா/ வ 7��/ ேக$ ெச*ய மா�ேட�. ( 
ப��ேன? ெசாத�ப��டா/ எ�ன ஆவ�?) இ5ேக mild intellectual disability/ autism உ1ள 
�ழ ைதக>$� வா�வாதார� ஏ�ப�:த சில skills ெசா/லிெகா�$�ற C4/ 
இ2$�. அ5ேக eggless cakes ெவள-ய�ட:ைத வ�ட cheap ஆக கிைட$��. ஆனா 

varieties ேக$க "�யா�. Profit motive இ/லாம/ வ���� இட�. அ5ேக எ� மக1 
ப�ற த நா>$� ேக$ order ெச*ேதா�. அவ1 owl pendents ரசிைக. so அ த shape இ/ 
ேக$ ெச*யலா� எ�� order ெச*ேதா�. ஆனா/ அ த �ழ ைதகளா/ அ த shape 

icing இ/ தா� ெகா6�வர "� ததா�. அ த பட"� இேதா.  
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அைத தவ�ர ேவ� சில cakes 4ட. ேடC��8� texture8� ,ெப3� இ த ேக$. 
அ5ேக எ�ன egg replacer use ப6ற75க�A ேக�� 4ட பா3:ேத�. சா; லா! cannot 

disclose லா!�A�டா5க.  
 

photos ேபாட "�யாததா/ ெதாட3கிற�.... 
 

ச; ம�ப� எ5ேகயாவ� ேதடலா� எ�� நிைன:ேத�. அ�ேபா வ 7��/ washing 

machine இ/ descale ப6ண ேவ6� வ த�. google இட� ேக�டதி/ வ�ன-க3 + baking 

ேசாடா ேபா�� ெர6� <\ "ைற clean tub ேமா�/ ேபா��வ��டா/ descale 

ஆய���A பா3:ேத�. அைத ெச*?�ேபா� ேசாடா �ட� வ�ன-க3 கல$�� ேபா� 
Pைரயா ெபா5கி வ த�. இ த effect ேக$கி/ ம��� ஏ� வரைல எ�� 
ேதா�றிய�, என$கி/ைல, எ� மக>$�. அவேள ைல�ர;ய�/ இ2 � ஒ2 vegan 

recipe �$ எ�:� வ தா1.- Doron Peterson Aைடய�. அதி/ இ2 த� பதி/. 
 
Mocha Chocolate Cake 
 

chocolate ேக$ ெச*� ேமேல mocha buttercream ேபா�வ�. 
 

அLேளாதா�. கள:தி/ �தி:ேதா�. 
 

இதி/ சில tips கிைட:த�. அ�ப� ப6ணலா� எ�� ஆர�ப�:ேதா�. அதாவ� 
இதி/ brewed coffee ேச3$க\�. அ��ற� வ�ன-க3 எ�ேபா ேச3$க\� எ�� 
இ2 த�. ஒ2 "ைற இ�Cட�� coffee powder ேபா�� ெச*ேதா�. ஒேர கச��.  
 

so இ த "ைற வ 7��/ உ1ள decoction use ப6ணலா� எ�� "�� ெச*ேதா�. ( 
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எ�னடா பா3:ேதா�, ெச*ேதா� எ�கிேறேன எ�� பா3$கிற73களா? எ� மக>� 
எ�Aட� ேக$ யாக:தி/ இற5கி வ��டாேள?) 

 

Recipe ய�/ ெசா�ன அள��ப� ingredients எ��ப� எ�� ேமCதி; ம�ட� பா3�ப� 
ேபால க� CN� எ/லா� க6\$� ேநேர ைவ:� ெலவ/ ப6ண� எ�:ேதா�. 
 

( ,�மா ெசா/ல$4டா�, இ த கால:� ப�1ைளகெள/லா� shrewd பா. அவ5க 
நிைன:தா/ ஒ2 dedicationஉட� ேவைல ெச*கிறா3க1. ) 
 

எேதா ,:த ப:தமா �ள-:� த5க பCப� தயா;�ப� ேபால ேவ6�ய பதா3:த� 
எ/லா� ெர� ப6ண� ைவBேசா�. 
 

"தலி/ ேக$ ெச*ய ேதைவயான ingredients பா3�ேபா�. 
 
Chocolate cake: 
 
1 and ¾ cup + 1 and ½ tbsp plain flour 
1 and ¼ cup + 3 tbsp sugar 
¾ cup coco powder 
2 tsp baking soda 
½ tsp salt. 
 

ேமேல ெசா�ன ஐ � dry ingredients ஐ?� ஒ�றாக ஒ2 ெப;ய ெபௗலி/ ெகா�� 
ைவ$க��. 
 
1 and ¼ cup water 
1/3 cup vegetable oil 
½ cup cooled brewed coffee (decoction) 
1 tsp vanilla extract  
1 tbsp vinegar. 
 

இ த ஐ � wet ingredients இ/ வ�ன-க3 தவ�ர மJதி நாைள?� ஒ2 சி�ன ெபௗலி/ 
ெகா�� whisk ப6ணA�. வ�ன-க3 பா��லிேலேய இ2$க���. 
 

இ�ேபா இ த wet mixture ஐ dry mixture உட� incorporate ப6\5க.  
 

ெர6ைட?� ேச3$��ேபாேத oven ஐ preheat ப6ண ஆர�ப�$கலா�. ( எ�ப�� 
ேபால 180 C for 10 minutes) 

நாம கல � "�$க�� preheat "�ய�� ச;யா இ2$��. 
ேக$ �� தயாரா இ2$க\�.  
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machine ஐ திற � ைவ:�$ெகா6� ேக$ mixture இ/ அ த ஒ2 tablespoon வ�ன-கைர 
வ��� ஜC� fold ப6ணA�. கல$க ேவ6டா�. Pைர$��. உடேன machine �1 
த1ள-வ��� <� bake ெச*யA� 

 

( அ�பா! இைத இைத இைத தா� நா� இ:தைன நாளா மிC ப6ேண�. வ�ன-க3 
liquid எ�பதா/ அைத wet ingredients 4ட ேச3:��ேவ�. அ�ப� ப6ணாம/ batter 

உட� வ�ன-க3 ெகா�� just fold in until you begin to see streaks… ) 

 

அ��ற� எ�ன ெச*யA� எ�றா/ machine ைனேய உ:� உ:� 
பா3:���2$க\�. j:ப�$ ெடC� "� த�� ெப6ைமய�/ ஒ2 Cேடா; 
ப�$க\�.  
அட, ஆமா5க! அ�ப�:தா� ெசா/றா எ� மக1. இ/ல�னா ஒ2 <\ மண� 
ேநர� இ#:� ேபா:தி�� ப�$கAமா�,  

ஏ�மா? எ�� ேக�டா/, இ/ல�னா ஒ#5கா வ த ேக$ைக?� ��ைன வ��� 
எ�$கேற�A ெசா/லி ப�B,�ேவ! எ�றாேள பா3$கலா�.  
(/�மா ெசா�ல�\டா2, ந�மள ந�லாேவ எைட ேபா	
9�கா) 
 

ச; <\ மண� ேநர� கழி:� வ � பா3$கிேற�, ந7 அ� வைர icing $� stand mixer 

/ தயா3 ெச*A நிஜமாேவ M5கி�ேட�. வ � பா3:தா, சம:தா icing தயா3 ெச*� 
ைவB,�டா.  
ஆனா kitchen ம��� எ2ம மா� க�A$��� ேபா�ட இட� மாதி; இ2 த�.... 
(இைத ம��� அவகி�ேட ெசா�ேன�A ைவBசி$�5க, ந7யாB,, உ� ேக$ 
ஆB,�A ேபாய��வா.) 
 

4/ ஆன ேக$ ஐ ெகாKச ேநர� refridgerate ப6ண� ப�� icing ப6ண 
ேவ6�ய�தா�. ெசா/ல மற ��டேன, icing 4ட mocha flavor தா�. பட� ேபாடேற� 
பா25க.  
 

ேக$ பா3$க அழகா இ2$� ஓேக. சா�ப�ட? ெவ�� சாப��டா/????? 

  

Softஆ fluffyயா நா� எதி3பா3:த அேத ேக$! 
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ஒ2 மாதி;யா எ� ேக$ �ராண� "��$� வ த�. ேத5$C to my �ய3 
daughter! அவ ெசா/லைல�னா நா� M5கிேய இ2$க மா�ேட�. ேக$�� �� ஐ 
வ��� ப�*யாம/ வ தி2$கா�.... 
 

ச; இ�ப� எ/லா� ேக$ ெச*� "ய�சி:த நா� இ�ேபா எ�ன ப6ேற� 
எ�கிற73களா? வா$ ப6ேற5க. ப��ன, ஒ2 OTG வ � மா��B,�A ெசா/லி ேக$, 

ப�Cக�, �$கீ, short ப�ர�, ப�ர�, pizza, sandwich �A ப6ண� ேசாதைன ப6ணா ஒ2 
நாைள$� நா8 கிேலாமJ�டராவ� நட$க ேவ6டா�? so இன- வா$ �ராண�தா�. 
 
 
  
 



 

www.penmai.com  194 

 

KASRI66’s @ Chitra’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

Appam varieties 

 

இன- ப6�ைக சீச� தா�.... அ�ப� பல ப6�ைகக>$� ெச*ய ேவ6� 
இ2$��. வைக வைகயா அ�ப� ெச*� பா3$கலாமா?  

 

நிைறய வைககள-/ அ�ப� ெச*ய�ப�கி�றன. அவரவ3 வ 7��/ ஒLெவா2 
"ைற follow ப6\ேவா�. என$� ெத; த சில வைக recipes ெசா/ேற�. 
 

எ5க1 வ 7��/ ெச*?� "ைறகள-/ இ��� ஒ��. 
 

ைமதா மா� உபேயாகி:� ெச*வ� எ5க1 வழ$க�. அதிக� ைமதா மா� ேதைவ 
இத��... 
¾ க� ைமதா எ�றா/ ¼ க� அ;சி மா� ேதைவ. ( கைடய�/ கிைட$�� மாேவ 
ேபா��) 
ெர6� மா�� ேச3 � ஒ2 க� எ�றா/ ச; சமமா ெவ/ல� ேதைவ. so, ெபா�:த 
ெவ/ல� ஒ2 க� ேவ\�. ( எ5க1 வ 7��/ ெகாKச� Cவ 7� அதிக� 
வ�2��வா3க1 அ�ப:�$�... ேவ\மானா/ ெகாKச� �ைற:�� ேபாடலா�) 
ெவ/ல:ைத ெகாKச� ந73 வ��� ஊறைவ:� கைர$க\�. ைட� இ/லாவ��டா/ 
அ��ப�/ ைவ:� Rடா$கினா/ ெவ/ல� கைர � வ���. அைத வ�க�� ��ைப 
ம6 அக�ற��. (ெகாதி:தா/ ேபா�� பா� வரேவ6டா�) ப�ற� 
room temperature வ2�வைர ஆறவ�ட��. இ த ெவ/ல ந7ைர கல � ைவ:த 
மாவ�/ ெகா��, ஒேரெயா2 சி��ைக உ��, வாசைன$� ஏல:M1 ேச3:� 
க��கள-�றி கல$க��. இ த கலைவ?� ெகாKச ேநர� ஊற���. ஒ2 
அைரமண�ேநர� ெபா�:� மJ6�� கிளற, மா� ெக��யாக இ2$��. இ�லி மா� 
பத:தி/ இ2$க\�. 
 

ஒ2 வாணலிய�/ ( base �ழிவான வாணலி ெபC�) எ6ெண* ஊ�றி ந�� 
கா* த�� அ��ைப சி�மி/ ைவ:� ந�ேவ ஒ2 சிறிய �ழிகர��யா/ 
எ6ெண* கல5காம/ மாைவ ஊ�ற��. ஜ/லி$கர6� (ஓ�ைட கர6�)யா/ 
,�றி உ1ள எ6ைணைய அ�ப:தி� மJ� வா; வா; வ��டா/ ந�� உ���. கீேழ 
ந�� ெவ தி2$�� எ�� ெத; த ப�� அ�ப:ைத ஒேரெயா2 "ைற தி2�ப��. 
இ�ப� ெச*வ� அதிக எ6ெண* இ#$காம/ வ2�.  
 

அ�ப� ெவ தத� அறி�றி ச:த� அட5�வ�தா�. அ�ப:ைத எ�:� ஒ2 
வ�த��ய�/ ஆய�/ absorbant paper/ அ�$க��. 
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த7 �ைறவாக இ2�ப��, எ6ைண ந�� கா* தி2�ப�� �ழி:த வாணலி?� 
அ�ப:ைத successful ஆ$��.  
 

Variations: ெவ/ல:ைத பா/ ஊ�றி ைவ:� கைர�ப� dishஐ இ�A� ;B ஆ$��. 
ஆனா/ அ��ப�/ பா/ வ��� கைர:�வ�டாத73க1... பா/ தி; � உ5க1 <ைட 
ெக�:�வ��� 

 

இ5ேக பல recipes த தா8� ெச*"ைற$� இைதேய உபேயாகி$கலா�. 
 

வாைழ�பழ� ேபா�� ெச*தா/ அ�ப� guarantee ஆக ந�றாக வ2�....அ த 
recipe?� பா3$கலா�... 
 

ஒ2 க� அ;சிமா�, அைர க� ைமதா மா�, ெர6ைட?� கல$க��. N 
வாைழ�பழ� (மKச�பழ� எ�� சில3 ெசா/வா3க1) ஒேர ஒ2 பழ:ைத ந�� 
மாZ ெச*�ெகா1ள��. 
இ த அள� மா�$� "$கா/ க� ெவ/ல�ெபா� ேதைவ. ெவ/ல:ைத கைர:� 
��ைப ம6 ந7$கி, மாவ�/ கல � mashed banana ேச3:� ஏல�ெபா� ேபா�� 
கைர:� அ�ப� ெச*யலா�.  
 

Eggless cake/ banana ந/ல raise ���ப� ேபால உ�பலாக அ�ப� கிைட$��....( 
ெவள-நா��/ இ2�பவ3க1 பBைச பழ� பாதி ேபா�� ெச*யலா�...ஆனா/ பழ� 
ந�றாக ripe ஆனதாக இ2$க���...) 
 

<�றாவ� recipe ெச*வ� ,லப�, இ� என$� favorite recipe... 

 

ரைவ, ைமதா, ேகா�ைம மா�, அ;சி மா� நா8� ேதைவ இத��... எ/லா� கா/ 
கா/ க� எ�:�$ெகா1>5க1... 
(இ�� ஒ2 வ 7��/ நா�� ேப2$� ேம/ இ2�பதி/ைல எ�பதா/ இ த அள� 
ெசா/கிேற�. அதிக அள� ேதைவ எ�பவ3க1 எ/லா� அைர க� எ�$கலா�..) 
ேமேல ெசா�ன நா8 ெபா2>� ேச3 � ஒ2 க� எ�றா/ ெபா�:த ெவ/ல� 
அைர க� ேதைவ.  
(அதாவ� ரைவ etc தலா ஒ2 ப5� எ�றா/ ெவ/ல� ெர6� ப5� ேதைவ. நா� 
எ�ப�� இைத confuse ெச*� ெவ/ல� அதிகமாகி அரசிய�ல இெத�லா� 
சாதாரணம�பா... எ�� அைத ேதாைசயாக ெச*� சமாள-�ேப�. ) 
 

ெவ/ல:ைத கைர:� மா�கைள ேபா�� க��கள-�றி கிளறி, ஏல�ெபா�, ேத5கா* 
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�2வ/ ஒ2 அைர க� ேச3:� ஒ2 அைரமண� ேநர� அ�ப�ேய ைவ$க\�. 
ரைவ ந�றாக ஊறி ெகாKச� ெப;தாக ெத;?�. இன- ேதைவயான consistancy 

வ2�வைர ந73 வ��� கைர:� அ�ப� ஊ�றி எ�$கேவ6�ய� தா�.  
இ த "ைறய�/ advantage எ�னெவ�றா/ ேத5கா* அ6� ரைவ இ2�ப� 
ெசாTஜிய�ப� எ�ற ெபய3 ெகா6ட ரைவய�/ Nரண� ைவ:� ெச*ய�ப�� 
அதிரச� ேபா�ற ஒ2 இன-�ப�� ,ைவ இதி/ கிைட$�� எ�பேத... 
அ��� தவ�ர "தலி/ ெசா�ன ெர6� recipe ப� ெச*த அ�ப:ைத வ�ட இ� 
இ�A� ெகாKச நா1 ந�றாக இ2$�� எ�ப�.  
இ� �6� �6டாக வ2�. 
 

ைமதாேவ ேவ6டா� ேகா�ைம மாைவ ைவ:� ெச*தா/தா� ந/ல� 
எ�பவ3க1 இைத� ப�?5க1... 
 

ஒ2 க� ேகா�ைம மா�, அைர க� அ;சி மா�, ஒ2 ேடப�1CN� ரைவ, வ�:� 
அைர:த உ>:தமா� ஒ2 ேடப�1CN� எ�:� கல � ைவ$க��. 
ஒ�றைர க� ெபா�:த ெவ/ல:தி/ ந73 வ��� கைர:� ��ைப ம6 ேபாக 
வ�க�� மா�கள-/ கல$க��. இ:�ட� ஒ2 க� ேத5கா* �2வ8� ந�றாக 
மசி:த ஒ2 ப#:த வாைழ�பழ"� ேச3:� ஏல$கா* ெபா� ேபா�� இ�லி மா� 
பத:�$� கைர:� ஒ2 மண� ேநரமாவ� ஊறவ�ட��. ( ைட� ப6ண�� 
ப�$க�� லா5 �ராெசC ேபால ெத; தா8� ெச*வ� ,லபேம) 
ஊறின மாைவ எ6ெண* கா* த�� ட$ெக�� ஊ�றேவ6��. அ� பரவாம/ 
ஒேர இட:தி/ இ2�ப�தா� இ த அ�ப:�$� ச;யான consistancy எ�� ெத; � 
ெகா1ளலா�. 
 

இன- "� ெசா�னப� கர6�யா/ எ6ைணைய வா; வ��� இ2 �ற"� 
உ�ப�ய�� எ�:� ெர6� கர6� ந�வ�/ ைவ:� அ#:தி எ6ைணைய 
ப�ழி ெத�$க��. 
இ த அ�ப� �6� �6டாக வரா�.. ெகாKச� அதிரச� ேபால பா3ைவ$� 
ெத;?�. 
 

இன� அைர 2 ெச.H� வ(த6கைள8 ெசா�கிேற�... 
 

ஒ2 க� பBச;சிைய ஊறவ�ட��. எLவள� அ;சி ேபா�கிேறாேமா அLவள� 
ெவ/ல� ேதைவ. grinder/ அ;சிைய அைர:� ெகாKச� ைநசாக வ2�ேபா� 
ெவ/ல:ைத?� ேச3:� அைர$க\�. ஆனா/ ெவ/ல:தி/ க/ ம6 
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ேபா�றைவ ேச3 � அைரப�� எ�பதா/ அ;சிைய ஊறைவ:� 
வ�க��$ெகா6� ெவ/ல:ைத தன-யாக ெகாKச� ந7;/ கைர:� வ�க�� அ த 
ந7ைர உபேயாகி:� grinder/ அைர$கலா�. இ த மாவ�/ ஏல:M1 ம��� ப/ 
ப/லாக கீறிய ேத5கா* ேச3:� அ�ப� ஊ�றலா�. �ழி�பண�யார$ க/ இ2 தா/ 
இ� எ6ெண* அதிகமி�றி அதிேலேய அ�பமாக ெச*�வ�டலா�. 
 

Variations: ேமேல ெசா�ன method/ அ;சிைய அைர$��ேபா� ஒ2 ப�� 
உ> ைத?� அ;சி?டேனேய ஊறைவ:� ேத5காைய?� ப/ ப/லாக ந�$காம/ 
�2வ� அைர�பதி/ ேச3:� ஏல�ெபா� ேச3:� ெச*யலா�. 
 

Tips: அைர:� ெச*?� இ த "ைறய�/ அ�ப� தா� ெச*யேவ6�� 
எ�பதி/ைல. எ6ெண* அதிகமி�றி இன-�� ெவ/ல ேதாைசயாக�� இ�$� 
ேவஷ:ைத மா�றலா�... 
 
 

ம/லிகா ப:;நா:தி� ஒ2 recipe 4ட உ1ள�. " தி; ம��� ச3$கைர ேச3:� 
ெச*?� அ�ப�. ஆனா/ இ� ச3$கைர ேச3�பதா/ க2கிவ��கிற�. எ5ேக mistake 

எ�ப� �;யவ�/ைல. recipe ம��� த2கிேற�.. 
 

ஒ�� அ/ல� ெர6� மண� ேநர� ஒ2 க� பBச;சிைய ஊறைவ:� grinder/ 
அைர$க��. மி$சிய�/ கா/ க� " தி;ைய ஒ6ேணகா/ க� ச3$கைர?டA� 
ெர6� ேடப�1CN� ேத5கா* N�டA� பா/ வ��� அைர$க\�. ெர6� 
மாைவ?� ேச3:� �ள-3 த பா/ வ��� பTஜி மா� ேபால கைர:� எ6ைணய�/ 
மிதமாக R��/ ெபா;$க\�. இத�$� flatbased pan தா� ேதைவ. மா� கைர$க 
பா/ தா� ேதைவ ந7ேர 4டா�.  
கரகர�பாக எ�$காம/ ெம:ெத�� எ��பேத இத�$� ச;யான பத�. ச3$கைர 
எ6ைணய�/ ேச2�ேபா� க2கி hard ஆகி வ��� அபாய� உ6�. 
 

பலா�பழ� ேபா��� அ�ப� ெச*யலா�. ஆனா/ அத�� �ழி�பண�யார$க/ 
ேதைவ. 

 

"$கா/ க� ைமதா, அைர க� ேகா�ைம மா�, கா/ க� அ;சி மா� <�ைற?� 
கல$க��. அைர க� ெவ/ல:ைத ந7;/ கைர:� வ�க�ட��. மா�ட� ெவ/ல 
ந73, ஏல:M1, ெபா�யாக ந�$கி ைவ:த பலா�பழ� ேபா�றைவகைள ேச3:� 
ேத5கா* பா/ வ��� இ�லி மா� பத:�$� கைர:� பண�யார� ெச*?� க/லி/ 
ஊ�ற��. ேத5கா* பா8$� பதி/ ேத5கா* �2வ/ ஒ2 CN� ேபா�டா8� 
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ேபா��.  
 

எ�லாேம %வ ;	டாக இ9Tதா� எ�ப
? காரமாக அ�ப� ெச.ய �
யாதா 

எ�� ேக	பவ1கA� உ�ப�ப�. 
 

ஒ2 க� பBச;சி?ட� அைர க� �வர� ப2�ைப ேச3:� ஊறைவ$க��. ெர6� 
மண� ேநர� ஊறினா/ ேபா��. கிைர6ட;/ ேதைவயான மிளகா?ட� அைர:� 
உ�� ேச3:� ைவ$க��. அைர$�� ேபாேத ஒ2 ேடப�1CN� உைட:த 
உ>:த�ப2�� அதாவ� split Urad Dal எ�:� ந7;/ ஊறவ�ட��. "# 
உ>:த�ப2�� பா3ைவ$� அLவள� அழகாக இ2$கா�. ஊறின ப2�� ம��� 
ப/ ப/லாக கீறின ேத5கா* ேச3:� எ6ைணய�/ ெபா;$க ேவ6�ய�தா�. 
ஒLெவா2 அ�பமாக ெபா;�ப� நல�. 
இ� ச�ேற சிவ�பாக இ2$��.  
 

ெவ�ைள ெவேளெர�� ெவ�ைள அ�ப� ெச.தா� ேவ4டாெம�றா 
ேதா���? 

 

பBச;சி ெர6� க� எ�றா/ அைர க� உ> � ேவ6��. அ�cC� நா8 மண� 
ேநர� ஊர\�. கிைர6ட;/ ைநசாக அைர:� உ�� ேச3$க��. அதிக ந73 
ேச3$காம/ அைர$க��. பBச;சி எ�பதா/ சீ$கிர� அைரப��. இ த மாவ�/ ஒ2 
ப��B சைமய/ ேசாடா (baking soda) ேச3:� பா/ வ��� ேதாைச மா� பத:�$� 
கைர$க��. மா� ைநசாக அைரபட\� எ�ப� "$கிய�. இன- நிதானமாக 
ஒLெவா2 அ�பமாக ெபா;$க ேவ6�ய�தா�.  
கார� இ/லாம/ ெவ>�பாக இ2$�� இ�. ெதா��$க த$காள- ெதா$� ேபா��. 
�ப� ேபால ெச*�வ�டலா� இைத.  
 

ஆனா/ எ6ெண* ��:ேத த72ேவ� எ�A� அ�ப� இ�.  
 

ெவ1ைள அ�ப� ேவ6�� ஆனா/ எ6ைணய�/லாம/ ெச*ய வழிய�/ைலயா 
எ�பவ3க1 பண�யார$க/லி/ ெச*யலா�. 
 

ேமேல ெசா�ன "ைறதா� ஆனா/ அதி/ ஊைரவ��ட கடைல� ப2��, க�� 
தாள-��, ேத5கா* ப/, ேத5கா* ப/ வ�2�ப� இ/ைல எ�றா/ ெபா�யாக 
ந�$கிய ெவ5காய�, கார:�$� பBைச மிளகா* �6�க1 , கறிேவ�ப�ைல 
ேபா�� பண�யார� ேபால ெச*�வ�டலா�.  
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இ�A� ஒ2 variation 4ட உ6�.  

 

ெவ5காய� ேத5கா* எ��� ேவ6டா�, �ள-�� ,ைவ ேவ6�� எ�றா/ 
களா$கா* எ�ற ஒ2 �ள-�� கா* கிைட$��, அைத ெபா�யாக ந�$கி ஒ�� 
அ/ல� ெர6� ேடப�1CN� ேச3:� ெச*�வ�டலா�. இ�� அெத/லா� எ5ேக 
கிைட$�ேமா ெத;யா� அதனா/ மா5கா* சீசன-/ ெபா�யாக ந�$கிய �ள-�� 
மா5காைய ேச3:� பண�யார$க/லி/ ெச*�வ�டலா�. 
 

கார அ�ப� ஓேக. ஆனா/ எ�னா/ அைர:� ெச*ய "�யா� எ�றா/? 

 

இ�லி$� அைர$�� ேபாேத ஒ2 க� அ;சிமா� தன-யாக, ஒ2 க� உ> � மா� 
தன-யாக எ�:� அதி/ உ��, ெப25காய�, ேத5கா* ப/ ேச3$க��. தன-யாக ஒ2 
ப�� கடைல�ப2��� ஒ2 ப�� �வர�ப2��� ஒY அைரமண� ஊ3வ��� மிைல 
வ�ற8ட� ஒ�றிர6டாக அைர:� ேமேல ெசா�ன மா�ட� கல � 
எ6ெணய�ேலா �ழி�பண�யார$ க/லிேலா ஊ�றிவ�டலா�. 
 

இ�A� ஈசியாக ெசா/ல "�யாதா எ�பவ3க1 இைத ப�?5க1.... 
 

ஒ2 க� ைமதாவ�/ ஒ2 ேடப�1CN� அ;சி மா� ேச3:�, உ��, கார:�$� 
பBைச மிளகா*, நிைறய ெகா:தம/லி தைழ ேச3:� �ள-:த ேமா3 வ��� பTஜி 
மா� பத:�$� கைர:�, ஒேர ஒ2 ப��B ேசாடா உ�ைப ேச3:� எ6ைணய�/ 
அ�பமாக ெபா;$க��. ேவ6டா� எ�னாம/ உ1ேள த1ள-$ெகா6ேட 
இ2$கலா�. ேவ6�மானா/ ஒ2 கர6� இ�லி மா� வ 7��/ இ2�பைத?� 
ேச3:�வ��டா/ �6� �6டாக ெவ1ைளயான கார அ�ப� தயா3.  
 
 

அ�ப� recipes ெசா�னேத அ�பாடா எ�றி9�ேக? ெச.பவ1க� கXட� எ�ப
 
இ9�ேமா? ெச.தா� கXடேம படாம� சா�ப(டலா�. 

 

 

 

 

 

 



 

www.penmai.com  200 

 

KASRI66’s @ Chitra’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

 

Some ideas in kozhukkattai preparation - ெகாF�க	ைட ெச.வத@ 
சில றி��க� 

 

ெகாF�க	ைட ப4ணலாமா? 

 

ெகா#$க�ைட ெச*ய "தலி/ ேம/ மா� தயா;$க\�. அைத ெச*�வ��� 
எ�ென�ன Nரண5கெள/லா� ப6ணலா� எ��� சில quick ��C,� 
பா3$கலா�. 
 

ேம� மா0 எ�ப
 தயா��கலா�? 

 

ஒ�றைர க� பBச;சிைய ந�றாக கைள � ெர6� மண� ேநர� ஊற வ��5க1. 
ஊறிய�� grinder/ ேபா�� ந/லா த6ண 73 வ��� ந73$கேவ அைர$கலா�. இ� 
ந73$க இ2 தா8� பரவாய�/ைல. மி$சிைய வ�ட grinder/ அைர�ப� ெபC�. 
ைநசாக அைர$கேவ6�ய� "$கிய�. அைர:த மா�ட� அைர CN� உ��, ஒ2 
CN� ைமதாைவ ேச3:� ந�றாக கைர:�$ெகா1ள��. 
 

ஒ2 வாணலிய�/ தாராளமாக ந/ெல6ெண* வ��� அதி/ ந73$க கைர:த இ த 
மாைவ (மா� ைநசாக இ2 தா8� ெக��யாக இ2$க$ 4டா�, அ�ப� இ2 தா/ 
ெகாKச� ந73 ேச3:� கைர:� ைவ$க��.) ெகா�� ஒ2 ம:தா/ ைக வ�டாம/ 
கிளறேவ6��.  
 

இ6ேக ஒ9 
�%: 
 

ஒ2 கர6� பாைல ேச3:தா/ ெகா#$க�ைட ெவ>�பாக வ2�. 
 

கிள��ேபா� ஒ��வ� ேபால: ேதா�றினா/ இ�A� ெகாKச� ந/ெல6ெண* 
ேச3$க��. த6ண 73 சீ$கிர� ,6�னா8� இ�A� ெகாKச� ந73 ேச3$க��.  
 

ைக வ�டாம/ கிளறின மா� ஒ2 ப � ேபால ேமேல எ#�ப� வர\�. மா�� 
க6ணா� ேபால பளபள�A ெவ தி2$��. அLவள�தா�, ேம/ மா� ெர�. அ� 
ெகாKச� ஆ�� வைர Nரண5க1 ெச*� ைவ$கலா�. 
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>ரண6க�: 
 

ேத6கா.� >ரண�: 
 

ேத5காைய ஓ�/லாம/ N ேபால �2வ� ைவ$க��. ேத5கா* N உட� 
ெவ/ல:ைத?� ெபா�:�� ேபா�� கிளற��. ெர6�� கல � ெவ/ல:தி/ பா� 
வ���$ெகா6� ெக��யா��. அதி/ ஏல:M1 ேபா�� இற$க��. அள� 
க6ணள�தா�. ெவ/ல� அதிக� ேபால: ேதா�றினா/ இ�A� ெகாKச� 
ேத5கா* �2வ/ ேச3$கலா�. ேத5கா* அதிக� எ�� ேதா�றினா/ இ�A� 
ெவ/ல� ேச3$கலா�. 
ேத5கா* Nரண� தயா3. 
 

கடைல�ப9�� >ரண�: 
 

அைர க� கடைல�ப2�ைப ேவக வ�ட��. ைகயா/ ந,$கி� பா3:தா/ ந,5�� 
அள� ெவ த�� த6ண 7ைர வ�க�� ப2�ைப மி$சிய�/ அைர$க��. இ� மா� 
ேபால ெபா�யா��, ப��:தா/ உ26ைட ப��$�� பத:தி8� வ��டா/ 
உதி2�ப�?� இ2$��. இதி/ ெவ/ல:Mைள?� ேச3:� அைர$க��. Nரண� 
உ2��� அள� ெவ/ல� ேச3:த�� நி�:திவ�ட��. ெவ/ல� அதிகமானா/ 
ந73:�வ���. ஏ�ெகெனேவ ப2�� ெவ தி2�பதா/ ம�ப� கிளற ேவ6�யதி/ைல, 

ஏல:M1 ேச3:� எ�$க��. Nரண� ெர�. 
 

கடைல�ப9�� >ரண� ம@ெறா9 வ(த�: 
 

கடைல� ப2�ைப ேவக ைவ:� அைர:� அதAட� ச3$கைர (அதிக� ச3$கைர 
ேச3:தா/ ந73:�வ���) ேத5கா* �2வ/ ேச3:� அ�ப�ேய பBைசயாக ைவ$க 
ேவ6�ய�தா�. வாசைன$� ஏல:M1 ேச3$கலா�. 
 

ெச1� பழ கடைல�ப9�� >ரண�: 
 

ேமேல ெசா�ன வ�த:திேலேய கடைல�ப2�� எ�:� ந�றாக ேவக ைவ:� 
மி$சிய�/ ேபா�� ெபா�யாக வ2�ப� அைர$க ேவ6��. ப2�� எ�:த அள�$� 
ெர6� ப5� ெவ/ல� எ�:� ெகாKசமாக ந73 ேச3:� கைர த�� வ�க��, 

அைத பா� ைவ$க\�. பா� த6ண 7;/ ேபா�டா/ உ2�ட வர\�, அ த பத� 
வ த�� ெவ த ப2�� ெபா�ைய$ ெகா�� ��� ேபால உதி3 உதிராக வ2� 
அள� கிளறி இற$கி ஒ2 ட�பாவ�/ அ#:தி ைவ$க\�. 
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இ த மாவ�/ " தி;கைள வ�:� ேச3$கலா�. ஏல:M1 ேபாட\�. ெச3; 
பழ5க1 (dried cherries) சி�ன சி�னதாக க� ெச*� ேபாட\�. ெச3; பழ� 
இ/லாவ��டா/ j�� �Y�� இ2 தா/ அ��� ேபா��. எ��ேம 
இ/லாவ��டா/ dry grapes ேபா�டா8� ேபா��. ஆறிய�� Nரணமாக ைவ$கலா�. 
 

(�றி��: இ த Nரண� ெபா�யாக:தா� இ2$�� எ�பதா/ ேம/ மாைவ ெசா�� 
ேபால ெச*�ெகா6� உ1ேள இ த ெபா�ைய அ#:தி ைவ:� <�வ�டலா�.)  
 
 

எ�A >ரண�: 
 

க2�� எ1ைள வற�� வாணலிய�/ பட படெவ�� ெபாறி?� ப� வ�:� 
அதAட� ெகாKச� ெவ/ல� ேச3:� மி$சிய�/ ெபா�$க��. ெவ/ல� 
ேச3$��ேபா� ம��� நிதானமாக ேச3�ப� ந/ல�. அதிகமானா/தா� கZட�, 

ேபாதாவ��டா/ ம�ப� இ�A�ெகாKச� ேபாடலா�. ஏல:M1 ேபா�� ஒ2 
"ைற அைர:� இற$க��. 
 

ரைவ >ரண�: 
 

அைர க� பா�ேப ரைவைய வற�� வாணலிய�/ வ�:� ைவ$க��. அைர க� 
ெபா�:த ெவ/ல:தி/ ெகாKசமாக ந73 ேச3:� கைர த�� வ�க��, இ த ரைவ, 

ேத5கா* �2வ/, " தி; �6�க1, ஏல:M1 எ/லா� ேச3:� ேகச; பத� 
வ2� வைர கிளற��. ெவ/ல� பா� வர ஆர�ப�:த�� எ/லாமாக ேச3 � 
ெகா1>�. ேவ6�மானா/ ஒ2 CN� ெந* ேச3:� கிளறலா�. ந�றாக 
ஆறிய�� ெந* தடவ�ய ைகயா/ Nரணமாக உ2�� ைவ$கலா�. 
 

ேபQ8ச�பழ >ரண�: 
 

அைர க� ேபHBச�பழ� எ�:� cooker/ ேவகவ�ட��. த6ண 73 எ��� 
ேச3$கேவ6டா�. சாத� ைவ$��ேபா� ேமேல ஒ2 பா:திர:தி/ ைவ$கலா�, 

அ/ல� ெகாKச� த6ண 73 வ��� வாணலிய�ேலேய ேவக வ�டலா� அ/ல� 
ைம$ேராேவவ�/ ெர6� நிமிட� ைவ:� எ�$கலா�. 
 

ெவ த பழ5கைள ந�றாக மசி$க�� அ/ல� மி$சிய�லி�� ஒ2 "ைற ,�ற��. 
ெகா�ைட?1ள dates எ�றா/ ெகா�ைடகைள ந7$கிவ��� ைடர$�டா மி$சிய�/ 
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அைர:தாேல ேபா��. ெரா�ப �ைறவாக ெவ/ல� ேச3:� (பழேம இன-�� 
எ�பதா/) கிளற��. வற�� வாணலிய�/ ஒ2 ேடப�1CN� கடைலமாைவ 
ந�றாக வாசைன வ2�ப� வ�:� ைவ:தா/ அைத இ த கலைவய�/ ேச3$க 
Nரண� ெக���ப��. 
 

Dates n nuts >ரண�: 
 

" தி;, பாதா�, ப�Cதா எ�� தலா ஒ2 ப�� எ�:� தன-:தன-யாக வ�:� ரைவ 
ேபால ெபா�$க��. அதி/ ெக��யா�� அள�$� dates ேச3:� ஒ2 "ைற 
மி$சிய�/ தி2�ப� எ�:� ைவ$க��. இதி/ ச3$கைர, ெவ/ல� எ�� எ��� 
ேதைவய�/ைல. பழ:தி� இன-�ேப ேபா��. ைகய�/ ஒ��வ� ேபால இ2 தா/ 
ெகாKச� ெந* தடவ�$ெகா6� உ2�டலா�. 
 

பழ >ரண�: 
 

மா�பழ:தி/ ெச*ய ேவ6�� இைத. ஆனா/ சீச� இ/ைல எ�பதா/ ேவ� 
பழ:தி/ ெச*யலா�. ெவய�/ கால:தி/ மா�பழ� கிைட$��ேபா� மா�பழ:தி/ 
ப6ணலா�. 
 

pineapple அ/ல� வாைழ�பழ� ந/ல Cவ 7�டாக ேத3 ெத�:� மசி:� ைவ$க��. 
அைர க� ேவ3$கடைலைய ெகாதிந7;/ ெகாKச ேநர� ஊற ைவ:� ைநசாக 
அைர$க��. இ� ச�ன- ேபால இ2$��. 
 

ேவ3கடைல மா�$� த� த ெவ/ல� ேச3:� அ��ப�ேல�றி$ கிளற��. மசி:த 
பழ:ைத?� ேச3:� கிளறேவ6�ய�. ெகாKச� ெந* ேச3:தா/ N3ண� 
ஒ�டாம/ வ �வ���. பழ� ேச3�ப� அளவாக இ2$க ேவ6��. ஆறிய�� 
உ2�டலா�. வ�2�ப�னா/ essence ேச3$கலா�. 
 

(�றி��: இ�ப� பழ:ைத ைவ:� Nரண� ெச*தா/ அைத இ�லி:த��/ ைவ:� 
எ�:த�� ெரா�ப soft ஆகிவ���. அதனா/ ந�றாக ஆ��வைர கா:தி2 � 
எ�$க\�. ேமேல ேத5கா*பா/ வ��� CNனா/ தா� சா�ப�டேவ6��) 
 

கார >ரண�: 
 

அைர க� உ> ைத ஊறைவ:� மி$சிய�/ அைர$க��. உ��� பBைச மிளகா?� 
ேச3:� அைர$க��. அைர:த மாைவ ஒ2 வாணலிய�/ ந/ெல6ெண* வ��� 
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க�� ெப25காய� தாள-:� மாைவ?� ெகா�� ப2�� உசிலி ேபால 
கிளறேவ6��. நிைறய எ6ெண* இ#$�� எ�றா8� ,ைவய�/ டா�. 
 

நிைறய Nரண5க1 ெர�. இன- ெகா#$க�ைட ெச*ய ேவ6�ய�தா� ேவைல. 
 

கிளறிைவ:த மாைவ ச�� ேநர� <� ைவ:தா/ மா� பதமாக ெவ தி2$��. 
ைமதா ேச3�ப� ெசா�� வ�;யாம/ வர��, பா/ ேச3�ப� ெகா#$க�ைட 
ெவ>�பாக வர��தா�. இ த "ைறய�/ ெச*தா/ ேம/ மா� ெகாKசமாக: 
தா� ேதைவ�ப��, அதாவ� நிைறய ெகா#$க�ைடக1 கிைட$��. 
 


�%: 
 

கார Nரண� ைவ:தா/ அைத மாவ�A1 ைவ:� ெர6டாக ம�:� <� 
ஓர5கைள அ#:திவ�ட��. 
 

இன-�� Nரண� எ�றா/ உ26ைடயாக ெச*� ேமேல ��மி ேபால ேத5கா* 
shape/ ெச*ய��. 
 

சிலைத அ�ப�ேய உ2��?� ைவ$கலா�. இ�ப� ெச*வதா/ எ ெத த shape 

எ�ன Nரண� ெகா6ட� எ�� ெத; �ெகா1வ� ,லப�. 
 

shape வராவ(	டா� எ�ன ெச.வ2? 

 

சில3 கைடய�/ கிைட$�� மாவ�8� ேம/ மா� தயா;�ப3. அதி/ மா� நிைறய 
இ#$��. அைர:� ெச*?� மாவ�/ அ த ப�ரBசைன இ/ைல. அைர$க ேநர� 
இ/ைல எ�றா/ ெர�ேம� மாைவேய ந73$க கைர:�$ெகா6� அதி/ தாராளமாக 
ந/ெல6ெண* ம��� ஒ2 கர6� பா/ ேச3:� ேமேல ெசா�ன "ைறய�/ 
கிளறலா�. வாணலிய�/ ஒ�டாம/ வ த�� இற$கி அ�ப�ேய <� ைவ:� 
வ��டா/ அைர மண�ேநர� கழி:� ைகய�/ எ6ெண* தடவ�$ெகா6� ம�ப� 
ப�ைச � ெசா�� ெச*யலா�. 
 

ெசா�� ெச*ய வராவ��டா/ ஒ2 �ழி$கர6�ைய தி2�ப��ேபா�� ேமேல 
எ6ெண* தடவ� மாைவ ெமலிதாக த��வ��� ேலசாக உதறினா/ கர6� shape/ 
மா� கழ6�வ�#�, அதி/ Nரண:ைத ைவ:� ம�$கேவா உ2�டேவா 
ெச*யலா�. இ2 நா� சம̀ப தி� ப
 2 ெத�T2 ெகா4ட 
�. 
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ேம� மா0 தயா��ப2� ெசா�� ெச.வ2� தைலகீேழ நி�றாM� என� 
வராேத, எ�ன ப4ணலா�? 

 

யாைரயாவ� ப6ண�:தரB ெசா/லி சா�ப�டலா�A க�$காம/ ஒ2 ஐ�யா 
இ2$�. ப�ர��/ ெகா#$க�ைட தயா;$கலா�. 
 

Bread இன��� ெகாF�க	ைட: 
 

ப�ர� ஓர5கைள ந7$கிவ��� த6ண 7;/ நைன:� ப�ழி � உ1ேள ேமேல ெசா�ன 
ஏதாவ� ஒ2 Nரண:ைத ைவ:� <� ஒ�ட��. இைத இ�லி:த��/ 
ைவ$��ேபா� ஒ�ேறாெடா�� ஒ�டாம/ ைவ$க\�, Rடாக இ2$��ேபாேத 
ேமேல ெவ6ெண*ைய brushப6ண� எ�$க��. ,டB,ட சா�ப�டலா�. ஆனா/ 
ப6�ைக$� உக ததா ெத;யா�. 
 

Bread கார� ெகாF�க	ைட: 
 

ேமேல ெசா�ன� ேபால உ> � Nரண� ெச*யலா� அ/ல� கடைல�ப2�ைப 
ேவக ைவ:� வ�:� அதி/ ெகாKச� மிளகா*:M1 அ/ல� மிள�:M1 ேச3:� 
உ��� ேச3:� அைர$க��. மா� ேபால இ2$�� இதி/ கறிேவ�ப�ைல 
ெகா:தம/லி எ/லா� ேபா�� ேமேல ெகாKச� ெலம� ஜூC வ��� கல � 
ப�ர� slice$�1 ைவ:� <� நிைறய இைடெவள- வ��� ஆவ�ய�/ ேவக 
ைவ$க��. Rடாக இ2$��ேபா� ெவ6ெண* தடவ� எ�:�வ�டேவ6��. 
 

�றி��: இ த வைகய�/ ெகா#$க�ைட ெச*வைத எ� ேதாழிய�� அ�மாவ�ட� 
ேக��: ெத; �ெகா6ேட�. எ5க1 வ 7��/ வழ$கமி/ைல எ�பதா/ நா� 
ெச*ததி/ைல.  
ஆ திராவ�/ இ2 தேபா� அ;சி உ��மா ெகா#$க�ைடைய ல�� ேபால 
ஒேரயளவாக உ2�� உ4	ராM எ�ற ெபய;/ ெச*வைத$ க6�2$கிேற�.  
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Roti/ paratha varieties 

 

ச�பா தி / ெரா	
(Roti), பரா தா (Paratha) எ�ன வ( யாச�? 

 

எ� அAபவ� நிைறய ேப2$� இ2$�� எ�� ேதா�றியதா/, இ த ேபாC�. 
�திதாக: தி2மணமானவ3க>$�� self cooking ெச*பவ3க>$�� உபேயாகமாக 
இ2$�� எ�� நிைன:� எ#�கிேற�. 
 

என$� ச�பா:தி ேரா/ ெச*வ�, க/லி/ ேபா�� எ��ப� ந�றாக வ2�. ஆனா/ 
மா� ம��� யாராவ� ப�ைச � த � வ�ட ேவ6��. இ/லாவ��டா/ காெம� 
பXC ஆகிவ��ேவ�. 
 

தி2மணமாகி சில வ2ட5க1 இ த வ�ஷய� ெவள-ய�/ ெத;யாமேலேய த�ப�:� 
வ ேத�. ஒ2 நா1 சில �ழ ைதகைள சமாள-$�� ெபா��� வ த�... 
�ழ ைதக>� ஆைசயாக ச�பா:தி ெச*� தரBெசா/லி$ேக�டா3க1.  
 

�ழ ைதக1 தாேன? எ�ப�யாவ� சமாள-�ேபா� எ�� �ண� � மா� ப�ைச ேத�. 
எ�ப�� ேபால த6ண 73 ெகா��வ��ேட�.... கி�ட:த�ட இ�லி மா� பத:�$�... 
எ� ப�ரBசைன என$�: ெத;யாதா? அதனா/ ந/ல ேவைளயாக ஒேரெயா2 க� 
மாைவதா� ப�ைசய ஆர�ப�:ேத�. அ� ெக��யா�� வைர மா� Mவ� Mவ� ஒ2 
மாதி; ேவ3$க வ��வ��$க ச�பா:தி ெச*தாB,. ஒLெவா2 ச�பா:தி$�� 
இ��ேபா� கி�ட:த�ட ெர6� CN� மா� ப��:த�. பா3:தா/ அைர கிேலா$� 
ேமேல மா� காலி. ச�பா:தி எ�னேமா R�ப3 soft, ஆனா shapeஐ பா3:தா/  

 

ஏேதா உலக நா�கள-� வைரபட� (maps) ேபால வ �வ��ட�. ேபாதாதத�� 
ெக��யாக ஆக மா� ேச3:த ேபா� உ�ைப?� அத�ேக�ப ேச3$க 
மற �வ��ேட�. ேசா, உ�� ப:தைல.. Cரவண வ�ரத:�$� உ�ப�/லாம/ ெச*த� 
ேபால இ2 த�. 
 

எ� �ழ ைத$� ேக1வ� ேக��� வயத/ல அ�ேபா�. ஆனா/ 4ட 
இ2 தவ3கேளா ெகாKச� ெப;ய �ழ ைதக1. "எ�ன ஆ���, உ5க வ 7�� 
ச�பா:தி ெரௗ6டாேவ இ/ைல?"�A ேக�� ெகா�A�டா5க.. அச2ேவாமா 
நா5க? எ� �ழ ைத இ�ப� different shape/ ெச*� த தா/தா� சாப��வா�A 
ெசா/லி அைதெய/லா� சி�ன சி�ன பXC ஆ$கி ேமேல ஜா�, fruits எ�� ேபா�� 
ஒ�ேப�றிவ��ேட�. அ�$� அ��ற� ,�மா இ2$��ேபாெத/லா� மா� ஒேர 
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ஒ2 உ26ைட ப�ைச � பழகி�பா3:த� ேவ� கைத.  
 

ேசா, ச�பா:தி$� மா� ப�ைசவ� எ�ப� எ�� "தலி/ பா3$கலா�. 
 

ச�பா தி மா0 ப(ைசH� �ைற: 
 

மா� ெர6� க� எ�:தா/ அ�$� த� த உ�� (,மா3 அைர CN� ேகா�ரமாக) 
ேபா�� 4டேவ கா/ CN� ச3$கைர?� ேபாட��.  
(ச3$கைர ேச3:� ப�ைசவ� மாவ�� ஈர�பத:ைத அ�ப�ேய ைவ$க உத��) 
எ/லாவ�ைற?� ந�றாக$ கல � த6ண 7ைர ெதள-:� ெதள-:� ப�ைச தா/ 
த6ண 73 அதிக� ஆவைத: தவ�3$கலா�. ஓரள� ெக��யான�� மா� வ�ர/கள-/ 
ஈஷி$ெகா6� இ2$��. ெர6� CN� ந/ெல6ெண* வ��� மJ6�� ப�ைசய 
மா� ைககள-/ ஒ�டாம/ soft ஆக வ2�. (ெந* ேச3:�� ப�ைசயலா� எ�றா8� 
ந/ெல6ெண* ேச3:�� ப�ைச � க/லி/ ேபா��ேபா� ,�றி ெந* வ��வ� 
tasteஆ இ2$��) 
 

இ�ப�� ப�ைச த மாைவ �ைற த ப�ச� அைர மண� ேநர� ஊற வ�டA�. மா� 
ஊறினா/ தா� இட�� ந�றாக இ2$��, சா�ப�ட�� ந�றாக இ2$��. 
 

ப�ைச?� மா� soft ஆக வர எ�ென�ன ��C இ2$� எ�� ஒ2 quick 8$.... 
 

1. மாைவ ேமேல ெசா�ன "ைறய�/ ப�ைச � நம$� ேதைவயான ேநர:�$� 
"�ேனேய ஒ2 அ#:தமான ட�பாவ�/ ேபா�� <� ைவ:தா/ soft ஆகேவ 
இ2$��. காைல ெச*யேவ6� இ2 தா/ "த/ நா1 இர� ப�$க�ேபா�� 
ேபா� மாைவ ப�ைச � ைவ$கலா�. ெக��� ேபாகா�. 
 

2. அ/ல� மாைவ� ப�ைச � ஒ2 ஈர:�ண�ய�/ ,�றி ைவ:தா8� soft ஆகேவ 
இ2$��. ஒ2ேவைள ெகாKச� அதிக ந73 உ1ள� ேபால ேத*$க வராவ��டா/ 
ேமேல ஒ2 CN� மாைவ Mவ� மJ6�� ப�ைச தா/ அ�ஜC� ஆகிவ���. 
 

3. ஊற ைவ$க ேநர� இ/ைல எ�றா/ ெவ ந73 வ���� ப�ைசயலா�. இ�ப�B 
ெச*வதி/ Rடான ந7;ேலேய மா� பாதி ெவ �வ��� எ�பதா/ க6��பா 
ச�பா:தி மி2�வா, ப/லி/லாதவ3க>� வ�2�ப� சாப���ப�யாதா� இ2$��. 
ஆனா/ ப�ைச?� வ�த� ம��� ச�� மா�ப��.  
 

அதாவ�, ெர6� க� மா� ப�ைசய\� எ�றா/  
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அைர க� ெவ ந7;/ ேதைவயான உ�� ம��� எ6ெண* ேச3:� மாைவ ெகா�� 
ஒ2 forkஆ/ கிளறி வ�ட��. (மற � ேபா* ைகைய ேபா�U5க�னா மா� 
ேவ�ேதா இ/ைலேயா வ�ர/க1 ெவ � softஆ வ2�). ெகாKச� ஆறிய�� சாதா 
த6ண� வ��� ப�ைசய��. 
 

4. மா� ப�ைசய ந72$� பதி/ இளந;1, ெவ2ெவ2�பான (lukewarm) பா�, ப9�� 
ேவகைவ த த4ண;1, தி; த பாைல வ�க�� ெவள-ேயறிய ேவ வா	ட1 use 

ெச*� ப�ைச தா8� softஆ வ2�. இதி/ ேவ வா�ட;/ protein அதிக� எ�பதா/ 
ெகாKச� பாைல ேவ6�ெம�ேற தி;:� அ த ந7ைர use ப6ணலா�. (ேமேல 
நி�ற பன 7ைரstuff ெச*யேவா அ/ல� ச�ஜிய�ேலா ேபா��வ�டலா�) 

 

5. ேமா3 �ழ�ேபா அ/ல� சா�பா3 அ� வ6டேலா use ப6ண� ப�ைச தா/ 
ச�பா:தி மி2�வா வ2வேதா� ெதா��$க எ��� இ/லாமேலேய சா�ப�டலா�. 
 

மா� ப�ைச � "�$கேவ இLவள� ெப;ய ேபாC� ஆகிவ��ட�. இன- சாதா 
ெரா��$�� பரா:தா�$�� எ�ன வ�:யாச� எ�� பா3$கலா�. 
 

மாைவ ப�ைச � ைகய�/ ஒ�டாம/ இ2$க ெந* அ/ல� எ6ெண* ேச3�ப� 
ெரா��$� எ�றா/ அ�$� அ�ப�ேய opposite பரா:தா�$� மா� ப�ைசவ�. 
 

பரா தா0� எ�ப
 மா0 ப(ைசயலா�? 

 

ெர6� க� மா� எ�:தா/ ேதைவயான உ�� ேச3:� (இத�$� ச3$கைர 
ேதைவய�/ைல) கல � அதி/ ெர6� ேடப�1CN� எ6ைணைய வ��� ப�சிறி 
ைவ$க��. ந�றாக மா� "#$க�ப��ப� ப�சிரA�. பா3$க மண/ மணலாக 
ெத;?�. ப�ற� ேதைவயான ந73 வ��� ப�ைசயலா�. இ�ப�� ப�ைசவதா/ மா� 
ைகய�/ ஒ�டா�. இ��� கா/ மண� ேநரமாவ� ஊறினா/ தா� ந�றாக 
இ2$��. 
 

ெரா�ப ஆேரா$கிய� பா3�பவ3க1 எ�றா/ "# ேகா�ைம மா� (whole wheat atta) 

உபேயாகி$கலா�. ெகாKச� இ#ப��, flakyயா இ2 தாதா� ந�றாக இ2$�� 
எ�றா/ ேபா�� மாவ�/ கா/ ப5� ைமதாைவ ேச3$கலா�. அதாவ� ஒ�றைர 
க� ஆ�டா எ�றா/ அைர க� ைமதா எ��. 
 

இன- சாதா ச�பா:தி மாவ�/ எ�ென�ன ெச*யலா�, பரா:தா மாவ�/ எ�ென�ன 
ெச*யலா� எ�� பா3$கலா�. 
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ேமேல ெசா�ன "ைறய�/ ச�பா:தி மா� ப�ைச � ைவ:தா/ அைத ெச*?� 
"� மJ6�� ஒ2 "ைற ந�றாக அ# த� ப�ைச � ப�ற� உபேயாகி$க 
ேவ6��. சில சமய� அதிக ேநர� ஊ��ேபா� ேமேல கா* � ேகா� ஒ�� form 

ஆன� ேபால இ2$��. அேத சமய� உ1ள-2$�� மா� இளகலாக இ2$��. 
அைத தவ�3$க மJ6�� ப�ைசவ� ேவ6��. 
 

சாதா ச�பா தி: 
 

ஒ2 உ26ைட மாைவ ெகாKச� மா� Mவ� இ��$ெகா6�/ேத*:�$ெகா6� 
ச�பா:தி தவாவ�/ இ2�ற"� ெந* அ/ல� எ6ெண* வ��� ெச*வ�. இ� 
ச�: இ திய� Cெபஷ/.  
 

Dகா ெரா	
: 
 

ெரா��ைய தவாவ�/ ேபா�� ெர6� ப$க"� வா��(எ6ெண* ெந* எ��� 
4டா�) ெகாKச� ஈர� கா* த�� Gas Burner மJ� அ�பள� ேபா��$ கா*B,வ� 
ேபால கா*Bசினா/ அ� Rகா ெரா��. இ� ,ட ,ட சா�ப�டA�, ெதா��$ெகா1ள 
ஏதாவ� ஒ2 ச�ஜி. ைகய�/ எ�ப� கா*B,வ� எ�றா/ கைடகள-/ Rகா ெரா�� 
ெச*ய க�ப�க1 கிைட$��, ேக�� வா5கலா�. 
ேநர�யாக தணலி/ கா*B,�ேபா� N; ேபால உ�ப� வ2�. 
 

��கா ெரா	
: 
 

இ��� Rகா ெரா��ய�� ஒ2 versionதா�. தவாவ�/ இ2 �ற"� ேபா�� ஒ2 
,:தமான ெவ1ைள:�ண�யா/ஒ�றி ஒ�றி எ�$க N; ேபால உ�ப� வ2�. 
தவாைவ வ��� ெவள-ேய எ�:த�� ெகாKச� ெந* தடவ� ைவ$க\�. 
ெதா��$க ஏதாவ� ஒ2 ச�ஜி. 
 

டப� ேரா	
: 
 

ெர6� ெரா��ைய ஒ�ற� ேம/ ஒ�றா* ைவ:� ெச*வ�. ஹி திகார� ேபால 
டப1(double) ேரா�� எ�� ெசா/ல\�. இ��� ெரா�ப சி�ப�1 தா�. ஆனா/ 
ெஹவ�யாக இ2$��, ஒ�� சாப��டாேல ெர6� சா�ப��ட�$� சம�.  
 

இ� எ�ப� ெச*வ� எ�றா/ ஒ2 உ26ைட மாைவ பாதி ேத*:�$ ெகா6� 
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ேமேல மாைவ பரவலாக Mவ� ைவ$க��. அேத அள� இ�ெனா2 
உ26ைடைய?� பாதி ேத*:� மா� Mவ� ைவ:த அ த ச�பா:தி ேமேல 
ைவ:� மJ6�� "#தாக ேத*$க ேவ6��. உ26ைடைய ெகாKசமாக எ��ப� 
நல�.  
ந�வ�/ மா� இ2�பதா/ ேம8� கீ#� ம��� வா��னா/ ேபா��, அ த 
R��ேலேய ந��ப�தி ெவ �வ���. இத�� ,�றி ெந* வ��வேதா, �/கா ேபால 
ஒ�றி எ��பேதா எ��� ெச*யலா�. 
 

ெவஜிடப(� ேரா	
: 
 

ஏதாவ� ஒ2 காைய �2வ� மாவ�/ ந73 வ���� ப�ைச?� "� ேச3:�� ப�சிறி 
ெச*யலா�. "1ள5கி டா�. <c ேரா�� எ�� ெபய3. cabbage, கார�, பர5கி, 
உ2ைள$கிழ5� எ�� எ த காைய?� எ�$கலா�. வ�2�ப�னா/ ெகாKச� 
பBைச மிளகாைய அைர:�B ேச3:தா/ ,ைவ 4��. ெவ�� தய�2ட� 
சா�ப�டலா�. 
 

Healthyயாக ேவ6�மானா/ பால$ கீைரைய அைர:� ேச3$கலா�. அ/ல� 
"ைள$கீைரைய ேவகைவ:� 4�� ெச*தா/ அதி/ ஒ2 கர6� எ�:� மாவ�/ 
கல � ெரா�� ெச*யலா�. 

 

இன- பரா:தாவ�/ எ�ென�ன ெச*யலா� எ�� பா3$கலா�. இதி/ ஏக�ப�ட 
வ�த5க1 உ1ளன. "தலி/ சாதா பரா:தாவ�/ ஆர�ப�$கலா�. 
 

சாதா பரா தா: 
 

பரா:தா எ�றா/ ேலய3 ேலயரா(flaky) யா கி;Cபா இ2$��. ச�பா:தி ேபால 
denseஆ வரா�. எ�ப� ெச*தா8� ந�றாகேவ இ2$�� இ�. 
 

சாதா பரா:தா எ�ப� ேப2$�:தா� பரா:தா எ�ப�. மா� ப�ைசய சாதா ச�பா:தி 
மா� ேபாலதா� ப�ைசய ேவ6��. ச�பா:தி$� எ��ப� ேபால ஒ2 உ26ைட 
மா� எ�:� ெகாKச� ேத*:�$ெகா6� ேமேல எ6ைணைய வ�ரலா/ பரவலாக 
தடவ� அத� ேமேல மா� பரவலாக Mவ� பாதியா* ம�:� மJ6�� பாதியா* 
(கா/வ�டமா*) ம�:� அைத அ�ப�ேய ெப;தாக இட ேவ6��. ர�6� 
shapeஇ/ வரா�. ெப;ய "$ேகாணமாக தா� வ2�. தவாவ�/ ேபா�� ,�றி8� 
எ6ெண* வ��� ெபா� நிற:தி/ எ�$க\�. இ� ம�:� ம�:� ெச*வதா/ 
flakyயாக�� ந�றாக ெபா�ன-ற:தி/ எ��பதா/ கி;Cப� யாக�� இ2$��. 
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(��C: அ�ேபாேத சா�ப��வதானா/ நிைறய எ6ெண* வ��� கர கர�பாக 
எ�$கலா�. மதிய:�$� pack ெச*வ� எ�றா/ ைல�டா fry ெச*� எ�:தா/தா� 
soft ஆக இ2$��.) 
 

Lachedar Paratha: (லாேசதா1 பரா தா) 
 

இ� ஒ2 Mughal Delicacy. லாBசா எ�றா/ long strands in circles எ�� அ3:த�. பரா:தா 
எ�ப� பKசாப� வா3:ைத. பர:(parat) எ�றா/ ேலய3 ேலயராக இ2�ப� எ�� 
ெபா21. ெச*வ� மிக ,லப�. 
 

பரா:தா�$� ப�ைசவ� ேபால மா� ப�ைச தா/ நல�. சாதா ச�பா:தி மாவ�8� 
ெச*யலா�. ெச*?� "ைறதா� மா�ப��. 
 

ச�பா:திைய "#தாக இ��$ெகா6� ேமேல தாராளமாக ெந* அ/ல� 
எ6ெண* தடவ�, அத� ேமேல மா� Mவ� பேரா�டா�$� ெகா,�வ� ேபால 
�ள 7�C ைவ:� ,2�ட��. (பா3$க ந:ைத ேபால இ2$��) அைத மJ6�� மா� 
Mவ� ெப;யதாக ேத*:� தவாவ�/ ,�றி எ6ெண* வ��� இ2�ற"� வா�� 
எ�$கேவ6��.  
 

இ த lachedar பரா:தாவ�/ சில variations உ6�. அைவ க6��பாக எ/ேலாைர?� 
கவ2�. 
 
Flaky Mint Paratha: 
 

ெர6� க� மா� எ��பதாக இ2 தா/ "# ேகா�ைம மாேவா அ/ல� ஒ�றைர 
க� ேகா�ைமமா�ட� அைர க� ைமதா�� ேச3:ேதா எ�$கலா�. ேதைவயான 
உ�� ேபா�� ெர6� CN� எ6ெண* வ���� ப�சிறி ெகாKச� பா/ வ���� 
ப�ைசய ேவ6��. பா/ ெகாKச"� மJதி ந72� ேச3�ப� மா� மி2�வாக வர 
உத��. இ த மா� அ�cC� அைர மண� ேநரமாவ� ஊற���. 
 

ந�வ�/ Mவ ெகாKச� mint மசாலா தயா3 ெச*�ெகா1ளலா�. மி�� ப�ட3 எ�� 
கைடகள-/ கிைட$கிற�. அ� இ/லாவ��டா/ வ 7��/ �தினா வா5��ேபா� 
ெகாKச� இைலகைள க#வ� ைம$ேராேவவ�/ kitchen tissue வ�/ ைவ:� ந�றாக 
காய ைவ:� எ�$க��. அைத ெபா�யா$கி ைவ:�$ெகா1வ� இ5� உத��. 
 

ஒ2 CN� மி�� ப�ட3 எ�றா/ ெர6� CN� ேகா�ைம மா� எ�:� 
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கல$க��. கார� இத�� ேச3�ப� வழ$கமி/ைல. ேவ6�மானா/ கா/ CN� 
மிளகா* M1 ேச3$கலா�. 
 

இன- ேமேல lachedar பரா:தா�$� ெசா�ன மாதி; ச�பா:தியாக ேத*:� ேமேல 
ெந* அ/ல� எ6ெண* தடவ� அத� ேமேல ெவ�� மா�$� பதி/ இ த மி�� 
கலைவைய தடவ� �டைவ ெகா,�வ� ேபால ெகா,வ� ,2�� மJ6�� இ�� 
தவாவ�/ எ6ெண* வ��� எ�$க��. மாைவ soft ஆக ப�ைசவ�� மாைவ 
பரவலாக M�வ�ேம ந/ல ேலய3 கிைட$க உத��. 
 
Masala Paratha: 
 

இ� க6��பாக அைனவ2� வ�2��வ3. 
 

ெர6� க� மாைவ ேதைவயான உ�� ேச3:� கல$க��. எ6ெண* ேச3:� 
ப�சி�வ�$� பதி/ ெக�� தய�3 ெர6� ேடப�1CN� ேச3:� ந�றாக 
ப�சிறிவ�ட��. மJ6�� ந73 வ��� ச�பா:தி மா� ேபால ப�ைசய��. ைகய�/ மா� 
ஒ��மானா/ ெகாKச� ெந* அ/ல� எ6ெண* வ���� ப�ைசயலா�. ப�ைச த 
மா� ப:� நிமிடமாவ� ஊறேவ6��. அத��1 மசாலா தயா3 ெச*யலா�. 
 

ெர6� CN� மிளகா* M1 ( இ� ேதைவ$ேக�ப 4��ேயா �ைற:ேதா 
எ�$கலா�), கா/ CN� ெப25காய� ெபா�, அைர CN� "# ஓம�, ஒ2 CN� 
"# சீரக� ேச3:� நிைறய ெகா:தம/லி தைழைய?� மிக�� ெபா�யாக க� 
ப6ண�� ேபா��, இ த மசாலா�$�: த$க உ�� ேச3:� ைவ$க��.  
 

ெச.�ைற: 
 

ெமா:த மாைவ?� ஐ � உ26ைடக1 வ2�ப� உ2�� ைவ?5க1. 
எ/லாவ�ைற?� ச�பா:திகளாக ேத*$க��. 
ஒLெவா2 ச�பா:தி ேம8� ெகாKச� எ6ெண* தடவ�, ேமேல இ த மசாலாைவ 
Mவ� ஒ�ற� ேம/ ஒ�றா* அ�$கி ைவ$க��. கைடசி ச�பா:திைய ம��� 
மசாலா உ1�ற� இ2$��ப� தி2�ப� ைவ$க\�. 
இ த அ�$ைக pizza ெவ��வ� ேபால 6 or 8 parts ஆ ெவ�� மJ6�� ஒLெவா2 
�6ைட?� ெப;தாக வ2�ப� ேத*:� தவாவ�/ ேபா�� எ�$க��. 
 

அ/ல� 
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ஒLெவா2 ச�பா:தி ேம8� எ6ெண* தடவ� ேமேல மசாலா Mவ� நா�காக 
ம�:� மJ6�� ேத*:� சாதா பரா:தா$� ேபால ெச*யலா�. நா� ெச*வ� 
இர6டாவ� வழிய�/தா�. ஆனா/ "த/ வழிய�/ ெச*வ� மசாலா அதிகமாக 
ெத;?�. ேநர� அ6� ெபா�ைம இ2 தா/ அைத ெச*� பா3$கலா�. 
 

இ த மசாலா பரா:தா�$� ெவ�� தய�3 அ/ல� ைர:தா ெதா��$ெகா6டாேல 
ந�றாக இ2$��.  
 

எ/லா� பா3:�� stuffed பரா தா பா3$காவ��டா/ எ�ப�? 

 

பரா:தா�$� ப�ைசவ� ேபால மாவ�/ எ6ெண* வ���� ப�சிறி ப�ற� ந73 வ��� 
மா� ப�ைச � ப:� நிமிட� ஊறவ�ட��. ந�வ�/ stuffings தயாரா இ2 தா/ ப:� 
நிமிட5க1 ஆன�� ச�பா:தியாக இ��, ந�வ�/ ஒ2 CN� stuffings ைவ:� 
ெகா#$க�ைட <�வ� ேபால pack ப6ண� மJ6�� மாவ�/ ேதா*:� இ�� 
தவாவ�/ தி2�ப� எ�$க��. 
 

Stuffings எ�றா/ எ�ென�ன ைவ$கலா�? 

 

1 ெவ த உ2ைள$கிழ5ைக ேதா/ ந7$கி மசி:�, ேசா�� ெபா� அ/ல� "# 
ேசா��, பBைச மிளகா* வ�#�, ேதைவயான உ��, ெகா:தம/லி ெபா�யா 
ந�$கின� ேச3:� ெகாKச� dry mango powder(ஆ�R3 ெபா�) ேச3:� கல$க��. 
இ� ஆm பரா:தா�$�. 

 

2 cauliflowerஐ "#தாக ஒ2 நிமிட� ெகாதி$�� ந7;/ "$கி எ�:� அ�ப�ேய 
�2வ�, அைத?� ேமேல ெசா�ன வ�த:தி/ உ2ைள$� பதி/ ேபா�� 
தயா;:தா/ அ� cauliflower paratha. 

 

3 பர5கி$கா* இ2 தா/ ஒ2 கீ:� எ�:� ேதா/ ந7$கி ெப;ய �6ட5களாக 
ெச*� அைத எ6ெண* வ��� ேலசாக வத$க��. இ:�ட� ஒ2 ப�� �தினா, ஒ2 
ப�� ெகா:தம/லி, ெர6� CN� ெபா��கடைல, இKசி பBைச மிளகா* எ/லா� 
ைவ:� மி$சிய�/ அைர$க��. மJ6�� வாணலிய�/ எ6ெண* வ��� ெகாKச� 
ெவ5காய� (இ� இ/லாம8� ந�றாகேவ இ2$��) ெபா�யாக ந�$கி வத$கி 
அ:�ட� அைர:த வ�#�, தன-யா M1, சீரக:M1, ெப25காய�, உ�� ேச3:� 
வத$கி ஆறவ�ட��. ந�றாக ஆறிய�� இைத stuffings ஆ ைவ:� paratha ெச*தா/ 
பா3$கேவ கல3�/லா இ2$��. இ� பர5கி$கா* paratha. 
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4 பBைச ப�டாண�ைய அைர ேவ$கா� ேவக வ��� வ�க�� உ�� பBைச 
மிளகா?ட� அைர:� ந�வ�/ ைவ:தா/
 

5 ெவ�� பன 7ைர உதி3:� நிைறய ெகா:தம/லி ந�$கி� ேபா��
மிளகாைய வ�ைத ந7$கி ெபா�யாக ந�$கி� ேபா��
ெபா�யாக ந�$கி ேச3:� ேதைவயான உ��� ேபா�� ந�வ�/ ைவ$கலா�
வைக பரா:தாக1 மிக�� soft 

 

6 Broccoli வா5கினா/ அைத florets

�6�களாக ந�$கி உ�� பBைச மிளகா* வ�
ப�ைசவ� ஒ2 வைக. இைத 
எ� அAபவ�. 
 

இ�ப� ந� க�பைன$� ஏ�ப ெச*� ெகா6ேட ேபாகலா�
ெவ தய$கீைர, Broccoli, plain lachedar 

 

எ/லா� பா3:தாB, எ�� ெசா/லேவ "�யா�
ெரா��க1 வட இ தியாவ�/ ெச*கிறா3க1
ெரா��க1 ம��ேம இ�. ஒLெவா2 
ெப;ய ேபாC� ஆவதா/ இேதா� நி�:திவ��
 

கைடசியாக ஒ2 ��C. இ த ச�பா:தி மாைவ ைவ:�$ெகா6�
தவ�ர எ�ென�ன use இ2$� எ��
 

1. வ 7��/ ைக தவறி க6ணா� ெபா21 அ/ல� பா��/ வ�# � உைட தா/ 
க6\$� ெத;யாம/ நிைறய க6ணா� �க1க1 சிதறி இ2$��
�ழ ைதக1 இ2$�� வ 7� எ�றா/ ேக�கேவ ேவ6டா�
காலி/ க6ணா� �க1 ஏ�� அபாய� உ6�
மாைவ ச�பா:தி ேபால ெக��யாக ப�ைச � உ2�� தைர "#$க ஒ�றி ஒ�றி 
எ�:தா/ க6\$�: ெத;யாத க6ணா� �க>� மாவ�/ ஒ��
வ �வ���. (இத�� உ�� எ6ெண* எ��� ேபா��வ�ட ேவ6டா�
 

2. ஒ2 மாத$ �ழ ைத இ2 தா/ காைலய�/ ப, ெந* அ/ல� ெவ6ெண* ஒ2 
CN� எ�:� �ழ ைத உட�� "#$க தடவ� ஒ2 பைழய ர�ப3 ஷ7��/ 
ெவய�/ வ2� இட:தி/ �ழ ைதைய ஒ2 ப:� நி
ைவ�டமி� D கிைட$க உத��
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பBைச ப�டாண�ைய அைர ேவ$கா� ேவக வ��� வ�க�� உ�� பBைச 
மிளகா?ட� அைர:� ந�வ�/ ைவ:தா/ பXC பரா:தா. 

ெவ�� பன 7ைர உதி3:� நிைறய ெகா:தம/லி ந�$கி� ேபா��, பBைச 
மிளகாைய வ�ைத ந7$கி ெபா�யாக ந�$கி� ேபா�� வ�2�ப�னா/ ெவ5காய� 
ெபா�யாக ந�$கி ேச3:� ேதைவயான உ��� ேபா�� ந�வ�/ ைவ$கலா�

soft ஆ வ2�. 

floretsஆ ப�;:� ெவ ந7;/ "$கி எ�:� சி� சி� 
�6�களாக ந�$கி உ�� பBைச மிளகா* வ�#�ட� பரா:தா மாவ�ேலேய ேபா�� 

இைத stuff ப6ணாம/ ெச*வ�தா� ந�றாக இ2$� எ�ப� 

இ�ப� ந� க�பைன$� ஏ�ப ெச*� ெகா6ேட ேபாகலா�. எ5க1 வ 7��/ பால$
, Broccoli, plain lachedar பரா:தா$க1 தா� ந�றாக� ேபா��

எ/லா� பா3:தாB, எ�� ெசா/லேவ "�யா�. இ� ஒ2 சாகர�. நிைறய வைக 
ெரா��க1 வட இ தியாவ�/ ெச*கிறா3க1. ெர6� வைகய�/ ெச*ய$4�ய 

ஒLெவா2 regionல?� சிலபல வ�:யாச5க1 இ2$�
ெப;ய ேபாC� ஆவதா/ இேதா� நி�:திவ��கிேற�. 

இ த ச�பா:தி மாைவ ைவ:�$ெகா6� சைமயைல: 
இ2$� எ��. 

வ 7��/ ைக தவறி க6ணா� ெபா21 அ/ல� பா��/ வ�# � உைட தா/ 
க6\$� ெத;யாம/ நிைறய க6ணா� �க1க1 சிதறி இ2$��. 

இ2$�� வ 7� எ�றா/ ேக�கேவ ேவ6டா�, இ5�ம5�� ஓ� 
காலி/ க6ணா� �க1 ஏ�� அபாய� உ6�. அ த சமய:தி/ ெவ�� ேகா�ைம 
மாைவ ச�பா:தி ேபால ெக��யாக ப�ைச � உ2�� தைர "#$க ஒ�றி ஒ�றி 
எ�:தா/ க6\$�: ெத;யாத க6ணா� �க>� மாவ�/ ஒ��$ெகா6� 

இத�� உ�� எ6ெண* எ��� ேபா��வ�ட ேவ6டா�

ஒ2 மாத$ �ழ ைத இ2 தா/ காைலய�/ ப, ெந* அ/ல� ெவ6ெண* ஒ2 
CN� எ�:� �ழ ைத உட�� "#$க தடவ� ஒ2 பைழய ர�ப3 ஷ7��/ 
ெவய�/ வ2� இட:தி/ �ழ ைதைய ஒ2 ப:� நிமிட� ைவ$க��. 

கிைட$க உத��. �ள-�பா��� ேபா� ஒ2 உ26ைட ச�பா:தி 
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பBைச ப�டாண�ைய அைர ேவ$கா� ேவக வ��� வ�க�� உ�� பBைச 

பBைச 
வ�2�ப�னா/ ெவ5காய� 

ெபா�யாக ந�$கி ேச3:� ேதைவயான உ��� ேபா�� ந�வ�/ ைவ$கலா�. இ த 

ஆ ப�;:� ெவ ந7;/ "$கி எ�:� சி� சி� 
#�ட� பரா:தா மாவ�ேலேய ேபா�� 

ப6ணாம/ ெச*வ�தா� ந�றாக இ2$� எ�ப� 

எ5க1 வ 7��/ பால$, 

��. 

நிைறய வைக 
ெர6� வைகய�/ ெச*ய$4�ய 

ல?� சிலபல வ�:யாச5க1 இ2$�. 

சைமயைல: 

வ 7��/ ைக தவறி க6ணா� ெபா21 அ/ல� பா��/ வ�# � உைட தா/ 
. சி� 

இ5�ம5�� ஓ� 
அ த சமய:தி/ ெவ�� ேகா�ைம 

மாைவ ச�பா:தி ேபால ெக��யாக ப�ைச � உ2�� தைர "#$க ஒ�றி ஒ�றி 
$ெகா6� 

இத�� உ�� எ6ெண* எ��� ேபா��வ�ட ேவ6டா�  

ஒ2 மாத$ �ழ ைத இ2 தா/ காைலய�/ ப, ெந* அ/ல� ெவ6ெண* ஒ2 
CN� எ�:� �ழ ைத உட�� "#$க தடவ� ஒ2 பைழய ர�ப3 ஷ7��/ 

. இ� 
�ள-�பா��� ேபா� ஒ2 உ26ைட ச�பா:தி 
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மாைவ ( ேமேல ெசா�ன ப� உ�� கி�� இ/லாம/ ப�ைச த�) எ�:� �ழ ைத 
உட�� "#$க உ2�� எ�$க��. waxing ெச*வ� ேபால "�$கா8$� 
எதி3�றமாக ெச*ய ேவ6��. இதனா/ தடவ�ன ெவ6ைண ம��மி�றி Nைன 
"� ேபால இ2$�� "�க>� ந75கி வ���. எ5க1 வ 7��/ �ழ ைத 
�ள-�பா��ய அ�மா த த ��C இ�. 
 

3. அ�:�, சி� �ழ ைதக1 clay மாட/ ெச*� வ�ைளயா�வா3க1, ஆனா/ 
சமய:தி/ அைத வாய�8� ைவ:� வ��வா3க1. எ�ேபா�� நா� அவ3கைள க6 
காண�$க "�யா�. அ த வய� �ழ ைதக1 இ2 தா/ ஒ2 ெப;ய உ26ைட 
ெச*� ெகா�:�வ��டா/ ெதா/ைல ெச*யாம/ மாட/ ெச*� 
வ�ைளயா�வா3க1. எ� மக>$� தின� ஒ2 உ26ைட C4/8$� த �வ��ட 
அAபவ�.... 
 
Happy Roti Making 
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Homemade Milkmaid 

 

வ 7��ேலேய மி/$ெம*� ெச*யலா�. ப�;�ஜி/ ைவ:தி2 தா/ ப:� நா1 வைர 
வ2�. வ ;	
ேலேய மி��ெம.	 எ�ப
 ெச.வ2? 

 

ஒ2 க� த6ண 7;/ (க� எ�ப� அவரவ3க1 வ�2�ப�ப� வ 7��/ உ1ள 
கி6ண:திேலேய எ�$கலா�) ெர6� க� ச3$கைர ேச3:� ெகாதி$க வ�ட��. 
ச3$கைர கைர த உடேனேய ெர6� ேடப�1CN� ெவ6ெண* ேச3:� 
உடேனேய ெர6� க� ஏதாவ� ஒ2 brand பா/ ப�டைர ேச3:� பர பரெவ�� 
க��ய��றி கல$க��. அ��ைப அைண:�வ�ட��. ேவ6�மானா/ மி$சிய�/ 
ஒ2 "ைற பX� ெச*யலா�. அ/ல� handbeater இ2 தா/ R��ேலேய பX� 
ெச*யலா�. எ��� ேவ6டா� எ�றா/ ெப;ய fork கர6� ெகா6� 
க��ய�/லாம/ கல � ஆறிய�� ஒ2 container$� மா�றி ப�;�ஜி/ ைவ$கலா�. 
ப:� நா1 வைர ெகடா�. ேதைவ�ப��ேபா� ேதைவ�ப�� அள�$� 
ெச*�ெகா1ளலா�. 
 

பா� ப0ட1 கிைட�காவ(	டா� பா� ப0ட1 இ�ைலேய எ�� கவைல�பட 
ேவ4டா�. சாதா பாலி� \ட ெச.யலா�. 3% toned மி�� இ9Tதா� ந�றாக 
இ9��. 
 

ஒ2 நா� C�$ வாணலிய�/ (ெகாKச� அகலமாக இ2 தா/ ந/ல�, பா/ 
ெபா5க இட� இ2$��) அைர லி�ட3 பா8ட� ஒ2 க� ச3$கைர ேச3:� சி�மி/ 
ைவ:� கிள�5க1. ெபா�ைம இ/லாவ��டா/ "தலி/ ெப;தாக ைவ$கலா�. 
ஆனா/ அதிக ேநர� எ�$கா� எ�பேதா� ;ச/� ந�றாக வர\� எ�றா/ 
ெகாKச� ெமன$ெகடலாேம... 
 

ச3$கைர ந�றாக$ கைர � ெகாதி$��ேபா� பாலி/ கல3 ெகாKச� மKசளாக 
மா��. இ� ச3$கைர caramalize ஆவத� அறி�றி. ெகாKச� ெகாKசமாக caramalize 

ஆவத� வாசைன வ2�. பா8� ,25��. ெக��யாக ஆன�� ஒ2 pinch ேசாடா 
உ�� (baking soda) ேபாட��. உடேன Pைர:� ெவ>:� அட5��. அ��ைப 
அைண:�வ�ட��. ெகாKச� ஆறிய�� ச;யான பத:தி/ ெவள-3 மKச1 நிற:தி/ 
மி/$ெம*� கிைட$��. அைர லி�ட3 பா8$� ஒ2 க� ச3$கைரயா? எ�றா/ 
பா8� ச3$கைர?� equal proportion/ இ2$கAமா�.  
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Mangalore Rasam - ம6கE1 ரச� 

இ� எ�Aைடய அ�பா அA�ப�ய ெரசி�ப�. என$�: ெத; � எ� அ�பா 
சைம�பதி/ைல. அதனா/ ஆ�ைல�ல ப�:தி2�பா3 எ�� நிைன$கிேற�. இதி/ 
எ�ன �� வ�ஷய� எ�றா/ பாசி�ப2�� அ��� பBைசயாக அைர:� ெச*வ� 
எ�� இ2 ததா/ எ� ஆ3வ:ைத M6� வ��ட�. என$�� ப��:த�. ந75க>� 
ஒ2 மா�தலாக ெச*� பா25க1 friends! 
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ஒேரெயா2 ேடப�1CN� பாசி�ப2�ைப ஊறவ��5க1. ( ப:� பதிைன � 
நிமிட5க1 ேபா��, ஊறிவ���) 
அத��1 ஒ2 த$காள-ைய ெபா�யாக ந�$கி ைவ?5க1. அைர CN� 
மிளைக?� அைர CN� சீரக:ைத?� அ�மிய�/ ெபா�?5க1. ஒ2 CN� 
தன-யாைவ ேலசாக வ�:�� ெபா�?5க1. 
 

ஊறின ப2��ட� ஒ2 �6� இKசி, ஒ2 பBைச மிளகா* ைவ:� அைர?5க1. 
(வ�:த தன-யாைவ?� இ:�ட� ேச3:� அைர�பதானா/ அைர$கலா�)(��C: 
ப2�� ஊறின ந7ைர அைர�பத�� உபேயாகி$கலா�, அ/ல� ரச:தி/ வ��� use 

ப6ணலா�.) 
ேதைவயான �ள-ைய ஊறைவ:� சா� எ�$க��. 
 

இன- ஒ2 வாணலிய�/ ெந* அ/ல� எ6ெண* வ��� க��, ெப25காய�, 

கறிேவ�ப�ைல தாள-:� ந�$கிய த$காள-ைய ேபா�� வத$க��. ஒ2 சி��ைக 
உ�� ேபா�டா/ நிமிட:தி/ வத5கிவ���. த$காள- வத5கிய�� �ள-$கைரசைல 
வ��� உ��, மKச1 M1 ேச3:� மிள� சீரக� ெபா�ைய?� ேபா�� 
ெகாதி$கவ�ட��. ந�றாக ெகாதி:த�� அைர:� ைவ:த ப2�ைப ேச3:� மJ6�� 
ெகாதி வ த�� ேதைவயான ந73 வ��� வ�ளாவ� Pைர$க வ��� இற$க��. 
 

ேமேல ெகா:தம/லி தைழகளா/ அல5க;$க��. 
 

அ2ைமயான ம5கb3 ரச� நிமிட:தி/ தயா3. 
 
My Feedback: 
 

ெவள-ய�/ ேபா*வ��� வ தாேலா அ/ல� ெவள-h;லி2 � தி2�ப� வ த�� 
ஒ2 அவசர சைமய/ ெச*ேவா� இ/ைலயா, அத�� இ� ெபC�. �$க;/ ப2�� 
ேபா�� அைத எ�:� ெச*?� ேநர� மிBச�.  
நா� பBைச மிளகாைய தாள-:�, �ள-$� பதி/ ெலம� ஜூC கைடசிய�/ 
ேச3:ேத�. இ� �ள- கைர$�� ேநர:ைத?� மிBசமா$�கிற�. "தலி/ ெபசர�� 
ேபால வாசைன இ2 த�. அ�ப�ேய <� ைவ:ததி/ வாசைன ேபா*வ��ட�.  
N6� ப�;ய3க1 தாள-$�� ேபா� ேச3:� தாள-?5கேள�. 
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Janmashtami Recipes - கி9Xண ெஜயTதி ப	சண6க� 

 

க4ண� ப(றTதா�.... 
 

ஜ�மாZடமி என�ப�� q ெஜய தி அ�� �ழ ைத க6ண� ப�ற த நா1. 
க6ண� எ�றா/ ப��$காதவ3கேள கிைடயா�. இ த ப6�ைக$� ம���தா� 
(க6ண� ப�ற த �ழ ைத எ�பதா/ )�ழ ைதக1 வ�2��� வ�தமாக நிைறய 
ப�சண5க1 ெச*வ� ெப;யவ3க1 வழ$க�.  
எ5க1 வ 7��/ ெச*?� ப�சண5கள-� ெச*"ைறைய ெசா/கிேற�. 
 

உ�� சைீட: 
 

மா0 தயா��� �ைற : 

 

ேதைவயான பBச;சிைய ந�� 
கைள � வ�ய வ�ட��. 
�ண�ய�/ அைர மண� 
ஆறிய�� Rடான வாணலிய�/ 
ஒ2 �ர�� ப�ர��$ெகா6� 
மிஷின-/ ெகா�:� 
மாவா$கிெகா1ள��. மா� 
அைர:த�ட� ஒ2 ேப�ப;/ 
ெகா�� ந�� ஆற வ�ட��. 
ஆறிய மாைவ க��கள-�றி 
சலி$க��. 
(��C: அ;சிைய ேலசாக வ2:தி2 தா8� மாைவ வாணலிய�/ ேகால� ேபா�� 
பத:தி�� வ�:தா/ சீைடக1 ெவ�$கா�.) 
 

உA தமா0 தயா��� �ைற : 

 

ஒ2 ஆழா$� உ> ைத வாணலிய�/ ந/ல மண� வ2� வைர வ�$க��. இைத 
மிஷின-ேலா மி$ஸிய�ேலா ைநசாக அைர$க��. அைர:தைத ந�� சலி$க��. 
இ த உ>:தமா� "�$�, ெவ/லBசீைட, உ��Bசீைட, "1> "�$� , த�ைட 
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தயா;$க ேதைவ. இ� ந/ல 
 

இன� உ��8சைீட தயா��க  ேதைவயான ெபா9�க�
 

பBச;சி மா� , உ>:தமா� 
சீரக�, உ��. 
 

மா� <�� க� எ�:தா/ <�� ேடப�
ெவ6ெண* ஒ2 க��$� ஒ2 CN� வ 7த� ேதைவ
ேபா�டா8� மா� எ6ைணய�/ அல6�
உ��, ,:த� ெச*த சீரக� , ேத5கா* �2வ/ 
வ�ர/களா/ ந�� ப�சிறி வ�ட��
 

(��C : ேத5காய�/ ஓ� இ2 தாேலா சீரக� உ��
இ2 தாேலா சீைட ெவ�$கலா�
மி$ஸிய�/ ஒ2 ,:� ,:தி ேபாடலா�
ெப25காய:ைத?� அைர:� ெச*வா3க1 
ெமா#ெவ�� இ2�ப�ட� ,ைவயாக�� இ2$��
 

இ�ப� தயா;:த மாைவ த6ண73 வ��� ச�பா:தி மா� ேபால ப�ைச � 
ெகா1ள��. ப�ைச த மாைவ ஒ2 அைர மண� ேநர� அ�ப�ேய <� ைவ$க��
ப�ற� ஒ2 ெவ1ைள: �ண�ய�/ மாைவ க�ைட வ�ரலா8� ஆ1 
வ�ரலா8� ெரா�ப�� அ#:தாம/ ேலசாக உ2���ேபாட��
உ2�� ேப� கா�றி/ ந�� ஆறிய�� ந�� கா* த எ6ெணய�/ ெபா;$க��
 

(��C: �ண�ைய: தைரய�/ ைவ$��ேபா� தைர ப�,$கா�� எ�பதா/ 
நா� kitchen tissue ஒ�ைற த��/ ைவ:
ஆ�வேதா� தைரைய?� ெக��பதி/ைல
 

சில ��கிய றி��க� :(இைவெய�லா�
 

1. சீைடைய மி2�வாக உ2�ட\�
2. எ6ெண* ந�� கா* த�� சீைடகைள ெந2$கமாக ெகா�� வ�ட��
எ6ெண* அதிகமி2 � சீைடக1 �ைறவா
ேவைலைய?� மான:ைத?� வா5கிவ���
3. அ/ல� உ2��ன சீைடக1 ஒ��வ�டாம/ எ�:� ஒ2 ஊசியா/ ஓ�ைட 
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இ� ந/ல crispness த2�.  

இன� உ��8சைீட தயா��க  ேதைவயான ெபா9�க� : 

உ>:தமா� , ேத5கா* �2வ/ , ெவ6ெண*, ெப25காய�ெபா�

மா� <�� க� எ�:தா/ <�� ேடப�1 CN� உ>:தமா� ேபாடலா�
ெவ6ெண* ஒ2 க��$� ஒ2 CN� வ 7த� ேதைவ. அதிக ெவ6ெண* 
ேபா�டா8� மா� எ6ைணய�/ அல6�(கைர �) ேபா��. இதி/ ேதைவயான 

ேத5கா* �2வ/ , ெப25காய�ெபா� ேபா�� 
வ�ர/களா/ ந�� ப�சிறி வ�ட��. 

ேத5காய�/ ஓ� இ2 தாேலா சீரக� உ��, ேபா�றைவய�/ க/ ��ைப 
இ2 தாேலா சீைட ெவ�$கலா�. அதனா/ ேத5காைய ந�� ��வ� சீரக:�ட� 
மி$ஸிய�/ ஒ2 ,:� ,:தி ேபாடலா�. க3நாடகாவ�/ ேத5கா?ட� உ�� 
ெப25காய:ைத?� அைர:� ெச*வா3க1 . இ� சீைட ந�� ெமா# 
ெமா#ெவ�� இ2�ப�ட� ,ைவயாக�� இ2$��.)  

இ�ப� தயா;:த மாைவ த6ண73 வ��� ச�பா:தி மா� ேபால ப�ைச � 
ப�ைச த மாைவ ஒ2 அைர மண� ேநர� அ�ப�ேய <� ைவ$க��

ப�ற� ஒ2 ெவ1ைள: �ண�ய�/ மாைவ க�ைட வ�ரலா8� ஆ1 கா�� 
வ�ரலா8� ெரா�ப�� அ#:தாம/ ேலசாக உ2���ேபாட��. மாைவ "#வ�� 
உ2�� ேப� கா�றி/ ந�� ஆறிய�� ந�� கா* த எ6ெணய�/ ெபா;$க��

�ண�ைய: தைரய�/ ைவ$��ேபா� தைர ப�,$கா�� எ�பதா/ 
ஒ�ைற த��/ ைவ:� உ2��� ேபா�ேவ�. அ� சீ$கிர� 

ஆ�வேதா� தைரைய?� ெக��பதி/ைல) 

இைவெய�லா� Golden S�%) 

சீைடைய மி2�வாக உ2�ட\�. 
எ6ெண* ந�� கா* த�� சீைடகைள ெந2$கமாக ெகா�� வ�ட��

எ6ெண* அதிகமி2 � சீைடக1 �ைறவாக இ2 தா/ ஒ�� வ�டாம/ ெவ�:� 
ேவைலைய?� மான:ைத?� வா5கிவ���.  

அ/ல� உ2��ன சீைடக1 ஒ��வ�டாம/ எ�:� ஒ2 ஊசியா/ ஓ�ைட 
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ெப25காய�ெபா�, 

1 CN� உ>:தமா� ேபாடலா�. 
அதிக ெவ6ெண* 

இதி/ ேதைவயான 
ெப25காய�ெபா� ேபா�� 

ேபா�றைவய�/ க/ ��ைப 
அதனா/ ேத5காைய ந�� ��வ� சீரக:�ட� 

க3நாடகாவ�/ ேத5கா?ட� உ�� 
சீைட ந�� ெமா# 

இ�ப� தயா;:த மாைவ த6ண73 வ��� ச�பா:தி மா� ேபால ப�ைச � 
ப�ைச த மாைவ ஒ2 அைர மண� ேநர� அ�ப�ேய <� ைவ$க��. 

கா�� 
மாைவ "#வ�� 

உ2�� ேப� கா�றி/ ந�� ஆறிய�� ந�� கா* த எ6ெணய�/ ெபா;$க��.  

�ண�ைய: தைரய�/ ைவ$��ேபா� தைர ப�,$கா�� எ�பதா/ 
அ� சீ$கிர� 

எ6ெண* ந�� கா* த�� சீைடகைள ெந2$கமாக ெகா�� வ�ட��. 
க இ2 தா/ ஒ�� வ�டாம/ ெவ�:� 

அ/ல� உ2��ன சீைடக1 ஒ��வ�டாம/ எ�:� ஒ2 ஊசியா/ ஓ�ைட 



 

www.penmai.com  221 

 

KASRI66’s @ Chitra’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

ேபா��வ�ட��. 
4. சீைட$� ெவ6ெண* தா� எ�றி/லாம/ ேத5கா* எ�ைன?� வ��� 
ெச*யலா�.  
5. ேத5கா* �2வைல வாணலிய�/ ெபா� நிற:�$� வ�:�� ேபா�� ெச*தா/ 
ந�� வ2�. 
6. மாைவ ச�� கரகர�பாக அைர:�B ெச*தா8� வாய�/ கைர?�. 
7. உ2��ய சீைடகைள ச�� ேநர� கா�றி/ ஆறவ�ட ஒ��$ெகா1ளாம/ 
வ2வ�ட� ெவ�$க�� ெச*யா�. 
8. எ6ெண* ந�� Rடான ப�� சீைடகைள� ேபா�� ப�� சி�மி/ ைவ:�� 
ெபா;$க உ1ேள ந�� வ2ப�வ�ட� 2சி?� 4��. 
9. சீைட$� ேபா�� சீரகேமா எ1ேளா ந�� ,:த� ெச*� மி$ஸிய�/ ஓ���ேபாட 
உ2�ட�� ந�� வ2வ�ட� 2சி?� 4��. 
 

ஆ� க� மா� ேபா�� சீைட உ2��னாேல ஒ2 சிறிய ச��ட�தா� சீைடக1 
வ2�. அதனா/ மா� ச�� அதிக� ேபால:ேதா�றினா8� ஆ� அ/ல� ஏ# க� 
ேபாட�� 

 
 

சீைட ெச*ய பயமாய�2 தா/ இ த சீைடக1 ெச*யலாேம? ெவ�$�� 
அபாயெம/லா� இதி/ இ/ைல. 
 

ரைவ சைீட 

 

பா�ேப ரைவ -200 gm ; ெவ6ெண* - ஒ2 UCN� ; ேத5கா* �2வ/ – 2 UCN� 
; ெபா��$கடைல மா� - 2 UCN� ; ேதைவயான உ�� ; மிள� அ/ல� 
மிளகா*�ெபா� - ேதைவயான� ; எ1 - ஒ2 UCN� ; ெப25காய�ெபா� - சிறி�. 
 

ரைவைய சிறி� Rடான ந73 வ���� ப�ைச � ப:� நிமிட5க1 ஊறிய�� அ:�ட� 
ெபா��$கடைல மா�, ம��� ேமேல ெசா�ன சாமா�கைள� ேபா�� ந�� 
ப�ைச � சீைடகளாக உ2��� ேபா�� சி�மி/ ெபா;$க��. இ� எ6ைணேய 
��$கா�. ெவ�$கா�. இைதேய மிளகா* ெபா�$� பதி/ ச$கைர�ேபா� ேபா�� 
இன-�� சீைடயாகB ெச*யலா�.  
(இைத ெவ6ைண$� பதி/ ெந* ேபா�� ெச*� பா3:ததி/ இ�A� அதிக 
கரகர��ட� வ2வேதா� பதிைன � நா�க>$� ேம/ வாசைன வராம/ உ1ள�. 
இ த சீைடைய மி$ச;/ ேபாடலா�. அ/ல� நவரா:;$� ெச*� ைவ:தா/ 
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,6ட/ த73 த ப�� வ2� வ�2 தாள-க>$� த � சமாள-$கலா�.) 
 

ம@ெறா9 �ைற : 
 

பா�ேப ரைவ?ட� ஒ2 க�ப��� ஒ2 ேடப�1CN� உ>:தமா� ேபா�� உ��, 

ேத5கா* , ெந* அ/ல� ேத5கா* எ6ெண* ேபா�� ப�ைச � உ2��� 
ேபாடலா�. 
 
 

ெவ�ல சைீட:   

   

 

கைள � உல3:தின மா� ஒ�றைர 
ஆழா$� எ�றா/ பா� ெவ/ல� 
ேகா�ரமாக ஒ2 ஆழா$� ேவ\�. 
மாைவ வற�� வாணலிய�/ ந/ல 
ப�ர�� கல3 வ2�வைர வ�$க��. 
Rடான மாைவ ஒ2 தா�பாள:தி/ 
ெகா�� ஆற வ�ட��. இ:�ட� ஒ2 
ப�� ேத5கா* �2வ/, ஒ2 ேடப�1 
CN� உ>:தமா� , ெவ1ைள எ1 
ஒ2 ேடப�1 CN�, ஏல$கா* ேபா� 
சிறி� ேபா�� கல � ெகா1ள��. 
அத�$�1 ெவ/ல:ைத ஒ2 அைர 
ட�ள3 ந73 வ��� அ��ப�/ கைரய வ�ட��. ெவ/ல� கைர த�� 
வ�க��$ெகா6� (க/ ம6 ேபாக U வ�க��ய�/ வா� க��$க\�) அைத 
மJ6�� அ� கனமான வாணலிய�/ ெகாதி$க வ�ட��. பா� வரேவ6டா�. 
ேலசாக ஒ2 ப:� ெகாதி வ த�� அ��ைப அைண:�வ��� மாைவ ெகா�� 
கிளற��. ஒ2 ேவைள மா� அதிகமானா8� நி�:தி வ�டலா� எ�பதா/தா� 
பாகி/ மாைவ$ெகா��வ�. ேலசாக ஆறிய�� மாைவ ைககளா/ ந�� 
ப�ைசய��. ச�� ெப;ய உ26ைடகளாக உ2�� த��/ ைவ$க��.  
 

அ��ப�/ எ6ெண* ைவ:� ந�� கா* த�� சி�மி/ ைவ:� "தலி/ ஒ2 
சீைடைய ேபாட��. சிறி� ேநர� ெபா�:� கர6�யா/ நக3:தி� பா3:� அள � 
ேபாகாம/ இ2 தா/ அ த சீைட ெபா� நிறமான�� எ�:�வ��� அ�:த ஈ��/ 
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ப:� பதிைன தாக ேபா�� நிதான:த7ய�/ ேவக வ��� எ�$க��. அ�ேபாதா� 
உ1ேள?� ேவ��. 
 

(��C : மா� ப�ைச?� ெபா� உ2�ட வரா� உதி3 � ேபானா/ சிறி� ெவ ந73 
வ����ப�ைசயலா�. சீைட அல6� ேபானா/ மJ6�� சிறி� மாைவ சிவ$க 
வ�:� கல � ெச*யலா�. ) 
 

ைக ���: 
 

ஈர அ;சி மா� ஒ2 க��$� ஒ2 
ேடப�1 CN� வ 7த� உ>:தமா� 
ேபா��, ேதைவயான ெவ6ைண , 

ெவ1ைள எ1 அ/ல� சீரக� , 

உ��, ெப25காய�ெபா� ேபா�� 
ந�� ப�சிறி வ���� ப�� ந73 
வ���� ப�ைச � ச�� ேநர� ஊற 
ைவ:� ஒ2 ெவ1ைள �ண�ய�/ 
ைகய�/ எ6ெண* 
தடவ�$ெகா6� ஒ2 சிறிய 
உ26ைட மா� எ�:� "�$� 
,�ற��. ஒLெவா2 "�$காக 
எ6ெணய�/ ெபா;$க��. 
 

"�$� ,�ற:ெத;யாவ��/ 
"1> அBசி/ "1>:ேத5�ழலாக ப�ழியலா�. அ/ல� வ:த/ அBசி/ 
ஒ�ைற$க6 "1> அBசி/ ஒ2 ஜ/லி$கர6�ய�/ ச5� ச$ர� ேபால 
ெந2$கமாக ,�றி கர6�ைய Rடான 
எ6ைணய�/ அமி�:தி ெபா;$கலா�. 
 

��Aேத�ழ� 

 

நா8 க� அ;சி எ�றா/ "$கா/ க� 
கடைல�ப2��, "$கா/ க� பய:த� 
ப2�� எ�:� எ/லாவ�ைற?� 
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தன-:தன-யாக வாணலிய�/ ைக ெபா�$�� R��/ (ேலசான R��/) வ�:� 
மிஷின-/ ைநசாக அைர$க��. மாைவ ேப�ப;/ ெகா�� ந�� ஆற வ��� 
சலி$க��. இ த மாவ�/ ேதைவயான ெவ6ைண அ/ல� ெந* , எ1 அ/ல� 
சீரக� (வ�2�ப:�$� ஏ�றப�), உ��, ெப25காய�ெபா� ேபா�� ந�� ப�சிறி வ��� 
ந73 வ���� ப�ைச � "1> அBசி/ ப�ழியலா�.  
 

��C: 
1. வய���$� உ��ச� ப6ணாத "�$� இ�.  
2. எ6ெண* அதிக� ��$கா�. 
3. நிைறய$கா\�. 
4. ேதைவெய�றா/ கார�ெபா� ேபா�� ெச*யலா�.  
5. ெவ6ைண , ெந*ைய வ�ட வாணலிய�/ கா?� எ6ைணையேய ஒ2 கர6� 
,டB,ட மாவ�/ வ����ப�ைச � ெச*தா/ ந/ல கரகர�பாக வ2�. 
6. அ/ல� "� ெசா�ன மாதி; ஈர அ;சி மாவ�/ ெச*யலா�. 
7. மாைவ ெமா:தமாக ந73 வ�டாம/ ெகாKச� ெகாKசமாக ப�ைச � ெச*வதா/ 
சிவ$காம/ வ2� 
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ேத�ழ�  

 
  

நா8 க� அ;சி$� ஒ2 க� உ> � 
ேபா�� அ�ப�ேய மிஷின-/ ைநசாக 
அைர$க��. ேப�ப;/ ெகா�� ஆற 
வ��� ந�� சலி   $க��. மாவ�/ 
ேதைவயான உ��, எ1 , ஓம� , சீரக� 
அவரவ3 வ�2�ப� ேபால ேபா��, 

ெப25காய�ெபா�, ெவ6ைண 
அ/ல� ெந*, அ/ல� கா*Bசின 
எ6ெண* வ����ப�சிறி ேதைவயான 
ந73 வ����ப�ைச � ேத��ழ/ அBசி/ ப�ழிய��. 
 
 

மா@� �ைறக� : 

 

1. அ;சி மா�ட� நா8 ெப;ய ேச�ப�கிழ5ைக ந�� ேவக வ��� மசி:� 
ப�ைச � ப6ணலா�. 
2. உ> � எ�:� கிைர6ட;/ ந�� ெகாடெகாட ெவ�றைர:� உ> � 
ெகா1>ம��� வற�� அ;சிமா� ேபா�� கல � ப6ணலா�. மJதி சாமா�கைள 
ேமேல ெசா�னப� கல$க��. இ� ெந*ேயா எ6ைணேயா இ/லாமேலேய 
ெச*யலா�. ஆனா/ உ> � வாசைன வ2�. ந/ல கரகர�� கிைட$��. 
3. சில3 உ> ைத �$க;/ ப2�� ேவகைவ�பைத�ேபால ேவக ைவ:� அைர:�, 

மா� ெகா1>� ம��� வர�ட;சி மா� ேச3:� ெச*யலா�.  
4. ேதைவெய�றா/ கார�ெபா� ேபா�� ெச*யலா�. கரகர�பாக வ2�. 
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ேச�ெகா
 அ�ல2 வைள ��� 

 

கைள � உல3:திய மா� ஒ�றைர க� 
எ�றா/ அைர க� ெபா��$கடைல மா� 
ேச3:� எ1, உ��, கார�ெபா�, ெப25காய� 
ேபா�� கா*Bசின எ6ெண* வ��� ப�சிறி 
ெகாKச� ெகாKசமாக மாைவ எ�:� ந73 
வ����ப�ைச � ைகயா/ தி;ேபா/ தி;:� 
"ைனகைள ஒ�� வைளயமா$க��. இ�ப� 
ெச*� ைவ:த வைளய5கைள எ6ைணய�/ 
ெபா;$க��, 

 
 

அதிரச� 

இத�� வ 7��ேலேய மா� 
அைர$கலா�. நா8 க� 
பBச;சிைய ந�� கைள � அைர 
மண� ேநர� ஊற வ���, 

வ�த��ய�/ வ�ய வ�ட��. 
ந7ெர/லா� வ� த��, ஒ2 
டவலி/ ஆற வ�ட��. அ;சி 
ஈரமாக இ2$��ேபாேத 
மி$ஸிய�/ அைர$க\�. இைத 
சலி$கேவ6�யதி/ைல  . 
"� தவைர ைநசாக 
அைர$கலா�. ெவ1ைள ெவேளெர�� N�ேபால இ2$�� மாைவ அள � 
ெகா6�, மா� உ1ள அள�$� "$கா/ ப5� ந/ல பா� ெவ/ல� 
ந�$கி�ேபா�� இள� பா� (ைகய�/ எ�:தா/ ெதா*?� பத�)வ த��, அ� 
ெகா1>� ம��� மாைவ ேபா�� கல$க��. 
 

(
�%: ெவ/ல� பா� வ �வ��டா/ அதிரச� க/ ேபாலாகிவ���. இ த அள� 
ெவ/ல:�$� மா� ெகாKச� அதிகமாக� ப��$��. அதனா/ பா� ஒ2 
ெர6�<\ கர6� தன-யாக எ�:� ைவ:�வ���, மாைவ$கல � ப�ற� 
ேதைவ�ப�டா/ பா� ேச3$கலா�. மா� பத� ச�� தள3வாக: ேதா�றினா8� 
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ம�நா1 ெக���ப��வ���. இள� பாகாக இ2 தா/ மாைவ அ�ேற தயா;:� 
அ�ேற ெச*யலா�.) 
 

இ�ப� கல த மாைவ ஒ2 ச�பட:தி/ <�ைவ:�, ம�நா1 அதி/ ஏல$கா* 
ெபா�, ெவ1ைள எ1, ெர6� UCN� ெந* ேச3:� ந�� கல$��ப� ப�ைசய��.  
 

வாணலிய�/ எ6ெண* ைவ:� எ6ெண* கா* த�� ஒ2 ப�ளாC�$ ஷ7��/ 
எ6ெண* ெதா�� த��, ஒLெவா�றாக ெபா;$க\�. எ6ெண* Rடான�� 
ெகாKச� சி�மி/ ைவ:� ெபா;:தா/ உ1ேள?� ேவ��. இ/லாவ��டா/ ேமேல 
ந/ல ேகா/ட� கல;8� உ1ேள ேவகாம8� இ2 �வ���. இ�ப� ெபா;:தைத 
ெர6� கர6�க>$� ந�வ�/ ைவ:� அ#:தி அதிக�ப� எ6ைணைய வ�:� 
எ�$க��. 
இ� ெர6� நா1 கழி த ப��தா� கெர$� பத:�$� வ2�. சில சமய� ெரா�ப 
கரகர�பாகி வ��வ�� உ6�.  
 


�% : இள�பாகாக ெச*� மாைவ கல த��, ஒ2 சிறிய CN� தய�3 வ���� 
ப�ைச � ந�� ஆறவ��� ெச*தா/ அதிரச� மிக�� softடாக�� ெவள-ய�/ 
கரகரெவ��� வ2�.  
 
 
 

மிள வைட 

 

ஒ2 ஆழா$� உ> ைத ஐ � நிமிட5க1 ம��� ஊற ைவ:� த6ண7ேர 
இ/லாம/ வ�ய வ��� அைர மண� கழி:� மி$ஸிய�/ த6ண 73 வ�டாம/ 
ெகாரெகார�பாக அைர$க��. பாதி ப2�பாக இ2$��ேபாேத எ�:� வ�ட��. 
ப��� ஒ2 tablespoon அ;சி மா�,ஒ2 ேடப�1CN� மிள� த���ேபா�� 
(மிளைக�ேபா�$க ேவ6டா�.) அைர UCN� சீரக� , ேதைவயான உ�� ேபா�� 
கல$க��. மாவ�/ ெகாKச� 4ட த6ண73 ேச3$காம/ ப�ளாC�$ 
ேப��ப3ைலேயா ஒ2 அ� சமமான பா:திர:ைத$கவ��:ேதா அத� ேம/ ஒ2 
ஈர:�ண�ைய ேபா�� அதி/ ஒ2 உ26ைட மாைவ எ�:� ந�� ெமலிசாக த�� 
ந�வ�/ ஓ�ைட ேபா�� வ�/லாம/ எ�:� எ6ைணய�/ ெபா;$க��. 
 

��C: 
 

1. இ�ப� ெபா;:த� அைர ேவ$காடாக இ2$�� ேபாேத எ�:� ைவ:� அ�:த 
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வைடைய�ேபாட��. இ��� அைர ெவ த�� "தலி/ எ�:த அைர 
ேவ$கா�ைட ேபா�� அ� கரகர�பான�� எ�:� வ�ய வ�ட��.  
2. வைடைய ெமலிதாக: த��னா/தா� ந�றாக இ2$��.  
3. இ த வைட நிைறய நா�க1 ெகடாம/ இ2$��. 
 

த	ைட 

 

கைள � உல3:தின மாைவ 
சலி:� ஒ2 ஆழா$� மா�$� 
ஒ2 ேடப�1CN� உ>:தமா� 
ேபா�� உ��, மKச1 ேபா�, 

கார�ெபா�, ெவ1ைள எ1 , வ�:� 
ேதாெல�:த ேவ3$கடைல (ஒ2 
�ழவ�ய�/ ஒ�றிர6டாக 
ெபா�:�),ெகாKச� 
கடைல�ப2���, �வர�ப2��மாக 
ஊற ைவ:� வ�:� அைத?� 
ேபா��, ெப25காய�ெபா�, 

ெபா�யாக தி2:திய 
கறிேவ�ப�ைல ேபா�� 
ெவ6ெண* ஒ2 ஆழா$�$� 
அைர ேடப�1CN� ேபா�� ந�� 
ப�சிற��. இ த மாைவ 
ெமா:தமாக ந73 வ����ப�ைச � அைர மண� ஊற வ�ட��.  
 

ஒ2 ெவ1ைள:�ண�ய�/ மாைவ ஒ2 சிறிய உ26ைட எ�:� ைகய�/ 
எ6ெண* ெதா��$ெகா6� ெமலிதாக த�ட��. ஐ � ஆ� த��ய�� 
வாணலிய�/ எ6ெண* ைவ:� கா* த�� நாைல தாக ேபா���ெபா;$க��.  
 

இைத?� மிள�:த�ைட$� ெசா�ன�ேபாேலேய அைர ேவ$கா��/ எ�:� 
மJ6�� ெபா;:தா/ அதிக எ6ெண* ��$காம/ கரகர�பான த�ைடக1 
கிைட$��. 
 

த	ைட� நா� இர4� க� மா0 ( கைலT2ல1 திய2 ) எ� 2 ெர4� %>� 
உA தமா0 
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ேச1 2, உ��, ெப96காயெபா
, கார [�, ெவ4ைண, ேச1 2, ெவ�� 
ெவ�ைள எ� ம	�� அதிகமாக0�, ஒேரெயா9 %>� கடைல�ப9�� ம	�� 
ஊறைவ 28 ேச1 2 ப(சிறி ப(ைசT2 சிறி2 ேநர� ஊற வ(	� ப(� சி�ன 
ப(ளா%
� கவ�� ெமலிதாக த	
 இர4
ர4டாக ெபா� 28 ெச.ததி� 
த	ைட ெமலிதாக0�, கரகர�பாக0� , இர4� �ைற எ4ைணய(� 
ெபா��கேவ4டாதப
H� நிைறய0� கிைட த2. ேவ1�கடைல ேச1 தா� 
ந�வ(� அ2 உதி1T2 ேபா. வ(��. ேமM� 2ண(ய(� த	��ேபா2 அ தைன 
ெமலிதாக த	ட0� வரா2. ஆனா� ந� ெப�யவ1க� ெச.H� �ைற இ2 
எ�பதா� எFதிேன�. 
 

��C: 
 

1. ெவ6ெண* அதிகமானா/ மா� எ6ைணய�/ ேபா�ட�� அ�ப�ேய 
கைர �வ���. அதனா/ தா� ஒ2 ஆழா$� மா�$� அைர ேடப�1CN� 
ெவ6ெண* எ�ேற�. ேவ6�மானா/ "$கா/ CN� ேபாடலா�.  
2. கார�ெபா�ைய �ைற:�$ெகா6� பBைச மிளகாைய ந�� வ�#தாக அைர:� 
கல தா/ ,ைவ?ட� கரகர��� 4��. 
3. மா�� "ைறயாக, கார�ெபா�?� ேவ6டா�, பBைச மிளகா?� ேவ6டா� 
எ�றா/, நிைறய கறிேவ�ப�ைலைய ெபா�யாக ந�$கி�ேபா�� மிளைக?� 
ெகாரெகார�பாக அைர:�Bெச*தா/ அ� ஒ2 ேடC�. 
4. வற�� அ;சி மாவ�8� ெச*யலா�.  
5. ேத��ழ/ மா� மJ �ேபானா/ அதிேல?� ெச*யலா�. 
6. ைமதாமாைவ இ�லி:த��/ ேவகவ��� ஆறிய�� க��கள-�றி சலி:� உ��, 

ெப25காய�,கார� , ஊற ைவ:த ப2�� ேபா�� த�டலா�. 
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ரவா ல	�: 
 

<�� ஆழா$� பா�ேப ரைவைய 
வாணலிய�/ ேலசாக வ�:�$ ெகா6� 
மிஷின-/ த � மாவா$க��. வ 7��ேல?� 
மாவா$கலா�. ஆனா/ ந�� சலி:� 
சலி:� மJ6�� அைர:� சலி$க��. 
ச3$கைர <ணைர ஆழா$� ேதைவ. அைத 
மி$ஸிய�/ அைர:� ைவ$க��, சலி$க 
ேவ6டா�. சலி:� ஆற ைவ:த 
ரைவ?ட� ச3$கைர�ெபா�?� ேச:� 
பBைச க3�Nர�, ஏல$கா* ேபா� ேச3:� 
மி$C ப6ண� ைவ$க��. 
100 gms " தி;ைய ஒ�$காம/ இர6டாக உைட:�, ெந*ய�/ ெபா�ன-றமாக 
வ�:�B ேச3$க��. "தலி/ <\ கர6� ெந*ைய ந�� Rடா$கி மாவ�� ஒ2 
ப�திய�/ ெகா�� ைக ெபா�$�� R��/ உ26ைட ப��$க��. ெந* 
ேபாடாவ��/ உ26ைட உைட � ேபா��. ேதைவயான ெந*ைய சிறி� சிறிதாக 
Rடா$கி வ��� உ26ைட ப��$கலா�. உ26ைட ப��$க வராவ��டா8� கவைல 
பட ேவ6டா�. சிறி� பா/ ெதள-:�� ப��:தா/ வ � வ���. ஆனா/ சீ$கிரேம 
hC ப6ண� வ�ட��. ெந*ைய ம��� உபேயாகி:தா/ பதிைன � இ2ப� 
நா�க1 வைர ெகடாம/ இ2$��.  
 

மா@� �ைறக�: 
 

1. ரைவ மா�ட� பா/ ப�ட3 கல � ெச*தா/ ,ைவ ப�ரமாதமாக இ2$��. 
அள� <\ ப5� ரைவ$� ஒ2 ப5� பா/ ப�ட3. 
2. ெபா��$கடைல மா�� பா/ ப�ட2� ேபா�டா/ ெபா��$கடைல 
மா�26ைட ப6ணலா�. 
 

3. இைதேய ெவ�� ரைவ$� பதி/ ரைவ?� வ�:த பய:த மா�� ச;சமமாக 
ேபா�� ப6ண�னா/ வய�� ேகாளா� ப6ணாதி2$��. 
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�Tதி� ெநா�க� 

 
 

ேதைவயான " தி;ைய அ�ப�ேய "#தாக 
எ�:� அவன-ேலா Rடான வற�� 
வாணலிய�ேலா ேபா�� crispaக ைவ$க��. 
ஒ2 க� " தி;$� நா8 அ/ல� ஐ � 
CN� ச3$கைர ேபா��. ச3$கைரைய மிக 
மிக$�ைறவாக ந73 வ��� அ��ப�/ பா� 
கா*Bச��. பா� ந�� தி$காக ஆன�� 
(இர�ைட க�ப� பா�) அதி/ " தி;கைள� 
ேபா�� ைக வ�டாம/ ப�ர�ட, ச3$கைர 
ந7ெர/லா� வ�றி ஒLெவா2 ப2�ப�8� 
ச3$கைர அ�ப�$��. இ2 ெச.வத@� மிக8 
/லப�. 

 
 
 

எ�A94ைட 

   

க2�� எ1ைள வற�� வாணலிய�/ ந�� 
ெபா;?�ப� வாசைனயாக வ�:� ஒ2 த��/ 
ஆற வ�ட��. ேவ3கடைல உ26ைட$� 
ெசா�ன�ேபாலேவ ெக�� பா� ைவ:� ஒ2 
கர6� பா� வ��� ைகய�/ ெந* ெதா�� ந�� 
அ#:தி உ2�ட��. இத�� ெந* தடவ�னா/தா� 
ந�� உ2�ட வ2�. 
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ேவ1�கடைல உ94ைட 

 

ந/ல கா* த ேவ3$கடைலைய 
வா5கி, வாணலிய�ேலா, microwave 

oven-ன-ேலா, OTG ஓவன-ேலா, ந�� 
க2காம/ வ�:�, ேதா/ ந7$கி, 
ஒ2 சிறிய �ழவ�யா/ உைட:�$ 
ெகா1ள��. ( இ�ப�B ெச*வதா/ 
"# ப2�� உ26ைட ப��$க 
வராம/ அ/ல� 
உ26ைடய�லி2 � உதி3 � 
வ�டாம/ இ2$��).  
 

ெவ�ல� ந�ல பா ெவ�ல� தா� ேதைவ. ெகாKச� ெவ/ல:ைத எ�:� ந73 
வ��� அ��ப�/ ஏ�றி , ெவ/ல� கைர த�� வ�க��, மJ6�� அ��ப�/ ஏ�றி 
பா� கா*Bச��. இதிேலேய ெகாKச� ஏல$கா* எCெச�C அ/ல� ஏல$கா* 
ெபா�ைய ேச3$க��. 
 

பா� ந�� "�றA�. ஒ2 க�ப�/ பாைக வ��டா/ ைக$� ந�� உ2�ட 
வர\�.  
 

அ��ைப அைண:�வ���, ேவ3$கடைலைய ஒ2 அக�ற தா�பாள:தி/ ெகா��, 

பாைக ேவ3கடைல ய�/ வ���, கர6�யா/ ந�� கிளறி, ைகய�/ ெந* அ/ல� 
அ;சி மா� ெதா��$ெகா6� உ2�� ேவெறா2 தா�பாள:தி/ ைவ$க��. பா� 
ஆ�� வைர உ26ைட உ2�ட வ2�. பா� ஆறி ெக��யாகிவ��டா/, 

பய�படாம/ மJ6�� �ள- ந73 ேச3:� அ��ப�/ ஏ�றி பா� கா*Bசி உ26ைட 
ப��$கலா�.  
 

சில3 உ26ைடைய ஆ�� வைர ஒ2 "ற:திேலா த��ேலா ேபா�� ஆர:தி 
,��வ� ேபால ,��வ3. ெந*ையவ�ட மா� ெதா��ெகா1வ� என$� ஈஸி. 
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/கிய� அ�ல2 /.ய�: 
   

ெகாKச� ெவ/ல:ைத ெபா�:� ெகாKசமாக ந73 
ேச3:� அ��ப�/ ைவ$க��. அ� கைர த�� 
வ�க�� மJ6�� அ��ப�/ ஏ�றி ெக��� பாகாக 
கா*Bசி அ த பா� ெகா1>� ம��� ேத5கா* 
�2வைல?� ேபா�� ஏல:M1 ேச3:� 
வாணலிய�/ ஒ�டாத ப$�வ� வ2� வைர 
கிளற��.  
,26� வ த�� கலைவைய இற$கி ஆறவ��� 
ேகாலியள� உ26ைடகளாக உ2�� 
ைவ$க��. ெர6� CN� ைமதா மாவ�/ ஒ2 
சி��ைக உ�� ேச3:� ேதாைச மாைவ வ�ட 
ெகாKச� ந73$க கைர:�$ெகா6� உ2�� 
ைவ:த ேத5கா* பா� உ26ைடைய அதி/ 
ேதா*:� எ6ைணய�/ ேபா�� ெபா;$க��. 
ெச*வ� மிக மிக ,லப�. ெபாறி:த ெகா#$க�ைட ேபால ஒ2 �Z இ�. 
 

அ�ப� 

 

"$கா/ க� ைமதா�ட� கா/ க� அ;சிமா� ேச3:� ைவ$க��. ஒ2 க� 
ெவ/ல:ைத த6ண 73 வ��� கைர:� வ�க�� (அ த ந7ைர மJ6�� அ��ப�/ 
ஏ�ற ேவ6டா�) ஏல:M1, ஒ2 CN� ேத5கா* �2வ/ ேபா�� மாவ�/ கல � 
க��ய�/லாம/ கல � ைவ$க��. ஒ2 ப:� நிமிட� அ�ப�ேய ைவ:தா/ 
கல �வ���. இ�லி மா� பத:தி/ இ2$க ேவ6��.  
 

�ழிவான வாணலிய�/ ெகாKசமாக எ6ெண* ைவ:� ஒேரெயா2 அ�ப:ைத 
ந�வ�/ (சி�ன �ழி$கர6�யா/)வ�ட��. மாைவ ட$ெக�� வ���வ�டேவ6��. 
அ��� சி�மி/ இ2 தா/ உ1ேள?� பதமாக ேவ��. எ6ைணைய வ��� அ�ப� 
ேமேல எ#���ேபா� கர6�யா/ எ6ைணைய ேம��ற:தி8� வா; வ��டா/ 
ச;யான ப� ேவ��. 
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ேத6கா. ப1ப( 
 

ஓ� இ/லாம/ ெவ>�பாக: �2வ�ய 
�2வ/ ஒ2 க� எ�றா/ ச3$கைர 
ஒ2 க� சமமாக� ேபா�� ஒ�றாக$ 
கல � வாணலிய�/ (த6ண 7ேர 
ேதைவய�/ைல) கிளற��. ச3$கைர ந73 
வ���$ ெகா1>�. இதி/ ஏல$கா* 
ேபா� ந�� ெபா�:�� ேபா�� 4டேவ 
ஒ2 ப��B சைமய/ ேசாடா ேபா�டா/ 
ச3$கைரய�/ உ1ள அ#$� ந75கி 
பள 7ெரன ெவ>�பா��. ைக வ�டாம/ 
கிளறி ந�� N:� வாணலிய�/ 
ஒ�டாம/ வ2�ேபா� ெந* தடவ�ய த��/ ெகா�� வ�/ைலக1 ேபாட��. 
 

சில மா@� �ைறக�: 

 

1. ேத5காைய மி$ஸிய�/ ைநசாக அைர:�B ெச*தா/ ெவ1ைள ேக$ ேபால 
வ2�. வ�2�ப�னா/ ெர6� CN� பா/ ப�ட3 ேச3:�B ெச*யலா�. ,ைவ 
4��.( நா� ேத5காைய மி$ஸிய�/ அைர:�B ெச*ேத�. இ� அைர�பதா/ 
அள� �ைற த� ேபாலாகிவ���. ஆனா/ கிள��ேபா� ெகாKச� பா/ அ/ல� 
ேத5கா* பா/ வ���, ெர6� CN� ெந*?� ேச3:�B ெச*ததி/ ,ைவயான 
ப3ப� கிைட:த�. r இேமT.) 
 

2. ேத5காைய அைர:�� ப�ழி � ச$ைக?ட� ச3$கைர ேச3:�$ கிளறி ெகாKச� 
ெக���ப�� சமய:தி/ ப�ழி த பாைல?� வ��� கிளறலா�. 
 

3. ேத5கா* �2வ8ட� சிறி� �லா� ஜா"� மி$ைஸ?� ேச3:�B ெச*ய சா�� 
அ6� ேடC� ப3ப� கிைட$��. 
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ெசலேவ இ�லாத %வ ;	 இ2. 

 
 

பாசி�ப9�� ரைவ ப1ப( 
 
 

ரைவ – ஒ2 க�;; 

வ�:த பாசி�ப2�� – ஒ2 க�; 

பா/ – ஒ2 க�; 

ச3$கைர – ெர6டைர க�; 

ெந* – அைர க� அ/ல� ேதைவயான� 

ஏல:M1 – ெகாKச� 

 

"தலி/ பாசி�ப2�ைப வாசைனயாக வ�:�$ெகா1ள��. ரைவைய வ�$க 
ேவ6�ய ேதைவய�/ைல. கா*Bசி ஆறிய பாலி/ ரைவைய?� ப2�ைப?� 
ந�றாக ஊற வ�ட��. ஒ2 <� ேத5கா* ேச3:� ைநசாக அைர$க��. 
ச3$கைரைய பா� ைவ$க\�. ெக���பா� வ த�� ஏல:M1, அைர:த வ�#� 
ேச3:� ெந*?� அLவ�ேபா� வ��� ேச3:� வாணலிய�/ ஒ�டாம/ வ த�� 
இற$கி ெந* தடவ�ய த��/ ெகா�� ஆறிய�� வ�/ைலக1 ேபாட��.  
 

இ த Cவ 7�C எ/லா� இ2 �� க6ண� ேத�வ� அவலி/ ெச*ய�ப�ட 
எள-ைமயான இன-�ைப:தா�. Cவ 7�C ெச*ய:ெத;யாதவ3க>� அவைல 
வ�தவ�தமாக ெச*� ெகா6டாடலா�. ஒேரெயா2 Cவ 7� ம��� ெசா/கிேற�. 
 
 

அவ� ேகச� 

 

இத�� ச�ன அவ/ (ெம/லிசா இ2$��) ேதைவ. ஒ2 க� அவைல "ற� 
இ2 தா/ "ற:தி/ இ/லாதவ3க1 ஒ2 த��/ ேபா�� �ைட�ப� ேபால toss 

ப6ண�னா/ அதி/ இ2$�� உமி வ�# �வ���. (ந/ல departmental store/ 
வா5கினா/ அவ/ ,:தமாகேவ இ2$��) 
 

கிள 7� ெச*த அவைல மி$சிய�/ ஒேரெயா2 "ைற ,�ற, ரைவ ேபாலா��. 
வாணலிய�/ ெர6� CN� ெந* வ��� " தி; திரா�ைசைய வ�:� 
எ�:�ைவ$க��. அ�:� இ த ரைவைய மJத"1ள ெந*ய�/ வ�$க��. ப$க:� 
அ��ப�/ த6ண 73 ெகாதி$க ேவ6��. ,மா3 ஒ�றைர க� த6ண 73 ைவ$க��. 
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த6ண73 ெகாதி$��ேபா� அதிேலேய ேகச; கலைர ேபாட��. ெகாதி$�� ந7ைர 
அவ/ ரைவய�/ வ�ட��. அவ/ ரைவ <���ப� த6ண 73 ேவ6டா�, 

ஏ�ெகெனேவ வ�ப�ட� எ�பதா8� ேச3$�� த6ண 72� ெகாதிநிைலய�/ 
இ2�பதா8� அவ/ ேவக அதிக ேநர� எ�$கா� எ�பதா8� சீ$கிரேம அவ/ 
ெவ �வ���. அ�ப� ெத;யாம/ அதிக ந73 வ��டா8� அ��ைப தண�:� <� 
ைவ$க, ரைவ உ��மா ேபால ஆ��.  
இ த ெவ த அவலி/ ஒ�ேறகா/ க� ச3$கைர ேச3:� ஏல:M>� ேச3:� கிளற 
ச3$கைர கைர � ெகாKச� ந73$க இ2�ப� ேபால: ெத;?�. ச3$கைர கைர � 
ஒ2 ெகாதி வ த�� அ��ைப அைண:� ப:� நிமிட� <� ைவ:தா/ ச;யான 
பத:தி/ ேகச; தயா3.  
 

எ�:� ைவ:த " தி;கைள ேச3:� ேமேல இ�A� ெர6� CN� ெந* 
வ�ட��. அLவளவாக ெந* ேதைவ�படா� இத��.  
இைதேய வ�2�ப�னா/ ேகச; கல3 ேச3$காம/ �5�ம�N ஒ2 ப��B ேச3:� 
ெச*யலா�. நிற� பள-Bெச�� இ/லாவ��டா8� ,ைவய�/ இ� ெபC�. 
 

அ�காரவ
சி� 

 

இ��� க6ணA$�� ப��:தமான ஒ��. "#$க "#$க பா8� ெந*?� 
ேச3:� ெச*யேவ6�ய�. அ$கார� எ�றா/ ெவ/ல�, அ�சி/ எ�றா/ அ;சி?� 
ப2��� ெவ த கலைவ. ஆ6டா1 l� �ட� நிைறய ெவ6ைண?� 
அ$காரவ�சி8� சம3�ப�$க ேவ6�$ெகா1கிறா1 ஒ2 பா,ர:தி/ 

. 

நா� ந�� ெபாழி/ மாலி2Kேசாைல ந�ப�$� நா�  

l� தடாவ�/ ெவ6ெண* வா* ேந3 � பராவ� ைவ:ேத�  

l� தடா நிைற த அ$காரவ�சி/ ெசா�ேன� 

ஏ� தி2�ைடயா� இ�� வ � இைவ ெகா1>5ெகாேலா  

 

எ�பதிலி2 ேத க6ணA$� அ� �;ய� எ�� ெத;கிற�. நம$� ப�சண5க1 
ெச*ய: ெத;யாவ��டா8� இைதB ெச*�வ�டலா�. ெரா�ப�� ,லபமான ஒ��. 
நிைறய பா8� ெந*?� ேச3�பதா/ ஒ2 சி�ன ட�ள;/ அ;சி எ�:தாேல 
நிைறய கா\�. அதிக� சா�ப�ட�� "�யா�.  
 

இன- ெச.�ைற: 
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ஒ2 க� பBச;சி எ�றா/ கா/ க� பாசி�ப2�� ேவ6��. இன-��$� ெவ/ல� 
ச3$கைர ெர6�� ேவ6��. ஒ2 க� ெபா�:த ெவ/ல"� அைர க� 
ச3$கைர?� ேவ6��. நிைறய பா8� ெந*?� ேச3$க�ேபாவதா/ இன-�� 
அதிக� ேவ6�பவ3க1 ஒ�றைர க� ெவ/ல"� அைர க� ச3$கைர?� 
ேச3$கலா�.  
 

அ;சி ப2��$கைள ெர6� "ைற க#வ� ந7ைர வ�$க��. 
வ�:த அ;சி ப2��கைள ஒ2 ேடப�1CN� ெந*ய�/ வ�:�, ஒ2 க� அ;சி$� 
<�� க� எ�ற அளவ�/ பா/ ேச3$க\�. எ/லா� ேச3 � ந�றாக 
ெகாதி$கA�. ெகாதி$க ஆர�ப�:த�� ஒ2 பா:திர:�$� மா�றி �$க;/ 
ைவ$கலா�. இ5ேக ஒ2 ��C. ெவ�� பா8$� பதி/ ஒ2 க� ந72� ெர6� க� 
பா8� ேச3�ப�� ந�றாக இ2$��. இ�ப� ஒ2 க� அ;சி எ�:தா/ ஒ2 லி�ட3 
பா/ வைர ேச3�ப� எ�ப� கண$�. எ/லாேம பாலி/ ேவக ேவ6�� எ�றா/ 
�$க;/ ெபா5கி வழி �வ��� எ�பதா/ ெகாKச� ந73 ேச3$கலா�. <�� 
அ/ல� நா�� வ�சி/ வ த�� அ;சி?� ப2��� �ைழ தி2$��.  
 

ப�ரஷ3 அட5கிய�� எ�:� கர6�யா/ ந�றாக மசி:� வ�ட��. இன- ெவ/ல� 
ேச3$க ேவ6�ய�. ெவ/ல:ைத அ�ப�ேய பாலி/ ேபாடலா�, ஆனா/ இ�� 
வ2� ெவ/ல:தி/ நிைறய க/ ம6 ��ைபக1 இ2�பதா/ ெகாKசமாக ந73 
ேச3:� ெவ/ல:ைத ெகாதி$கவ�ட��. ெவ/ல� கைர த�� வ�க�� 
ச3$கைரைய?� ேச3:� ைவ$க��.  
 

அ� கன:த வாணலிய�/ கா/ க� ெந* வ��� " தி; பாதா� ப2��கைள சீவ� 
வ�$க��. வ�ப�ட�� எ�:� ைவ:�$ெகா6� மJதி ெந*ய�ேலேய மசி:த 
சாத:ைத ேச3$க��. இ�A� ெகாKச� பா/ ேச3$க\�. பா/ �ைழ � 
ெக���ப�ட�� மJ6�� ெகாKச� பா/ அ��� ெக���ப�ட�� 
ெவ/ல$கைரசைல ேச3$க\�. இ�ப�ேய பா8� ெந*?� எ�� நம$� 
எLவள� "�?ேமா அLவள� ேச3$கலா�.  
ப$க:திேலேய நி�� அ��ப��$காம/ கிளறி வ�டேவ6��.  
 

qர5க� ேகாவ�/ speciality எ�றா/ இ த அ$கார வ�சி/தா�. அ��� ம6 
ச��ய�/ ெச*ய�ப�வதா/ ஒ2 �ைக வாசைன?ட� வ2மா�. அ�தா� அத�� 
Cெபஷ/ எ�பா3க1. அ�ேபால அ�� ப��:த வாசைன ப��$�� எ�பவ3க1 
ெகாKச� அ��ப��$க ைவ$கலா�. அதிக� ெந* ேச3:தா/ அ�� ப��$கா�. 
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இைலய�/ ச3$கைர� ெபா5கைல� ேபா/ ெக��யாக�� இ2$கா�, ட�ள;/ 
ெகா��$ ���ப� ேபா/ ந73$க�� இ2$கா�. ஐC கிH� ேபால CNன-/ வழி:� 
சா�ப��வ� ேபால consistancy வ2� வைர பா/ ேச3$கலா�. ஆற ஆற 
ெக���ப��வ���.  
வாசைன$� ஏல$கா* M>� ேபா�டேத ெத;யாத அள�$� பBைச க�Nர"� 
ேச3:� கிளறி இற$க��. ேமேல வ�:� ைவ:த nuts ேச3$க��. 
 

சில3 அ$காரவ�சி/ எ�றா/ அ�ப�ேய C<:தாக உ1ேள இற5கA� எ�� 
" தி; வைககைள ேச3$க மா�டா3க1. அவரவ3 வ�2�ப� ேபா/ ெச*யலா�. 
அLவள�தா� அ$கார வ�சி/ ெர�. �5�ம�N ேச3$க வ�2�ப�னா/ பா/ 
ேச3$�� ேபா� ெகாKச� பாலி/ �5�ம�Nைவ ஊற ைவ:� ேச3$கலா�. 
அ/ல� Rடான �$க3 மJ� ஒ2 ப��B �5�ம�Nைவ ைவ:� வ��டா/ அ� 
கிறிC�பாக வ�ப��வ���. ைகயா/ கச$க ெபா�யா��. அைத கைடசிய�/ 
ேமேல Mவலா�. வாசைன ஊைர$ 4���. 
 

தி9�க4ணல�2 எ�கிற தி9�க4ண�2 

 
 

ேமேல ெசா�ன வ�த:தி/ அ$கார வ�சி/ ெச*ய "�யவ�/ைல எ�றா8� இ� 
ெச*வதி/ ஒ2 ெசல�� கிைடயா�. அ;சி ப2��கைள ேமேல ெசா�ன 
அள��ப� எ�:� வ�$காம/ அ�ப�ேய ந72� பா8� ேச3:� (1:3 எ�ற அளவ�/) 
�$க;/ ைவ$க��. ெவ த�� எ�:� மசி:� ேமேல இ�A� ெகாKச� பா/ 
ேச3:� ெகாதி$க வ�ட��. எ/லா� ேச3 � ெகாதி:த�� ஒ2 க� ெவ/ல:ைத 
ேச3$க��. அ�ப�ேய ேச3$காம/ ெகாKச� ந73 வ��� கைர:� வ�க��?� 
ேச3$கலா�. ெவ/ல� ம��ேம ேவ6��, ச3$கைர ேவ6டா�. ெவ/ல� ேச3:த 
ப�� பா/ ேச3:தா/ தி; த� ேபாலா��. அதனா/ பா/ ேவ6�� அள� வ��� 
ப�ற� ெவ/ல� ேச3$கலா�. கைடசிய�/ ஏல:M1, பBைச$க�Nர� ேச3:� இற$கி 
ெந*ய�/ வ�:த " தி; :ராை_கைள ேச3:� இற$க��. இ� அ$காரவ�சி/ 
ேபால அLவள� ெக��யாக வரா�.  
 

வ�2�ப�னா/ அ;சி ப2��ட� ெர6� CN� கடைல� ப2��� ேச3�ப� 
,ைவைய$ 4���. 
 

இெத�ன.. இ த ப6�ைக$� ம��� இLவள� ப�சண5க1 எ�றா/ க6ண� 
எ�றா/ அ�ப�:தா�. 
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b க4	 

அைர லி�ட3 பாைல நிதானமாக கா*Bசி ஆறவ��5க1. அைத தய�ராக 
ேதா*:�$ெகா6� ேதா* த�� ஒ2 ,:தமான ெவ1ைள:�ண�ய�/ <�ைட 
ேபால க�� ெதா5க வ��5க1. கீேழ அதி81ள ந73, ேமா3 ேபால வ�#�. (அைத?� 
ேவC� ப6ணாம/ ஒ2 பா:திர:தி/ ப��:� ைவ:தா/ சா�ப��� ேமா2ட� 
கல �வ�டலா�.  
 

ஒ2 நா1 அ/ல� ஒ2 ரா:தி; "#$க இ�ப� க��: ெதா5கவ��டா/ 
ெவ6ைண ேபால உ1ேள fat திர6�2$��. இைத ஒ2 CN� ெகா6� வழி:� 
ைவ:�$ெகா6� அைதவ�ட அதிகமாகேவ �2வ�ய ெவ/ல:ைத எ�:�$ 
கல$க��. (ெவ/ல:தி/ இ�ேபாெத/லா� எ�ென�ன ��ைப வ2� எ�ேற 
ெசா/ல "�யைல. நா� சில மாத5க1 "� வா5கிய ெவ/ல:ைத வ� 
க��னா/ அதி/ ஒ2 stapler ப�� இ2 த�. அதனா/ �2வ�, ம6 இ/லாம/ 
இ2$கிறதா எ�� ைகயா/ ேத*:�:ேத*:� பா3:� ேபாட��.) 
 

ெவ/ல:தி� ,ைவ ப��$கா� எ�றா/ க/க6ைட ெபா�:� ேச3$கலா�. 
க6ணA$� இZடமான நம$�� கZடமி/லாத Cவ 7� இ�. 

ெவ4ெண. 

 

எTத வ(த பலகார�� ெச.ய ெத�யாவ(	டாM� ஒ9 க� ெவ4ைணய(� 
க�க4ைட ெபா
 2 ேச1 2 ைவ தா� ேபா2�. ெவ4ைணH� ம4ைணH� 
ெப4ைணH� உ4டவI� இ2ேவ வ(9�ப�. 
 

இ த Cவ 7�C எ/லா� இ2 �� க6ண� ேத�வ� அவலி/ ெச*ய�ப�ட 
எள-ைமயான இன-�ைப:தா�. Cவ 7�C ெச*ய:ெத;யாதவ3க>� அவைல 
வ�தவ�தமாக ெச*� ெகா6டாடலா�. ஒேரெயா2 Cவ 7� ம��� ெசா/கிேற�. 
 
 

எ/லாவ��$�� ேமேல க6ணA$� பழ5க1 எ�றா/ ெரா�ப�� ப��$�மா�. 
நாவ/ பழ"� ெகா*யா�பழ"� "$கிய�. வாைழ�பழ�, சா:�$��, மா�ைள, 

திராை_ எ�� எ/லா பழ5கைள?� ந�$கி சால� ேபால ேதAட� 
சம3�ப�$கலா�. 
 

அ��ற� எ�ன? இTத ேகாலாXடமி� ஜமாH6க�!  
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Churros - A Spanish sweet 

 

churros (/1ேரா%) From Spanish Cuisine 

 

ெர� ேராC ெத;?�, ைவ� ேராC ெத;?�, இ�A� நிைறய ேராC ெத;?�, 

இெத�ன ,3ேராC?  

 

Google ப6ண�� பா25க .... a sweet Spanish snack consisting of a strip of fried dough dusted with 

sugar or cinnamon....�A ெசா/8�. 
 

   

   

இ� ஒ2 Cபான-Z �Z. ப6\வ� ெரா�ப ,லப�. உ5க வ 7��ல �ழ ைதக1 
இ2 தா க6��பா இைத ெச*� தரலா�.  
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/1ேரா% எ�ப2 ந�ம ஊ9 ���தா�. எ�ன ெகாKச� 4ட கரகர�ேப 
இ/லாம/ சா�வாய�2$��. ேமேல ச3$கைர ெபா�, ப�ைட ெபா�(ground cinnamon) 

Mவ� சா�ப�டலா�. அ/ல� சா$ேல� சாC ெதா�� சா�ப�டலா�. 
 

கா/ க� self raising flour, கா/ க� ைமதா எ�:� ஒ2 ப��B உ�� ேச3:� ஒ2 
CN� olive oil ேச3:� (ந�ம cooking oil 4ட ேபா��) ஒ2 fork அ/ல� whisk ஆ/ 
மி$C ப6ண�$ேகா5க. 
ப$க:தி/ அ��ப�/ 200 ml ( ஒ2 ட�ள3) த6ண 7ைர ெகாதி$க ைவ?5க1. த6ண� 
ந/லா ெபா5க\�. த6ண 7ைர ெகாKச ெகாKசமா மாவ�/ வ��� க��ய�/லாம/ 
கல$க\�. ெகாKச� hard ஆ ெத;Kசா, இ�A� ெகாKச� ெவ ந73 ேச3$கலா�. 
(எ�$�� ஒ�றைர ட�ள3 த6ண 7ைர ,ட ைவ?5க1) 
 

மா� ச�பா:தி மாைவ வ�ட mசா, icing ேபால consistancy ய�/ இ2$க\�. மா� 
ெகாKச� ஆற���. ஏ�னா இவ5க ஊ;ல ந�ம "�$� அBெச/லா� கிைடயா� 
பா25க? அவ5க icing ப6ற bagல ஏதாவ� ஒ2 nozzle ேபா�� ப�ழிவா5க. அ� R� 
தா5காம/ கிழி?� எ�பதா/ ெகாKச� ஆறA�. 
(வ 7��/ icing bag இ/லா�டா ஒ2 polythene கவ;/ ஓ�ைட ேபா��� ெச*யலா�. 
ஆனா ெகாKச� shape கலா�டா ப6\�) ஒ�ைற$க6 "�$� அB, இ2 தா 
அதி/ ேபாடலா�. Rடா ேபா�டா 4ட தா5��. 
 
 

 

 

 

பட:தி/ மா� consistancy பா25க. நா� ெச*த� french tip எ�ற nozzle/. இைத வ�ட 
ெப;தான nozzle 4ட use ப6ணலா�. 
இன- ெபா;:ெத�$க ேவ6�ய�தா�. 
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அ��ப�/ எ6ெண* ைவ:� அதி/ ப�ழி?5க1. ந�வ�/ க� ஆகேவ ஆகா�. ஒ2 
kitchen scissors (இ� இ/ைலேய�A �ைர ப6ணாம வ���டாத75க, சாதா 
க:தி;$ேகாைல ந/லா ஈர:�ண�ய�/ �ைடB, use ப6ணலா�) ைவ:� க� 
ப6ண�வ�டA�. ெர6� இ�B ந7ள� ேபா��. எ6ைணய�/ ெபா; த�� ெகாKச� 
ெப;சா��. அ��ற� க� ப6ண�வ��டா8�, “ஏ*, $hவ�/ உ� ப��னா/தா� 
நி�ேன�, யாேரா க� ப6ண�வ����டா5க”�A ஒ6ேணாெடா6A ேபா* மJ� 
ப6ண�$��. அைத மJ� ப6ண வ�டாம/ ேபா3$ ஆ/ ப�;:� வ��5க1. நிமிஷமா 
ெவ �வ���. 
 

எ6ைண?� ��$கா�, ஒ6ைண?� ��$கா�. ைவBச எ6ைண அ�ப�ேய 
இ2$��. ஒ2 ஈ�$� அK, அKசா ெச*�டலா�. ,ட ,ட எ�:� ஒ2 ேப�ப3 
bag/ ேபா�� ேமேல ச3$கைர� ெபா�?� ப�ைட�ெபா�?� Mவ� வாைய <� 
�8$கி சா�ப�டலா�. 
 

இ/ல�னா சா$ேல� பா3 ஒ�ைற ைம$ேராேவவ�/ உ2$கி அதி/ ேதா*:� 
சா�ப�டலா�. (ைம$ேராேவL இ/லாதவ3க1 ஒ2 பா:திர:தி/ த6ண 73 ைவ:� 
அ த த6ண 73 அள�$� ேமேல த6ண7;/ படாம/ ேவ� ஒ2 பா:திர:தி/ 
சா$ேல� பாைர ேபா�� ைவ:தா/ த6ண 73 R��/ பா3 உ2��. உ2காவ��டா/ 
ஒ2 CN� பா/ ேச3:� ைக வ�டாம/ கிளற அழகா சாC கிைட$��) 
 

ெச*?� "�ேப ச3$கைரைய ெபா�:� ப�ைட ெபா�ைய ேச3:� ைவ$கலா�. 
 

choco sauce � ெர�யா இ2 தா ெபா;$க ெபா;$க ,டB,ட அதி/ �� ப6ண� 
சா�ப�டலா�. ேமேல ெசா�ன அள� <�� ேப2$� ேபா��. �ைற த அளவ�/ 
ெச*� பா3:� ப��:தா/ இ�A� ெச*யலா�. �ழ ைதக1 வ�2��� �Z இ�. 
அ�ைன$ேக காலி ப6ண�டA�. ஆறினா ச;வரா�. 
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Festival Recipes 

 

நா� இ5ேக �திதா* சைம�பவ3க>$�� Cவ 7�C ெச*வெத�றாேல பய � 
ஓ�� ைத;யசாலிக>$�� ஈசியான recipes ெகா6� வ தி2$ேக�. 
 

"தலி/ ஜ�மாZடமி என�ப�� q கி2Zண ெஜய தி$� ெச*?� சில 
Cவ 7�C, savories பா3$கலா�. 
 

க6ணA$� ெரா�ப இZடமான� எ�றா/ அ� அவ/ தா�. அைத ைவ:� சில 
சி�ப�1 recipes பா3$கலா�. 
 

அவ� ேகச�: 
 

இத�� ச�ன அவ/ (ெம/லிசா இ2$��) ேதைவ. ஒ2 க� அவைல "ற� 
இ2 தா/ "ற:தி/ இ/லாதவ3க1 ஒ2 த��/ ேபா�� �ைட�ப� ேபால toss 

ப6ண�னா/ அதி/ இ2$�� உமி வ�# �வ���. (ந/ல departmental store/ 
வா5கினா/ அவ/ ,:தமாகேவ இ2$��) 
 

கிள 7� ெச*த அவைல மி$சிய�/ ஒேரெயா2 "ைற ,�ற, ரைவ ேபாலா��. 
வாணலிய�/ ெர6� CN� ெந* வ��� " தி; திரா�ைசைய வ�:� 
எ�:�ைவ$க��. அ�:� இ த ரைவைய மJத"1ள ெந*ய�/ வ�$க��. ப$க:� 
அ��ப�/ த6ண 73 ெகாதி$க ேவ6��. ,மா3 ஒ�றைர க� த6ண 73 ைவ$க��. 
த6ண 73 ெகாதி$��ேபா� அதிேலேய ேகச; கலைர ேபாட��. ெகாதி$�� ந7ைர 
அவ/ ரைவய�/ வ�ட��. அவ/ ரைவ <���ப� த6ண 73 ேவ6டா�, 

ஏ�ெகெனேவ வ�ப�ட� எ�பதா8� ேச3$�� த6ண 72� ெகாதிநிைலய�/ 
இ2�பதா8� அவ/ ேவக அதிக ேநர� எ�$கா� எ�பதா8� சீ$கிரேம அவ/ 
ெவ �வ���. அ�ப� ெத;யாம/ அதிக ந73 வ��டா8� அ��ைப தண�:� <� 
ைவ$க, ரைவ உ��மா ேபால ஆ��.  
 

இ த ெவ த அவலி/ ஒ�ேறகா/ க� ச3$கைர ேச3:� ஏல:M>� ேச3:� கிளற 
ச3$கைர கைர � ெகாKச� ந73$க இ2�ப� ேபால: ெத;?�. ச3$கைர கைர � 
ஒ2 ெகாதி வ த�� அ��ைப அைண:� ப:� நிமிட� <� ைவ:தா/ ச;யான 
பத:தி/ ேகச; தயா3.  
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எ�:� ைவ:த " தி;கைள ேச3:� ேமேல இ�A� ெர6� CN� ெந* 
வ�ட��. அLவளவாக ெந* ேதைவ�படா� இத��.  
 

இைதேய வ�2�ப�னா/ ேகச; கல3 ேச3$காம/ �5�ம�N ஒ2 ப��B ேச3:� 
ெச*யலா�. நிற� பள-Bெச�� இ/லாவ��டா8� ,ைவய�/ இ� ெபC�.. 
 

அவ� ச1�கைர� ெபா6க�: 
 

ெக�� அவ/ இ2 தா/ இைத ெச*�வ�டலா�. ஒ2 க� ெக�� அவைல ஒ2 
"ைற த6ண7;/ அலசி ஜC� <���வைர ந73 வ��� <� ப:�நிமிட� 
ைவ$க��. அவ/ ஊ2� ேநர:�$�1 ஒ�றைர க� ெவ/ல�ெபா� எ�:� 
"$கா/ க� ந73 வ��� அ��ப�/ கைரய வ�ட��. ெவ/ல:தி/ ��ைப ம6 
இ2$�� எ�பதா/ கைர த�ட� U வ�க��ய�/ வ�க��$ெகா6� மJ6�� 
ெவ/ல:த6ண7ைர ெகாதி$கவ�ட��. தள�ளெவ�� ெகாதி:� Pைர$��ேபா� 
ஏல$கா* ெபா�, பBைச$ க�Nர� இவ�ைற ேச3:� ஊறின அவைல ப�ழி � 
ேபாட��. (தி�டமாக த6ண 73 ேச3:தா/ ப�ழி தா/ எ��� வரா�.) 
 

அவ/ ெவ/ல�பாகி/ ெகாதி:� ெக���ப��ேபா� நா8 CN� ெந* ேச3:� 
ெகாKச� ேத5கா* பா8� ேச3:� இற$க��. 
ேமேல வ�:த " தி; பாதா� �6ட5க>ட� ெபாறி:த திராை_கைள?� 
ேச3:� ைவ$க��. 
 

(�றி��: ேத5கா* பா/ இ/லாவ��டா/ ெவ�� பா/ ெர6� CN� ேச3$கலா�.) 
 
 

அவ� ல	�: 
 

ெர6� க� அவைல ந�றாகB ,:த� ெச*� வாணலிய�/ ெபா;$க��. ெக�� 
அவைல வ�ட ேலசான இைல அவ/ ெபC�. க2$காம/ ெபா;$க ேவ6�ய� 
"$கிய�. இதAட� ஒ2 க� ேத5கா* �2வைல?� வாணலிய�/ ஈர� ேபாக 
வ�:� மி$சிய�/ அைர$க��. அவ/, ேத5கா* அைர:த� எLவள� இ2$ேகா 
அேத அள� ச3$கைர� ெபா�?� ஏல�ெபா�?� ேச3:� கல �ெகா6� அதி/ 
" தி;ைய?� வ�:�B ேச3:� ல�� ப��$�� பத� வ2�வைர உ2$கின ெந* 
ேச3:� ல�� ப��$க��. அதிக� ெந* ேதைவ�படா� எ�ப� இத� சிற��. 
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அவ� �	�: 
 

ேதைவயான�: 
 

ஒ2 க� அவ/ 

ஒ2 க� ெவ/ல� (ெபா�:த�) 
ஒ2 <� ேத5கா* �2வ/  

ஒ2 ேடப�1CN� �வர�ப2�� 

ெந*ய�/ வ�:த " தி;க1, ஏல:M1 

 

ஒ2 க� அவைல வாணலிய�/ ேலசாக வ�$க��. ெபா;யA� ஆனா 
க2க$4டா�. இ�ப� வ�:த அவைல மி$சிய�/ ேபா�� ெரா�ப மாவாகாம/ 
பா�ேப ரைவைய வ�ட ெமலிதாக ெபா�$க��. இ த� ெபா�ய�/ ஒ2 சி��ைக 
உ���, கா/ CN� மKச1 M>� ேச3:� ப�சிறி வ�ட��. இ த ரைவய�/ 
ெவ ந7ைர ெதள-:� ப�சிறிவ�ட��. பா3$க bread crumps ேபால இ2$க\�. 
உ26ைட ப��:தா/ ப��$க வர\�, வ��டா/ உதி3 � ேபாக\�, இ�தா� 
ச;யான பத�. அ� வ2� வைர ெவ ந7ைர ெதள-:� ெதள-:� ப�சிறலா�. 
 

வ2:ததா8� ெவ ந73 ெதள-:ததா8� அவ/ ரைவ சீ$கிர� பதமாகிவ���. ச;யாக 
இ/ைல எ�� ேதா�றினா/ ஒ2 ஐ � நிமிட� ப�சிறி ைவ:த ரைவைய 
இ�லி:த��/ ைவ$கலா�. ைவ$��ேபாேத ஒ2 ேடப�1CN� �வர�ப2�ைப?� 
(�வர�ப2�ைப "தலிேலேய ெகாKச� ந7;/ ஊறைவ:தி2 தா/ ஆவ�ய�/ 
ைவ$�� இ த ஐ � நிமிட:தி/ அ��� இைல இைலயாக ெவ �வ���.) 
 

இ�ேபா� ஆவ�ய�/ ேவ�� ேநர:தி/ ெவ/ல:ைத கைர:� வ�க��$ெகா6� 
பா� ைவ$க��. பா� ெக���பட ஆர�ப�:த�� ஒ2 கி6ண:தி/ ந73 எ�:� 
அதி/ பா� ஒ2 ெசா�� வ����பா3:தா/ த6ண 72$�1 உ2���ப� பத� 
வர\�. வ த�� அ��ைப அைண:�வ���, ஆவ�ய�/ ெவ த அவ/ ரைவ, 

�வர�ப2��, ேத5கா* �2வ/ ஏல:M1 எ/லா� ேச3:� பா�ட� கல � 
அ�ப�ேய அ"$கி ைவ?5க1.  
ஒ2 அைர மண� ேநர� ெபா�:�: திற தா/ ெபாலெபாலெவ�� நிைறய 
காண�ய�2$��. ேமேல ஒ2 CN� ெந*ய�/ வ�:த " தி; :ராை_கைள� 
ேபா�� கல � வ�ட��. 
 

(�றி��: எ த வ�த ��� ெச*தா8� நா� இ�ப� கைடசிவைர ெச*� அைத ஒ2 
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CU/ ட�பாவ�/ ேபா�� மJ6�� BUமி/ ைவ:� எ��ேப�. இ�ப� ெச*வ� 
சில சமய� மா� ேவகாத� ேபாலி2 தா8� ச;யா$கிவ���, நிைறய நா1 ந�றாக 
இ2$��. பா� உ2�� பத� வரேவ6�ய�� "$கிய�) 
 

இ த அவ/ ��ைட நவரா:தி; சமய:தி8� ெச*யலா�. ெந*ேய ேதைவய�/லாத 
ஒ2 Cவ 7� இ�. 
 

இ�A� ஈஸியா ெச*ய ேவ\மா? steamஇ/ ெச*?� ேக$ இ2$�. அைத ெச*� 
பா25க... இன-��� �ைற�, ெந*?� ேவ6டா�... 
 
Poha Cake: 
 

ஒ2 க� ெக�� அவைல க#வ�, ெர6� க� பாலி/ ஊற ைவ$க��. ெர6� மண� 
ேநர� அ�ப�ேய ைவ:� பா8ட� அைர$க��. ந�றாக அைர ப�ட�� அைர க� 
ச3$கைர ேச3:� இ�A� ஒ2 க� பா8� ஒ2 க� ேத5கா?� ேச3$க��. 
 

ேத5காைய ேவ6�மானா/ அைர:�$ெகா1ளலா�. இ த மா� ேதாைச மா� 
பத:தி/ இ2$க\�. அ த consistancy வ2� வைர பா/ ேச3$கலா�. இ த மாவ�/ 
ஒ2 சி��ைக ேசாடா உ��(baking soda), ேச3:�$ கல$கி ைவ$க��.  
 

ெமா:தேம ெர6� CN� ெந* ேவ6�ய�2$��. cooker pan/ ெந* தடவ� 
மJத"1ள ெந*ைய மாவ�/ கல � கலைவைய அதி/ ெகா�ட��. ேமேல " தி; 
பாதா� ப2��கைள சீவ� ேச3$கலா�. வ�2�ப�னா/ ஏல:M1 அ/ல� �5�ம�N 
ேச3:� ஆவ�ய�/ ேவ�� வைர ைவ:� எ�:� ஆறிய�� �6� ேபாட��. இ� 
ஒ2 இன-�� இ�லி எ�� ெசா/லலா�. 
 

Cவ 7�ேட சா�ப�ட "�யா� எ�பவரா ந75க1? 

 

அ�ப�யானா/ எள-ய "ைறய�/ எ8மிBைச அவ/ ெச*�வ�டலாேம? 

 

ஈஸி எMமி8ைச அவ�: 
 

ப:� நிமிட ெரசி�ப� இ�. இைல அவ/ அ/ல� ச�ன அவைல ேலசாக 
வாணலிய�/ �ர��, மி$சிய�/ ரைவ ேபால உைட$க��.  
ஓ2 வாணலிய�/ ந/ெல6ெண* வ���, க��, உ>:த�ப2��, கடைல�ப2�� 
ேபா�� தாள-:� ெப25காய�, கறிேவ�ப�ைல (வ�2�ப�னா/ ேவ3கடைல அ/ல� 
" தி; ஒ2 CN� ேபாடலா�) ேபா�� கார:�$� த� த இKசி, பBைச மிளகா* 
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ேபா�� மKச1 M1 ேச3:� அவ/ ரைவைய$ ெகா�� உ��� ேபா�� ேமேல 
த6ண73 ெதள-:� <� ைவ?5க1. அ��� சி�மி/ இ2$க\�. அவ/ ேவக 
அதிக ேநர� ப��$கா�, அ�ப� ேவகாத� ேபால: ேதா�றினா/ இ�A� ெகாKச� 
த6ண 73 ெதள-:� ைவ:தா/ ெவ �வ���. ேமேல ெலம� ஜூC ப�ழி � 
அ��ைப அைண$கலா�. இ� ெச*வ�� ,லப�… சா�ப��வ�� ,லப�. 
 

ேகாவ(�ப	
 ேவ1கடைல ப1ப(  

 

ஒ2 க� வ�:� ேதா8;:த ேவ3கடைல$� அைர க� ெவ/ல� ேவ\�. 
ெவ/ல:ைத ெக���பா� (ெர6� க�ப�$� ேமேல <\ க�ப� பத� த6ண�ய�/ 
ேபா�டா ெக��யா உ2��� பத�) ைவ:� அதி/ ப2�ைப$ ெகா�� 
அ��ப�ேலேய ைவ:�$ கல � கலைவ ஒ�டாம/ வ த�� greased த��/ ெகா�� 
உடேன வ�/ைல ேபாட\�.   
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50 Varieties of Laddus - 50 வைக ல	� 

 

Friends!...ல	�  தி9வ(ழா பா1�க]மா?...அ�ேபா இ5ேக வா5க.... 
 

“க4ணா.... ல	� தி�ன ஆைசயா?” இ த வசன:ைத அ�$க� நா� 
ேக�கிேறா�...ல�� எ�றா/ யா2$�:தா� ஆைச இ2$கா�?  

 

நம� நா��$� ேதசிய உண0 எ�� ஒ�� இ2 தா/ அ� ல�டாக:தா� 
இ2$��. எ/லா மாநில:தி8� ேவ� ேவ� "ைறய�/, ேவ� ேவ� ெபய;/ 
வ�த வ�தமாக ல�� ெச*கிறா3க1. ஒேர ல�ேட ேவ� ேவ� ெபய3கள-/ 
வழ5க�ப�கிற�.  
 

ல�� எ�ற ெபய3 சமC$2த:திலி2 � வ தி2$கலா�. ல	eக எ�றா/ 
உ26ைடயான வ�வ� எ�� ெபா2ளா�. (அ�ேபா ல�� ல�டா மா3$ வ2�னா 
"�ைட மா3$��னா அ3:த�?�A ேக$க$4டா�)  
 

இ த ல�� இ/லாத தி2மணேமா வ�ழாேவா கிைடயா� எ�� ெசா/லலா�. 
தி2�பதி ல�� எ�றா/ ெத;யாதவ3க1 உ6ேடா?  

 

ச;, ேமேல ெசா�ன வசன:ைத இன- இ�ப� மா:தலா�A 
நிைன$கிேற�.....”க4ணா.... ஐ�ப2 வைக ல	� தி�ன ஆைசயா?”.... 

(இைத$ ேக$��ேபா� ஒ2 தா�பாள� நிைறய வைக வைகயா ஐ�ப� ல��$க1 
க6 "�ேன இ2�பதாக நிைன:�$ெகா1>5க1...) 
 
 

இ�ப� ஐ�ப� வைக ல��$கைள ெச*?� "ைறைய இ5ேக ெசா/கிேற�. 
யா2$� எ� ப��Bசி2$ேகா அ த ல�ைட(ெச*?� "ைறைய) எ�:�$ேகா5க.... 
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1.>Tதி ல	�: 
 
 

   

 

"தலி/ ந�ம பார�ப;ய N தி ல��வ�லி2 � ஆர�ப�$கலா�. இ� ெத�ன- திய 
Cெபஷ/. ப2�ப�/லாம/ க/யாணமா எ�ப� ேபால ல��/லாம/ ஒ2 
வ�ழாவா? இ� ெச*ய பல3 பய�ப�வா3க1. ஒ2 N தி ேத*$�� ஜாரண� 
(ஓ�ைடக1 உ1ள ந7ள$கர6�) வா5கி ைவ:�$ெகா6டா/ ேபா�� ந75கேள 
ல�� ெச*யலா�. �ைற த ெசலவ�/ நிைறய கா\� ஒ2 இன-�� இ�. 
 

ல	� ெச.ய  ேதைவயான ெபா9	க�: 
 

ஒ2 க� கடைல மா�; 

ஒ2 ேடப�1CN� அ;சி மா�; 

ஒ�ேற"$கா/ க� ச3$கைர; 

" தி;, பாதா�, கா* த திராை_ தலா ஒ2 ப��; 

ைடம�� க/க6� ஒ2 CN�; 

கிரா�� 10; 

வாசைன$� ஏல:M1,பBைச க�Nர�; வ6ண:�$� ேகச; அ/ல� எ/ேலா கல3; 
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ெபா;$க: ேதைவயான எ6ெண*  

"$கியமா ஜாரண� கர6�  

 

இ6ேக நா� ெசா�வ2 ஒ9 க� அள0� ம	�ேம, அதிக� ெச*ய 
வ�2��பவ3க1 அ�ப�ேய அளைவ proportionate ஆ அதிக;B,$கலா�. 
 

கடைலமாவ�/ அ;சி மாைவ?� கல � ஒ2 ப��B உ�� ேச3:� (இன-�� 
ப�சண� ெச*?�ேபா� ஒ2 ப��B உ��� ேச3�ப� ெப;யவ3க1 வழ$க�, இ� 
�ைறவான ச3$கைர உபேயாகி:தா8� இன-�ைப highlight ெச*�கா���) 

ச/லைடய�/ சலி$க��. 
 

மாைவ த6ண73 வ��� பTஜி மா� பத:�$� கைர$�� "� ச3$கைரய�/ பா� 
ைவ$க\�. 
 

ச3$கைரய�/ ெகாKச� ந73 வ��� (அைர க� அ/ல� "$கா/ க�) கைர$க��. 
ெகாதி$��ேபா� ஒ2 CN� பாைல வ�ட, ச3$கைரய�/ உ1ள அ#$� Pைர:� 
வ2�. அைத கர6�யா/ எ�:� வ�ட��. பா� ெக��யாக ஆர�ப�:த�� த��/ 
ஒ2 ெசா�� வ���: ெதா��� பா3:தா/ ெர6� வ�ர/க>$� ந�வ�/ க�ப� 
ேபால இ#ப��. இ� ெம/லிய க�ப�யாக இ2 தா/ அ� ஒ:ைத$ க�ப��பத�, 

ெகாKச� தி$ க�ப�யாக இ2 தா/ ெர�ைட$க�ப� பத�. இ த ெர�ைட$க�ப��பத� 
வ த�� அ��ைப அைண:�வ��� அ��ப�� ேமேலேய ைவ$க��. பாகி/ 
வாசைன$கான ஏல:M1, பBைச க�Nர�, கல3 ெபா� எ/லா� கல � தயாராக 
ைவ$க��. 
கடைல மாவ�/ அளவாக ந73 வ��� பTஜி மா� பத:�$� கைர:�$ெகா1ள��. 
 

வாணலிய�/ எ6ெண* வ��� எ4ெண. Dடா� ��ேனேய ஜாரண�ைய 
எ6ைணய�A1 ஒ2 "ைற அமிf தி எ� 2 ஒ2 த	
� ைவ$க��. இ�ப� 
ெச*வ� மா� கர6�ய�/ உ1ள க6கள-/ அைடபடாம/ த�$��. கர6�ைய 
அல��வ�� ஈஸி. (ஆனா/ Rடான எ6ைணய�A1 அமி�:திவ��டா/ அ த 
R��ேலேய மா� ெவ � கர6�$� க6 �2டாய���, ஜா$கிரைத) 
 

எ6ெண* ,�ட�� ஜாரண�ைய எ6ெண*$� ேமேல (எ6ெண* ேமேல படாதப�) 

ப��:�$ெகா6� ஒ2 கர6� மாைவ ஜாரண� ேமேல வ�ட��. ைகயா/ பர 
பரெவ�� ேத*:� வ��டா/ N திக1 எ6ைணய�A1 வ�#�. ஜாரண�ைய 
மJ6�� த	
ேலேய ைவ:�வ��� N திகைள எ�:� ேநேர பாகி/ ேபாட��. 
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பாைக அ���$�� ப$க:திேலேய ைவ�ப� அ� இ�கிவ�டாம/ த�$��. (N திைய 
வ�த��/ ேபாடாம/ ேநேர பாகிA1 ேபா�டா/ அதி81ள எ6ெண* உ26ைட 
ப��$��ேபா� ேவைலைய ,லபமா$��). 
 

மா� ெகாKச� ந73$க இ2 தா8� கவைல�படேவ6டா�. N தி ச�ைபயாக ந7�ட 
ந7�டமாக வ2�. அ� ல��$� ஓேக தா�. N திைய "$கா/ ேவ$கா��/ 
எ��ப�� ந/லேத. ெரா�ப கரகர�பாக எ�:தா/ உ26ைட ப��$��ேபா� 
ெகாKச� காைல வாரலா�, தவ�ர, நா� காரா N தி ெச*?�ேபா�தா� கரகர பத� 
ேதைவ. 
 

எ�ேபா�� இ�ப� ஒ2 க� மா�$� ஒ�ேற"$கா/ க� ச3$கைர எ�:தா/ N தி 
"#$க சலி:�� ேபா�டா8� இ�A� பா� ந73$கேவ இ2$��. அதனா/ 
எ�ேபா�� ல�� ெச*?�ேபா� ெகாKச� எ$C�ரா மாைவ ப$க:திேலேய 
ைவ:தி2 தா/ பா� ந73$க இ2$��ேபால ேதா�றினா/ இ�A� ஒ2 கர6� 
மாைவ எ�:� N தி சலி:�B ேச3$கலா�. (என$� ஒ2 க� மா�$� ஒ�றைர க� 
ச3$கைர அள�$ேக இ�A� ெகாKச� எ$C�ரா மா� ேபா��ப� இ2$��) 
 

இ�ப� ஒ2 க� மா� "#ைத?� N திகளாக சலி:� பாகி/ ேச3:�வ��டா/ 
கைடசிய�/ அ��ைப அைண:�வ��� " தி;, பாதா� ெர6ைட?� ேச3$க��. 
எ6ெண* R��ேலேய ப2��க1 ெவ �வ���. எ�:� பாகி/ ேச3:�வ��� 
உடேனேய :ராை_கைள ேபாட��. திரா�ைசக1 ெவ � ெப;தாக ஆன�� 
அைவகைள?� எ�:� பாகி/ ேபாட��, அ�:� கிரா��, இ� எ6ைணய�/ 
ேபா�ட�� த7வ�ரவாதிக1 ஆகிவ���, பட படெவ�� ெவ�:� உ5க1 "க:�$� 
இலவசமாக ேம$க� ேபா��வ���. அதனா/ கிரா�ைப ேச3:த�� ெகாKச� 
ஒ�5கி வ �வ��5க1. கிரா�ைப?� பாகி/ ேபா��வ��� க/க6ைட அ�ப�ேய 
கல �வ��� கர6�யா/ ந�றாக அ#:தி$கல$க��. ப2�� கைட?� ம:� 
அ/ல� potato masher ெகா6� ந,$கி$ கல�ப� உ26ைட ப��$க உத��.  
ைக ெபா�$�� R��/ N திகைள அ#:தமாக�ப�ைச � ல��களாக� ப��:� 
ைவ$க��. இ� ெச*ய CபX� ேதைவ. ெகாKச� ஆறவ��டா/ N தியாகேவ 
நி��வ��� அபாய� உ6�. அ�ப� ஆறி�ேபாகாம/ இ2$க அ�$க� கிளறி 
வ�ட��. அ�ய�/ R� இ2 �ெகா6ேட இ2$��. 
 

�றி�� 1: 

ஒ2 "ைற ஒ2 க� அளவ�/ ெச*� பா3:�$ெகா6டா/ அ�:த "ைற அளைவ 
அதிக;$கலா�. சில2$� உ26ைட ப��$க ேவக� ப:தா�, ெர6� ேப3 
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இ2 தா/ ேவைல ,லப�. இ/லாவ��டா/ ஒLெவா2 க� மா�$�� ல�� 
ப��$�� வைரய�8� ெச*� "�:�வ��� அ�:த க� மாைவ மJ6�� 
"தலிலி2 � ெதாட5கலா�. 
<�� க� மா�$� (அைர கிேலா�$�� ெகாKச� ேமேல) எ8மிBைச அள� 
ல��க1 75 க6��பாக கிைட$��. 
 

�றி�� 2: 

சில3 ேகச; கல3 வ�2�ப மா�டா3க1, அவ3க1 ெலம� எ/ேலா கல3 
உபேயாகி$கலா�. எ5க1 வ 7��/ கல3 ெபா�ைய பாகி/ ேச3�ேபா�. மாவ�/ 
ேச3�ப� சில3 வழ$க�. 
 

�றி�� 3: 

ப��:த ல�� உ26ைடகைள அகல: தா�பாள:தி/ ஒ�� மJ� ஒ�றாக 
இ/லாம/ ப$க� ப$கமாக அ�$க��. ந�றாக ஆறிய�� Air tight ட�பாவ�/ 
அ�$கினா/ வாசைன வராம/ பல நா1 இ2$��. 
 

�றி�� 4: 

எ6ெண* வாணலி நிைறய இ2$க ேவ6��. எ6ெண* ந/ல ெகாதி நிைலய�/ 
இ2$க ேவ6��. N தி சலி�ப� எ6ெண* "#$க இ2$க\�. அைர கர6� 
ேத*:�வ��� நி�:தி வ�ட$4டா�. ேவகமாக ேத*$��ேபா� எ6ெண* 
R��னா/ ைக wrist வைர சிவ$��. பழகினா/ ச;யாகிவ���.  
 

�றி�� 5: 

ல�� சா�ப�ட�� ெச*� பா3$க�� ெரா�ப�� ஆைச�ப�பவ3க1 ேமேல ெசா�ன 
"ைறைய ெர6� <\ தடைவ ப�:� ெந�Y� ேபா��வ��� ைத;யமாக 
ஆர�ப�?5க1. த�பா வ தா/ உ26ைட ப��$க வரா� அLவள�தா�. ம�றப� 
சா�ப�ட இன-�பான N திக1 கிைட$�ேம? அ�ப� உ26ைட ப��$க வராவ��டா/ 
எ�னெவ/லா� தாஜா ெச*� உ26ைட ப��$கலா� எ�� பா3$கலாமா? 

 

சா.% 1: உ26ைட ப��$க வராவ��டா/ அ�ப�ேய உதி; N திகளாக ைவ:� 
வ�டலா�. நா� சில சமய� �ழ ைதக1 வ�2��வா3க1 எ�� அைர க� மாவ�/ 
பBைச கல2�, அைர க� மாவ�/ சிவ�� கல2� ேபா�� N தியாகேவ 
நி�:திவ��ேவ�. இ� <வ3ண:தி/ க6ைண$ கவ2�. 
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சா.% 2: உ26ைட ப��$க வராவ��டா/ ெகாKச� ெவ ந73 ெதள-:� 
உ2�டலாமா�. என$� இத�� அவசியேம வரவ�/ைல. அ/ல� கைடய�/ 
கிைட$�� பா/ ேகாவாைவ வா5கி வ � அ�:த ல�� ெரசி�ப�ய�/ ெசா�ன 
மாதி; உ26ைட ப��:� ேகாவா ல�� ஆ$கி�5க. அ��ற� எ�ன? 

ஜமா?5க1. "த/ ல�� experienceஐ ேஷ3 ப6ண ம��� மற$காத75க....  
 
 

2. ேகாவா >Tதி ல	�: 
 

N தி ல�� ெச*?�ேபா� ச3$கைர�பாகி/ ஊறிய ெர6� க� N திைய எ�:� 
ைவ:�$ெகா6டா/ அதி/ கைடய�/ கிைட$�� பா/ ேகாவாைவேய ேபா�� 
ேகாவா N தி ல�� ெச*யலா�. பா/ ேகாவா வாசைன?ட� எ/ேலாைர?� 
ஈ3$�� இ த ேகாவா N தி ல��.  
 

(N தி ெச*"ைற$� ேமேல பா3$க��.)  
 

றி��: N தி ல�� ெச*?�ேபா� ஆறிவ��டா/ ல�� ப��$க வரா�. அ த 
சமய:தி/ ேகாவாைவ கல � ேகாவா ல�டாக ப��:� ைவ$கலா�. ஆனா/ இ� 
அதிக நா1 வரா�. 
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3. ெவ�ல >Tதி ல	�: 
 

ச3$கைர சா�ப�ட பயமா? அ�ேபா இைத �ைர ப6ணலாேம?  

 

  

 

ேமேல ெசா�ன அேத "ைறய�/ N தி ேத*B,ேகா5க... ஆனா அ5ேக ெசா�ன 
மாதி; ச�ைபயா எ�$காம ெகாKச� கர கர�பாக காரா N தி$� ேபால 
ெச*�ெகா6�, ெவ/ல:ைத கைரய வ��� வ�க�� ெக�� பாகாக ைவ:� பாைக 
N திய�/ ெகா�� உ26ைட ப��$க��. ஒLெவா2 க� ெவ/லமாக ெச*தா/ 
பா� மிKசி�ேபா* எ�ன ெச*வ� எ�� கவைல�படாம/ இ2$கலா�. இ த 
"ைறய�/ ல�� ெச*தா/ அதி/ கிCமிC பழேமா, லவ5கேமா, க/க6ேடா 
ேபாட ேவ6�ய அவசியமி/ைல. ெவ�� " தி; வ�:� ேச3:தா/ ேபா��. இ� 
மாத$கண$கி/ ைவ:தி2 தா/ 4ட ெகடா�. ஆ திராவ�/ இ� ப�ரபல�. 
 

4. அ6\� >Tதி ல	�: 
 

அ54; N தி எ�ப� எ த மாநில:� உணேவா ெத;யா�. ஆனா ெச�கள-/ 
ெர6� வைகB ெச�கைள ஒ���ேபா�� (grafting) �� வைக க6� ப���ப� ேபால 
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இ� ல�� உ2வ:தி/ ஜா5கி; ,ைவ ெகா6� இ2$��. ச3$கைர, ெவ/ல� 
ெர6�8� ெச*யலா�.  
 

ெச.�ைற: 
கா/ கிேலா உ> ைத ஒ2 மண� ேநர� ஊறைவ:� வைட$� அைர�ப� ேபால 
கிைர�ட;/ ைநசாக அைர$க��. இதAட� கா/ கிேலா ைமதாைவ?� 
க��ய��றி கல � ெர6� மண� ேநர� வைர அ�ப�ேய ைவ$க��. (நா� ெர6� 
CN� அ;சிமா� ேச3�ேப�, அ� ெகாKச� கரகர�ைப: த2�) நா8 க� 
ச3$கைரைய க�ப�� பாகாக கா*Bச��. ஏல:M1 ேச3:� எ த கல2� இ�றி 
அ�ப�ேய ைவ$கலா�. 
 

மாைவ ேதாைச மா� பத:�$� கைர:�$ெகா6� ஜாரண�ய�/ (N தி ல�� 
ெரசி�ப�ய�/ ெசா�னப�) N தி ேத*:� பாகி/ ஊறவ�ட��. இைத உ26ைட 
ப��$க ேவ6�ய அவசியமி/ைல. " தி;, திரா�ைசக1 ம��� வ�:� 
ேச3$கலா�. 
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ேமேல பட:தி/ உ1ள� உ26ைட ப��$காம/ ைவ:த அ�4; N தி. 
ெவ/ல:தி/ ெச*வதானா/ N திகைள கர கர�பாக ெபாறி:� (ெகாKச ேநர� 
எ6ைணய�ேலேய இ2 தா/ கரகர�பா��, ஆனா/ ெவ>�பாக இ2$கா�) 
ைவ:�$ெகா6� ஒ2 க� ெவ/ல:ைத ெக��� பாகாக கா*Bசி N திய�/ வ��� 
உ26ைட ப��$கலா�. இ�ப� ெச*வ� �ழ ைத கி2ZணA$� மிக�� 
ப��$�மா�. அதனா/இைத q ெஜய தி/ ேகா�லாZடமி அ�� வ�ேசஷமாக 
ெச*வ3. 
 

�றி��: இ�லி$� மா� அைர$��ேபா� ஒ2 க� எ�:� "தலி/ ெச*� 
பா3$கலா�. ப��:தி2 தா/ ெச*யலா�. அ�ப� ெச*வதாக இ2 தா/ ஒ2 க� 
உ> � அைர:த மா� எ�றா/ ஒ2 க� ைமதா, ஒ2 CN� அ;சிமா� எ�� 
கண$�. ஜLவ;சி ேபால பா3$கேவ க6ைண$ கவ2� ல�� இ�. சில3 ெவ�� 
ைமதாவ�/ ெச*கிறா3க1. அைத வ�ட இ� ,ைவய�/ ஒ2 ப5� அதிக�. 
இதி/ ஒேரெயா2 �ைற எ�னெவ�றா/ ெச*வதி/ எ6ெண* இ#$��. 
 

5. � 2 லா�: 
 

இ��� N தி ல�� ேபாலேவதா� ெச*"ைற. ேத��ழ8$� அைர�ப� ேபால 
ஒ2 கிேலா பBச;சி$� 200gm உ> �, (அ/ல� 5 க� அ;சி$� ஒ2 க� உ> �) 
எ�:� மாவாக அைர:� ைவ$க��. இ:�ட� ஒ2 ப��B உ�� ேச3:� ேதாைச 
மா� பத:�$� கைர$க��. 
 

ஒ2 க� மா� எ�:தா/ ஒ�றைர க� ச3$கைரைய எ�:� ெகாKசமாக ந73 வ��� 
பா� கா*Bச��. பா� ெர�ைட$க�ப��பத:தி/ இ2$க\�. அ��ைப 
அைண:�வ��� அதி/ ஏல:M1 ேச3$க��. (இ த லா� ெவ1ைள?� 
ெசா1ைள?மாக இ2$கேவ6��, அதனா/ ஏல:M>$� பதி/ ெவ�� பBைச$ 
க�Nர� ேச3:தா8� பரவாய�/ைல, சாதா ல��$� ேபால கலெர/லா� 
ேதைவய�/ைல) 
 

கைர:த மாைவ N தி சலி$�� கர6�ய�/ வ��� ":� ":தாக N தி 
சலி$க��. சிவ$�� "�ேப கர கர�பான பத:தி/ எ�:� ைடர$�டா பாகி/ 
ேபாட��. பாைக ெபா;$�� வாணலிய�� ப$க:திேலேய ைவ:தி2 தா/ அ��� 
R��/ பா� ெக���படாம/ இ2$��. எ/லா மாைவ?� N தியாக சலி:த 
ப��னா/ பாகி/ ஊறின N திைய ல�டாக� ப��$க��.  
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இதி/ " தி; ேபா�றைவ எ��� இ/லாம/ பா3$க ெவ>�பாக ":� ேபால 
இ2$��.  
 

ஜா;ண�ய�/ ெச*தா/ தா� ல�டா? எ�� ேக�பவ3க>$� அ1ள அ1ள$ 
�ைறயாம/ ல�� ெரசி�ப�$க1 வ2கி�றன..... 
 
 

6. ரவா ல	�: 
 

   

 

<�� ஆழா$� பா�ேப ரைவைய வாணலிய�/ ேலசாக வ�:�$ ெகா6� 
மிஷின-/ த � மாவா$க��. வ 7��ேல?� மாவா$கலா�. ஆனா/ ந�� சலி:� 
சலி:� மJ6�� அைர:� சலி$க��. ச3$கைர <ணைர ஆழா$� ேதைவ. அைத 
மி$ஸிய�/ அைர:� ைவ$க��, சலி$க ேவ6டா�. சலி:� ஆற ைவ:த 
ரைவ?ட� ச3$கைர�ெபா�?� ேச:� பBைச க3�Nர�, ஏல$கா* ேபா� ேச3:� 
மி$C ப6ண� ைவ$க��. 
 

100 gms " தி;ைய ஒ�$காம/ இர6டாக உைட:�, ெந*ய�/ ெபா�ன-றமாக 
வ�:�B ேச3$க��. "தலி/ <\ கர6� ெந*ைய ந�� Rடா$கி மாவ�� ஒ2 
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ப�திய�/ ெகா�� ைக ெபா�$�� R��/ உ26ைட ப��$க��. ெந* 
ேபாதாவ��டா/ உ26ைட உைட � ேபா��. ேதைவயான ெந*ைய சிறி� 
சிறிதாக Rடா$கி வ��� உ26ைட ப��$கலா�. உ26ைட ப��$க வராவ��டா8� 
கவைல பட ேவ6டா�. சிறி� பா/ ெதள-:�� ப��:தா/ வ � வ���. ஆனா/ 
சீ$கிரேம hC ப6ண� வ�ட��. ெந*ைய ம��� உபேயாகி:தா/ பதிைன � 
இ2ப� நா�க1 வைர ெகடாம/ இ2$��.  
 

மா@� �ைறக�: 
 

1. ரைவ மா�ட� பா/ ப�ட3 கல � ெச*தா/ ,ைவ ப�ரமாதமாக இ2$��. 
அள� <\ ப5� ரைவ$� ஒ2 ப5� பா/ ப�ட3. 
2. ெபா��$கடைல மா�� பா/ ப�ட2� ேபா�டா/ ெபா��$கடைல 
மா�26ைட ப6ணலா�. 
 

இைதேய ெவ�� ரைவ$� பதி/ ரைவ?� வ�:த பய:த மா�� ச;சமமாக 
ேபா�� ப6ண�னா/ வய�� ேகாளா� ப6ணாதி2$�� 

 

7. ேத6கா. ல	�/coconut ல	�: 
 

ெச*வ� ெரா�ப ெரா�ப ,லப�. மி/$ெம*� இ2 தா/ ெச*�வ�டலா�. 250 gm 

ேத5கா* �2வைல எ�$க��. இ� ஒ�றைர க� அள� எ�:தா/ ச;யாக 
இ2$��. ல�ைட� �ர�ட ெகாKச� ேத5கா* �2வைல எ�:�ைவ:�வ��� மJதி 
�2வ8ட� ஒ2 �� மி/$ெம*� ேச3:� அ��ப�/ அ��ப��$காம/ கிளற��. 
ெக��யான�� இற$கி ஆறைவ:� ைகய�/ ெந* தடவ�$ெகா6� ல��களாக 
உ2�� ேத5கா* �2வலி/ �ர�� எ�:� ப�;�ஜி/ ைவ$க��. 
 

மா@� �ைற: 
 

மி/$ெம*� ேவ6டா� எ�பவ3க1 இைத ேவ� "ைறய�/ ெவ/ல� 
உபேயாகி:� ெச*யலா�. அத�� ெகா�பைர அ/ல� "�றிய ேத5கா* ேதைவ. 
ஒ2 க� ேத5கா* Nைவ ஒ2 CN� ெந* வ��� கர�பாக வ�$க��. 
ெபா�ன-ற� ஆன�� எ�:� ஆறவ�ட��. அைர க� பாதா� அ/ல� 
" தி;ைய?� ஒ2 CN� ெந* வ��� ெபா�ன-றமாக வ�$க��. ேத5கா*, 

பாதா� ெர6ைட?� மி$சிய�/ ெபா�:�$ெகா6� சம அள� பைன ெவ/ல� 
அ/ல� ெவ�� ெவ/ல�ெபா� ேச3:� கல � உ2�ட��. இ� 
ஆேரா$கிய:�$�� ந/ல�. 
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8. Coconut Toffee Laddu: 
 

l� கிரா� " தி;ைய ெவ�ெவ��பான ந7;/ அைர மண� ேநர� ஊறைவ:� 
அைர$க��. 
 

நா8 க� ேத5கா* Nைவ (�2வைல) ெகாKச� ெவ ந73 வ��� அைர:� 
ெக��யாக பா/ எ�$க��. ேத5கா* N ஓ�/லாம/ ெவ>�பாக இ2 தா/ 
ந/ல�. பா/ எ தள�$� வ தா8� ச;, ஒ2 க� சாதா பா/ ேச3:� ைவ$க��. 
 

ஒ2 நா� C�$ பான-/ ெர6� வைக� பா/, அைர:த " தி; வ�#�, ஒ2 க� 
ச3$கைர, ெகாKச� ஏல:M1 ேச3:� சி�மிேலேய கிளற��. ெகாKச� ேநர� 
கிளறேவ6�ய�2$��. கலைவ ெக��யா�� வைர கிளறA�. ெந* ேதைவேய 
இ/ைல. ெக��யான�� அ��ைப அைன:� ஆறவ�ட��. இைத சி�னB சி�ன 
உ26ைடகளாக உ2�� ந�வ�/ Gems பதி:� ைவ$கலா�. �ழ ைதக>$கான 
ல�� இ�. 
 

வள2� �ழ ைதக>$� இ�ெனா2 �ேராU� ;B ல�� இ2$�. 
 
9. Protein packed Laddu: 
 

ேபெர/லா� ப�ரமாத�தா�. அ�ப��னா ெச*வதி/ சிரம� இ2$�ேமா எ�� 
நிைன$கேவ6டா�. இ� வ 7��/ உ1ள ெபா2�கைள ைவ:ேத ெச*ய$4�ய�.  
 

அைர க� பாதாைம ெவ ந7;/ அைரமண� ேநர� ேபா�� ைவ:தா/ ேதா/ 
,லபமாக கழ6� வ2�. இ த ேதா8;:த பாதாைம ெகாKச� ேநர� ஒ2 kitchen 

tissue வ�/ காய ைவ$க��. ப�ற� வாணலிய�/ வற�டாக வ�$க��. OTG oven 

இ2�பவ3க1 அதி/ இைத ெபா�ன-றமாக வ�:�வ�டலா�. அைர க� 
" தி;ைய?� (இைத: த6ண 7;/ ஊற வ�ட ேவ6�ய ேதைவய�/ைல) 
வாணலிய�/ அ/ல� oven/ வ�:�$ெகா1ள��. 
 

கா/ க� ரைவைய வாணலிய�/ தன-யாக வ�:� ைவ$க��. அைர க� 
ெபா��$கடைலைய ரைவ வ�:த வாணலி R��ேலேய சிறி� ேநர� 
ைவ:தி2$க��. 
 

இன- ரைவ, ெபா��$கடைல, " தி;, பாதா� எ�� தன� தன�யாக 
அைர�க0�. காரண� ஒLெவா��$�� அைரப�� ேநர� மா�ப��. "தலி/ 
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ரைவைய அைர:�B சலி$க��. ெபா��$கடைலைய?� அ�ப�ேய. கைடசியாக 
" தி;, பாதா�கைள அைர$கலா�. சலி$க ேவ6�யதி/ைல. 
இ த அள�$� ஒ2 க� அ/ல� அத�� ச�� ேமேல ச3$கைர�ெபா� 
ேதைவ�ப��. எ/லா ெபா�கைள?� ேச3:� ஏல:M1 ேச3:� ெந*ைய 
உ2$கி$ெகா�� ல�� ப��:� ைவ$க��. 
 

மா@� �ைற : 
 

ேமேல ெசா�னவ�றி/ ரைவ$� பதி/ ஓ�C வ�:� அைர:�B ேச3$கலா�. 
ெபா��$கடைல$� பதி/ வ�:த பய:த�ப2�� அைர:�B ெச*யலா�. Nuts/ 
இன-��B ,ைவ இ2$��. மJதி நா� எ�ன சாமா� எ�:தா8� அத�� சம 
அள�$� ச�� ேமேல ச3$கைர�ெபா� ேச3$கலா�. இ�ப�B ெச*� ப1ள-வ��� 
வ2� �ழ ைதக>$�: த தா/ ,ைவ$� ,ைவ, ச:�$� ச:�. ேகாேகா ப�ட3 
அ/ல� �;5கி5 சா$ேல� ப�ட3 4ட ேச3:� ெச*யலா�.  
 

அ�:ததாக ெகாKச� பண$கார ல��கைள� பா3$கலா�.  
ல��/ எ�ன ஏ�ற:தா��? ஆமா�, இைத எ/ேலாரா8� ெச*ய "�யாேத, 

ெசல� ெகாKச� 4�த/ இைவகள-/ எ�பதா/ பண$கார வ3$க:தி/ 
வ2கி�றன இைவக1; 

 

10. >� ல	�: 
 

இ� ெகாKச� ;Bசான ல��. ெந*ய�/ தா� "#$க "#$க ெச*யA�. 
 

பா�ேப ரைவ ஒ2 க� எ�:� ஒ2 ப��B உ�� ேச3:� ெவ�ெவ��பான ந73 வ��� 
ெக��யாக� ப�ைசய��. கைடசிய�/ ைகய�/ ஒ�டாம/ வர ெகாKச� ெந* 
ைகய�/ தடவ�$ெகா6� ப�ைசயலா�. இ�ப�� ப�ைச தைத ஒ2 ஈர: �ண�ய�/ 
,�றி �ைற த� ெர6� மண� ேநர:�$� ஊற வ�ட��. 
 

ெர6� மண� ேநர� கழி:� மாைவ மJ6�� ைகயா/ அ#:தி அ#:தி�ப�ைசய 
மா� softஆக வ2�. இைத சி�னBசி�ன N;களாக இ�� ேமேல அ5க5ேக ஒ2 
forkஆ/ �:தி ெந*ய�/ ெபா;$க��. (ெபா;$க எLேளா ெந* ஆ�ேமா எ�� 
கவைல�படேவ6டா�. சி�னB சி�ன N;க1 எ�பதா/ ெகாKச� ெந*ய�ேலேய 
ெபா;$கலா�)Fork ெகா6� அ5க5ேக �:�வ� N; உ�பாம/ இ2$க. கர 
கரெவ�� ெபாறி?� இ த� N;க1.  
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ெபாறி:த N;கைள அ�ப�ேபா ைகயாேலேய ெநா�$கி$ெகா1ள��. இ�ப� 
ெநா�$கிய N; M1 எLவள� இ2$ேகா அேத அள� ச3$கைர�ெபா� ம��� 
ஏல:M1 ேச3:� ல�டாக ப��$க��. ெந*ய�ேலேய ெபா;:�1ேளா� எ�பதா/ 
மJ6�� ெந* வ�ட ேவ6டா�. ெரா�ப ேவ6�யவ3க>$� ம��ேம இைத ெச*� 
தர "�?�.  
 

Tips: இ த N; ல��கைள உதி3:� ெகாதி$�� பாலி/ ேபா�� இ�A� ெகாKச� 
ச3$கைர ேச3:தா/ இ�Cட�� N; பாயச� ெச*யலா�. ேமேல " தி; வ�:� 
ேச3$க\�. 
 

11. மலா. ல	�: 
 

இத�� ேதைவயான ெபா9	க� : 
 

பா/ ஒ2 லி�ட3,  

கா/ கிேலா பன 73,  

ெர6டைர க� ச3$கைர,  

உைட:� ெந*ய�/ ெபாறி:த " தி;: �6�க1,  

வாசைன$� ஏல:M1,  

வ6ண:�$� �5�ம�N. 
 

பன 73 கைடய�/ வா5கிய� எ�றா/ freezer/ ைவ$க�ப��2$��. அைத "தலி/ 
ப�ெரZ பன 7ராக மா�றேவ6��. அத�� Rடான த6ண7;/ பன 73 �6ட5கைள 
சிறி� ேநர� ேபா�� ைவ:தி2 தா/ அ� soft ஆ��. அைத ைகயா/ ந�� 
உதி3:�$ெகா1ள��. 
 

ஒ2 லி�ட3 பா8ட�, ேமேல ெசா�ன "ைறய�/ உதி3:த பன 7ைர ேச3:� 
அ��ப�/ ைவ:� அ��ப��:�வ�டாம/ கிளற��. ெகாKச� ெக��யான�� 
ச3$கைரைய?� ேச3:� வாணலிய�/ ஒ�டாம/ திர6� வ2�வைர கிளறA�. 
ப � ேபால திர6� வ2�ேபா� ஒ�றிர6டாக உைட:த வ�:த " தி;க1, 

�5�ம�N, ஏல:M1 எ/லா� ேச3:� கிளறேவ6��. ஒ�டாம/ வ த�� இற$கி 
த��/ ெகா�� ஆறவ�ட��. ப�ற� சி� உ26ைடகளாக உ2�� ைவ$க��. 
சா�ப�ட ,ைவயான ;B ல�� இ�. 
 


�%: 
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�/க � (ேராஜா�N இத�க>ட� ச3$கைர ேச3:� ெச*வ�) இ2 தா/ இ த 
உ26ைடகள-� ந�வ�/ ஒ2 CN� �/க � ைவ:� ெச*யலா�. �/க � 
எ�ப� ,ைவயான, அேத சமய� ஆேரா$கிய"� ேச3 த ஒ�� எ�பதா/ 
அைனவ2� வ�2��வ3. 
 

12. ராய� ல	� அ�ல2 ஒ%தி ல	�: 
 

ராஜா ராண�$� ெச*� த2� ல�டா இ�? எ�றா/ ந� வ 7��$� வ2� 
மனதி��க தவ3கைள$ கவர இைதB ெச*யலா�. ஒCதி ல�� எ�� ேப3 
ைவ�ப� ெபா2 ��. 
 

" தி; l� கிரா�, பாதா� ஒ2 ப�� எ�:� ெந*ய�/ க2காம/ வ�$க��. 
(ெந* அளவாக எ�$க\�).  
அ/ல� பாதாைம ெவ ந7;/ ேபா�� ேதாைல ந7$கிவ��� ெகாKச� நிழ/ 
உல3:தாக உல3:தி$ெகா1ள��.  
 

" தி;ைய?� பாதாைம?� தன-:தன-யாக வாணலிய�/ ெமா�ெமா��பாக 
வ�$க��. ச;யான பத:தி/ வ��ப� ,ைவைய அதிக;$கBெச*?�. மி$சிய�/ 
ப2��கைள� ேபா�� வ��� வ��� அ�:தா/(blitz) ச;யானப� மாவா��.  
 

அைர க� ரைவைய?� வாணலிய�/ க2காம/ ெபா�ன-றமாக வ�:�� 
ெபா�$க��. " தி; பாதா� ெபா�, ரைவ மா� ெர6�� எLவள� இ2$ேகா 
அேத அள� ச3$கைரைய ெபா�:� ஏல:M1 ேச3:� ெர6� CN� 
திரா�ைசைய ம��� ெந*ய�/ வ�:�B ேச3$க��. இன- ெந*ைய உ2$கி வ��� 
உ26ைட ப��$கேவ6�ய�தா�.  
 

இ� "#$க "#$க ெந*ய�ேலேய ெச*தா/ தா� ேப2$� அ3:த� இ2$��. 
நா� இ5ேக ெந* அள� ெசா/லவ�/ைல, ெந*ைய ெமா:தமாவ�8� கல$காம/ 
ெகாKச ெகாKசமாக ெந* ேச3:� ல�� ப��:தா/ மா� 4�த/, ெந* 4�த/ 
எ�ற த�� வரா�. 
 

13. Besan Rawa Laddu / கடைலமா0 ல	�: 
 

இ� ஒ2 வடஇ திய இன-��. இத�� ரைவேபால ெகாரெகாரெவ�� அைர:த 
கடைலமா�தா� ேவ6��. இ� கைடய�/ (coarse gram flour) கிைட$��. 
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இ/லாவ��டா/ மிஷின-/ ெசா/லி அைர:�$ெகா1ளலா�. Besan rawa எ�$�� 
அள�$� சம அள� ச3$கைர�ெபா� ேவ6��.  
இ� ெச*வ� ெகாKச� வ�:யாசமாக இ2$��. ெரா�ப� ெபா�ைம ேதைவ. 
 

அைர கிேலா besan ரவா எ�:�$ெகா6டா/ அைர கிேலா ச3$கைரைய 
ெபா�$க��. இ த அள�$� 200gm ெவ6ைண?� 200gm சாதா cooking oil� ேதைவ. 
"தலி/ எ6ெணைய?� ெவ6ைணைய?� கல � �ைற த R��/ ைவ:� 
உ2$க��. ெவ6ைண உ2கின�டேன besan ரைவைய$கல � ைவ$க��. இ த 
கலைவைய பாதியாக� ப�;:� ஒ2 பாதிைய ம��� ெரா�ப ெரா�ப� ைறTத 
த;ய(� (சி�மி�) ஒ9 மண( ேநர� வ� தா� மா� ெவA��. ெவ>�பா�� 
வைர வ�:த மாைவ எ�:� ைவ:த மா�ட� ைவ:�� பா3:தா/ கல3 
வ�:யாச� ெத;?�. இன- எ�:� ைவ:த மJதி பாதி ரைவைய?� அேத ேபால ஒ2 
மண� ேநர� நிதான:த7ய�/ வ�$க\�. இைத?� "�ன3 வ�:� ெவ>$க 
ைவ:த ரைவ?ட� compare ப6ண�� பா3:� அேத நிற:�$� எ�$க��. ( ேவேற 
ேவைல இ/ைலயா? எ�றா/ இைத� ப�:த�ட� மற �வ��� அ�:த recipe$� 
ேபா*வ��5க1) 

 

இ�ப�ெய/லா� கZட�ப�� ெவ>�பாக வ�:த மா�ட� ச3$கைர� ெபா�, 

ஏல$கா* ெபா�, ஜாதி$கா* ெபா�, வ�:த " தி; திராை_ எ/லா� ேச3:� 
உ26ைடயாக� ப��$க ேவ6�ய�தா�. "�னேமேய எ6ெண* ெவ6ெண* 
எ/லா� இ2�பதா/ உ2�ட வ2�. இ� ஒ2 Royal dish. 

 

14. ராக�தா% ல	�: 
 

அ� யாைர*யா அ� ராகLதாC? எ�கிற73களா? வட இ திய இன-��தா� இ���, 

ெபய;ேல ஒ��� �;யா�. இ� ஒ2 மகாராZ�;ய இன-��, ெகாKச� ரவா 
ல��வ�� improvisation எ�� ெசா/லலா�. பா� ைவ:� ரைவ ல�� ெச*வ� 
ேபால பல ெரசி�ப�$க1 இைணய:தி/ உ6�. இதி/ ெகாKச� ந�ம ஊ2 ச:� 
மா� ேபால ingredients இ2$��, அ�தா� வ�:யாச�.  
 

ஒ2 க� பாசி�ப2��, ஒ2 க� உ>:த�ப2��, ஒ2 க� ேகா�ைம, அைர க� ரைவ 
எ/லாவ�ைற?� தன-:தன-யாக வாசைனயாக வற�� வாணலிய�/ வ�:� 
மிஷின-/ த � மாவா$க��. (��C: ப2��க1 ரைவ எ/லா� வ 7��ேலேய 
மி$சிய�/ அைர:�வ�டலா�. ேகா�ைம மா� வ 7��/ உ1ளைதேய வ�:� 
ேச3:�$ெகா1ளலா�) மாவ�/ ஒ2 CN� ஏல:M1 ேச3:� ஒ2 ப�� 
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" தி;ைய?� சீவ� ேச3$க��. 
 

நா8 க� ச3$கைரய�/ ெர6� க� த6ண 73 வ��� பாகாக கா*Bச��. ெர�ைட 
க�ப� பா� (two string syrup)ேவ6��. பாகி/ மா�$கலைவைய Mவ�$கல � 
ெகாKச� ஆறிய�� ல�டாக உ2�� ைவ$க��.  
 
15. Snow Laddu: 
 

�ள-3 கால:தி/ ெச*வா3கேளா இைத? இ��� ேமேல ெசா�னப� ரவா ல��வ�� 
இ�ெனா2 variation தா�.  
கா/ கிேலா ேகாவா(unsweetened), கா/ கிேலா ரைவ, கா/ கிேலா ச3$கைர�ெபா�, 

ெர6� க� ேத5கா* �2வ/, வாசைன$� ஏல:M1, ெர6� அ/ல� <\ 
CN� ெந*. இ�தா� ேதைவயான ெபா2�க1. 
 

ச3$கைரைய ெபா�?5க1, ரைவைய?�, ேகாவாைவ?� 
ேத5கா*�Nைவ?� தன� தன�யாக வாணலிய�/ ஒ9 %>� ெந. வ��� 
வ�$க��. (ேகாவாைவ?� வ�:தா/ ெபா��ெபா�யாக ஆ��, இ� மா�ட� 
ச;யாக$கல$க ெரா�ப: ேதைவ). ரைவைய� ெபா�$கேவ6டா�, ந�� வ�:தாேல 
ேபா��.  
 

இ�ப� வ�:த ரைவ, ேத5கா* �2வ/, ேகாவா <�றிேனா�� ெபா�:த 
ச3$கைரைய ந�றாக$ கல � ல�டாக உ2�ட��. அ��ற� “க6ணா snow ல�� 
தி�ன ஆைசயா?” எ�� ேக�கலா�. 
 
16. Besan Laddu: 
 

கடைல மாவ�/ ைமR3 பா$ வாசைனய�/ ல�� ேவ\மா? இேதா கடைலமா� 
ல�� இ2$�. 
 

ஒ2 க� கடைலமாைவ "$கா/ க� ெந*ய�/ வாசைனயாக நிதான:த7ய�/ 
வ�$க��. மா� அ��ப��$க$4டா�, கா திவ�ட$4டா�. ந/ல வாசைன வ த�� 
அ��ைப நி�:தி ஒ2 த��/ ெகா�ட��. 
 

இ த ல�ைட >ரா ச3$கைர use ப6ண� ெச*வ� வழ$க�. அ� கிைட$காதவ3க1 
சாதா ச3$கைரைய உபேயாகி$கலா�. Nரா ச3$கைரைய வ 7��/ ெச*?� 
"ைறைய கீேழ �றி�ப�/ த �1ேள�. 
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ஒ�றைர க��$� ெகாKச� ேமேல அ/ல� ஒ�ேற"$கா/ க� ச3$கைரைய 
ெபா�:� ஏல:M>� ேச3:� வ�:த கடைலமாவ�/ ெகா��, வ�:�B சீவ�ய 
" தி; பாதா� �6ட5கைள?� ேச3:� உ26ைட ப��$க��. மாவ�/ "�ேப 
ெந* இ2�பதா/ மJ6�� ெந* ேச3$கேவ6டா�. Rடாக இ2$��ேபாேத 
எ/லாவ�ைற?� தயா3 ெச*�ைவ:�$ெகா6� ல�� ப��:�வ�டலா�. 
 


�%: இ த ல�ைட?� உதி3:� ெகாதி$�� பாலி/ கல$க ,ைவயான பாயச� 
தயா3. 
 

றி��: இ6ேக ஒ�ைற8 ெசா�லிேய ஆகேவ4��. >ரா 
ச1�கைர/நா	�8ச1�கைர எ�� எ� பா	
 வா6வா1க�. அ2 ஏேதா 
உட��� ந�ல2 ேபாலி9� எ�� நிைன ேத�. அைத எ6ேக வா6வ2, 

அ�ல2 வ ;	
� எ�ப
8 ெச.வ2 எ�� ஒ��� ெத�யா2. இ�ேபா >ரா 
ச1�கைர எ�ப
 வ ;	
ேலேய தயா1 ெச.வ2 எ�� பா1 2�ெகா4ேட�. 
அைதH� ெசா�லிவ(�கிேற�. 
N] க� ச1�கைரய(� ஒ9 க� ந;1 ேச1 2 அ��ப(� ஏ@ற]�. அ2 
ெகாதி�க  2ட6� ேபா2 அதி� ஒ9 %>� பா� ேச1 தா� அதிM�ள 
அF� gைர 2 வT2வ(��. அF�ைக ந;�கிவ(	� ந�ல ெக	
� 
க�ப(�பாகாக ைவ 2 அதி� ஒ9 %>� ெந. ேச1 2 அ��ைப வ(	� இற�கி 
ைக வ(டாம� கிளறி�ெகா4ேட இ9�க...ஆற ஆற ச1�கைர ம̀4�� crystalize 

ஆ�. இ2தா� >ரா ச1�கைர. இ2 வ( யாசமான /ைவ த9மா�. கடைல மா0 
ல	�, ேபடா ேபா�றைவ ெச.ய வட இTதியாவ(� இைத தா� use 

ப4]வா1களா�. சாதா ச1�கைர�� >ரா ச1�கைர�� எ�ன 
வ( யாச�னா சாதா ச1�கைர திறT2 ைவ தா� க	
 த	��. இதி� water absorb 

ஆகா2. ேசா, ேமேல ெசா�ன recipes� கடைலமா0 ேபா	� ெச.H� ேபச� 
ல	�� இ�ப
 >ரா ச1�கைர ெச.2 use ப4ண(� பா1�கலா�. 
 
 

ச;, பண$கார ல�� எ�� ஒ�� இ2 தா/ ஏைழ ல�� ஒ�� இ2$க\ேம? 

இ2$�... இ2$�... இைத ஏைழ ல�� எ�� இள�பமாக பா3$க ேவ6டா�, ச:தி/ 
பண$கார ல��தா� இ�. 
 
 
 

17. ெபா	��கடைல மா0 ல	�: 
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ெபா��$கடைல மா� உ26ைடைய ல�� எ�பாேன�? ரவா ல�� எ�றா8� 
ரைவ உ26ைட எ�றா8� ஒ��தாேன? அ�ேபால:தா�. 
 

இ� வ 7��/ எ�ேபா�� இ2$�� ஒ2 சாதாரண ெபா21 ெகா6� இ�Cட�� 
ஆக தயா;:�வ�ட$4�ய�. 
ெபா��$கடைலைய ேலசாக வாணலிய�/ �ர�� மி$சிய�/ அைர:� சலி$க��. 
மா� உ1ள அள�$� சமமாக ச3$கைர ெபா� ேச3:� ெந* உ2$கிB ேச3:� 
உ26ைட ப��$கலா�. 
 
variations: 
 

ச3$கைர$� பதி/ ெவ/ல� ெபா�:�B ேச3�ப� ஒ2 வைக. 
ெபா��$கடைல மா�ட� சம அள� பா/ ப�ட3 ேச3:� ெச*தா/ ,ைவ 
இ�A� 4��. 
 


�%: இ த ெபா��$கடைல மா� ல�ைட உதி3:� ச�பா:தி ெச*?� ேபா� 
மா� உ26ைட$�1 ைவ:� <�, மJ6�� இ�� ச�பா:திகளாகB ெச*யலா�. 
இ� �ழ ைதக1 வ�2��� ச:தான ஒ2 உணவா��. 
 

18. ெபா�மா ல	�: 
 

இ��� வ 7��/ எள-ைமயா தயா3 ெச*ய$4�ய�. �#5கல;சிைய வாணலிய�/ 
ந�� ெபா;?�ப� (அ;சி ெவ1ைள ெவேளெர�� ஆ�� வைர) வ�:� மி$சிய�/ 
அைர$க��. இ� வயதி/ ெப;யவ3க1 எள-தி/ ஜ7ரணமாக சா�ப��� கKசி$கான 
மா�. இ த மாைவ நிைறய அளவ�/ ெச*வதானா/ மிஷின-/ த � அைர$கலா�. 
இ�ப� மா� ெச*� ைவ:�$ெகா6டா/ ேதைவ�ப��ேபா� ல��� ெச*யலா�. 
ெபா; அ;சிமாவ�/ இன-��$�:த� த அள� ெவ/ல:ைத M1 ெச*� ேபா�� 
ேமேல ெந*ைய உ2$கி வ���� ப�சிற��. ல�டாக� ப��$க ேதைவயான ந73 
அ/ல� பாைல ெதள-:� ப��$கலா�. உடA$�ட� ெசலவழி:�வ�டேவ6�� 
இைத. வாசைனய�/ இ� கிற5க�$��. 
 

19. இ
 த மா0 ல	�: 
 

இ� பைழய பைழய கால:திய ஒ2 இன-��. ேவ3$கடைலைய ச;யான பத:�$� 
வ�$க��. வ�:� ேதா/ ந7$கிய ப�� சம அள� ெவ/ல�ெபா�?ட� க/8ரலி/ 
இ�:� ைவ$க��. இ த கடைலய�/ உ1ள எ6ெண* உ26ைட ப��$க� 
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ேபா�மான�. ஏல:M1 ேச3$க�� அவசியமி/ைல. கடைலைய ரைவ ேபால 
இ��ப�தா� இதி/ சிற��. 
 


�%: இைத பைழய கால:திய இன-�� எ�� ஒ�$கிவ�ட ேவ6டா�. இைத 
ேம$க� ெச*� மாட3� ஆ$கினா/ �ழ ைதக1 “க6ேட� க6ேட�” எ�� 
சா�ப���ப� ெச*�வ�டலா�.  
ெகாKச� choco chips ஐ உ2$கி இ த உ26ைடகைள அதி/ �ர�� ைவ:தா/ 
Homemade Snickers Ball எ�� நாம கரண� ெச*� தரலா�. 
 

இ�ெனா2 ச:தான, அேத சமய� ெசலவ�/லாத ல�� உ6�. அத�$� சிமிழி 
உ26ைட எ�� ெபய3. 
 

20. சிமிழி உ94ைட: 
 

க9�� எ�ைள ,:த�ப�:தி வாணலிய�/ பட படெவ�� வ�$க��. வ�:த 
எ1>ட� சம அள� ெவ/ல:ைத ெபா�யாகB ேச3:� மி$சிய�/ அ/ல� 
க/8ரலி/ இ�$க��. இதAட� ஏல:M1 ேச3:� உ26ைடயாக ப��$கலா�. 
இதி8� எ6ெண* உ1ள� எ�பதா/ ெந*$� அவசியேமய�/ைல. 
 

21. ேதசி க%க% (Desi Khaskhas Laddu) ல	�: 
 

இ� ெரா�ப�� எள-ைமயான அேத சமய� ச:தான ல��. கசகசாைவ 
�ழ ைதக>$� த தா/ உட�� ப��$�� எ�பா3க1. வள2� ெப6 
�ழ ைதக>$� அதி"$கிய� இ�. கசகசாைவ அதிகள� ேச3�ப� ேபாைத 
உ6டா$கிவ��� எ�பதா/ அைத அ�$க� ெச*யாம/ once in a way ெச*யலா�.  
 

ஒ2 க� கசகசாைவ த6ண7;/ ேபா�� ைவ:தா/ க/ ம6 ��ைபக1 இ2 தா/ 
அ�ய�/ த5கிவ���. இைத U வ�க��ய�/ வ�க��$ெகா6� Rடான 
வாணலிய�/ ேபாட படபடெவ�� ெபாறி?�. அைத எ�:�வ��� அேத 
வாணலிய�/ ஒ2 க� ெவ1ைள எ1ைள?� ேபா�� படபடெவ�� ெபா;$க��. 
ெர6ைட?� மி$சிய�/ ஒ2 CN� ,$��ெபா� ேச3:�� ெபா�:�, அேத அள� 
ெவ/ல:Mைள?� ேச3:� ஒ2 CN� ெந* வ��� ல�டாக� ப��$க��. 
 

கசகசா ேச3�ப� ேத5கா* ேச3:த� ேபால இ2$��. கசகசா, எ1 ெர6�8� 
உ1ள எ6ெண* உ26ைட ப��$க� ேபா�மானதா* இ2$��. ஒ2 வாசைன$� 
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தா� ெந* ேச3�ப�. ,$��ெபா� ேச3�ப�தா� இத� கிராமJய மண:�$�$ 
காரண�. 
 

ேநாKசானாக இ2$�� �ழ ைதக>$� அவசிய� தர ேவ6�ய எள-ைமயான 
ல�� இ�.  
 


�%:  
வ�2�ப�னா/ ஒ2 ப�� பாதா� ப2�ைப?� வ�:� ேச3$கலா�. கசகசா�$�� 
பாதா"$�� ந�றாக ஒ:��ேபா��. பாதாைம ஊறைவ:� ேதா8;:� வ�:� 
அைர$கேவ6�ய� அவசிய�.  
. 

22. ேகா2ைம ெவ�ல ல	�: 
 

இ� இ�ெனா2 எள-ைமயான ல�� இ2$�. இ� �ஜரா:தி ெடலிகசி(Delicacy)யான 
sukhdi ெச*?� "ைறய�ேலேய ெச*ய�ப�வ�. தமி��ப�ேறாட ேகா2ைம ெவ�ல 
ல	� எ�� ெபய3 ெகா6�1ள�. 
 

இ� ெச*ய ஒ2 க� ெபா�:த ெவ/ல� ேதைவ. "தலிேலேய ெவ/ல:ைத 
ெகாKச� 4ட க��ய��றி கார� �2வ�ய�/ �2வ� ஒ2 க� அள�$� அள � 
ெகா1ள��. இ�� கிைட$�� ெவ/ல:தி/ வ�த வ�தமான ��ைபக1 உ6�. 
organic ெவ/ல� கிைட:தா/ வா5கி உபேயாகி?5க1. அ/ல� �2வ�ய 
ெவ/ல:ைத ைகயா/ ந,$கி ந,$கி� பா3:� க/ ம6 ந7$கிைவ$க��. 
 

ஒ2 க� ேகா�ைம மாைவ கா/ க� ெந* (அ/ல� அத�� ேமேல ஒ2 CN� 
ெந* ேச3$கலா�) வ��� க2காம/ அேத சமய� நிற� ெபா�ன-ற:�$� வ2� 
அள� வ�$க��. வ�ப�ட�� ஒ2 CN� ேத5கா* N அ/ல� ஒ2 CN� 
கசகசா (இ� ேவ6டா� எ�றா/ வ�டலா�) ேச3:� ஏல:M>� ேச3:� அ��ைப 
அைண:�வ��� உடேனேய ெவ/ல�ெபா�ைய?� ேச3:� ைகவ�டாம/ கிளற��. 
ெவ/ல� உ2கி மா�ட� கல � ெகா6ட�� ைகய�/ ெந* ெதா��$ெகா6� 
உ26ைட ப��$க��. ெந*ய�/ உ1ள ஈர�பத�தா� ெவ/ல:�$��. அ��ைப 
அைண:�வ��� ெச*வ� ெவ/ல� இ�கி�ேபாவைத த�$��. ச:தான 
,ைவயான ல�� தயா3. 
 
 

23. ேசமியா ல	�: 
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ரைவ ல�� ேபாலேவதா� இ���. ஒ2 க� ேசமியாைவ ெந*ய�/ ெபா�ன-றமாக 
வ�$க�� அ/ல� வ�:த ேசமியாைவ உபேயாகி$க��. ேசமியாைவ மி$சிய�/ 
ைநசாக� ெபா�:�$ெகா6�, ஒ�றைர க� ச3$கைரைய?� ெபா�:�B ேச3:� 
அதி/ ஏல:M1, வ�:த " தி;:�6�க1 கல � உ2$கின ெந*?� ேச3:� 
ல�டாக உ26ைட ப��$க��. 
 

24. அவ� ல	�: 
 

ெர6� க� அவைல ந�றாகB ,:த� ெச*� வாணலிய�/ ெபா;$க��. ெக�� 
அவைல வ�ட ேலசான இைல அவ/ ெபC�. க2$காம/ ெபா;$க ேவ6�ய� 
"$கிய�. இதAட� ஒ2 க� ேத5கா* �2வைல?� வாணலிய�/ ஈர� ேபாக 
வ�:� மி$சிய�/ அைர$க��. அவ/, ேத5கா* அைர:த� எLவள� இ2$ேகா 
அேத அள� ச3$கைர� ெபா�?� ஏல�ெபா�?� ேச3:� கல �ெகா6� அதி/ 
" தி;ைய?� வ�:�B ேச3:� ல�� ப��$�� பத� வ2�வைர உ2$கின ெந* 
ேச3:� ல�� ப��$க��. அதிக� ெந* ேதைவ�படா� எ�ப� இத� சிற��. 
 

25. ஓ	% ல	�:  
 

அவலி/ ல�� ெச*ேதா� எ�றா/ ஓ�Cஸி/ ெச*ய மா�ேடாமா நா�?  

 

இ த ஓ�C ல�� ச3$கைரைய வ�ட ெவ/ல:�ட� ெச*தா/ ,ைவ 
4�தலாய�2$��. 
 

ஒ2 க� Rolled oats (Rolled oats எ�ப� பா3லி அ;சிைய ச�ைபயாக ந,$கிய� 
ேபாலி2$��, இ� மி$சிய�/ ெபா�$க வசதி எ�பதா/ இதி/ ெச*யலா�) எ�:�, 

வற�� வாணலிய�/ சிவ$காம/ க2காம/ வ�$க��. ந/ல R� வ த�� 
,வ��B off ெச*� ெகாKச ேநர� அ�ப�ேய ைவ:தா/ ேபா��. மி$சிய�/ ரைவ 
ேபால ெபா�$க��. 
 

ஒ2 <� ேத5காைய �2வ� அதAட� ெர6� ப5� ெவ/ல:ைத சீவ�$கல � 
ெகா#$க�ைட Nரண� ெச*வ� ேபால வாணலிய�/ ஒ2 CN� ெந* வ��� 
கிளறினா/ ெவ/ல� ேத5கா* N�ட� கல �ெகா1>�. ஏல$கா* ெபா� ேச3:� 
இ த oats ரைவைய?� ெகா�� கிளற��. கலைவ ெக��யானா/ ஓ�C 
ேச3�பைத நி�:திவ�டலா�. ெகாKச� ஆறிய�� ஒ2 CN� ெந* வ���� 
ப�ைச � உ2�� ைவ$க��. இ� ெகாKச� sticky ல��. ேத5கா* ல�� ேபாலேவ 
taste த2�. 
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26. இ�%ட�	 ஓ	% ல	�: 
 

ேமேல ெசா�ன� ேபால Rolled oats எ�$காம/ இ�Cட�� 4கி5 ஓ�C எ�:� 
அைத வாணலிய�/ வாசைனயாக வ�$க��. க2காம/ எ�:� ைவ$க��. 
இதAட� சம அள� " தி;, பாதா�, ப�Cதா ேபா�ற ப2��கைள கல � எ�:� 
அவ�ைற?� வாணலிய�/ வ�:� ஓ�C உட� மி$சிய�/ coarseஆக 
ெபா�$க\�. இ த ெபா� எ தள� இ2$ேகா அேத அள� ச3$கைரேயா, அ/ல� 
ச3$கைர ேவ6டா� எ�றா/ ெவ/ல�ெபா�ேயா ேச3:� ஏல:M>ட� கல � 
ைவ$க��. ேமேல ெந* கா*Bசி$ெகா�� உ26ைட ப��$கலா�. ச3$கைர 
ேச3:தா/ ெந* ெகாKச� ப��$��. ெவ/ல� ேச3:தா/ அதி81ள moistureேர 
ெந* அளைவ கண�சமாக �ைற:�வ���. இ��� breakfast bar ேபால ஒ2 
ச:�ண�. 
 

27. ஜ�வ�சி ேசமியா ல	�: 
 

ஒ2 க� ஜLவ;சி எ�றா/ ஒ2 க� ேசமியா ேதைவ. ச3$கைர ெர6� க�. 
(ச3$கைர அதிக� எ�பவ3க1 ஒ2 கா/ க� �ைற:�$ ெகா1ளலா�). 
 

ேசமியா வ�:த� எ�றா/ ஓேக. வ�$காத ேசமியா எ�றா/ அைர CN� ெந* 
வ��� (ேசமியா ேம/ ெந* ஒ2 ேகா� ெகா�:த மாதி; இ2 தா/ 
ேபா��) வாசைன வ2� வைர வ�:� ஆறவ�ட��. அேத வாணலிய�/ 
ஜLவ;சிைய� ேபா�� ேலசாக கிளறினா/ pop ஆ��. pop ஆன�� அ��ைப 
நி�:தி அ�ப�ேய ஆற வ�ட��. ஜLவ;சி transparent varietyயாக பா3:� வா5கினா/ 
ந/ல�. 
 

இன- ஜLவ;சி, ேசமியா ெர6ைட?� மி$சிய�/ ெபா�:�$ ெகா6� ெபா�:த 
ச3$கைர?� ேச3:� �வ�:� ைவ:�$ெகா6� ந�வ�/ ஒ2 �ழி ேபால ெச*� 
அதி/ ஏல�ெபா� ேபா�� உ2$கிய Rடான ெந*ைய அத� ேமேல வ�ட, ஏல:M1 
ெபா; � ந/ல மண:�ட� இ2$��. வ�:த " தி; திராை_ைய?� கல � 
உ26ைட ப��$க��. 
 


�%: இைத?� உதி3:� ெகாதி$�� பாலி/ கல$க இ�Cட�� பாயச� ஆ��. 
 

28. ப2க�மா ல	� ேபாலேவ இ9�� ச�பா தி ல	�: 
 



 

www.penmai.com  271 

 

KASRI66’s @ Chitra’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

இ� ெத85கானாவ�/ �3காZடமிய�� ேபா� ப�$க�மா (Bathukamma) எ�ற 
N$களா/ அல5க;:� ெகா6டாட�ப�� ஒ2 ப6�ைகய�� ேபா� 
ெச*ய�ப�வ� எ�� அ5ேக இ2 தேபா� ெத; �ெகா6ட ஒ��. 
 

ேகா�ைம மாவ�/ ச�பா:தி ேபால கரகர�பாக ெச*�ெகா6� அைத ெபா�:� 
நா��Bச3$கைர�ெபா�?ட� ல�� ேபால ெச*ய�ப�� எ�� 
ேக1வ��ப��2$கிேற�. N; ல��$� ெபா;�ப� ேபாலி/லாம/ ச�பா:தி 
ேபாலேவ ெம/லியதாக இ�� தவாவ�/ வா�� ெச*வா3களா�. இத� ச;யான 
"ைற ெத;யவ�/ைல ஆனா/ மJ த ச�பா:தி ெகா6� இைத ெச*யலா�. 
 

மJ த ச�பா:திக1 (ஒ2 நா1 பைழயதாக கா* � ேபானதாக இ2�ப� நல�) 
இ2 தா/ �6� �6டாக ப�*:� வாணலிய�/ ெந* வ��� ெபாறி:தா3 ேபால 
எ�$க\�. அ/ல� oven/ bake ெச*தா/ கரகர�பா��. இைத� ெபா�:� அ த 
ெபா� உ1ள அள�$� ெவ/ல:ைத?� ெபா�:�$கல � ஏல:M1 ேச3:� 
ெந*ய�/ வ�:த " தி;: �6�க>ட� உ26ைட ப��$கலா�. 
 

இ5கி2 � ெகாKச� ஆேரா�கிய ல	�கைள� பா3$கலா�. 
 

29. ச 2மா0 ல	�: 
 

ச:�மாவ�/ கKசி ெச*தா/ பல �ழ ைதக>� வ�2��வதி/ைல. அைதேய 
ல�டாக ெச*� த தா/ சா�ப��வா3க1. ெப6க>$�� இ� ந/ல ஒ2 alternate. 

அைத எ�ப� ெச*வ� எ�� பா3�ேபாமா? 

 

ஒ2 க� ச:�மாைவ (வ 7��/ ெச*த மா� இ2 தா/ ெரா�ப ந/ல�, 

இ/லாதவ3க>$� ம�னா ச:�மா� இ2$கேவ இ2$�) வாணலிய�/ ஒ2 
ேடப�1CN� ெந* வ��� க2காம/ வாசைன வ2�ப� வ�$க��. ெந* 
ப:தாவ��டா/ இ�A� ஒ2 ேடப�1CN� ெந* ேச3$கலா�. வ�:த மாைவ ஒ2 
த��/ பர:தி ஆறவ�ட��. இ:�ட� கா/ க� பா/ ப�ட2� "$கா/ க� 
ெபா�:த ச3$கைர?� ேச3:� கல$க��. இதி/ ஏல�ெபா� (ஏ�ெகனேவ கைடய�/ 
வா5கிய மாவ�/ இ2 தா/ வ���வ�டலா�) ேச3:� ைவ$க��.  
 

இ�A� ஒ2 CN� ெந*ைய உ2$கி அதி/ உைட:த " தி;, பாதா�, 

திராை_கைள ெபாறி:� மா�ட� ேச3:� ைகயா/ ந�� கல$க��. இன- அைர 
க� ெந*ைய R� வர$ கா*Bசி, மாவ�/ உ26ைட ப��$�� வ2� அள� ஒ2 
ஓரமாக வ��� உ26ைட ப��$க��. ெந* அதிக� ேவ6டா� எ�றா/ பா/ 
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ெதள-:�� ப��$கலா�. ஆனா/ பா/ இ2�பதா/ இைத அதிக நா�க1 ைவ$காம/ 
சா�ப��வேத நல�. 
 

(
�%: ேமேல ெசா�ன "ைறய�/ பா/ ப�ட3 வ�2�பாதவ3க1 மா� எ�$�� 
அள�$� சமஅள� ச3$கைர ெபா� ேச3:� வ�:த nuts� கல � ைவ$கலா�. 
இைத$ கல � ைவ:�$ெகா6டா/ ேதைவ�ப��ேபா� இதி/ ெந* கா*Bசி 
வ��� உ26ைட ப��:� ைவ$கலா�. அ/ல� ெந* ேவ6டா� எ�பவ3க>$� 
ேவ6��ேபா� பா/ ம��� ெதள-:� ல�டாக ெச*� தரலா�. கKசி 
ேபாடேவ6�� எ�றா8� இைத அ�ப�ேய கKசியாக கா*Bசிவ�டலா�.)  
 

30. ச 2மா0 ெவ�ல ல	�: 
 

ஒ2 ப�� ெவ1ைள எ1ைள வற�� வாணலிய�/ வ�:�� ெபா�$க��. ஒ2 க� 
ச:� மாைவ வற�� வாணலிய�/ க2காம/ வ�$க��. எ1 ெபா�ைய?� 
வ�:த ச:�மாைவ?� கல � ஏல:M1 ேச3:� சம அள� ெவ/ல:M1 ேச3:� 
கல � ெகாKசமாக ெந* கா*Bசி வ��� ல�� ப��$கலா�. 
 

31. ேகா2ைம மா0 ல	�: 
 

ஒ2 க� ேகா�ைம மா� எ�றா/ ஒ2 க� ச3$கைர?� அைர க� ெந*?� 
ேதைவ. ேகா�ைமைய ெவய�லி/ காய ைவ:� மிஷின-/ த � மாவா$க��. 
இைத சலி$காம/ தவ��ட� ெச*வ� ஆேரா$கியமான�. வ�2�பாவ��டா/ 
சலி:�$ெகா1>5க1 அ/ல� கைடய�/ கிைட$�� மாைவேய உபேயாகி?5க1. 
 

ச3$கைரைய ெபா�$க��. ெகா�$க�ப�ட அள� ெந*ய�/ பாதிைய வாணலிய�/ 
வ��� ேகா�ைம மாைவ வாசைன வ2�ப� வ�:� ஒ2 த��/ பரவலாக$ 
ெகா�ட��. ெகாKச� ஆறிய�� ெபா�:த ச3$கைர வாசைன$� ஏல:M1 ேச3:� 
மJத"1ள ெந*ைய கா*Bசி$ெகா�� உ26ைட ப��$க��.  
(��C: மா�ட� பா/ ப�ட3 ேச3$கலா�. ெந* அதிக� ேவ6டா� எ�றா/ ந�, 

universal rule ப� பாைல: ெதள-:�� ப�ைசயலா�) 
 

32. Peanut Wheat ல	�: 
 

ேகா�ைமைய?� ேவ3$கடைலைய?� தலா ஒ2 க� எ�:� வாணலிய�/ 
தன-:தன-யாக வ�$க��. ேகா�ைம வாசைனயாக வ�படA�, ேவ3$கடைல 
ேதா/ கழ6� வர\� எ�ப�தா� கண$�. ஆறிய�� ேவ3கடைலய�� ேதாைல 
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ந7$கி ,:த� ெச*ய��.  
 

இன- ேகா�ைமைய?� கடைலைய?� மிஷின-/ மாவாக தி;$க��. இ த மாவ�� 
அள�$� ெர6� ப5� ச3$கைரைய ெபா�:�B ேச3:� வாசைன$� ஏல:M1, 

பBைச$ க�Nர� ேச3:� ெந* கா*Bசி$ ெகா�� உ26ைட ப��$க��. 
 

றி��: ேவ3$கடைல இ2�பதா/ இ த ல���$� " தி; வ�:� ேச3�ப� 
ச;யாக வரா�. ச3$கைர?� அதிக� இ2�பதா/ பா/ ப�ட2� ச; வரா�. 
ேவ3$கடைலய�ேலேய எ6ெண* உ1ளதா/ ெந*?� அதிக� ேதைவ�படா� 
எ�ப� இத� சிற��. 
 

33. பய த�ப9�� ல	�: 
 

பாசி�ப2�� ஒ2 க� எ�:� வற�டாக வாணலிய�/ சிவ$க வ�:� மி$சிய�/ 
ெபா�$க��. சலி:� சலி:� மJ6�� அைர:தா/ வ 7��ேலேய ெபா�$கலா�. 
இ த மா� உ1ள அள�$� ெர6� ப5� ச3$கைர (ெரா�ப Cவ 7� அதிக� எ�� 
ேதா�றினா/ ச3$கைரைய ஒ�றைர ப5� எ�� �ைற$கலா�) ெபா�:� 4டேவ 
பBைச க�Nர�, ஏல�ெபா� எ/லா� ேச3:� ெபா�:� மா�ட� கல$க��. இதி/ 
ெந*ய�/ வ�:த " தி; �6�கைள கல � பா/ வ��� ல��களாக ப��$க��.  
 

இதAட� பா/ ப�ட3 எ��� ேச3$காம/ ெச*தா/ ப2�� வாசைன?ட� 
இ2$��. ச:தான அேத சமய� ெசல� இ/லாத ல�� இ�. 
 

34. உAT2மா ல	� அ�ல2 /�I4டM: 
 

ஆ திராவ�� பார�ப;ய இன-�� இ�. இ� இ/லாம/ ஒ2 ப6�ைகேய இ2$கா� 
அ5ேக. சீம த� ேபா�ற வ�ழா$கள-/ இ� அவசிய� இ2$��. ெப6க>$� 
இ��� பல� கிைட$க இைத அ5ேக அ�$க� வ�2�ப� சா�ப��வா3க1. 
 

ஒ2 க� உ> ைத வற�டாக வாணலிய�/ சிவ$க வ�$க��. வ�:த உ> ைத 
ைநசாக ெபா�$க��. இதி/ சம அள� ச3$கைரைய ெபா�:�$ கல � ,$�ெபா� 
ஏல�ெபா� ேச3:� ெந*ைய உ2$கி வ��� ல�டாக� ப��$கேவ6�ய�தா�. 
,$�ெபா� ேச3�ப� வா*� ஏ�படாம/ த�$��. 
 

இைதேய ச3$கைர$� பதி/ ெவ/ல�ெபா� ேச3:�� ெச*யலா�. அ��� 
வ�:தியாசமான ,ைவ?ட� ச:தானதா?� இ2$��. 
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35. Mystery Laddu : 
 

அட! ேபைர�ப�B,�� ��சா இ2$ேக�A ஏமா த75களா? ந�ம ெபா;வ�ள5கா* 
உ26ைட(ெபா21 வ�ள5கா உ26ைட)ைய:தா5க ெசா�ேன�. ந�ம பார�ப;ய 
உணவான இைத வ�டலாமா? 

 

ேகா�ைம – ஒ2 க� 

�#5க;சி – ஒ2 க� 

கடைல�ப2�� – அைர க� 

பாசி�ப2�� – அைர க� 

உ>:த�ப2�� – கா/ க�  

பா3லி – கா/ க� 

ஜLவ;சி - கா/ க�  

,$��ெபா� - ஒ2 ேடப�1CN� 

ஏல�ெபா� – அைர CN�  

பா� ெவ/ல� ஒ2 கிேலா. 
 

ேகா�ைம, அரசி, <�� ப2��க1, பா3லி, ஜLவ;சி எ/லாவ�ைற?� 
தன-:தன-யாக வாணலிய�/ வாசைனயாக வ�:�$ெகா1ள��. வ�:தவ�ைற 
மிஷின-/ த � மாவாக தி;:�$ெகா1>5க1. அைர:� வ த மாைவ ஆறவ��� 
அதAட� ,$��ெபா�ைய?� ஏல�ெபா�ைய?� கல � ைவ?5க1. 
 

இன- ஒ2 கிேலா பா� ெவ/ல:ைத ெமா:தமாக பா� கா*Bசாம/ பாதி ம��� 
எ�:� ெக���பா� கா*Bசி மாவ�/ ஒ2 ஓரமாக ஊ�றி ைக ெபா�$�� R��/ 
உ2�ட��. பா� ெக��யானா/ மJ6�� அ��ப�/ ஏ�றி இள$கி$ெகா1ளலா�. 
 

எ/லாவ�ைற?� உ2��ய�� மJ6�� அ�:த பாதி ெவ/ல:ைத ெக��யாக 
பா� கா*Bசி உ2�ட��. இ�ப� ெச*?� ேபா� தவேற வரா�. இ த உ26ைட 
Rடாக இ2$��ேபா�தா� உ2�ட வ2�. ஆறினா/ க/லாக ஆகிவ���. 
ெபா;வ�ள5கா உ26ைடைய அ�மிய�/ ைவ:� உைட:�:தா� சா�ப�ட "�?�, 

அ�தா� ச;யாக வ தத� அறி�றி. எLவள� நா1 ஆனா8� ெகடா�. 
 

பைழய கால:தி/ இ�ப� ெபா;வ�ள5கா உ26ைட ெச*� எ�:�$ெகா6� 
நட ேத காசி$�� ேபாவா3களா�. வழிய�/ சா�பா��$� பதி/ இ�ப� ச:� மா� 
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உ26ைட சா�ப���வ��� நட�பா3களா�. 
 
 

36. Leftover Laddu எ�கிற ேசா�ேபறி உ94ைட: 
 

இ� எ�னடா ��சா இ2$�?.... எ/லா� ப�Bசா �;K,��. 
 

ேமேல ெசா�ன "ைற�ப� மா� அைர:�B ெச*வெத/லா� "�யா� எ�றா/ 
நா� ெச*?� "ைறய�/ இைத �ைர ப6ண�� பா25கேள�. 
 

எ5க1 வ 7��/ q ெஜய தி எ�கிற ேகா�லாZடமி$� �ைற த ப_� இ2ப� 
இன-��, கார வைகக1 ெச*வ� வழ$க�. மா� அைர�ப� எ�ப� மி$சிய�/தா�. 
அ�ப� அைர$�� ேபா�, எ/லா வைக "�$�$�� use ஆ�� எ�� உ> ைத 
வ�:� அைர:� ைவ�ேப�. ைக "�$�, "1> ேத��ழ/, த�ைட, 

சீைடவைகக1 எ/லாவ��$�� ேபாக உ> � மா� மJ �வ���. சாதாரணமாக 
இ�ப� மJ தைத இ�லி மிளகா*�ெபா�ய�/ கல�பா3க1. நா� இ�ப� 
ெச*�வ��ேவ�. 
 

மJ த உ> � மா� ஏ�ெகெனேவ வ�ப��2$�� எ�பதா/ அைத வ���வ���, 

ெகாKச� அ;சிமா�, ெகாKச� ேகா�ைம மா�, ெகாKச� ெபா��$கடைலமா�, 

திைண மா� இ�ப� எ/லா மாைவ?� வாசைன வ2�ப� வ�:� ஏல�ெபா�, 

,$��ெபா� எ/லா� ேச3:� பா� கா*Bசி$ெகா�� உ26ைட ப���ேப�. அ� 
நிஜமாேவ எ�ென�ன ேபா��2$ேக� எ�� க6�ப��$க "�யாத அள� 
இ2$��. ஒ2 "ைற ெவ/லBசீைட க/ ேபால ஆகி அைத எ�ன ெச*வ� 
எ�ேற �;யைல. அைத?� அ�மிய�/ ைவ:� ந,$கி மி$சிய�/ ெபா�:� ெகாKச 
ேநர� ஆவ�ய�/ ைவ:� இ த மJ த மா�க>ட� ேபா�� உ26ைட 
ப��:�வ��ேட�. நிஜமாேவ ெபா21 வ�ள5கவ�/ைல யா2$��. 
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37. திைண ல	�: 
 

 

 

 

திைண அ;சிைய வற�டாக வாணலிய�/ வ�:� அைர$க��. அ/ல� திைண 
மா� கைடகள-/ கிைட�பேத ேபா��. திைண மா� எ�$�� அள�$� 
ச3$கைர?� எ�:� ெபா�$க��. அேத அள� ெந*?� ேவ6�ய�2$��.  
 

"தலி/ பாதி ெந*ைய வ��� திைண மாைவ வாசைன வ2�வைர மணமாக 
வ�$க��. இதி/ ச3$கைர� ெபா�?� ேச3:� ஏல:M1, பBைச க�Nர� ேச3:� 
மJதி ெந*ைய கா*Bசி$ெகா�� ல�டாக ப��:� ைவ$க��. 
 

Variations: ச3$கைர$� பதி/ ெவ/ல� ேச3:� திைண ெவ/ல ல�டாக 
ப��$கலா�. 
 

38. க�� மா0 ல	�: 
 

ேமேல ெசா�ன "ைறய�ேலேய க�� மாவ�8� ல�� ெச*யலா�. க�� மாைவ 
ெந*ய�/ மணமாக வ�:�$ெகா6� அதி/ ச3$கைர$� பதி/ ெவ/ல:ைத சம 
அளவ�/ ெபா�:�$ கல � வாசைன$� ஏல:M1 ேச3:� ெந* ெகாKச� 
கா*Bசி$ெகா�� உ26ைட ப��$க��. 
 

39. ராகி மா0 ல	�: 
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அைர க� ராகி மா�� அைர க� ேகா�ைம மா�� ேதைவ இத��.  
கா/ க� ெந*ய�/ " தி;: �6ட5கைள வ�:� எ�$க��. அேத ெந*ய�/ 
ெர6� மா�கைள?� ேபா�� வாசைன வர வ�$க��. ெந* ேவ6�மானா/ 
இ�A� ெர6� CN� ேச3:�$ெகா1ளலா�. இ த மா� மணமாக வ�ப�ட�� 
ஏல:M1, வ�:த " தி;: �6ட5க1, ஒ2 க� ச3$கைர�ெபா� ேச3:� 
உ26ைட ப��$க: ேதைவயான பாைல ெதள-:� ல�டாக ப��$க��.  
 


�%: 
 

"#$க "#$க ராகி மா� எ�றா/ கல3 டா3$கா வ2� எ�பதா/ ேகா�ைம 
மா� கல�ப�. ேகா�ைம$� பதி/ ரைவைய?� ேச3$கலா�. 
 

40. நவரா தி� ல	�: 
 

இ� நவரா:தி;ய�� ேபா� ெச*� ைவ:�$ெகா6டா/ வ 7���� வ2� ெப6 
�ழ ைதக>$� ச:தான உணவாக: தரலா�.  
கடைல மா� ஒ2 க� எ�றா/ ச3$கைர ஒ�றைர க� ேதைவ. ேவ3$கடைலைய 
வ�:� ேதா8;:� (ெர6� ேடப�1CN� அள� ேபா��) ெபா�:� 
ைவ:�$ெகா1>5க1. அேத ேபால ெபா��$கடைல ெபா�, ேசாயா மா�, திைண 
மா� 4ட தலா ெர4� %>� ேச3$கலா�. ச3$கைரைய� ெபா�$க��. 
 

கடைல மாைவ ெந*ய�/ ந/ல மண� வ2�வைர வ�$க��. சிவ$க$4டா�. 
இ த மாவ�/ ேமேல ெசா�ன மா�கைள கல � (திைண ம��� ேசாயா மாைவ 
வ�:� ேச3$க\�) ஏல�ெபா�ைய?� கல$க��. 
 

" தி;கைள சி�னBசி�ன �6�களா$கி அைத ெந*ய�/ வ�:� ேச3$க��. 
ச3$கைர� ெபா�ைய?� கல$க��. உ26ைட ப��$�� அள�$� ெந*ைய 
உ2$கி ஊ�றி ல�� ப��$க��. 
 

இ� ச�ேற ெந* அதிக� ேதைவ�ப�� ஒ��. ெந* க���ப�யாகா� எ�றா/ 
மாைவ ெச*�ைவ:�$ெகா6� ேதைவ�ப��ேபா� ஒேரெயா2 CN� ெந* 
ம��� கா*Bசி வ��� பா/ ெதள-:�� ப�ைசயலா�. பா/ ப�ட2� ேச3�ப� 
,ைவைய$ 4���. 
 
 



 

www.penmai.com  278 

 

KASRI66’s @ Chitra’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

41. Energy Laddu: 
 

  

 

இைதB ெச*வ� ெரா�பேவ ,லப�. 
 

பாதாைம OTG oven இ2 தா/ ந�� ெபா�ன-ற:�$� வ�:�$ெகா1ள��. வ�:த 
ப�� ந�� ஆறவ�ட��. வ�:த பாதாைம மி$சிய�/ ஒேர ஒ2 தி2�� தி2�ப��. 
இ� சீ$கிரேம ெபா�யாகிவ��� எ�பதா/ ந/ல ெப;ய �2ைண ேபால 
ெபா�$க\�. ெபா�ய�/ சி�னBசி�னதாக க� ப6ண�ன dates ேச3:� மJ6�� 
ஒ2 தி2�� தி2�ப��. seedless dates வா5�வைத வ�ட ெகா�ைடக1 உ1ள dates 

தா� ச;யாக இ2$��. ைகயா/ உ26ைட ப��$�� ப$�வ� வ2� அள� dates 

ேபாட\�. ெரா�ப ெகாழெகாழ�பாகி வ��டா/ இ�A� ெகாKச� பாதா� ெபா� 
ேபாடலா�. 
 

இ�ப� ெச*த�ட� ெகாKச� சா$ேல� chips, ெகாKச� dry grapes, ெகாKச� j�� 
�Y��, எ/லா� ேச3:� வாசைன$� ெகாKச� ெலம� அ/ல� ஆரK, zest 

ேச3:� உ2�ட ேவ6�ய�தா�. 
 

வ 7��/ choco chips இ/லாவ��டா/ ேகாேகா powder ெகாKச� ேபா��� ப�ைசயலா�. 
ேகாேகா powder, chips எ��மி/லாமேலேய ந�றாகேவ இ2$��.  
 


�% : 
choco chips ஐ உ2$கி இ த உ26ைடகைள �ர�� ேமேல choco coat ெகா�$கலா�. 
அைத?� nut powder இ/ �ர�� ைவ$கலா�.  
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அ��� தவ�ர, எ1ைள வ�:� அதி/ �ர��வ�� ஒ2 வ�த�. கீேழ பட� பா3$க... 
 

  

 

42. ஓ	% ந	% ல	�: 
 

ேமேல energy ல��வ�/ ெவ�� பாதா� ம��� பா3:ேதா�. இதி/ எ/லா வைக 
nuts, பாதா�, அ$Y�, ப�Cதா, " தி;, ஓ�C எ/லாேம சம அள� எ�:� 
ஒLெவா�ைற?� தன-:தன-ேய வ�:� coarseஆக ெபா�$க��. இ த� ெபா� 
ெக���ப�� அள� ேட�C அைர:�$ கல � வாசைன$� ஏதாவ� ஒ2 essence 

அ/ல� ெலம� zest ேச3:� ெந* தடவ�ன ைகய�/ உ26ைட ப��$கலா�.  
 

ஒ2 ேவைள ஓ�C பBைச வாசைனயாக இ2$�� எ�� ேதா�றினா/ இ த$ 
கலைவைய ெகாKச ேநர� அ��ப�/ ைவ:� கிளற��. ெகாKச� ெந* ஊ�ற 
ஒ��$ெகா1ளாம/ வ2�. 
 


�%:  
வ 7��/ காைல உண� சா�ப�ட ேநரமி/ைல எ�றா/ இ த ல�� ெர6� 
சா�ப��� ஏதாவ� ஒ2 பழ� அ/ல� ஒ2 கிளாC பா/ சா�ப�ட வய��� நிர���, 

energy?� �ைறயா�. ஆனா/ தின"� இைதேய காைல உணவாக$ ெகா1ள 
ேவ6டா�. 
 

43. Emergency ல	�: 
 

வ 7��/ marie biscuits இ2 தா/ மி$சிய�/ ெபா�?5க1. " தி; பாதா� ப2��கைள 
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சீவ�$ெகா1>5க1 அ/ல� கைடய�/ கிைட$�� Almond shaves இ2 தா/ அ� 
ம��� 4ட ேபா��. இ த� ெபா�$� மி/$ெம*� ெகாKச� ேவ6��. 
(ச3$கைர$� பதி/ மி/$ெம*� ம��� ப�Cக��/ உ1ள இன-�ேப ேபா��.) 
ப�Cக� ெபா�ய�/ மி/$ெம*� ஒ2 CN� ேச3:� உ2�ட��. இ�A� 
மி/$ெம*� ேதைவ�ப�டா/ ேச3:�$ெகா1ளலா�. உ2��ன உ26ைடகைள 
ெகாKச ேநர� freezer/ ைவ:� சா�ப�டலா�.  
 

எ/லா� ெசா/லிவ��� ப�ர� ைவ:� ல�� ெரசி�ப� ெசா/லாவ��டா/ எ�ப�?  

 
44. Bread Laddu: 
 

இ� ப�ர� �லா� ஜா"� ெச*வ�ேபாலேவதா�. ஜ7ராவ�/ ஊறவ�டேவ6டா�. 
ம�றப� Dry Gulab Jamun ேபால எ�� ைவ:�$ெகா1ளலா�. 
 

அைர loaf மி/$ ப�ர� எ�:� ஓர5க1 ந7$கி மி$சிய�/ ஒ2 ஓ�� ஓ��னா/ 
ேத5கா* N ேபால ெபா�?�. இதAட� ஒ2 <� ேத5காைய?� �2வ�B ேச3:� 
ஏல:M1 ம��� ஐ � CN� ச3$கைர�ெபா�?� கல � பா/ ெதள-:� ச�பா:தி 
மா� பத:�$� ப�ைசய��. பாைல ெதள-:�: ெதள-:�� ப�ைச தா/ ச;யாக 
இ2$��. ேபா�� எ�A�ேபா� நி�:திவ�டலா�. மி/$ ப�ர��/ இன-�� 
ஏ�ெகனேவ இ2$�� எ�பதா/ ச3$கைர ஐ � CN� ேபா��. 
 

இ த மாைவ ைகய�/ ெந* ெதா�� உ2�� எ6ைணய�/ ெபா;$க��. 
 


�%: 
 

ேத5கா* N ேவ6டா� எ�றா/ வ�டலா�. ேத5கா* N ேவ6டா� ஆனா/ அ த 
வாசைன ேவ6�� எ�றா/ பா8$� பதி/ ேத5கா* பா/ ெதள-:�� 
ப�ைசயலா�. 
 

அதிக� ச3$கைர ேச3:தா/ எ6ைணய�/ ேபா��ேபா� க2$க சா�C இ2$� 
எ�பதா/ அளவாக ேச3$க��. இன-�� ேபாதா� எ�பவ3க1 ெபாறி:த 
உ26ைடகைள Rடாக இ2$��ேபாேத ச3$கைர�ெபா�ய�/ �>�பா�� 
ைவ$க��. �ழ ைதக1 மிக மிக வ�2��வ3. 
 

45. ேத6கா. ெவ�ல ல	�: 
 

ஒ2 ப�� ெவ1ைள எ1ைள வாணலிய�/ பட படெவ�� ெபாறி?� ப� வ�$க��. 
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அ த எ1>டேனேய ஒ�றைர க� ேத5கா* �2வைல?� ேபா�� ஒ2 க� சீவ�ன 
ெவ/ல:ைத?� ேபா�� கிளற��. அ த R��ேலேய ெவ/ல� உ2க:�ட5��. 
இதி/ ஏல�ெபா� ேச3:�, ெகாKச� sticky யா ெத; தா/ ஒ2 CN� ெந* வ��� 
வாணலிய�/ ஒ�டாம/ வ2�வைர ,2ள$ கிளறி இற$க��. ெகாKச� ஆறிய�� 
ைகய�/ ெந* தடவ�$ெகா6� ல��களாக உ2�� ைவ$க��. 
 

46. ேசாயாபR� மா0 ல	�: 
 

ேசாயா மாவ�/ ல�� ெச*தா/ ச:�$� ச:�, வய��� நிர�ப இ2$��. ேசாயா 
மா� ேகா�ைம மா� ெர6�� சமஅள� எ�:�$ெகா1ள��. ெர6�� அைர க� 
எ�:தா/ ஒ2 க� Nரா ச3$கைர ேதைவ. இ த Nரா ச3$கைர கிைட$காவ��டா/ 
சாதா ச3$கைர ேபா��. ச3$கைரைய ெபா�:� ைவ$க��. அைர க� ெந*ைய 
உ2$கி அதி/ " தி; திராை_ைய வ�:�$ெகா6� அதிேலேய மா�கைள?� 
ேபா�� வாசைன வ2�வைர வ�$க��. வ�:த மாவ�/ ச3$கைரைய ெபா�:�B 
ேச3:� ெந* உ2$கி$ெகா�� ல�டாக ப��$க��. 
 

47. பா� கா1� ல	�: 
 

�ழ ைதக1 மிக வ�2��� ல�� இ�. சாதாரணமா வ 7��/ பா� கா3� ெபா;�ப� 
ேபால ெபா;:�$ெகா6� ெவ/ல� அ/ல� ச3$கைரைய பாகா$கி இதி/ வ��� 
உ26ைட ப��$க ேவ6��. ச3$கைர உபேயாகி�ப� எ�றா/ ஒ2 CN� 
ெந*ய�/ ச3$கைரைய கைரய வ��� "#�� கைர த�� பா� கா3�ைன அதி/ 
ேபா�� ேவகமாக உ2��வ�டேவ6��. caramalized ல�� இ�. பா� கா3� ஒ2 க� 
ெபா;:த� எ�றா/ அைர க� ச3$கைர ேபா��. 
 

�றி��: பா� கா3� ெபா;:த�� அைத மி$சிய�/ ேபா�� ஒேரெயா2 தி2�� 
தி2�ப ெகாKச� ஒ:தா�ேபால வ2�. ைல� ெவய���/ பா3$க ெப;தாக வ2� 
இ த ல��.  
 

48. ேசாள�ெபா� ல	�: 
 

ெவ1ைளB ேசாள� கிைட:தா/ அைத வற�டாக வாணலிய�/  

வ2$க அ� பா� ஆ��. பா3$க சி�ன சி�ன ":�$க1 ேபால இ2$��. 
இைத?� ேமேல ெசா�ன பா� கா3� ல�� ேபாலேவ ெவ/ல� அ/ல� ச3$கைர 
பாகி/ கல � ல�� ப��$கலா�. இ�. ெவ/ல:தி/ ெச*வ� பைழய கால:திய 
"ைற, உட��$�� ந/ல�. 
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49. Fusion ல	�: ைமD1பா ல	�: 
 

சில சமய� வ 7��/ ெச*?� ைமR3பா� க/ ேபால ஆகிவ���. அ த சமய:தி/ 
ைமR3 பாைக மி$சிய�/ ேபா�� மாவா$கி ெகாKச� ரைவைய?� வ�:� 
ெபா�:�B ேச3:� உ2��� அள�$� வர, ெந* ெகாKச� உ2$கிB ேச3:� ல�� 
ப��$கலா�. 
 

என$� ைமR3 பா� க/ ேபாெல/லா� வரா� எ�றா/ ெர6� ,ைவயான 
ைமR3பா� �6�கைளேய இ�ப� ெச*� சா�ப�டலா�. இ� வ�:யாசமான ,ைவ 
ெகா6டதாக இ2$��. 
 

50 . Fusion ல	� 2 : ேசா� ல	�: 
 

ேசா� ப��ைய உதி3:� ேமேல ெசா�ன ப� வ�:� அைர:த ரைவ மா�ட� 
ல�� ப��$கலா�. சாதாரணமாக நா� வ 7��/ ேசா�ப�� ெச*ய மா�ேடா�, அ த 
ைமதா+ேபச� ,ைவ?ட� ல�� வ�2�ப�னா/ இைத ெச*� சா�ப�டலா�. 
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Quick Bread Kulfi 
 

 

  

 

ேதைவயான ெபா2�க1: 
4 slices of white Bread; 

200 ml fresh cream ( can substitute full cream milk); 

2 tablespoon corn flour; 

300 gms of sweetened condensed milk( approximately 3/4
th

 tin); 
one cup milk; 

4 tablespoons of milk masala ( this is readily available on stores , Everest Milk masala); 
Saffron – a few strands; 
Ground cinnamon - ½ teaspoon. 
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எ5கி�ட மி/$ மசாலா இ/ைல எ�பதா/ அத�� பதி/ ஏல$கா* ெபா�, skinned 

and shaved almonds, pistachios, cashews எ/லா� ேபா�� சமாள-:ேத�. 
ேப3தா� quick எ��. எ/லா� "�ேப தயா3 ெச*�வ��டா/ quick எ�� 
ெசா/லி$ெகா1ளலா�. ெமன$ெகட ேவ6� வ தா8� ;ச/� ந�றாகேவ வ த�. 
இன- ெச.�ைற: 
1. "தலி/ கிH�ைம whip ப6ணA�. ஒ2 நிமிட� அதிக� whip ப6ண��டா 
ெவ6ைண வ �வ��� எ�பதா/ careful. Full cream மி/$ எ�றா/ ப�ரBசைன 
இ/ைல. 
2. ப�ர� slices ஐ ஓர5க>டேனேய சி�ன சி�ன பXC ஆ$கி இ த fresh cream உட� 
ேச3:� மி$சிய�/ blend ப6ண�$க\�. 
3. பாலி/ கா/ க� பாைல தன-யாக எ�:� அதி/ cornflour ஐ க��ய�/லாம/ 
கைர:� ைவ$க\�. 
4. இன- மJதி பா/ + condensed milk ெர6ைட?� ேச3:� அ��ப�/ சி�மி� ைவ$க��. 
ச;யா ஐ � நிமிஷ� ஆன�� இ த கைர:� ைவ:த cornflour கலைவைய அதி/ 
ேச3:� ெகாதி$�� வைர வ�ட��. ெகாதி:த�� ப�ர� + cream mixtureஐ ேச3:� 
ச;யா ஐ � நிமிட� ைவ:தா/ தி$ ஆ��. 
5. தி$கான�� மி/$ மசாலா, ஏல:M1, �5�ம�N எ/லா� ேச3:� 
ெசமி condensed milk consistancy ய�/ இற$கி ஆறவ�ட��. 
6. ந�றாக ஆறிய�� சி�ன சி�ன ம�கா (பாைனக1) கள-ேலா, kulfi mould கள-ேலா 
வ��� ஆறிலி2 � எ�� மண� ேநர5க1 freeze ெச*தா/ �/ப� ெர�. 
ந/லா ேவைல வா5கினா8� worth it. சா�ப���ேபா� எ/லா� மற �வ���. 
நிைறய கா\கிற�. 
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"த/ பட:தி/ கிH� உட� ப�ர� pieces ேச3:� blend ப6ண�ன�.. அ�:த� 
பா8ட� condensed மி/$ ேச3:த�.... 
 

எ� feefback: Y� temperature$� வ2�ேபாேத ைக?� வா?� ,�மா இ2$காம/ 
சா�ப���� பா3:தா/ ப�ர� ஹ/வா ேபால ெத; த�.  
 

எ�ன-ட� push pops தா� இ2 த� எ�பதா/ அதி/ தா� ெச� ப6ேண�. "த/ 
நா1 ப�ர� வாசைன ெத; தா8� ெர6டா� நா1 ரசமலா*, பாச தி ேபால 
இ2 த�.  
 

ஒ2 பா:திர:தி/ அ�ப�ேய freeze ெச*தா/ இ� ஒ2 ந/ல dessert ஆ��. 
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Poha Thepla 

 

,�மா ெபா#� ேபாகாம இ2 த�ேபா ஆ�ைல�ல ,�ட (பா3:� ேநா� ப6ண�ன) 
recipes சில� ந�றாகேவ வ தன. அைத இ5ேக ேஷ3 ப6ேற�. 
 

   

இ� எ�னேமா தபலா ேபால ஒ2 
வா:ய� எ�� நிைன$க 
ேவ6டா�. (ெகாKச� ஹி தி 
ேபைர ைவ:தா/ ப தாவா 
இ2$��). ேபாஹா எ�றா/ அவ/. 

இ� pressed rice எ�� ஆ5கில:தி/ 
ெசா/கிறா3க1. (இ� ேபால 
ேசாள�, ேகா�ைம எ/லாவ�றி8� 

corn poha, wheat poha எ�� இ5ேக 
கிைட$கிற�) கைடய�/ wheat poha 

எ�� இ2�பைத� பா3:ேத�, 

ெப;ய பா$ெக�.... இைத ைவ:� 
எ�ன ெச*ய "�?� எ�� 
ெத;யவ�/ைல. ச;, ஆ�ைல�ல 
search ப6ண��� அ�பற� 
வா5கலா� எ�� தி2�ப�வ��ேட�. 
அத�காக search ப6ண�யேபா� 
கிைட:த� இ த �Z. எ/லா� 
வ 7��/ இ2�பைவதாேன எ�� 
ெச*� பா3:ததி/ taste inspectors 

எ/லா2� ஓேக ப6ண��டா5க. 
அதா� இ5ேக ேஷ3 ப6ேற�.... 
 

இ� ஒ2 வ�த ெரா��(Roti). அவ/ 
ம��� ேகா�ைம மாவ�/ 
ெச*வ�. அவ/ இ2�பதா/ 
ெகாKச� வய�� நிர�ப 
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இ2$�மா�. அேதா� லKB,$� pack ப6ண�:த தாேலா, ப�ரயாண:தி� ேபா� 
எ�:�B ெச�றாேலா சாதா ெரா�� ேபால கா* � ேபாகாதா�. (��C: சாதாரணமா 
ெரா�� பரா:தா வைககைள pack ெச*?�ேபா�aluminium foil/ pack ெச*தா/ soft ஆக 
இ2$��. Bread sandwiches$�� இேத follow ெச*யலா�) 
காயாதேதாட, 4டேவ கார�, மசாலா ெபா2�க1 இ2�பதா/ ெதா��$க ச�ஜி 
எ�� தன-யாக எ��� ேதைவய�/ைல. ஒ2 ஊ�காேயா, ெவ�� தய�ேரா ைவ:� 
சமாள-$கலா� எ�ப� இத� வசதி. இ�ேபா poha Thepla எ�ப� ெச*வ� எ�� 
பா3$கலா�. 
 

ஒ2 க� ேகா�ைம மா�$� அைர க� அவ/ ேதைவ. அவைல ெர6� "ைற 
க#வ� (உமி ேபா�றைவ க#��ேபா� ந75கிவ���) ைக ெபா�$�� R��/ உ1ள 
ந73 வ��� ஜC� அவ/ நைன?� வைர ைவ$க��. ஒ2 ப:� நிமிட� கழி:�� 
பா3:தா/ அவ/ "#$க ஊறி சாத� உதி3 உதிரா வ�:த� ேபால 
ஆகிய�2$��. (அ�ப� ஒ2 ேவைள ந73 அதிகமானா/ கவைல ேவ6டா�. அவைல 
ப�ழி � எ�:�$ெகா6� அ த ந7ைர மா� ப�ைசய use ப6ண�$கலா�) 
 

அவ/ ஊ�� ேநர:தி/ ஒ2 க� ேகா�ைம மா� எ�:� அதி/ உ��, மKச1 M1, 

மிளகா*:M1,சீரக�, ெப25காய�, நிைறய ெகா:தம/லி தைழகைள� ெபா�யாக 
ந�$கி ேபா�� மாைவ கல$க��. நா� மிளகா*:M>ட� ெர6� பBைச 
மிளகாைய?� ெபா�யாக ந�$கிB ேச3:ேத�. ஊறின அவைல ைகயா/ ந�றாக� 
ப�ைசய, அ� சாத� ேபாலாகிற�. இ�ேபா மா�ட� அவைல?� ேச3:� அளவாக 
ந73 வ���� ப�ைசய ேவ6��. ைகய�/ ந�றாக ஒ��$ெகா1கிற� எ�பதா/ 
ெகாKச� ந/ெல6ெண* வ���� ப�ைச ேத�. ந/ெல6ெண* ேச3�ப� 
ெரா��ைய soft ஆ$��, உட��$�� ந/ல� எ�பதா/. இ�ப�� ப�ைச த மாைவ 
அைர மண� ேநர� <� ைவ:� ப�� ெப;ய உ26ைடயாக உ2�� ெமா:தமாக 

(thick) இ�� தவாவ�/ ேபா�� ெர6� ப$க"� எ6ெண* வ��� க2காம/ 
எ�$க��. 
 

My feedback: மாவ�/ உ1ள elasticity அவ/ இ2�பதா/ �ைறகிற�. அதனா/ இட 
வ2வதி/ைல. அத�$� ஒLெவா2 உ26ைட மாைவ?� மாவ�/ �ர�� மJ6�� 
ப�ைச � இ�வதா/ ச;யாகிற�. அ/ல� ேகா�ைம மா� அளைவ ெகாKச� 
அதிக;$கலா�.  
 

சாதா ெரா��$� ப�ைசவைத வ�ட மா� ெக��யாக� ப�ைசய ேவ6��.  
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சீரக:�ட� கா/ CN� ஓம�, ெகாKச� chat மசாலா ெபா� ேச3$கலா�. இைத 
ேம:தி ெத�லா வாக�� ெச*� பா3$கலா�. அதாவ� ெகா:தம/லி$� பதி/ 
ெவ தய$கீைரைய ேச3�ப�. 
அேத blogஇ/ அவ8$� பதி/ அைர க� வ�:த சாத� ேச3$கலா� எ��� 
ெசா/லிய�2 த�.  
 

எ� எ�ப�ேயா இ த �Z எ5க1 வ 7��/ ந/ல ெபயைர வா5கிவ��ட�. 
இைத� ேபாலேவ இ�ெனா2 �Z பா3:ேத�. அத� ெபய3 பKசாப� மிCஸி 
ேரா��(Punjabi Missi Roti) எ��. அதி8� இேத ingredients தா�, ஆனா/ அள� ேவ� 
4டேவ ெகாKச� கடைல மா�� additional. அத��� poha thepla ேபாலேவ advantages 

ேபா��2$கிறா3க1, 4டேவ அதி/ உ1ள health facts�.  
 

இTத மி%ஸி ேரா	
ய(� அள0: 
ெர6� க� ஆ�டா; ஒ2 க� கடைல மா�; அைர க� அவ/. ேமேல ெசா�ன அேத 
procedure தா�. கடைல மா� எ$C�ரா. ேவ6�மானா/ ெவ5காய� ேபா��� 
ப�ைச � ெச*யலா� எ�கிறா3க1. ெவ5காய:தி/ ந73 உ1ளதா/ ப�ைசய எ�$�� 
ந73 அளைவ �ைற:�$ெகா1ள��.  
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Varieties of podi - ெபா
 வைகக� 

 

இ த: தி;ய�/ ெகாKச� ெபா� வைககைள� ப�றி� ேபசினா/ நிைறய� ேப2$� 
hC�/லா இ2$�ேம” எ�� Moderator ெஜய தி ேமட� ெசா�னதா/ இ த: 
தி;ய�/ “ெபா�” ைவ:� ேபச வ தி2$ேக�. 
 

நம� தினச; சைமயலி/ பல வைக� ெபா�கைள உபேயாகி$கிேறா�. சா�பா3 
ெபா�, ரச�ெபா�, �ழ���ெபா�, 4���ெபா�, மசாலா ெபா� தவ�ர South Indian Fast 

Food எ�� ெசா/ல:த� த சாத:�ட� ப�ைச � சா�ப��� ப�யான ெபா� 
வைககைள?� ந� அ�றாட சைமயலி/ flavouring $காக பய� ப�:த$4�ய ெபா� 
வைககைள?� இ5ேக பா3�ேபா�.  
 

ேமேல ெசா�னைவக1 தவ�ர ம2:�வ �ண� ெகா6ட சில ெபா� வைககைள?� 
சைமயலி/ அவ�ைற உபேயாகி$�� "ைறைய?� பா3$கலா�. எ/லா 
ெபா�கள-� உபேயாக:ைத?� அ த த ெபா�கள-� கீேழேய ,2$கமாக$ 
ெகா�$க� பா3$கிேற�.  
 

இ5ேக தர� ப�� recipes எ/லா� நாேம வ 7��/ ெச*ய$4�யைவக1. 
4�மானவைர நா� எ5க1 வ 7��/ ெச*?� "ைறகைள?� ப�:த ேக1வ��ப�ட 
ெபா� வைககைள?� ெசா/கிேற�. ேதைவயானைத எ�:�$ ெகா1>5க1. 
 

"தலி/ சா�பா3 ெபா�ய�/ ஆர�ப�$கலா�. 
 

“சா�பா3 ெபா�யா? நா� ********** brand சா�பா3 ெபா�ைய: தவ�ர ேவ� எைத?� 
உபேயாகி�பதி/ைல... அதில அ�ப�ேய எ� பா�� ைக மண�” எ�பவ3க1 
ெகாKச� ேநர� கழி:� வ � ேச3 � ெகா1>5க1. இ� நாேன ெசா த$காலி/ 
நி�க\� எ�பவ3க>$� ம��ேம... 
 
 

சா�பா1 ெபா
: 
�த� �ைற : 
 

மிளகா* – ¼ kg (250gm) 

தன-யா(ெகா:தம/லி வ�ைத) - ¼ kg ( 250gms) 

உ>:த�ப2�� – 50 gms 
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கடைல�ப2�� – 200 gms 

�வர�ப2�� – 200 gms 

மிள� –50 gms 

மKச1 – 50 gms 

ெவ தய� – 25gms 

ேமேல ெசா�ன ெபா2�கைள அ த அள��ப� வா5கி ெவய�லி/ ெர6� நா�க1 
ைவ:� வ�ரள- மKசைள ம��� அ�மிய�/ ஒ�றிர6டாக ந,$கி மிஷின-/ த � 
அைர:� ைவ$க��. 
மிளகா*, தன-யா எ/லா� ஓரள� கைடய�/ வா5�� பா$ெக��/ அள� பா3:� 
வா5கிவ�டலா�. ஆனா/ இ த ப2��க1 50 gm, 200 gm எ�ெற/லா� இ2$ேக 
எ�ப� அைத எ��ப� எ�� கவைலயா? அைர கிேலா பா$ெக� வா5கி அைத ஐ � 
ப5காக� ப�;:� l� gm எ த க�ப�/ வ2கிறேதா அைத ேபC ஆக ைவ:� 
அள �ெகா1>5க1. (கைடய�/ ம��� ச;யான அளவ�/தா� பா$ ெச*கிறா3க1 

எ�� எ�ன நிBசய�?) இ/லாவ��டா/ ஒ2 kitchen scale வா5கி ைவ�ப� 
ெரா�ப உ:தம�. மிளகா* ம��� அவரவ3 வ 7�� கார Cடா6ட3� ெபா�:� 
மா�றி$ெகா1ளலா�. இ�ப� ப�ெரஷாக அைர:� ைவ:தா/ நா� ெச*?� சா�பா3 
மண$�� எ�பதி/ ச ேதகமி/ைல.  
 

ெபா�வாக பல ���ப5க1 ெர6� அ/ல� <�� ேபைர$ ெகா6ட சிறிய 
���பமாகேவ உ1ளதா/ ேமேல ெசா�ன அள��ப� அைர�ப� நிைறய நா1 
வ2�. அ�ப� இ2 தா/ அளைவ அ�ப�ேய halfen (பாதியா$கி) ெச*� அைர$க��. 
அ/ல� அைர:� ெர6� <�� ���ப5க1 ேஷ3 ெச*� ெகா1ளலா�. எ��� 
ச;�படா� எ�றா/ கீேழ உ1ள conversion ேடப�1 பா3:� உ5க1 ேதைவ$ேக�ப 
அளைவ proportionate ஆக எ�:� வ 7��ேலேய 4ட மி$சிய�/ அைர:�வ�டலா�. 
 
1 leveled teaspoon = 5 gms 
1 heaped teaspoon = 7 gms 
1 leveled tablespoon = 10 gms 
1 heaped tablespoon = 15gms 
4 tablespoon = ¼ cup 
8 tbsp = ½ cup 
16 tbsp = one cup 
12 tbsp = ¾ cup 
 

ேமேல ெசா�ன� ெபா�வான அள�. நா� அள$�� ெபா2>$� ஏ�ப எைட 
மா��. உதாரணமாக ஒ2 ேடப�1CN� க�� 10 gm எ�றா/ ஒY ேடப�1CN� 
உ�� 15 gm வ �வ���. அதனா/ ேதாராயமாக அள�பதி/ தவறி/ைல. 
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ெர4டாவ2 �ைற: 
 

ேமேல ெசா�ன "ைறைய: தவ�ர இ�ெனா2 "ைற?� உ6�. அ�: 

தன-யா – 4 cups; 

மிளகா* – 1 cup 

கடைல�ப2�� –1 cup 

�வர�ப2�� – ½ cup 

மிள� –1/4 cup 

ெவ தய� – ¼ cup 

வ�ரள- மKச1 – as needed or 100 gms 

 

"தலி/ ெசா�ன வைகய�/ உ>:த�ப2�� உ6�. அ�:ததி/ இ/ைல. 
உ>:த�ப2�� ேச3�பதா/ சா�பா3 ெகாKச� ெக��யாக வ2�. ேமேல 
ெசா�னமாதி; எ/லாவ�ைற?� ெவய�லி/ ெர6� நா1 காய ைவ:� 

அைர$க��. இ�ப� ெச*வ� shelf life ஐ அதிக;�பேதா�, NBசி வராம/ கா$��.  
 

N�றாவ2 �ைற: 
 

இ� ெமA ராண� ெச/ல� எ�ற �க� ெப�ற சைமய/ கைல வ/8ந3 
ெசா/லிய�2$�� அள�. இ��� க6��பாக ந�றாக வர$4�ய அள�. 
எ��ப�� ,லப�. 
 

தன-யா – 6 க� 

கடைல�ப2�� - 1 க� 

�வர� ப2�� - 1 க� 

ெவ தய� – ஒ2 ப�� 

வ�ரள- மKச1 – ெர6ேட ெர6� 

மிள� – கா/ க� 

சீரக� – அைர க� 

 

ேமேல ெசா�னைவகைள ெவய�லி/ உல3:திேயா, அ/ல� வற�� வாணலிய�/ 
தன-:தன-யாக ைக ெபா�$�� R��/ வ�:ேதா அைர$கலா�. வ�2�ப�னா/ 
வ 7��/ கா* த கறிேவ�ப�ைல இ2 தா/ ஒ2 ப�� ேச3:� அைர:� ைவ$கலா�. 
இ� ெபா�$� ஒ2 மண:ைத$ ெகா�$��. 
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எ5க1 வ 7��/ ெச*?� "ைறைய?� இ5ேக ெசா/8கிேற�. 
 

ழ�� ெபா
: 

 

அைர கிேலா தன-யா எ�றா/ அைர கிேலா வர மிளகா* எ�$க\�. 
 

இ தள�$� ஒ�றைர க� �வர�ப2��, ஒ2 க� கடைல�ப2��, ஒ2 க� மிள�, 

அைர க� ெவ தய�, ஒ2 ப�� சீரக�, l� கிரா� மKச1 எ�:� ெவய�லி/ 
உல3:தி அைர$க��. 
 

வ 7��ேலேய ெகாKச� ெகாKசமாக ப�ெரZ ஆக அைர$க வ�2�ப�னா/ ஒ2 
�ழி$கர6�ைய ைவ:� எ/லா சாமா�கைள?� அள � ெகா1ளலா�. அ�ப� 
எ��பதாக இ2 தா/ 

 

ெர6டைர கர6� தன-யா, 

ஒ�றைர கர6� �வர�ப2�� 

ஒ2 கர6� கடைல�ப2�� 

ஒ2 கர6� மிள� 

அைர கர6� ெவ தய�, 

ஒ2 CN� சீரக�  

கார:�$�: ேதைவயான மிளகா* எ�:� வாணலிய�/ தன-:தன-யாக ேலசாக 
வ�:� அ/ல� ெவய�லி/ ைவ:� எ�:� மி$சிய�/ ெபா�$க��. ேதைவயான 
மKச1 M1 கல � ைவ$க��. இ த "ைறய�/ எ��ப� ,லபமா* இ2$��. 
இ த� ெபா�ைய உபேயாகி:� ப2�� ேபா�ட சா�பா2� ெச*யலா�, 

�ள-$�ழ��� ெச*யலா�. 
 

ேமேல ெசா�னைவக1 சாதாரண �ழ�� ெபா� வைகக1. �ழ�� ெச*?�ேபா� 
ப�ெரZ ஆக வ�:� அைர:� ெச*?� ெபா�க1 சில உ6�. அ த� 
ெபா�கைள?� அைத ைவ:� ெச*?� �ழ�� வைககைள?� பா3$கலா�. 

 
 

மண த�காள� வ த� ழ�� ெபா
: 
 

வ@ற�கள�ேலேய சிறTத வாசைன உ�ள2 மண த�காள� வ@ற� எ�� 
ெசா/லலா�. இ� வா*��6 வய�����6ைண ஆ�ற வ/ல�. இ த வ�ற/ 
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வ�:�� ேபா�� ேமேல ெசா�ன ஏதாவ� ஒ2 �ழ�� ெபா�ைய use ப6ண� 
�ழ�� ெச*தா/ அ� பரவாய�/ைல ஓேக தா� எ�ற பாரா�ைட வா5��. 
ஆனா/ இ த "ைறய�/ �ழ�� ெபா� அைர:� வ�ற/ �ழ�� ெச*தாேலா 
ந75க1 பாரா�� மைழய�/ நைனவ� நிBசய�. 
அ�ப�ெய�ன Cெபஷ/ இதி/ எ�றா/ அைர$�� ெபா�ய�/ வ�றைல?� 

வ�:� அைர:� ேச3�ப�தா� இத� speciality.  

 

கடைல�ப2�� – 25 gm 

�வர�ப2�� – 50 gm 

"# உ>:த�ப2�� – 50 gm 

தன-யா – 15 gm 

 

ேமேல ெசா�ன இ த நா�ைக?� வற�� 
வாணலிய�/ தன-:தன-யாக நா1 ெபா�ன-ற:தி/ வ�:� ைவ$க��. இைவக1 
ஆ�வத��1 அ��ைப அைன:� வ��� வாணலி Rடாக இ2$��ேபாேத அதி/ 
மிள�, சீரக�, ெவ தய� <��� தலா ெர6� UCN� ேபா�� கார:�$� 
ேவ6�ய மிளகா* வ�றைல?� ேபா�� ப�ர�ட��. (இ�ப� ெச*வ� spices 

அதிக� வ�படாம/, அேத சமய� ந�� ெபா�யாக உத��.) 
 

இ�ப� ப�ர��யைத வ�:த ப2��ட� ேச3:� ஆற ைவ$க��. இன- அ��ைப 
<�� வாணலிய�/ ஒ2 CN� ந/ெல6ெண* வ��� அதி/ 50 gm மண:த$காள- 
வ�றைல ேபா�� வ�ற/ ெபா�ன-ற:தி/ ெபா;?�ப� கா தாம/ வ�$க��. 
ந/ல மண:�ட� வ�ப�ட வ�றைல ப2��ட� ேச3:� மி$சிய�/ ைநசாக 
அைர$க��.மண:த$காள- வ�ற/ �ழ�� ெபா� ெர�. 
 

�றி��: இ� மண:த$காள- வ�ற/ �ழ��$� ம��ேம உபேயாகி$க��. 
,6ட$கா* அ/ல� ேவ� வ�ற8$� எ�படா�. 
மண:த$காள- வ�றைல வா5��ேபா� உ�� ேச3$காத வ�றலா* பா3:� 
வா5�வ� நல�. 
 

ழ�� ெச.H� வ(த�: 
 

�ள-ைய கைர:�$ெகா6�, உ�� ேச3:� இ த �ழ�� ெபா�ைய தாராளமாக 
ேபாட��. ப2�ெப/லா� அைர$��ேபாேத ேச3:�வ��டதா/ மJ6�� தாள-�� 
ேதைவய�/ைல. வாணலிய�/ ந/ெல6ெண* ஊ�றி க��, ெப25காய�, ஒ2 
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வ�ற/ மிளகா*, கறிேவ�ப�ைல தாள-:� கைர:த �ள-ைய?� ேச3:� ெகாதி:� 
,6�ய�� இற$க��. ேமேல மJ6�� ஒ2 CN� மண:த$காள- வ�றைல 
எ6ைணய�/ ெபாறி:�� ேபாட �ழ�� வாசைன ஊைர: M$��. �ழ�� 
சீ$கிர:தி/ ெர� ஆ�� எ�ப�� இத� advantage. 

 

,6ைட$கா* வ�றைல உபேயாகி:� ெச*ய ேவ6�� எ�றா/ "தலி/ 
ெசா�ன ெபா�வைககள-/ ஒ�ைற use ப6ணலா�. 
 

ெவTதய� ழ�� ெபா
: 
 

வ�ற/ ேபாடாம/ ேவ� கா*க1 ேபா�� ெச*?� �ழ��$� ெவ தய$ �ழ�� 
எ�� ெபய3. இத�� சா�பா3 ேபால ப2�ெப/லா� ேவ6டா�. கா*க1 
ெவ �வ��டா/ ேபா��, �ழ�� ெர�. ெபா� ெச*?� வ�த:ைத� பா3$கலா�. 
 

கடைல�ப2�� 2 ேடப�1CN� 

�வர�ப2�� 1 ேடப�1CN� 

உ>:த�ப2�� 1 ேடப�1CN� 

தன-யா 4 ேடப�1CN� 

மிள� 2 ேடப�1CN� 

சீரக� 2 ேடப�1CN� 

மிளகா* 5 (அ/ல� கார:�$� ேவ6�ய�) 
ெவ தய� 2 ேடப�1CN� 

கறிேவ�ப�ைல ஒ2 ப��  

மKச1M1 1 UCN� 

 

எ/லாவ�ைற?� ந/ெல6ெண* வ��� தன-:தன-யாக ெபா�ன-ற:தி/ வ�:�$
ெகா6� ைநசாக அைர$க��. கறிேவ�ப�ைல ைம$ேராேவL இ2 தா/ அதி/ 
காய ைவ:� ேபாட ெபா�ய�� நிற� மKச>� பBைச?மாக வ2�. 
(ேமேல ெசா�ன அளவ�/ ெச*� ைவ:�$ெகா6டா/ நா8 ேப3 உ1ள 
���பமானா/ ெர6� வார:�$� தாராளமாக வ2�) 
 

ெவTதய�ழ�� ெச.H� வ(த�: 
 

Nசண�$கா*, ெசௗெசௗ, ேபா�ற கா*களானா/ �ழ�ப�/ ேபா�டா/ ெவ �வ���. 
க:த;$கா* ெவ6ட$கா* "25ைக$கா* ேபா�றவ�ைற எ6ைணய�/ வத$கி 
ேச3$க\�. ச3$கைரவ1ள-$கிழ5�, ேச�ப5கிழ5� எ�றா/ �$க;/ ேவக 
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ைவ:� ேச3$க\�. கா*க1 இ/லாம/ ஊறைவ:� ேவகைவ:த க2�� 
ெகா:�$கடைல அ/ல� நில$கடைல ேச3:� �ழ�� ெச*தா8� இ த ெபா� 
ேபாடலா�. 
ந/ெல6ெண* வ��� க��, மிளகா*, கறிேவ�ப�ைல, தாள-:� (வத$க ேவ6�ய 
கா*கைள ேபா�வதானா/ இ�ேபா� ேபா�� வத$க��) �ள-$கைரசைல 
வ��� (ெவ த கா*க1 எ�றா/ இ5ேக ேச3$க��) ெபா�?� ச�ேற அதிகமாக 
ேபா�� ெகாதி:த�� உ�� ேச3:� ந�றாக ,6�� வைர ைவ:� (அ/ல� ஒ2 
CN� cornflour கைர:� வ�டலா�) இற$க��. ேமேல ஒ2 CN� ந/ெல6ெண* 
பBைசயாக ேச3�ப� மண:ைத$ 4���. 
 

��C : இ த� ெபா�ைய ேபா�� �ழ��தா� ெச*ய ேவ6�� எ�பதி/ைல. எ த 
கீைரைய ப2��ட� மசி:தா8� இ த ெபா� ேபா�டா/ அத� ,ைவ வ�தயாசமாக 
இ2$��. ேத5கா* பா/ அ/ல� ேத5கா* ேச3�ப� அவசிய�. 
 
 

இ�லி ேதாைச?ட� சா�ப��� சா�பா3 ம��� ச�பா:தி$� ெதா��$ெகா1>� 
தா/ ெச*ய உத�� சா�பா3 ெபா� ஒ�� உ6�. 
 

சா�பா1 ெபா
: 
 

கடைலப2�� 2 க� 

�வர�ப2�� 1 க� 

உ>த�ப2�� 1 க� 

தன-யா 3 க� 

மிளகா* அவரவ3 கார:�$� ஏ�ப ( கடைல�ப2�� எ�$�� அள� மிளகா?� 
எ�$கலா�) 
வ�ரள- மKச1 10 

எ/லாவ�ைற?� ெவய�லி/ காய ைவ:� அைர$க��. வ 7��ேலேய 
ெச*வதானா/ ஒ2 க� எ�பைத ஒ2 CN�, ெர6� க� எ�பைத ெர6� CN� 
எ�ற அளவ�/ ெகா1ள��. 
 

�றி��: சா�பா3 ெச*� "�:த�� ெகாKச� மசாலா M1 ேச3$கலா�. தா/ 
எ�றா/ இ த ெபா�ேய ேபா��. 
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அ� 2 ரச�ெபா�ெச.வைத பா1�கலா�. 
 

�த� வைக: 
 
 

தன-யா – ¼ kg 

மிளகா* – ¼ kg 

உ>:த�ப2�� – 25 gm 

கடைல�ப2�� – 200 gm 

�வர�ப2�� – 50 gm 

மிள� – 50 gm 

சீரக� – 50 gm 

மKச1 – 50 gm 

இவ�ைற ெவய�லி/ ைவ:� அ/ல� வாணலிய�/ தன-:தன-யாக வ�:� 
அைர$க��. 
 

ெமI ராண( ெச�ல தி� ரச�ெபா
 அள0 : 
 

தன-யா – 6 க� 

�வர�ப2�� – 1 க� 

மிள� – அைர க� 

சீரக� - அைர க� 

மிளகா* - அைர கிேலா 

ெவய�லி/ ைவ:� அ/ல� ெவ�� ச��ய�/ வாசைன வர வ�:� அைர$க��. 
 

அவ1க� ெசா�ன ரச 2� ேம� ெபா
: 

 

தன-யா, �வர�ப2��, மிள�, சீரக� தலா ஒ2 CN� எ�:� ெவ�� வாணலிய�/ 
வாசைன வர வ�:� ெபா�யா$கி ைவ:�$ெகா6டா/ ரச� Pைர:� 
இற$��ேபா� ேமேல ஒY CN� இ த� ெபா�ைய Mவ ரச� மண$��. 
 

(ேம/ ெபா� எ�ப� நா� ெச*?� ரச:தி/ உபேயாகி$�� ெபா� ெகாKச நா1 
ஆனா/ அ:தைன மண:�ட� இ2$கா�. அ�ேபா� இ�ப� ேம/ ெபா�ைய 
ம��� அ�ப�ேபா ெச*� ேச3:தா/ �� ரச�ெபா�ய�/ ெச*த� ேபாலேவ 
இ2$��) 
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எ5க1 வ 7��/ ெச*?� ரச�ெபா� இ�. மி$சிய�ேலேய அ�ப�ேபா ப�ெரZ ஆக 
அைர$கலா�. 
 

தன-யா – 3 க� 

�வர�ப2�� – 1 க� 

மிள� – "$கா/ க� 

சீரக� – அைர க� 

மிளகா* – கார:�$� ேவ6�ய அள�  

எ/லாவ�ைற?� ேலசாக ,ட ைவ:� அைர$கேவ6��. அைர�பைத ெகாKச� 
ெகாரெகாரெவ�� அைர$க\�. இ5�� க��$� பதி/ கர6�ய�/ எ�:தா/ 
ெர6� வார:�$� ஒ2 "ைற ப�ெரZ ெபா� கிைட$��. 
 

இ�ெனா2 "ைறய�8� ரச�ெபா� வ 7��/ அைர�ப�6�. அ�: 
மிள� ஒ2 க� 

�வர�ப2�� ெர6� க� 

தன-யா <\ க�  

ஒ2 UCN� ெவ தய� 

ெர6� UCN� க�� 

ேதைவயான வ�ரள- மKச1  

கார:�$� ேவ6�ய அள� மிளகா* 

எ/லாவ�ைற?� ெவய�லி/ ைவ:� மிஷின-/ த � ரைவ ேபால அைர$க 
ேவ6��.  
 

(��C: �ழ�� ெபா� ைநசாக இ2 தா/ தா� �ழ�� தி$காக இ2$��. ரச�ெபா� 
ெகாரெகார�பாக இ2 தா/தா� ெதள-வாக இ2$��. அைர$��ேபா� க�� 
ெகாKச� ேச3:தா/ ரச� ெதள-வாக வ2�. ) 
 

இ2 இ�ெனா9 வைக: 

 

வழ$கமான ரச:ைத வ�ட ,ைவயாக இ2$��ப� ெச*யேவ6�மானா/ அத��� 
ஒ2 ெபா� உ1ள�. அ�: 
கடைல�ப2�� – 50 gm 

�வர�ப2�� – 300 gm 

தன-யா – 350 gm 
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மிள� – 50 gm 

சீரக� – 50 gm 

மKச1 M1 ேதைவயான அள�. 
 

இTத ெபா
ைய உபேயாகி 2 ரச� ெச.H� வ(த�:  
 

�ள-:த6ண 73 ெகாதி:த�� ப2�� ெவ த ந7ைர ம��� ேச3:� ேதைவயான 
ெபா�ைய?� ேபா�� Pைர$க வ��� இற$கி க�� தாள-$க ேவ6��. ெபா�ய�/ 
�வர�ப2�� அள� அதிக� உ1ளதா/ ப2�� ேபாட ேவ6�ய அவசிய� இ/ைல. 
இன- நா� ெசா/ல�ேபா�� ரச� எ/லா� அ�$க� ெச*யாத�. இ த� ெபா�கைள 
வ 7��ேலேய ெச*�வ�டலா�. அதிக ப�ச� ஒ2 வார� வைர �;�ஜி/ ைவ:� 
உபேயாகி$கலா�. ேவைல$�B ெச/8� ெப6க1 ஒ2 வார:�$� ேதைவயான 
ெபா�ைய ெச*� ைவ:�$ெகா6டா/ தின� ஒ2 ரச� ெச*� சமாள-$கலா�. 
 

ெபாறி த ரச�: 
 

ஒ2 CN� உ>:த�ப2�� 

ெர6� CN� �வர�ப2�� 

ஒ2 CN� மிள�  

ஒ2 மிளகா* 

ெப25காய� 

ேமேல ெசா�ன எ/லாவ�ைற?� ெந*ய�/ தன-:தன-யாக ெபா�ன-றமாக 
வ�:�� ெபா�$க��. (உ> � ேச3�ப� ஒ2 வாசைன ம��� அட3:தி$�, 

வ�2�பாவ��டா/ வ���வ�டலா�) 

 

ெபாறி த ரச� ெச.H� வ(த�: 
 

இ� ெச*ய �ள- ேதைவய�/ைல. ப2��: ெதள-� ந73 ேபா��. உ��, மKச1 M1 
ேச3:� ெபா�?� ேபா�� ெகாதி:த�� வ�ளாவ� Pைர$க வ��� இற$க��. 
ெந*ய�/ க�� கறிேவ�ப�ைல தாள-:� ஒ2 எ8மிBச�பழ:ைத ப�ழி � வ�ட��. 
த$காள- ேச3�பதானா/ "தலிேலேய த$காள- ந�$கி� ேபாடலா�. 
 

இ� ேநாயாள-க1, வ�ரத� "�:தவ3க1, ேநாய�லி2 � மJ6டவ3க1, 

ப�ரசவ�:தவ3க1 எ�� எ/ேலா2� சா�ப�ட$4�ய�. ெபா� ேதைவ�ப��ேபா2 
ெச.2 ெகா�ளலா�. ஒ9 வார� வைர ப(�	ஜி� ைவ 2 உபேயாகி�கலா�. 
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ைமD1 ரச�: 
 

இ��� ஒ2 இ�Cட�� ெபா� தா�. ெச*� ைவ:�$ெகா6டா/ ஒ2 
வார:�$�1 use ப6ண�டேவ6��. 
ஒ2 CN� தன-யா, ஒ2 CN� கடைல�ப2��, ஒ2 CN� �வர�ப2��, ஒ2 
CN� மிள�, ஒ2 CN� சீரக�, ேதைவயான மிளகா*, ஒ2 �6� ெகா�பைர 
இ�தா� ேவ6�ய சாமா�க1. 
ெந*ய�/ சீரக� தவ�ர எ/லாவ�ைற?� தன-:தன-யாக க2காம/ வ�$க��. 
அ��ைப அைண:�வ��� அ த R��ேலேய சீரக:ைத வ�:� எ�$க��. 
ெபா�யா$கி ைவ:தா/ ைமR3 ரச� ெச*யலா�. இ� நா8 adults $கான அள�. 
 

ைமD1 ரச� ெச.H� வ(த�: 
 

�ள-ைய$ கைர:�$ெகா6� உ�� மKச1 M1 ெப25காய� ேச3:� ெகாதி:த�� 
இ த ெபா�ைய?� ெவ த �வர�ப2�ைப?� ேச3:� Pைர:த�� இற$கி க�� 
தாள-$க��. த$காள- ேச3�ப� அவரவ3 வ�2�ப�. 
ெகா�பைர இ/லாவ��டா/ "�றிய ேத5கா* �2வ/ ஒ2 CN� வ�:� 
ேச3$கலா�. 
 

மிள சரீக�ெபா
 : 
 

இெத�ன அதிசய�? ெர6�ேம ெர�ேம�ஆக கைடய�/ கிைட$கிறேத 
எ�கிற73களா? வ 7��/ ெச*� ைவ:�$ெகா6டா/ அைத ைவ:� நிைறய 
சமாள-$கலாேம? 

மிள� சீரக� தலா ெர6� CN� எ�:� ைநசாக அைர$க��. அLவள�தா�, 

ெரா�ப சி�ப�1. 
 

ரச� ெச.H� வ(த�: 
 

�ள-ைய (கைர$க$ 4ட ேவ6டா�, அ�ப�ேய உ2�� ேபாட��) ந7;/ இ�� 
ந�றாக ெகாதி$க வ�ட��. ெகாதி$��ேபா� உ��, ெப25காய� மிள� சீரக�ெபா� 
( நா� ெச*த அளவ�/ பாதி ேபா�� நா8 ேப3 சா�ப�ட) ேபா�� ஒ2 நிமிட� 
ெகாதி$க வ��� அ��ைப அைண$க��. ஒ2 ப:� நிமிட� <� ைவ:�வ��� 
கர6� அ/ல� ம:� ெகா6� �ள-ைய அ�ப�ேய மசி:� ெமா:தமாக 
வ�க�ட��. வ�க��யைத மJ6�� ெகாதி$கவ���, ெகாதி:த�� வ�ளாவ� 
Pைர:த�� இற$கி ெந*ய�/ க��, ெர6� மிளகா*, கறிேவ�ப�ைல தாள��க0�. 
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ேசா�ேபறி ரச� இ2 எ�றாM� சா�ப(	ட2� /�/��� வ9�. 
 

ேமா1 ரச�ெபா
: 
 

ஒ2 வாணலிய�/ எ6ெண* ெந* எ��மி�றி, ஒ2 CN� தன-யா, அைர CN� 
ெவ தய�, ஒ2 வர மிளகா*, ஒ2 �6� ெப25காய� ந/ல கிறிC�பாக வ�:� 
ெபா�:� ைவ?5க1. 
சில சமய� நம$� சைம$க ேநர� இ2$கா�, நிைறய வ�2 � சா�ப��� வய�� 
ச;ய�/லாம/ இ2$��, அ�ப��ப�ட சமய5கள-/ இ த ரச� ைக ெகா�$��. 
ஒ2 க� ந7;/ உ��, மKச1 M1, ேபா�� இ த ெபா�ைய?� ேபா�� ந�றாக 
ெகாதி$க வ�ட��. ெகாதி:த�� இற$கி ைவ:� ஒ2 க� தி$கான ேமாைர 
கல$க��. ம�ப� அ��ப�/ ஏ�ற ேவ6டா�. ஒ2 CN� க��, ஒ2 மிளகா*, 

ெகாKச� கறிேவ�ப�ைல ெந*ய�/ தாள-:� ெகா�ட��.  
 

என$�: ெத; த ரச� ெபா�கைளB ெசா/லிவ��ேட�. எ த ெபா�யாய�2 தா8� 
அ� வ 7��/ ெச*தேதா, கைடய�/ வா5கியேதா நா� ெச*?� வ�த:தி/ தா� 
உ1ள�. அதனா/ step by step எ�ப� ெச*தா/ ரச� ரஸமா* இ2$�� எ�� ஒ2 
�:தக:தி/ ப�:தைத இ5ேக பக3கிேற�. 
 

�ழ�� எ�றா/ க�னமான வ�னா:தா1 கிைட$க�ெப�ற மாணவ� மன� ேபால 
�ழ�ப� இ2$க\�. ரச� எ�றா/ வ�னா:தாள-/ உ1ள வ�னா$க>$� வ�ைட 
ெத; � அைத எ#திவ���� வ த மாணவ� மனைத� ேபால ெதள-வா 
இ2$க\�. 
 

"தலி/ �ள-ைய$ கைர:� �ள- வாசைன ேபாக ெகாதி$க வ�டA�. 
�ள- ெகாதி:த ப�� ரச�ெபா� ேச3:� அ த வாசைன?� ேபா��வைர 
ெகாதி$கA�. 
 

அ�:� உ��, ெப25காய� ேச3$க\�. அ��� ெகாதி:த ப��னேர த$காள- 
ேச3�பதா* இ2 தா/ ேச3$க\�. த$காள-?டேனேய ேம/ெபா�யாக ெவ�� 
தன-யா:M1, மிள� சீரக:M1 எ�� எ��� ெச3$கAமா�. 
எ/லா� ேச3:த ப�� அைத வ�ளாவ� அ��ைப சி�மி/ ைவ$க\�. வ�ளாவ�ய 
ப�� ரச� ெகாதி$க4டா�. (அ�ப� ெகாதி:தா/ அ� ரசமாகா�, ரசாபாச� ஆகி��.) 
Pைர:தா/ ேபா��, இற$கி ெந*ய�/ க��, சீரக�, ேபா�� ெவ�:தப�� 
கறிேவ�ப�ைல ேபா�� ரச:தி/ ேச3$கA�. 
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தாள-�� எ�ப�� ஒ2 கைல. எ/லா� அழகாக ப6ண�வ��� கைடசிய�/ 
தி2Z�$� ெபா�� ெப;தாக ைவ:தமாதி; கா தவ���வ���, “இ�தா� தாள-��” 

எ�றா/ வ�ைளயா��/ ப�ேதா/வ�தா�. அதனா/, எ�ப� தாள-$க\� எ�பத�� 
ஒ2 ��. 
 

சீரக� ெவ தய� ேபா�றைவ சீ$கிரேம வ�ப�� க2கிவ���. அதனா/ க��� 
சீரக"� தாள-$க ேவ6�� எ�றா/ "தலி/ க�� ெவ�$க வ�டA�. உடேன 
சீரக� ேச3:� 4டேவ க2ேவ�ப�ைல ேச3:�வ�டலா�. எ/லா:ைத?� ஒ6ணா 
ேபா��வ��டா/ சில� கா திய�2$��, சில� ெவ�:ேத இ2$கா�. ேமேல 
ெசா�ன ெபா� வைககள-8� அதனா/தா� தன-:தன-யாக எ�� bold எ#:தி/ 
த ேத�. 
 

\	�� ெபா
: 

 

\	� எ�றாேல ந� நிைன0� வ9வ2, அவைர�கா., பR�%, ெசௗ ெசௗ, 

ேகா%, ெவ�ள��கா. இைவக� தாேன? இதி� சில ெபா
க� சில 
\	�கA� ச� வரா2. எ�ென�ன ெபா
க� உ4�, அைவ எTெதTத 
\	�� ச� வ9� எ�� ெசா�கிேற�. 
 

ெபாறி த \	�� ெபா
: 
 

ஒ2 கர6� உ>:த�ப2��, அைர கர6� மிள�, ெர6� மிளகா*, ெப25காய� 
ஒ2 <� ேத5கா* ேவ6��. ேத5கா* தவ�ர மJதிைய ெந*ய�/ தன-:தன-யாக 
வ�:� எ�:� கைடசிய�/ ேத5கா?� ேலசாக (ஈர� ேபா�� வைர) ப�ர�� 
அைர:� ப�;�ஜி/ ைவ$கலா�. 4�� ெகாKச� தி$காக ேவ6�ய�2 தா/ அைர 
கர6� கடைல�ப2��� வ�:� அைர$கலா�. 
 

இ� பX�C, ெவ1ள;$கா*, ேகாC, ெசௗ ெசௗ$� match ஆ��. கா*கைள ப2��ட� 
ேவக வ��� உ��� இ த ெபா�?� ேச3:� தாள-:தா/ 4�� ெர�. கைடசிய�/ 
ஒ2 CN� ேத5கா* பாேலா அ/ல� ஒ2 கர6� சாதா பாேலா ேச3:தா/ 
ப�ெரZ ஆக அைர:� ெச*த� ேபாலேவ இ2$��. 
 

�ள���� \	��ெபா
: 
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இத�� ஒ2 ப�� கடைல�ப2��, ஒ2 ப�� உ>:த�ப2��, ஒ2 ப�� தன-யா, 5 

அ/ல� 6 மிளகா*, ஒ2 CN� பBச;சி, அைர CN� ெவ தய� ம��� ஒ2 <� 
ேத5கா* ேதைவ.  
 

ஒLெவா�ைற?� தன-:தன-ேய ந/ெல6ெண* வ��� வ�:�$ெகா1ள��. 
அ;சிைய கைடசியாக வ�$க��. ( அ;சி ேவ6டா� எ�றா/ 
வ���வ�டலா�) ேத5காைய?� ஈர�பத� ேபா��வைர வ�$க��. ஆறிய�� 
மி$சிய�/ ேபா�� ஓரள�$� ைநசாக அைர:�$ெகா1ள��.  
 

�டல5கா*, ேகாC, ெவ1ைள� Nசண�, பாக�கா* ேபா�றவ�றி$� இ� ந�றாக 
இ2$��. காைய �வர�ப2�� ம��� ஒ2 ப�� கடைல�ப2��ட� �$க;/ ேவக 
ைவ:� இற$கிய�� உ��, ெப25காய�, ஒ2 CN� �ள- ேபC�, இ த ெபா� 
எ/லா� ேச3:� கிளறி க�� தாள-$க��.  
 

(��C: ெகாKச� ேத5கா* பா/ அ/ல� சாதா பா/ (,மா3 ெர6� CN�) 
ேச3$க 4�� ;Bசாக �திய ேத5கா* �2வ8ட� ெச*த� ேபாலேவ இ2$��) 
 

ம�றப� ேமேல ெசா�ன சா�பா3 ெபா�கள-/ ஏதாவ� ஒ�� உபேயாகி:�� 
4�� ெச*யலா�. ேமா3 4�� ேபா�றைவக>$� அைர:� வ���தா� 
ெச*யேவ6��, ெபா� use ஆகா�. 
 
 

அ�:ததாக நா� பா3$க இ2�ப� கா*கறிகள-/ உபேயாகி$�� ெபா� வைகக1. 
ெபா�வாக கைடய�/ வ���� க�ைட மிளகா* ெபா�, மKச1 ெபா�ேய 
எ/லாவைக ெபா;ய8$�� ஏ�ற� எ�றா8� இ5ேக ெசா/ல�ப�டைவ 
Cெபஷ/. 
 

ெமI ராண( ெச�ல தி� ெரசி�ப( இ2.  
curry powder 1: (க�மா ெபா
) 
 

கசகசா – 1 tbsp 

தன-யா – அைர க� 

மிள� – 1 ேடப�1CN� 

ேசா�� – 2 ேடப�1CN� 

மிளகா* – l� கிரா�  

ப�ைட - ஒ2 �6� 
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கிரா�� - ஒ2 CN� 

ேமேல ெசா�ன எ/லாவ�ைற?� தன-:தன-யாக வற�� வாணலிய�/ வ�:� 
ெப25காய:�ட� ேச3:� ெபா� ெச*� ைவ:�$ெகா1ளலா�. சில ெபா;ய/ 
வைகக>$� இ த ெபா� உபேயாகி$கலா�. இKசி N6� ேவ6�மானா/ 
ெபா;ய/ ெச*?�ேபா� ேச3$க��. 
 
 
curry powder 2: 
 

தன-யா கா/ க� 

மிள� ெர6� CN� 

ேசா�� ெர6� CN� 

N6� (ெபா�யாக ந�$கிய�) ஒ2 CN� 

ெப25காய� சிறிதள�. 
 

எ/லாவ�ைற?� தன-யாக வ�:� ெபா�$க��. N6� ேவ6டா� எ�றா/ 
வ���வ��� ெபா;ய/ ெச*?�ேபா� ேச3$கலா�. 
 
curry powder 3: 
 

தன-யா கா/ க� 

கடைல�ப2�� கா/ க� 

கசகசா l� கிரா� 

மிளகா* l� கிரா� 

ெர6� ப�ைட �6�க1  

 

ேமேல ெசா�னைவகைள எ6ைணய�/ தன-:தன-யாக வ�:� ெபா�$க��. இைத 
வாைழ$கா* ம��� கிழ5� வைகக>$� ேமேல Mவ� வத$கலா�. 
 

கா*க1 ேமேல Mவ� வத$க இ�ெனா2 சி�ப�1 ெபா�?� உ1ள�.  
இ த ெபா�ைய ,6ட/ வைகக>$�� Mவலா�. 
 

"$கா/ க� கடைல�ப2��, கா/ க� தன-யா, 5 மிளகா*, ஒ2 க�� ெப25காய� 
எ/லாவ�ைற?� தன-:தன-யாக மிக$ ெகாKச ந/ெல6ெண* உபேயாகி:� 
ெபா�ன-றமாக வ�$க��. ( ஒ2 <� ேத5காேயா, ெகா�பைரேயா வ�:� 
ேச3�ப� சில3 வழ$க�) 
வ�:தவ�ைற ெகாரெகார�பாக ரைவ ேபால அைர�ப� இத� சிற��. 
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க:த;$கா*, ெவ6ைட$கா*, கார� எ/லா வைக ,6ட/க>$� ஏ�ற� இ�. 
 
 
 

உ6க� சைமயலைறய(� ேம� அ� கி	 உ4டா? 

 

எ5க1 வ 7��/ உ6�. கைடய�/ கிைட$�� உண� எ�ப� எ/ேலா3 க6ைண?� 
<$ைக?� நா$ைக?� கவ2கிற�? அ�$� நிைறய perfume எ/லா� ெதள-:� நா� 
வ�2��� வ�த:தி/ ேம$ அ� ெச*� ைவ�பதா/தாேன? நா"� வ 7��/ ெச*?� 
பதா3:த5க>$� இய�ைக "ைறய�/ ேம$ அ� ேபாடலா� வா25க1. 
 

சாதாரணமாக ெச*த உண�கைள சில ெபா�க1 ெச*� flavour ஐ$ 4��வதா/ 
எ�ப� ;B ஆ$கலா� எ�� இ5ேக பா3$கலா�. 

 

�ள�ேயாதைர ெச.H�ேபா2 ேமேல [0� ெபா
: 

 

ஒ2 CN� ந/ெல6ெண* வ��� ஒ2 க�� ெப25காய:ைத ந�றாக� 
ெபா;$க��. அைத எ�:�வ��� அேத எ6ைணய�/ 6 CN� தன-யா ேபா�� 
மணமாக வ�:� எ�$க��. அதிேலேய 6 அ/ல� 7 மிளகா* சிவ$க வ�:� 
எ�$க��. <�ைற?� ெகாரெகார�பாக வ�:� எ�:� ைவ:தா/ ஆ� மாத� 
ஆனா8� ெகடா�. 
 

உபேயாகி�� வ(த�: 

 

வ 7��/ ெச*த �ள-$$காயBச/ எ�றா8� ச;, கைடய�/ ெர�ேம� ஆக வா5கின 
�ள-$கா*Bச/ எ�றா8� ச;, உதி; சாத:தி/ ப�ைச � இ த ெபா�ைய ஒ2 
CN� அள� ேமேல Mவ� ப�ைசய��. ேகாவ�/ �ள-ேயாதைர ேபாலேவ இ2$�� 
இ த� ெபா�யா/. 
 

(��C: ேமேல ெசா�ன ெபா�?ட� வற�� வாணலிய�/ வ�:�� ெபா�:த 
ெவ தய� ஒ2 ப��B ேச3�ப�� ,ைவைய?� மண:ைத?� 4���) 
 
 

மிள�� �ள-ேயாதைர ெபா�: 
 

ேமேல ெசா�ன ெபா�ைய� ேபாலதா�. ஆனா/ ெவ�� மிள� எ�:� 
ந/ெல6ெணய�/ ெவ�$�� வைர வ�:� ெகாரெகார�பாக ெபா�$க\�. 
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கைடய�/ வா5கிய �ள-$கா*Bச/ எ�றா8� இ த ெபா�ைய Mவ� ப�ைசய அ� 
மிள�� �ள-ேயாதைர ஆ��. ெவள-h3 ப�ரயாண:தி� ேபா� overnight எ�றா8� 
ெக���ேபாகா�. 
 

ெவTதய�ெபா
: 
 

“<:ேதா3 ெசா/8� "�ெந/லி?� "�ேன கச$�� ப��ேன இன-$��” எ�� 
ஒ2 பழெமாழி இ2$�, அ� ேபால இ த ெவ தய:தி� கச�ைப� பா3$காம/ 
அத� �ண:ைத ம��� பா3:தா/ இ� “நவரா:தி;” எ�ற பட:தி/ ந�க3 திலக� 
சிவாஜி ஒ�ப� ேவட5க1 ேபா�ட மாதி; இ��� multi action ப6\�. 
 

கா/ க� ெவ தய:ைத ெவ�� வாணலிய�/ ைக வ�டாம/ சிவ$க வ�:� ைநசாக 
ெபா�:� ைவ$க��. இ த ெவ தய� ெபா�ய�/ பாதிைய அ�ப�ேய ைவ:� 
வ��� மJதிய�/ அேத வாணலிய�/ வற�டாக� ெபாறி:த ெப25காய$க��ைய?� 
ெபா�:� கல$க��. 

 

இ த ெர6� வைக�ெபா�ைய?� ப2��$�ழ�ப�/ இற$�� "� கா/ 
CN� (அதிக� ேபா�டா/ கச �வ���) ேபாட, எLவள� பைழய சா�பா3 ெபா�ைய 
உபேயாகி:தி2 தா8� அ� கமகமெவ�� மண$��. 
 

�ள-ேயாதைர ப�ைச த�� கைடசிய�/ ஒ2 ப��B ேச3:�$ கல$க அ��� கம கம 
தா�. 
 

ஊ�கா* ெகாKச நாள-/ பைழய வாசைன வ2� ேபால ெத;கிறதா? ேபா�5க1 
இ த� ெபா�ைய...ேமேல ஒ2 கர6� எ6ெண* கா*Bசி வ��வேதா அ/ல� 
ெதா$� வைககளானா/ மJ6�� ஒ2 "ைற கிளறி ைவ�பேதா பழைச ��சா$கி$ 
கா���.  
 

ெவ�� ெவ தய� ெபா� அ/ல� ெப25காய� ேச3:த ெவ தய�ெபா� ெர6�ேம 
use ப6ணலா�. ஆனா/ ெர6ைட?� தன-:தன-யாக ஏ� ெசா�ேன� எ�றா/ 
ெர6�8� உ1ள health benefits உ5க1 வ 7��� ெப;யவ3க>$ேகா உ5க>$ேகேயா 
ெசா/லலா� எ��தா�. 
 

ெஹ�  
�%: 
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1. வய���� ெபா2ம/ உ��ச:�$� ேமா;/ ஒ2 UCN� ெவ தய� ெப25காய� 
ெபா� கல � ��$கலா�. அ��ற� வய�� உ��சமா? ேபாBேச... ேபாய� ேத...தா�. 
2. Blood sugar உ1ளவ3க1 தின� காைலய�/ ெவ�� வய��றி/ ஒ2 கிளாC 
ந7;ேலா, ேமா;ேலா ஒ2 UCN� ெவ�� ெவ தய�ெபா� கல � ��:� வர blood 

sugar �ைற?�. 
3. வய����ேபா$� இ2 தா/ நா8 மண� ேநர:�$� ஒ2 "ைற ந73 ேமா;/ 
அைர CN� ெவ�� ெவ தய� ெபா�ைய கல � ��:தா/ ெர6டா� 
"ைறய�ேலேய �ண� ெத;?�. 
4. உ5க1 வ 7��/ ெம�� ஒலி உ6டா? சா;, <�� வலி யா2$காவ� உ6டா? 

அ�ப��னா, ஒ2 CN� ெவ தய� ெபா�ைய ெவ/ல:�ட� கல � ஒ2 
நாைள$� <\ "ைற சா�ப��� வர <�� வலி ந�றாக$ �ைற?�. 
5. சில2$� வய�� எ�ப�� ேகாளா�தா�. அவ3க1 ப�ரயாண� ெச*ய ேவ6� 
வ தா/ ைக வச� இ த� ெபா�ைய ெகா6� ேபாகலா�. ேபான இட:தி/ use 

ஆ��. ப�ரயாண:�$� "� அைர CN� ெபா�ைய கச�ைப� பா3$காம/ வாய�/ 
ேபா�� ஒ2 ட�ள3 ந73 சா�ப���வ���$ கிள�ப�னா/ அ�cC� ஐ � மண� 
ேநர:�$காவ� வய�� ெசா�ன ேபB, ேக���. 
 

ேபா�மா? இத� உபேயாக5க1? வய�� ெசா�ன ேபB, ேக�டா/ அ�:த 
ெபா�ைய$ கா6ப�$கலா�. 
 

ஊ�கா. ெபா
: 
 

இ த�ெபா�ைய ெச*� ைவ:�$ெகா6டா/ க� மா5கா* ஊ�கா*, மா5கா* 
இKசி ஊ�கா*, கா*கறி ஊ�கா* எ/லா� ேபாடலா�. 
 

ெகாKச� ந/ெல6ெண* ஊ�றி அதி/ 25gm ெவ தய:ைத?� 100gm 

மிளகாைய?� ேபா�� தன-தன-யாக வ�:�$ெகா1ள��. எ6ெண* அளவாக 
வ�டேவ6��. எ6ெண* ேபாதா� எ�� ேதா�றினா/ ெகாKச� ந�வ�/ 
ேச3$கலா�. (அதிக� எ6ெண* இ2 தா/ ச;யாக� ெபா�யா�.) 
 

இ த� ெபா�ைய ெபா�$�� "�� க/8�ைப ெபா�:�$ெகா1ள��. (ேடப�1 
சா/� ேச3�பைத வ�ட க/8�� ேச3�ப� ஊ�காைய ந76ட நா1 ெகடாம/ 
கா$��)  
அ�:� வ�:த ெவ தய� மிளகா?ட� ேதைவயான ெப25காய� ெபா�ைய?� 
ேச3:� ைநசாக அைர$க��. அைர:த�� ெபா�:த க/8�ைப?� ேச3:� 
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இ�ெனா2 ,�� ,�றி ைவ$க��. 
இதி/ ெர6� ேடப�1CN� க�ைக ந/ெல6ைணய�/ ெவ�$க வ��� 
ேச3$க��. இன- ஊ�கா* ேபா��ேபா� இ த ெபா�ைய ேபா�� ேமேல 
ந/ெல6ெணைய கா*Bசி ஆறவ���$ ெகா��னா/ ேபா��, ஊ�கா* ெர�.  
 
North Indian Make Up: 
 

சாத:தி/ ேபா�� ெபா�ைய�ேபாலேவ �லாL, ச�ஜி ேபா�றவ�றி/ உபேயாகி$�� 
கர� மசாலா ெபா�ைய?� வ 7��ேலேய ெச*யலா�. 
 

கர� மசாலா [�: 
 

தன-யா – ஒ�றைர ேடப�1CN� 

சீரக� – ஒ2 ேடப�1CN� 

க2�� மிள� – ஒ2 UCN�  

கசகசா – ஒ2 ேடப�1CN� 

ஒ2 சி�ன �6� ப�ைட 

ஏல$கா* – 3 

லவ5க� – 8 

ெபா�:த ஜாதி$கா*(nutmeg) – கா/ CN� 

ெபா�:த ஜாதிப:தி; (mace) - கா/ CN� 

ேமேல ெசா�ன எ/லாவ�ைற?� ப�ர�� ஆக வ2� வைர (அ/ல� ந/ல மண� 
வ2�வைர) வற�டாக வ�:� ெபா�:� airtight ஜா;/ ைவ$க��. 
 

சா. மசாலா / Z மசாலா ெபா
: 
 

ஏல$கா* 10 ( உ1ேள உ1ள pods ம��� ேபா��) 
ஒ2 சி�ன �6� ப�ைட 

கிரா�� 12 

மிள� 15 

,$�ெபா� ஒ2 UCN� 

வ�$கேவ ேவ6டா�, அ�ப�ேய அைர:� ைவ:தா/ ேபா��. கா�� �காத 
பா��லி/ ைவ�ப� ந/ல�. U ேபா��ேபா� கா/ CN� அள� இ த 
ெபா�ைய?� ேச3$க நா$� மசாலா U$� ஏ5��. 
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ச�னா மசாலா/ேசாேள மசாலா: 
 

தன-யா 2 CN� 

சீரக� - 2 CN� 

லவ5க� - 5 

ஒ2 இ�B ந7ள ப�ைட 

மிள� - 8 

க2�� ஏல$கா* - 2 (க2�� ஏல$கா* எ�ப� ைசசி/ சாதா ஏல$காைய வ�ட 
ெப;தாக இ2$��. இைத மசாலா ெச*ய ம��ேம உபேயாகி$க "�?�.) 
கா* த மிளகா* - 4 

ேமேல ெசா�னவ�ைற தன-:தன-யாக சி�மி/ வ�:� ைநசாக� ெபா�$க��. 
ச�னா சா�, ேசாேள ம�ட3, ச�னா �லாL ேபா�றவ�றி/ இ த ெபா�ைய 
உபேயாகி$கலா�. 
 
 

எ/லா� ெசா/லிவ��� இன-�� வைகக>$� எ��� ெசா/லாவ��டா/ எ�ப�? 

 

பாயச� ேபா�ற இன-�� ெச*ய ஏல$கா* ேபா�ேவா�, அைத ெகாKசமாக ெபா� 
ெச*?�ேபா� ந�றாக ெபா�யாகா�. அதனா/ ப:� ஏல$கா* எ�:� அைத 
ெவய�லி/ ைவ:� உ1ேள உ1ள வ�ைதகைள ம��� எ�:� கா/ க� 
ச3$கைர?ட� ெபா�$க��. ஒ2 ப��B �5�ம�N�� ேச3:� ெபா�:� 
ைவ:�$ெகா6டா/ Cவ 7� ெச*?�ேபா� இ த ச3$கைரையேய ஒ2 CN� 
ேச3:�வ�டலா�.  
 

,ைவைய$ 4��� ெபா� வைககைள� பா3:தாB,. அ�:� இ�லி ேதாைச$� 
ெதா��$க மிளகா*� ெபா� ெச*?� "ைறைய� பா3$கலா�. 
 

இ	லி மிளகா. ெபா
: 
�த� வைக: 
 

உ>:த�ப2�� அைர க� 

மிளகா* ேதைவ$ேக�ப 

தன-யா 1 UCN�  

கடைல�ப2�� 1 UCN� 

உ�� ேதைவயான�  

எ/லாவ�ைற?� ந/ெல6ெண* வ��� ெபா�ன-றமாக வ�$க��. தன-:தன-ேய 
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வ��ப� ந/ல�. வ�2�ப"ைடயவ3க1 ஒ2 சி� உ26ைட �ள-ைய 4ட 
வ�:� அைர$கலா�. 
 

>4� மிளகா. ெபா
: 
 

ேமேல ெசா�ன மிளகா* ெபா�ய�ேலேய ஏ# அ/ல� எ�� N6��ப�கைள 
வ�:� ேச3$க��. வ�2�ப� இ2 தா/ ெர6� CN� ெகா�பைர �2வைல?� 
வ�:� ேச3$கலா�. 
 

எ�A மிளகா. ெபா
: 
 

இத�� க2�� எ1 தா� ெபC�. 
 

"தலி/ ஒ2 ைக எ1ைள பட படெவ�� ெபா;?�வைர வ�$க��. இத�� 
எ6ெண* எ��� ேதைவய�/ைல. பட படெவ�� ெவ�:த�� ("க:தி/ எ1>� 
ெகா1>� ெவ�:த� எ�றா/ எ�ன எ�� அAபவN3வமாக 
உண3வ 73க1!) எ�:�வ��� அேத வாணலிய�/ எ6ெண* வ��� ஒ2 க�� 
ெப25காய:ைத ெபாறி:� எ�$க��. அேத எ6ைணய�/ ஐ � மிளகா*கைள 
வ�:�$ெகா1ள��. இ�A� அைர CN� எ6ெண* வ��� ஒ2 ைக 
உ>:த�ப2�� ேபா�� ெபா�ன-றமாக வ�$க��. அ�:� ஒ2 ைக 
கடைல�ப2�� ேபா�� அ��� சிவ$��ப� வ�$க��. ேதைவயான உ�� 
ைவ:� மி$சிய�/ ெபா�$க��. 
 

(��C: �ழ ைதக1 சா�ப��� ேபா� கார� ஒ:�$ெகா1ளா� எ�றா/ ஒ2 
CN� கசகசா ஒ2 CN� இ�லி அ;சி ெர6ைட?� அேத வாணலிய�/ 
கைடசியாக ேபா�� எ6ெண* ேச3$காமேலேய ந�றாக ெபாறி?� வைர வ�:� 
ேச3$கலா�. மிளகா* ெபா�தா� ேவ6�� எ�� அட� ப��$�� �ழ ைதக1 
சா�ப��டா8� கார� ஒ��� ெச*யா�)  
 

சாத 2ட� ப(ைசT2 சா�ப(ட�\
ய ெபா
 வைகக�: 
 

சாத 2ட� ப(ைசT2 சா�ப(ட�\
ய ெபா
வைகக� எ�� பா1 தா� ஒேர 
மைல�பாக இ9�கிற2. ந� ெப�யவ1க� ந�ைம எ�லா� எ�ப
 சா�பா	� 
ராம1(மி)களாக ெச.2வ(	�� ேபாய(9�கிறா1க�? என�  ெத�Tதைவகைள 
compile ப4ண( இ6ேக தரலா� எ�றா�.... அேட6க�பா! எ தைன எ தைன 
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varieties?.....ஒேர நாள�� இ�லாவ(	டாM�, எ தைன எ தைன வ(தமா. 
ெபா
க� ெச.கிேறா�......, சா�ப(�கிேறா�?  

எைதயாவ� வ��� வ��ேடேனா எ�� எ� ெப�ேறா;ட� ஒ2 வா3:ைத ெச$ 
ெச*தா/ அவ3க1 நிைனs��ய ெபா�வைகக1 எ�� எ:தைன ந7...................ளமா* 
வ��ட� இ த ேபாC�? "� தவைர ,2$கமாக தர� பா3$கிேற�.  
 

சாத:தி/ ப�ைச � சா�ப��� ெபா� எ�ப� எ�ைன� ெபா�:தவைர சமய:தி/ 
ைக ெகா�$�� ஒ��. ெவள-ய�/ ெச��வ தா8� ெவள-h3 ெச��வ தா8� 
நம$� சைம$க <� வரா�. அ/ல� வ 7��/ ெவ�� ரச� ம��� ெச*த அ��� 
இ�ப� ெபா�சாத� "தலி/ சா�ப��� ப�ற� ரச� சாத� எ�றா/ அ�ேவ ஒ2 
வ�2 �தா�. 
 

�தலி� ப9��� ெபா
: 
 

இ2 ஆTதிராவ(� தின�ப
 உணவ(� இ9��. இ2 பலவ(த6கள�� ெச.ய� 
ப�கிற2. 
 

ப9���ெபா
 1: 

 

இ த "ைற ெசலேவ இ/லாத ஒ��. ஆய�/ restriction உ1ளவ3க>$� ஏ�ற�. 
ஒ2 க� �வர�ப2�ைப ெவ�� வாணலிய�/ ெபா�ன-றமாக வ�$க��. Rடாக 
இ2$�� இ த� ப2�ப�/ ஒ2 CN� ெப25காய� ெபா�, ேதைவயான உ��, (நா� 
உ��$� பதி/ இ ��� எ�� நா�� ம2 � கைடய�/ கிைட�பைத ேச3�ேப�) 
ெர�ேம� கார�ெபா� ேதைவயான� ேச3:� ைநசாக ெபா�$க ேவ6��. 
அLவள�தா�. க�ைட மிளகா*� ெபா� ேவ6டா� எ�றா/ ேதைவயான வர 
மிளகாைய சிவ$க வ�:� ேச3$கலா�. 
 
 

சா�ப(�� வ(த�  

Rடான சாத:தி/ ெந* வ��� ப�ைச � சா�ப�ட��. ெந*?� ந/ெல6ைண?� 
சமமாக ேச3�ப� இ�A� ,ைவயான�. 
 

ப9���ெபா
 2: 

 

�வர�ப2�� ெர6� ப5� எ�றா/ கடைல�ப2�� ஒ2 ப5�, பாசி�ப2�� அைர 
ப5� ேவ6��. (நா� ப5� எ�ற� அவரவ3 ேதைவ$� ஏ�ற அளவ�/ எ�$கேவ). 
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<�� ப2��கைள?� வாணலிய�/ தன-:தன-யாக ெபா�ன-ற:தி/ 
வ�:�$ெகா1ள��. க��� ெப25காய� எ�:� அைத?� ந�றாக� ெபா;?�ப� 
வ�$க��. அ��ைப அைண:�வ��� அ த R��ேலேய ேதைவயான மிள�� 
க/8��� ேச3:� ெகாKச ேநர� வ�:�வ��� எ/லாவ�ைற?� ெபா�$க��. 
இதி8� எ6ெண* இ/ைல. சா�ப��� வ�த� ேமேல ெசா�ன மாதி;தா�. 
 

ப9���ெபா
 3: 

 

கடைல�ப2�� ம��� அைர க� எ�:� ேமேல ெசா�ன ப� எ6ெண* 
இ/லாமேலா அ/ல� ஒேரெயா2 CN� ந/ெல6ெண* வ��ேடா வாசைன 
வ2� வைர சிவ$க வ�:�, ேதைவயான மிளகா* ெப25காய� வ�:�, அ��ைப 
அைண:�வ��� அ த R��ேலேய கா/ க� ெபா��$கடைலைய ப�ர�� உ��ட� 
அைர$கலா�. இதி/ ெபா��$கடைல ச; சமமாக ேச3�ப�� உ6�. எLவள� 
நா1 ஆனா8� ெகடா�, (எ5க1 வ 7��/ இைத ஏேதா அமி3த� ேரK,$� 
பா3$கிறா3க1.) 
 

ப9���ெபா
 4: 

 

வாணலிய�/ ெகாKசமாக ந/ெல6ெண* வ��� 2 ப5� �வர�ப2��, 3 ப5� 
கடைல�ப2��, தன-:தன-யாக ெபா�ன-றமாக வ�$க��. அ�:� வாணலிய�/ 
உ1ள அ த எ6ைண� பைசய�ேலேய ேதைவயான மிளகா*, ெகாKச� மிள� ( இ� 
ஒ2 வாசைன$�:தா�), ஒ2 க�� ெப25காய� ேச3:� வ�:�வ��� அ��ைப 
அைண:�வ��� 2 ப5� ெபா��$கடைல?� ேபா�� வ�$க��. ேதைவயான 
உ��ட� அைர:� உபேயாகி$கலா�.  
இ த வைகய�/ அைர$�� ெபா� இ�லி ேதாைச?ட� சா�ப�ட�� ந�றாக 
இ2$��. ெரா�பேவ ெகாKச� எ6ைணதா� உ1ள� எ�பதா/ டய��/ 
உ1ளவ3க>$�� ஏ�ற�. 
 

சரீக ப9���ெபா
: 
 

ஒ2 க� �வர�ப2�ைப ம��� எ6ெண* இ/லாம/ வ�$க��. ப�ற� ெரா�ப 
ெகாKசமாக எ6ெண* வ���, ெர6� மிளகா* ஒ2 CN� மிள� ேச3:� 
வ�$க��. அ��ைப அைண:�வ��� அ த R��ேலேய ெர6� CN� சீரக:ைத 
வ�:� எ�:�$ெகா6� (அதிக R��/ சீரக� அதிக� வ�ப�� ம2 � வாசைன 
வ �வ���)உ�� ெப25காய�ெபா�?ட� அைர$க��.  
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சா�ப��� வ�த�: Rடான சாத:தி/ ெந* வ���� ப�ைச � இ த ெபா�ைய?� 
ேச3:�� ப�ைசய��.  
 

ேத6கா.� ெபா
: 
 

கா/ க� உ>:த�ப2��, கா/ க� கடைல�ப2�� எ�:� மிக$ �ைறவான 
ந/ெல6ெணய�/ சிவ$க வ�$க��. (ெர6�� வ�ப�� ேநர� வ�:தியாச�ப�� 
எ�பதா/ தன-:தன-யாக வ��ப� ந/ல�) அ�:� ேதைவயான மிளகா* வ�:�, 

ஒ2 க� "�றிய ேத5கா* �2வைல?� ஈர�பைசய��றி ெபா�ன-றமாக 
வ�$க��. எ/லா� ந�� ஆறிய�� உ�� ெப25காய�ெபா�?ட� ச�ேற 
ெகாரெகாரெவ�� அைர$க��.  
 

"�றிய ேத5கா* இ/லாவ��டா/ இள� ேத5காைய �2வ� ெர6� மண� ேநர� 
freezer ைவ:� ப�ற� வ�$க ஈர�பத� �ைற?�. இ த ெபா�ைய சாத:தி8� 
ப�ைச � சா�ப�டலா�, ேமா3 சாத:�$� ெதா��$க�� ெச*யலா�, கா*கறிக1 
ெச*?�ேபா� வத$கி இ� ெர6� CN� Mவ�வ�ட, ேத5கா* ேபா�� ெச*த� 
ேபாலேவ இ2$��. 
 

எ�A சாத� ெபா
: 
 

க2�� எ1 இத�� ெபC�. ெவ1ைள எ1தா� ப��$�� எ�றா8� அ��� 
ஓேகதா�. 
எ1>� உ>:த�ப2��� தா� ேவ6��. எ1ைள (அதிேலேய எ6ெண* 
இ2�பதா/) வற�டாக:தா� வ�$க\�. எLவள� ப2�� எ�$கிேறாேமா 
அைதவ�ட <�� ப5� அதிக� எ1 ேவ6��. "தலி/ எ1ைள பட படெவ�� 
வ2�வைர வ�$க��. அ�:� ெகாKச� எ6ெண* வ��� ப2�ைப சிவ$க 
வ�$க��. (சில3 எ1ள-ேலேய எ6ெண* இ2�பதா/ உ>:த�ப2�ைப?� 
வற�டாகேவ வ��பா3களா�) 
ேதைவயான மிளகா* உ�� ெப25காய:ைத?� வ�:�$ெகா1ள��. 
 

எ1ைள தன-யாகதா� அைர$க\�. மி$சிைய நி�:தி நி�:தி 
அைர$க\�. (இ/லாவ��டா/ அதிேலேய எ6ெண* வ � ெபா� taste 

ெக��வ���) அைர:த எ1ைள எ�:�வ��� ப2�� மிளகா*கைள அைர$க��. 
ச�ன ரைவ பத:�$� அைர�ப� ந/ல ,ைவ த2�. இ த ப2���ெபா�?ட� 
அைர:த எ1ைள?� ேச3:� ஒேரெயா2 "ைற மி$சிைய ஓ�� எ�$க��. 
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சா�ப��� வ�த�: Rடான சாத:தி/ ெந* ம��� வ��� இ த� ெபா�?� ேபா�� 
கிளறினா�ேபா/ ப�ைச � ேமேல ஒ2 CN� எ6ெணய�/ க��, கடைல�ப2��, 

ேவ3கடைல அ/ல� " தி; வ�:�� ேபாட��. 
 

இ�ெனா9 �ைறய(� எ�A�ெபா
: 

 

க2�� எ1ைள ம��� வற�டாக பட படெவ�� வ�:�, ேதைவயான மிளகாைய 
எ6ைணய�/ வ�:� உ�� ெப25காய:�ட� அைர�ப�. இ� பா3$க ெகாKச� 
டா3$ கல;/ எ1 வாசைன?ட� இ2$��. சா�ப��� வ�த� ேமேல 
ெசா�னப�ேய. 
(�ர�டாசி சன-$கிழைம இ த எ1 சாத:ைத வ 7��/ வ�ேசஷமாக ெச*வா3க1) 
 

ெகா�A�ெபா
: 
 

எ1>$� பதி/ ெகா1> ேபா�� ெச*யலா�. ேமேல ெசா�ன ெர6� 
"ைறகள-8� எ1>$� பதி/ ெகா1ைள வ�$க��. ெகா1> வ�$க�� 
எ6ெண* ேதைவய�/ைல. அ/ல� ெகா1>ட� �வர�ப2�� மிள� ேச3:� 
வ�:� சா�ப�டலா�. 
 

(
�% :2வர�ப9�� ேச1 தைர தா� அைதேய ெகா�A ரச� ெச.ய0� 
உபேயாகி�கலா�) இதி� உ�ள பய�, இைள தவI� எ�A, 

ெகாF தவI� ெகா�A எ�ற பழெமாழியா� வ(ள6�. 
 

மிள சரீக�ெபா
: 
 

ஒ2 ேடப�1CN� மிளைக?�, ெர6� ேடப�1CN� சீரக:ைத?� வற�� 
வாணலிய�/ சி�மி/ ைவ:� பட படெவ�� ெபா;?�வைர வ�:� ஆறவ�ட��. 
வாணலிய�/ உ1ள R��ேலேய உ��� ேபா�� வ�:�$ெகா1ள��. மி$சிய�/ 
ெபா�$க��. 
இ த ெபா�ைய உடேன உேபாேயாகி:�வ�ட��.  
 

ெச.H� வ(த�: 
 

வாணலிய�/ ெந* ஊ�றி மிள� சீரக�ெபா�, ெப25காய�, கறிேவ�ப�ைல ேச3:� 
ெந*ய�/ வ�ப�ட�� உதிராக வ�:த சாத:தி/ ெந* ஊ�றி இ த ெபா�ைய?� 
ேச3:� �ைழயாம/ ப�ைசய��. 
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கறிேவ�ப(ைல� ெபா
: 
 

"தலி/ ஒ2 ெப;ய உ26ைட �ள-ைய ெகா�ைட நா3 ந7$கி எ6ைணய�/ 
வ�:� தன-யாக ைவ$க��. அ�:� அைர க� உ>:த�ப2�� எ�:� அைத 
ந/ெல6ெண* வ��� ெபா�ன-றமாக வ�$க��. ஒ2 ேடப�1CN� 
தன-யாைவ?� அ�:� வ�:�$ெகா1ள��. அ�:� ஒ2 ேடப�1CN� 
மிளைக?� ஒ2 ேடப�1CN� சீரக:ைத?� வ�$க��. கைடசிய�/ ேதைவயான 
மிளகா?� ேச3:� வ�:� உ�� ெப25காய� ேச3:� ஆறவ�ட��. ந�றாக 
ஆறிய�� மி$சிய�/ ெபா�$க��. இ� இர:த வ�2:தி$� உத��, இள நைர 
ேபாக�� பசிைய: M6ட�� ெச*?�. 
 

ெகா தம�லி / �தினா ெபா
: 
 

அைர க�� ெகா:தம/லி / �தினாைவ ந�றாக க#வ� ஒ2 kitchen paper/ 
ஆறவ�ட��. ைம$ேராேவL இ2 தா/ ஒ2 tissue ேப�ப3 இ/ ைவ:� நி�:தி 
நி�:தி காய ைவ$கலா�. கல3 மாறாம/ வ2�. அ� இ/லாதவ3க1 வ 7��ேலேய 
நிழலி/ உல3:தி ைவ$க��. 
 

வாணலிய�/ ஒ2 சி� உ26ைட �ள-ைய எ6ைணய�/ ெபாறி:� ஆறவ�ட��. 
ஒ2 ப�� கடைல�ப2��, ஒ2 ப�� உ>:த�ப2�� ெர6ைட?� தன-:தன-யாக 
ந/ெல6ெண* வ��� ெபா�ன-றமாக வ�$க��. அ�:� ேதைவயான மிளகா*, 

ெப25காய� வ�:� உ�� ேச3:� ஆற வ�ட��. கைடசியாக காய ைவ:த 
ெகா:தம/லி/ �தினாைவ?� ந�றாக� ப�ர�� எ/லாவ�ைற?� ெகாரெகார�பாக 
அைர$க��. 
 

கறிேவ�ப�ைலைய?� இ த "ைறய�/ ெச*யலா�. இ� சாத:�ட� சா�ப�ட 
ம��மி�றி தய�3 சாத:�$�� ெதா��$க ஏ�ற�. 
 

சா�ப(�� வ(த�: 
 

Rடான சாத:தி/ ெந* எ6ெண* கல � ஊ�றி இ த� ெபா�ைய Mவ�� ப�ைச � 
சா�ப�டலா�. 
 

(�றி��: �ள- ேபா�டா/ மி$சிய�/ மா��$ெகா1>� எ�பவ3க1 கைடய�/ 
வ���� �ள- ப�ட3 ேச3$கலா�. ஆனா/ அ� இ த taste வரா�, ேம8� க�� 
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த���ேபா��. என$�� இ த problem உ1ள� எ�பதா/ நா� �ள-ைய: தவ�3:� 
மJதிைய� ெபா� ெச*� ைவ:�$ெகா6� சாத� கல$�� ேபா� �ள-$� பதி/ 
ெலம� ஜூC ேச3�ேப�. இ� �ள-��B ,ைவ த2வேதா� சாத� உதி; உதி;யாக 
இ2$��ப�?� ெச*?�.) 
 

இPசி சாத� ெபா
: 
 

இத�� l� கிரா� இKசி ேதைவ. இKசிைய க#வ� ேதா/ சீவ� வ�/ைல 
வ�/ைலயாக ெவ�� ைவ$க��. ெகாKச� ஈர�பைச ேபா��வைர ஒ2 ேப�ப3 
tissue இ/ ைவ$கலா�. 
ஒ2 வாணலிய�/ ஒ2 க� �வர�ப2�ைப வற�டாக சிவ$க வ�$க��. அ�:� 
ெர6� மிளகா* வ�$க��.( இKசிய�/ கார� இ2�பதா/ மிளகா* �ைறவாகேவ 
ேபா��) வ�2�ப�னா/ ஒ2 ப�� கறிேவ�ப�ைல?� வற�டாக வ�$கலா�. உ�� 
ெப25காய� ெபா� ேச3:� ஆறைவ$க��. 
 

காய ைவ:த இKசிைய ெந*ய�/ ெபா;$க��. ெபா;:த�� இKசி வ�/ைலகைள 
ஒ2 கி�ேச� ேப�ப;/ ைவ$க அதிக�ப� ெந* வ� �வ���. (ெபா� 
ெச*?�ேபா� fat இ2 தா/ ெபா�ய�/ சி$� வாசைன வ �வ���. ெந*$� பதி/ 
எ6ெண* ேச3�ப�� அவரவ3 வ�2�ப�) 
 

இKசி �6�க1 ஆறிய�� "தலி/ ப2�� etc ைவ ெபா�:�$ெகா6� 
கைடசிய�/ இKசி வ�/ைலகைள?� ேச3:� ெபா�$க��. இ� சாத:தி/ ப�ைச � 
சா�ப�ட�� தய�3 சாத:�ட� சா�ப�ட�� ஏ�ற�. 
 

மலBசி$க/, வய���$ ேகாளா�க1 ெதாட3 � சா�ப�ட ந75��. 
 

�96ைக�கீைர� ெபா
: 
 

"25ைக இைலகைள க#வ�$காயைவ:� எ6ெண* அ/ல� ெந*ய�/ 
ெபா;$க��. வாணலிய�/ மிள�, சீரக�, ெப25காய� வ�:� மி$சிய�/ ெபா�:� 
கைடசிய�/ ெபாறி:த இைலகைள?� ேச3:� ஒ2 ,�� ,�றி உ�� ேச3:� 
சாத:தி/ அ�ப�ேய ப�ைச � சா�ப�டலா�. இ��� இ2�� ச:� 
நிைற த�. ப�ெரZ ஆக வார� ஒ2 "ைற ெச*� சா�ப�டலா�. 
 

க� சாத�ெபா
: 
 



 

www.penmai.com  316 

 

KASRI66’s @ Chitra’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

ஓடாத75க.... நிஜமாேவ இ� ந/லாதா� இ2$�� (ப��:தவ3க>$�). ெகாKச� 
உட/ R� ப6\�. �ள-3 ப�ரேதச:தி/ உ1ளவ3க1 சா�ப�டலா�. 
 

ஒ2 CN� க�ைக வற�டாக வ�$க��. அேத வாணலிய�/ எ6ெண* அ/ல� 
ெந* வ��� ெர6� CN� உ>:த�ப2��, ஒ2 மிளகா* வ�$க��. <�ைற?� 
ெப25காய� ம��� உ��ட� ெபா�:� ைவ$க��. 
 

ெச.H� வ(த�:  
உதி;யாக வ�:த சாத:தி/ கல$க��. ேமேல ஒ2 CN� ெந*ய�/ க�� 
கறிேவ�ப�ைல ஒ2 CN� ேவ3$கடைல தாள-:� ேபாட��. 
 

தன�யா சாத� ெபா
: 
 

ஒ2 வாணலிய�/ ெகாKச� ந/ெல6ெண* வ��� ேதைவயான வர மிளகாைய 
வ�:� எ�$க��. மJத"1ள எ6ைணய�/ அைர க� தன-யாைவ ேபா�� 
க2காம/ மணமாக வ�:� எ�$க��. (தன-யா சீ$கிர� வ�ப��வ��� எ�பேதா� 
நிைறய எ6ைண?� இ#$கா�.) தன-யாைவ?� எ�:த ப�� ெர6� CN� 
உ>:த�ப2�ைப?� ேபா�� சிவ$க வ�$க��. இ�A� ெகாKச� எ6ைண 
ேச3:� ஒ2 சி� உ26ைட �ள-ைய ப�;:��ேபா�� அ�ப�ேய அ��ைப 
அைண$க �ள- கரகர�பா��. N6� ேச3$க வ�2�ப"1ளவ3க1 ஏெழ�� 
N6��ப�க1 �ள-?ட� ேச3$கலா�. எ/லா� ஆறிய�� மி$சிய�/ ேபா�� 
கரகர�பாக ெபா�:� கா�� �காத பா��லி/ ைவ$க��. இ� ெகாKச நா�க1 
ந�றாகேவ இ2$��. சாத:�ட� ப�ைச � சா�ப�டலா�. ப:திய� 
சா�ப��பவ3க>� சா�ப�ட$4�ய இ� ஒ2 ஆ திரா Cெபஷ/. 
 

ஓம சாத�ெபா
: 
 

ஓம"� சீரக"� தலா ஒ2 CN� எ�றா/ மிள� அைர CN� 
ேபா��. (ஓம:திேலேய ெகாKச� கார� இ2$��), உ�� ேதைவயான� 
எ�:� பBைசயாகேவ ெகாரெகாரெவ�� ெபா�$க��. 
 

சா�ப(�� வ(த�: 
Rடான சாத:தி/ இ த� ெபா�ைய ேமேல ேபா�� அத� ேமேல ெந*ைய$ 
கா*Bசி$ ெகா�� ப�ைச � சா�ப�டA�. கா*Bசின ெந*ைய ேமேல வ��வதா/ 
இ த� ெபா� அ த R��ேலேய வ2ப��வ���. வய��� வலி இ2 தா/ இைத 
சா�ப�டலா�.  
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ெந�லி�கா.� ெபா
: 
 

ப:� ெந/லி$கா*கைள ( அ/ல� ேதைவயானைத) ெகா�ைட ந7$கி மி$சிய�/ N 
ேபால: �2வ��. (இைத ,லபமாக ெச*ய ெந/லி$காைய க#வ�, freezer/ திற ேத 
ைவ$க��. ேதா/ ,25கி�ேபா��. அைத அ�ப�ேய �2வலா�). கார:�$� 
ேவ6�ய பBைச மிளகா*கைள உ��ட� மி$சிய�/ ஒ2 ,�� ,�ற��. 
 

ஒ2 UCN� க�ைக வற�� வாணலிய�/ பட பட ெவன வ2� வைர வ�$க��. 
இ த ெந/லி�ெபா�ய�/ அைர UCN� மKச1 M1, க��, பBைச மிளகா* M1 
ேச3:� ஒ2 க6ணா� பா��லி/ அ#:தி ைவ$க��. நிற� ச�� ெவ>$�ேம 
தவ�ர ெர6� வ2ட� ஆனா8� ெகடா�. 
 

சா�ப(�� வ(த�: 
 

R� சாத:தி/ கல � சா�ப�டலா�. ந73 ேமா;/ ேபா�� சா�ப�டலா�. தய�;/ 
ேபா�� பBச�யா$கலா�. ேத5கா* ேச3:� �ைகய/ அைர$கலா�. உட��$� 
�ள-3Bசி, க3�ப�ண�� ெப6 வாய�/ சிறி� ேபா��$ெகா1ள �ம�ட/ நி���. 
இ�A� நிைறய ம2:�வ �ண5க1 ெகா6ட�.  
 

ேவ�ப�> ெபா
: 
 

நா8 ேடப�1CN� ேவ�ப�Nைவ ��ைப கா�� ந7$கிவ��� ெந*ய�/ 
ெபா�ன-றமாக வ�$க��. க2�பாக வ�:தா8� இத� ,ைவ 4ட:தா� 4��. 
அ�:� அேத ெந*ய�/ ெர6� CN� பாசி�ப2�ைப மணமாக ெபா�ன-ற:தி/ 
வ�$க��. ெர6� மிளகா* ஒ2 UCN� சீரக� அ�:த�:� வ�$க��. �ள- 
ேவ6�மானா/ ெபாறி:� ேச3$கலா�. உ�� ெப25காய:�ட� ைநசாக 
ெபா�$க��. 
 

இைத சாத:�ட� ப�ைச � சா�ப�டலா�, ெகாKச� ெகாதிந7;/ இ�� தாள-:தா/ 
ரச� ேபால இ2$��, தய�3 சாத:�ட� சா�ப�டலா�. ஜுர� வ த வா*$� 
2சி$��. 
நா� �ள- ேச3$காம/ தா� ெச*கிேற�. கச�ேப ெத;யா�. 
 

அ�பள சாத� ெபா
: 
நா8 உ> � அ�பள:ைத ,�� ைவ$க��. ெர6� மிளகா* வ�றைல ஒ2 சி� 
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க�� ெப25காய:�ட� வற�டாக வ�:� ெபா�$க��. உ�� ேச3:� 
அ�பள5கைள ைகயா/ ெநா�$கி� ேபாட��. Rடான சாத:தி/ ெந* வ���� 
ப�ைச � இ த ெபா�?� கல தா/ அ�பள சாத� ெர�. 
 

ெபாறி:த அ�பள5களானா/ வர மிளகா*$� பதி/ ெர6� ேமா3 மிளகா*கைள 
ெபாறி:� ேச3$கலா�. உ�� ம��� ேமா3 மிளகாய�/ ஏ�கனேவ இ2�பதா/ 
கவனமாக ேபாட��. இ� ஒ2 ச����� �Z. 
 
 

ஆரP/ ேதா� ெபா
: 
 

எ�ன�? கமலா ஆரK, ேதாைல சா�ப�ட\மா? நா5க1 மாடா எ�� 
ேகாவ�$காம/ இைத ெச*� பா25க.. அ��ற� இத�� உ5க1 ெசா:ைத எ#தி: 
தரலாமா�A ேயாசி?5க1! 

 

சீசன-/ கமலா ஆரK, சா�ப��ட ப�� (அ/ல� நா$N3 ஆரK, 4ட ெபC�) 
ேதாைல M$கி எறியாம/ உ1 ப$க� உ1ள நா3, l/ ேபால வ2பைவகைள ந7$கி 
சி� சி� �6�களாக க� ெச*� ைவ$க��. ெர6� அ/ல� <\ பழ:தி� 
ேதா/ ேபா��. க� ெச*தா ேதாைல ெகாKச� ந/ெல6ெண* வ���� 
ெபாறி:தா3 ேபால எ�$க��. மJதி?1ள எ6ைணய�/ ஒ2 உ26ைட� �ள-ைய 
ப�;:�� ேபா�� ந�றாக ஈர� கா?� வைர ைவ:� அ�ப�ேய அ��ைப 
அைண:� ைவ$க��. 
 

இ�ெனா2 வாணலிய�/ ெர6� ப�� கடைல�ப2��, ஒ2 ப�� உ>:த�ப2��, ஒ2 
CN� மிள�, ெர6� மிளகா* எ/லாவ�ைற?� தன-:தன-யாக ெபா�ன-ற:தி/ 
வ�:� ைவ$க��. ஆறிய�� உ�� ெப25காய�ெபா� ேச3:� மி$சிய�/ 
ெபா�:� கைடசிய�/ ஆரK, ேதா/ ம��� �ள-ைய?� ேச3:� ெபா�$க��. 
இ� நா1 ப�� வ2� எ�பேதா� ப�:த:�$�� ந/ல�.  
 

இைத சாத:�ட� சா�ப�டலா�, இ�லி மிளகா* ெபா�ேபால�� உபேயாகி$கலா�. 
(�றி��: இ த ஆரK, ேதாலிகைள வ�ற/ �ழ�ப�/ ெபாறி:� ேச3$கலா�.) 
 

ேவ�ப(ைல� க	
 எ�கிற நா1 ைத இைல�ெபா
: 
 

இ� மAஷிேய இ/ைல, மா�தா� எ�ற "��$� வ �வ��U3களா? இெத/லா� 
ந�ம "�ேனா3 ெச*� சா�ப��டைவக1தா�. உட��$�� ந/ல�. எ5க1 
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வ 7��/ ஐ�பசி மாத:தி/ இைத ெச*தா/ ஐCவ3ய� ெப2�� எ�� 
ெசா/வா3க1. ப�ரசவ�:தவ3க1 தய�3 சாத:�ட� சா�ப�ட மிக�� ஏ�ற�. இ�A� 
ச�: இ தியாவ�/ பல3 வ 7��/ நார:ைத மர� ைவ:�1ளா3க1. எ8மிBைச மர� 
இ2 தா/ அ த இைலய�8� ெச*யலா�. 
 

நா3:ைத இைல அ/ல� எ8மிBைசஇைல எ�:� சம அள� கறிேவ�ப�ைல?� 
எ�:� ந�� க#வ� ஒ2 �ண�ய�/ காய வ�ட��. நா3:ைத இைலய�/ உ1ள 
நர�ைப கவனமாக ந7$கிவ�டேவ6��. (அ� வாய�/ மா�� ,ைவைய$ ெக�$��, 

ப/லி/ சி$��.) இைலகைள ெபா�யாக ந�$கி கறிேவ�ப�ைல?ட� (ஈர� ேபாக 
காய ேவ6�ய� "$கிய�) ஒ2 CN� ஓம"� ேச3:� மி$சிய�/ 
ெபா�$க��. (ஓம:தி/ ம6 இ2$க$4�� எ�பதா/ அைத ந7;/ இ�� ேமேல 
த5�� ��ைபகைள ந7$கி U வ�க��ய�/ வ�க��, வற�� வாணலிய�/ வ�$க, 

ந73 எ/லா� கா* � ஓம� படபடெவ�� ெவ�$��) ேதைவயான மிளகாைய?� 
ேலசாக வ�:� ெபா�$கலா�. உ�� ேச3:� ஒ2 த��/ ெகா�� அ�ப�ேய 
ைவ$க��. "தலி/ ஈர� உ1ள� ேபால ெத; தா8� கா�� �காத பா��லி/ 
ைவ:� உபேயாகி$க உபேயாகி$க ஈர� ேபா* ந�றாக ஆகிவ���. ேநாய�லி2 � 
மJ6டவ3க>� சா�ப�ட$4�ய� இ�. 
 

அ6காய� ெபா
: 
 

ேவ�ப�N, �வர�ப2��, ,6ைட$கா* வ�ற/, மண:த$காள- வ�ற/ நா��� 
தலா ஒ2 கர6� எ�$க��, 

மிள�, சீரக�, தன-யா, ,$��ெபா� நா��� தலா ஒ2 CN� எ�$க��. 
ஒ2 க�� ெப25காய�, நா8 வர மிளகா*, 10 �Bசி:தி�ப�லி எ�$க��. 
,$��ெபா� தவ�ர அைன:ைத?� தன-:தன-யாக வற�டாக வாணலிய�/ வ�:� 
,$��ெபா�?� ேச3:� ைநசாக ெபா;$க��. 
இ��� சாத:தி/ ப�ைச � சா�ப�டலா�.  
 

வ(சி ரா�ன�ெபா
: 
 

இ� ெகாKச� வ�சி:திரமான வைக. தன-யா, கடைல�ப2�� ெர6�� தலா <\ 
CN� எ�றா/ உ>:த�ப2�� ஒ2 CN�, கார:�$� மிள�, �Bசி: 
தி�ப�லி (க6ட தி�ப�லி அ/ல� ேதசாவர� எ�� நா�� ம2 � கைடய�/ 
ேக�டா/ கிைட$��) ெர6� <�� �Bசி, ,$�� ெபா� ஒ2 CN�, கசகசா ஒ2 
CN� எ/லாவ�ைற?� வற�� வாணலிய�/ ந�� வ�:�� ெபா�$க��. உ�� 
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ெப25காய� கல � ைவ$க��.  
 

சா�ப��� வ�த�: 
 

Rடான சாத:தி/ ந/ெல6ெண* வ��� இ த ெபா�ைய ேபா�� ப�ைச � 
ப2���ெபா� ேபாலேவ ப�ைச � சா�ப�டலா�. 
 

அ�9த� ெபா
: 
 

ஓம� – அைர க� (க/ ம6 அ; � வற�டாக வ�$க��) 
தன-யா – 1 க� 

மிள� – கா/ க� 

சீரக� – 1 க� 

,$� (சி�ன சி�ன �6�க1) – கா/ க� 

உைட:த க6ட தி�ப�லி (ேதசாவர�/�Bசி தி�ப�லி) – 1 க� 

�வர�ப2�� – அைர க�  

கா* த கறிேவ�ப�ைல – அைர க� 

ஒ2 �6� ெபாறி:த ெப25காய�. 
 

ேமேல ெசா�னவ�ைற வற�டாக தன-:தன-யாக வ�:� மி$சிய�/ ெபா�:� ந�� 
சலி$க��.  
இ�தா� அ�2த ெபா�. இ� நிைறய அவதார� எ�$��. 
 

1. Rடான சாத:தி/ ப�ைச � சா�ப�ட வா*�:ெதா/ைல, அஜ7ரண� ந75��. 
2. ரச� ெச*ய எ�$�� �ள-:த6ண 7;/ இ த ெபா�, உ�� ேபா�� ெகாதி$க வ��� 
ேமேல க��� N6�� தாள-:தா/ பசிைய: M6�� ரச� ெர�. 
3. க�:த ேமா;/ ( �ள-$காத ேமா3) ஒ2 CN� அ�2த ெபா� ம��� உ�� 
ேச3:�$ ��$க வய�� உபாைதக1 ேபா��. 
4. ப:திய சா�பா� சா�ப��பவ3க1 �ள-$� பதி/ <\ த$காள- ந�$கி�ேபா�� 
அதி/ ஒ2 ட�ள3 ந73 வ��� உ�� ம��� 3 CN� இ த ெபா�?ட� 
ெகாதி$கவ��� ெக��யான�� இற$க��. ேமேல ஒ2 CN� ெந*ய�/ N6� 
தாள-:� ேச3$க��. இ த$ �ழ�� ப�ரசவ�:தவ3க>� சா�ப�டலா�. 
5. சாதா வ�ற/ �ழ�� ேபால சா�ப�ட ேவ6�மானா/ கைர:த �ள-ய�/ உ��, ஒ2 
�6� ெவ/ல� ேச3:� இ த ம2 �� ெபா�?� ேபா�� ெகாதி$க வ�ட��. 
,6�ய�� க�� கறிேவ�ப�ைல நா8 ,6ட$கா* தாள-$க��. 
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நவரச� ெபா
: 
 

இ� வய����ேபா$� உ1ளவ3க1 ெதாட3 � சா�ப��� வர �ண� ெத;?�. 
,6ைட$கா* வ�ற/ – 2 க�  

ேவ�ப�N (கா* த�) – 2 க� 

கறிேவ�ப�ைல (fresh) – 2 க� 

,$� �6� – 2 ெப;ய� 

சீரக� – 6 UCN� 

மிள� – 2 UCN� 

வ�ற/ மிளகா* – 6 

க�� – 2 UCN�  

ஒ2 �6� ெப25காய�, உ�� ேதைவயான�. 
 

கறிேவ�ப�ைலைய$ க#வ� ஈர� ேபாக காய ைவ$க��. 
எ/லா சாமா�கைள?� வற�� வாணலிய�/ தன-:தன-யாக வ�$க��. 
,$�$� பதி/ ,$��ெபா�?� ேச3$கலா�. 
க�ைக?� எ6ைணய��றி ெவ�$க வ��� எ�$க��. 
உ�� 4ட கைடசிய�/ ேபாட R��ேலேய வ�ப��. 
எ/லாவ�ைற?� ேச3:� ைநசாக ெபா�:� air tight ஜா;/ எ�:� ைவ$க ஒ2 
வ2ட� ஆனா8� ெக���ேபாகா�.  
 

சா�ப(�� வ(த�: 

சாதாரணமாக சாத:தி/ ப�ைச � சா�ப�டலா�. வய����ேபா$� இ2 தா/ Rடான 
சாத:தி/ ெந*?� எ6ெண*?� கா*Bசி$ ெகா�� ப�ைச � சா�ப�ட��. அ�:� 
ஆறின சாத:தி/ ேமா3 வ��� சா�ப�ட, வய����ேபா$� உடேன க���ப��. 
 

எMமி8ச6கா. ேதா� ெபா
: 
 

நா� சில சமய� ஜூC ப�ழி த எ8மிBைச <�க1 நிைறய ேச3 தி2$��. 
இைவகைள ெவய�லி/ காய ைவ:�$ெகா6டா/ சீய$கா* ெபா� உபேயாகி$�� 
வழ$க� இ2 தா/ அதி/ ேபா�� அைர$கலா�. இைத சா�பா��/ எ�ன 
ெச*வ� எ�கிற73களா? 

 

ஒ2 ப�� தன-யா, நா8 மிளகா*, ெர6� CN� கடைல�ப2�� இைவகைள 
எ6ெண* இ�றி வற�டாக ெபா�ன-றமாக வ�:�$ெகா1ள��. ஆறிய�� உ�� 
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ெப25காய�ெபா� ேச3:� கா* த எ8மிBைச <�க1 ஒ2 ப:� ைவ:� 
மி$சிய�/ ெபா�$க��. இ� எ6ைணய�/லாத ஊ�கா* ேபால தய�3 சாத:�ட� 
சா�ப�டலா�. வா* கச�� ப�:த:�$� ந/ல�. 
 

சரீக� ெபா
: 
 

இ� எ� பா�� ெச*� ைவ�ப�. ஒ2 ப�� சீரக:தி/ ஒ2 <� எ8மிBச�பழ:ைத 
ப�ழி � உ�� ேச3:� அ�ப�ேய ெவய�லி/ ைவ:� வ�டேவ6��. ஜூC கா* � 
ேபான�� அ�மிய�ேலா மி$சிய�ேலா அைர:� ைவ:�$ெகா6டா/ க3�ப�ண�� 
ெப6க1 வா*$� 2சியாக இ2$��.  
ப�ரயாண:தி� ேபா� சில3 �ம�� ப$க:தி/ உ1ளவ3க1 வய��றி/ PS brand 

�ள-ைய$ கைர�பா3க1. அவ3க1 வாய�/ ஒ2 ப��B ேபா��$ெகா6டா/ vomitting 

sensation �ைற?�. அதிக சா�பா�னா/ ஏ�ப�� உ��ச"� ந75க இ� ம2 �. 
 

�றி��: இேத ேபால சீரக:�$� பதி/ ேவ�ப�Nவ�8� ெச*�ெகா1ளலா�. 
ெவ�ேம ெபா�:தா/ ேவ�ப�N ெபா�, ரச:தி/ தாள-:தா/ ேவ�ப�N ரச�, 

அ�ப�ேய ெபாறி:தா/ �ள-�� ,ைவ?ட� வ�ற/.... 
 
. 

அ�:� சில திU3� ெபா�க1 ைவ:� “திU3 வ�2 தாள-”கைள ‘தி�$கிட’ ைவ$கலா�. 
 
 

ெர
ேம	 வைட மி�% : 
 

ெச*வ� மிகB ,லப�. அைர கிேலா உ> ைத (வ�$க$4டா�) ந/லா கா?� 
ெவய�லி/ ஒ2 மண� ேநர� ைவ:� மிஷின-/ த � மிக�� ைநசாக 
தி;:�$ெகா1>5க1. 
 

ெச.H�வ(த�: 
 

வைட அ/ல� ேபா6டா ேதைவ�ப�டேபா�, அைர க� மாைவ எ�:� அதி/ 
�ள-�ப�/லாத தய�3, உ��, கா/ CN� ேசாடா உ��( ெர6� ப��B) ேச3:� 
மி$சிய�/ ஒேரெயா2 ,�� ,�றி எ�$க��. இதAட� மிள� அ/ல� பBைச 
மிளகா*, கறிேவ�ப�ைல, ஒ2 ப�� ந�$கின ெவ5காய� அ/ல� ேகாC ேச3:� 
வைடயாக� ெபா;$கலா�. 
 

மா� அைர:த மா� ேபால �, �,ெவ�� இ2$கா� எ�றா8� வைட ம��� 
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ெம:� ெம:�தா�. "தலி/ ஒ�� த��� பா3:� ச;யாக வராவ��டா/ தய�3, 

ேசாடா, த6ண73 எதாவ� ஒ�� 4ட$ �ைறய இ2$�� எ�� ெத; �ெகா6� 
அ�ஜC� ப6ணலா�. 
 

பUஜி மா0�ெபா
: 
 

ெர6� க� �#5கல;சி?ட� நா8 க� கடைல�ப2�� ேச3:� ெவய�லி/ ந�றாக 
காய ைவ:� 4ட ஒ2 ப�� வர மிளகா* ேபா�� மிஷின-/ தி;:� ைவ$க��. 
 

இதி/ பTஜி, ேபா6டா, ப$ேகாடா எ�� எ��� ெச*யலா�. உ�� ம��� 
ேபாடேவ6��. ேசாடா உ�� இ/லாமேலேய எ�ைன ��$காம/ கர கர�பாக 
வ2�. ஆறினா8� கர கரெவ�� இ2$��. 
 

திZ1 ேதாைச மா0: 
 

ெர6� க� பBச;சி, ெர6� க� இ�லி அ;சி, ஒ2 க� உ>:த�ப2�� ஒேரெயா2 
UCN� ெவ தய� - நா�ைக?� கல � மிஷின-/ மாவாக தி;:� 
ைவ:�$ெகா6டா/ ேதைவயான ேபா� ந73 வ���$ கைர:� உ�� ேபா�� 
ெகாKச� ேமா3 வ��� ஒ2 மண� ேநர� ஊற ைவ:� ேதாைச வா3$கலா�. 
 

�ள�ேயாதைர� ெபா
/ �ள�சாத மி�%: 
 

"தலி/ வாணலிைய Rடா$கி எ8மிBைசயள� �ள-ைய உ��ட� ேச3:� ந�� 
வ�$க��. �ள-ய�/ உ1ள ந73 ,6�ய�� எ�:� த��/ பரவலாக ைவ:தா/ 
ஆறிவ���. 
வாணலிய�/ �ள- வ�:ததா/ அைத ஒ2 "ைற க#வ� வ��� மJ6�� 
அ��ப�ேல�றி கா* த�� ேதைவயான மிளகா*, ெவ தய�, ெப25காய� 
<�ைற?� வற�டாக வ�$க��. ( சில3 எ6ெண* வ��� வ��பா3க1, இதி/ 
உ1ள வாசைன அதி/ இ2$கா�) 
 

அ�:� வாணலிய�/ எ6ெண* வ��� ெகாKச� தன-யா மிள� வ�:� 
ைவ$க��. (இ� நா� flavouring காக ஏ�கனேவ ெசா�ன ெபா� ேபாலேவதா�. அ த 
ெபா�ைய use ப6\வதானா8� ப6ணலா�) இ�ப� வ�:� ைவ:தைவகைள 
எ/லா� �ள- உ��ட� அைர$க��. ெகாKச� ஈர� இ2�ப� ேபால இ2 தா/ 
த��/ ெகாKச ேநர� திற � ைவ:தா/ ச;யா��. 
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�ள� சாத� கல�� வ(த�: 
 

சாத� உதி;யாக ேவ6��. அதி/ மKச1 M1, சாத:�$� ேதைவயான உ��, 

கறிேவ�ப�ைல, ெப25காய� ேச3$க��. (�ள- சாத மி$ஸி/ அத�� ேதைவயான 
உ�� ம��ேம உ1ளதா/ சாத:�$� ேதைவயான உ�ைப ம��� ேச3$க��) 
வாணலிய�/ ஒ2 CN� எ6ெண* வ��� க��, உ>:த�ப2��, கடைல�ப2�� 
தாள-:� சாத:தி/ ெகா�ட��. அ�:� ேவ3$கடைல ஒ2 ப��, ஒ2 CN� 
" தி; �6� வ�:� ேச3$க��. ேதைவயான �ள- சாத மி$ைச Mவ� கிளறாம/ 
கல � ைவ$க��. 
 

க�க4� சாத� ெபா
: 
 

க�� க/க6ேடா, டயம�� க/க6ேடா வா5கி அைர க� எ�:� அைத நா8 
ஏல$கா?ட� மி$சிய�/ ெபா�$க��. " தி;, பாதா�, ப�Cதா எ�� ெர6� 
<�� variety nutsகைள சி� சி� �6�களா$கி ெரா�ப$ ெகாKச ெந*ய�/ 
க2காதப� வ�$க��. திரா�ைச?� அ�ப�ேய. இ த nuts கள-/ ஒ;ர6� CN� 
எ�:� ைவ:�வ��� மJதிைய அ�ப�ேய க/க6� ெபா�?ட� மி$சிய�/ ஒ2 
,�� ,�றி ைவ$க��. திராை_ அ�ப�ேய கல$கலா�. 
 

உபேயாகி�� வ(த�: 
 

திUெரன வ�2 தாள- வ தா/ ஒ2 கர6� சாத:தி/ ஒ2 கிளாC பாைல வ��� 
ெகாKச� Rடான�� இ த ெபா�ைய ேச3:� இற$கினா/ இ�Cட�� பாயச�. 
மைழ$கால5கள-/ அ/ல� �ழ ைதக>$� சள- ப��:தி2$��ேபா�, இர� தய�3 
சாத:�$� பதி/ பா/ சாத� ேபா�ேவா�. அ த சமய:தி/ பாலி/ இ த ெபா� 
ேதைவயான� கல � ேபாடலா�. க/க6� ெதா6ைட$க��$� ந/ல�.  
 
 

இன- சில ெபா�க1 ைவ:� பான5க1 ெச*?� வ�த:ைத� பா3$கலா�. 
 

/� ம�லி�காப(: 
 

அைர க� தன-யா�$� ஒ2 ேடப�1CN� மிள� ேவ6��. ெர6ைட?� ேலசாக 
R� வ2�வைர வ�:�$ெகா1ள��. இைத மி$சிய�/ ந�றாக� ெபா�:� 
அதAட� ஒ�றைர ேடப�1CN� ,$��ெபா� ேச3:� மJ6�� ஒ2 "ைற 
மி$சிைய ஓ�ட��. ,$� ம/லி$ காப� ெபா� ெர�. 
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காப( ேபா�� வ(த�: 
 

ஒ2 ட�ள3 ந7;/ ேதைவயான ெபா� ேபா�� 4டேவ இன-��$�: த$க பைன 
ெவ/ல� அ/ல� பன5க/க6� ேச3:� ெகாதி:த�� வ�க�� ��$கலா�. 
பைன ெவ/ல:�$� பதி/ சாதா ெவ/ல"� ச;தா�. சிறி� ேத� கல �� 
அ2 தலா�. இ� பசி M6�, சள- ப��:தா/ அத�� ம2 �. ஜ7ரண ச$திைய 
அதிக;$கB ெச*?� எ�பேதா� ெகாலC�ரா8� க���ப�மா�. 
 

/�� பா� ெபா
: 
 

ெர6� ேடப�1CN� ,$��ெபா�, நா8 ஏல$கா*(ேதா/ ந7$கி உ1ேள உ1ள 
வ�ைதைய ம��� எ�$க��) அைர க� பன5க/க6� அ/ல� சாதா க/க6� 
<�ைற?� ஒ�றாக மி$சிய�/ அ/ல� அ�மிய�/ ெபா� ப6ண� ைவ$க��.  
இைத Rடான பாலி/ ஒ2 CN� கல � சா�ப�டலா�. பா/ கா*Bசிய�� கல�ப� 
ெபC�. (ேவ6�மானா/ ,$��பா/ ெபா� கல த பாைல 
வ�க��$கலா�) பா8ட� கல � கா*Bசினா/ பா/ தி; � ேபாக வா*�� 
உ1ள�. பா/ ேவ6டா� எ�றா/ ,�ந7;/ கல � வ�க�� சா�ப�டலா�. இ�ப� 
சா�ப�ட உட�ப�/ உ1ள நB,$க1 அக8�. 
 

மிள�பா� ெபா
: 
 

வா/ மிள� எ�� நா�� ம2 � கைடய�/ கிைட$��. இ� சள-, 
ெதா6ைட$க��, <$கைட��$� க6 க6க6ட ம2 �. க2�� மிள� ( நா� 
வ 7��/ உபேயாகி�ப�) ஒ2 CN� எ�றா/ வா/ மிள� ஒ2 CN� எ�:� 
தன-:தன-யாக வற�� வாணலிய�/ வ�:� வாசைன$� ெர6� ஏல$காைய?� 
ேச3:� ெபா�:� ைவ?5க1. ேமேல ெசா�ன "ைறய�/ கா*Bசின பாலி/ இைத 
கல � ��$க ெதா6ைட$க�� சள- ந75��. 
 

,ைவ$� சா�ப��� ெபா�, ஆேரா$கிய:�$� சா�ப��� ெபா�, ம2 தாக சா�ப��� 
ெபா� எ/லா� பா3:தாB,. ஒ2 க�ெபன-$� CEO ேபால ந� வ 7�� CEO (Chief 

Entertaining Officers), அட, அதா5க, ந�ம �ழ ைதக>$� ஒ��� ெசா/லாவ��டா/ 
எ�ப�? அவ5க dutyய�/ ேச2�ேபா� ெதாட5கி வள2� ப2வ� வைர ெகா�$க$ 
4�ய பான5க1 தயா3 ெச*ய சில ெபா� வைககைள� பா3$கலா�. 
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ேநTதிர6கா. மா�	: 

 

இ� அ�ப� நா1 �ழ ைத$� தரலா�. solid food ெகாKச ெகாKசமாக பழ$க� 
ப�:தினா/தா� �ழ ைத ெகாKச ேநர� ேச3 தா��ேபா/ M5��. 
M5க:M5க:தா� வள2�. 
ேந திர5காைய வா5கி ேதா/ சீவ� சி�C க�ைடய�/ சீவ�$ெகா1ள��. சீவ�ய 
வ�/ைலகைள Mசி படாம/ ெம/லிய �ண�யா/ <� ெவய�லி/ 
ைவ$க��. (�ழ ைதக1 உண� எ�பதா/ 4�மானவைர ப�ற3 க6 படாம/ 
ெச*ய ேவ6��. அத�$� சா:திய� இ/ைல எ�றா/ வ 7��A1ேளேய நிழலி/ 
உல3:தி ைவ$கலா�.) 
 

ெர6� <\ நாள-/ கா* �வ���. கா* தைத ஒ2 ச��ட:தி/ ேபா�� <� 
ைவ$க��. நம$�: ேதைவயான ேபா� இ த சி�C ஐ மி$சிய�/ ந�� 
ெபா�யாக� ெபா�$க��. 
 

"தலி/ �ழ ைத$� ஒ2 �� உணைவ அறி"க�ப�:த� ேபாகிேறா�. அதனா/ 
மிக$ ெகாKசமான அளவ�/ ஆர�ப�:� அவரவ3 வ 7��/ உ1ள கட�>$� 
பைட:�வ���� ப�ற� தர ஆர�ப�$க��. அ� �ழ ைத$� ஒ:�$ெகா1கிறதா 
எ�� பகலி/ �ைர ப6ணA�. (ஒ:�$ெகா1ளாம/ ேபானா/ பகலி/ டா$ட3C 
கிைட�பா3க1 அதனா/ பகலி/ ம��� தரA�) ெர6� <\ நா1 பா3:� ப�ற� 
கா/ CN� அதிக;$கலா�, இ�ப� ெகாKச� ெகாKசமாக உணைவ அதிக;:தா/ 
அத� ஜ7ரண ச$தி?� அதிக;$��.  
 

மா�	 ெச.H� வ(த�: 
 

அைர CN� ெபா�ைய ெகாதி$க ைவ:� ஆறிய ந7;/ கைர$க��. கா/ க� ந73 
ேபா��. அைத அ��ப�ேல�றி கிளற, 4� ேபா/ ஆ��. வாைழ எ�பதா/ 
ெகாழெகாழ�� வ �வ���. "தலி/ அ#$� கல;/ இ2$�� இ த ெபா� 4ழாக 
ஆ�� ேபா� ேந திர5கா* சி�C கல;/ அழகாக வ �வ���. இதி/ ஒேரெயா2 
ப��B ச3$கைர ேச3:� இற$கிய�� கா/ CN� �ள-�ப�/லாத தய�3, கா/ CN� 
உ2$கிய ெந* ேச3:� ஆறிய�� �ழ ைத$� CNனா/ ஊ�� வ�ட��. அ/வா 
மாதி; உ1ேள ேபா*வ���. ெகாKச நா1 இேத அள� த த ப�� அைர CN� 
அதிக;$கலா�. அத�ேக�ப தய�2� ெந*?�. அதிக ேநர� பசி தா5கா� எ�றா8� 
solid food "#5க ெத; � ெகா1>�. �ழ ைதக1 ெகா# ெகா#ெவ�� 
ெத;வா3க1. 
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எ5க1 வ 7��$ �ழ ைதக1 இ�ப�:தா� வள3 தா3க1. 
 

ராகி மா�	: 
 

அைர கிேலா ராகி (ேக�வர�)ைய "த/ நா1 இரேவ ஊறவ�ட��. காைலய�/ 
அைத வ�க�� ஒ2 ,:தமான �ண�ய�/ க�� ேமேல ெகாKச� ந73 ெதள-:� 
ைவ:� வ��டா/ (sprout)"ைள வ���. "ைள வ��ட ராகிைய ஒ2 dry towel / 
கா�றாட வ��டா/ ந�றாக கா?�. ஈரமி�றி$ கா* த�� ஒ2 வாணலிய�/ 
ெரா�ப$ �ைற த R��/வற�டாக ஒLெவா2 ைக�ப��யாக ேபா�� (பா� கா3� 
மாதி; ந�றாக பா� ஆ��, அதனா/ ஒ2 இ�லி பாைன <� அ/ல� pan <� 
ெகா6� <� ைவ:தா/ ந/ல மணமாக வ�ப��.) இைத ெச*ய ச�� ெபா�ைம 
ேதைவ. இ�ப� ெச*தைத மிஷின-/ த ேதா வ 7��ேலேயா ைநசாக அைர:� 
ைவ$க��. இ�தா� ராகி மா/�. 
 

பாலி� கைர�� வ(த�: 
 

ஒ2 ட�ள3 த6ண 7ைர ெகாதி$க வ��� அ� ந�றாக ெகாதி$��ேபா� ஒ2 
ேடப�1CN� ராகி மா/�ைட ெகாKச� த6ண 7;/ கைர:� ெகாதி$�� 
த6ண 7;/ வ�ட��. மா� ெவ � ெக��யான�� ச3$கைர பா/ கல � 
��$க��. இ� ஜ7ரண� ஆவ� ெகாKச� கZட� எ�பதா/ �ழ ைதக>$� அைர 
ட�ள;/ ஆர�ப�:� ெகாKச ெகாKசமாக அளைவ increase ப6ணலா�. 
 
Homemade Horlicks: 
 

ேபாB,.. ேபாB,... Horlicks manufacturing க�பன-லி2 � வ � எ5கைள� ப��Bசி$க� 
ேபாறா5க....அ�ப���A பய திடாத75க.... இ� ந�ம ஊ3 பழ5கKசிதா�... 
 

ெபா��$கடைல கா/ கிேலா 

ேகா�ைம அைர கிேலா 

(sprouted) "ைளக��ய ராகி அைர கிேலா ("� ெசா�ன "ைறய�/ ெச*ய��) 
உ> � கா/ கிேலா 

"ைள க��ய க�� (bajra) கா/ கிேலா 

ஏல$கா* - வ�2�ப�னா/. 
 

ெபா��$கடைல தவ�ர மJதிைய மிக சி� R��/ ைக�ப�� ைகப��யாக ேபா�� 
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ந�� வ�$க��. கைடசிய�/ அ த R��ேலேய ஏல$கா* ெபா��$கடைலைய 
ேபா�� ைவ:தி2 தா/ கர கர ெவ�� ெபாறி?�. எ/லாவ�ைற?� மிஷின-/ 
ைநசாக அைர:� சலி$க��.  
 

ெச.H� வ(த�: 
 

ெகாதி$�� ந73 அ/ல� பாலி/ ேதைவயான ெபா�ைய$ கல � சீன- கல � 
��$கலா�. 
அ/ல� ச3$கைர�ெபா� ம��� பா/ ப�ட3 ேச3:தா/ ெவ�� ந7;/ கல � 
தரலா�. சி�வ3க1 ம��மி�றி ெப;யவ3க>$�� ஏ�ற� இ�. 
 

அ�:� வள2� �ழ ைதக>$� Protein Rice ெபா�: 

 

இ� ெர6� வய�$� ேம/ தரலா�. 

 

ெபா��$கடைல – 800gm 

,$�, மிள�, சீரக�, ஓம�, ேசா�� - தலா 100 gm 

N6� – ஒ2 "# N6�  

கறிேவ�ப�ைல – ஒ2 ப��  

ெப25காய� – ஒ2 ெப;ய க�� 

உ�� – ேதைவயான�  

 

ேமேல ெசா�ன எ/லாவ�ைற?� ,:த�ப�:தி வாணலிய�/ தன-:தன-யாக 
ேலசாக வ�$க��. N6ைட ம��� உ;:� ேதா/ ந7$கி தன-யாக வ�$க��. 
மி$சிய�/ ெபா�:�$ெகா6� தின"� ஒ2 CN� "த/ சாத:தி/ ெந*?ட� 
ப�ைச � தர எள-தி/ ஜ7ரணமாவ�ட� பசிைய: M6� �ழ ைதக1 உட�ைப: 
ேத���. 
 

(�றி��: நா� ெச*வ� �ழ ைதக>$காக எ�பைத மற$காம/ வ�$�� "� 
ஓம� ேபா�றவ�ைற அலசி வ�க�� காய ைவ:� ப�ற� வ�$க��. அதி/ உ1ள 
க/ ம6 ேபா�றைவ �ழ ைதக>$� பாதி�� வ�ைளவ�$கலா�, அைத 
அவ3க>$� ெசா/ல�� ெத;யா�.) 
 

அ�பாடா.... ஒ2 மாதி; fullstop ைவ$க� ேபாேற�. இLேளா ெபா� ெச*� த த 
உ5க1 வ 7��ன3 வ�2 � சா�ப��ட மய$க:தி/ இ2�பா3க1, அவ3க1 ெம/ல 
பXடா�� தயா3 ெச*� த �வ��ேவா�....  



 

www.penmai.com  329 

 

KASRI66’s @ Chitra’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

 

பRடா பா� [�: 
 

பா$� - 100 gm 

கசகசா - 500 gm 

சிறிய ெகா�பைர – 1 

ச3$கைர – 300 gm 

ஜாதி$கா* (nutmeg) – 1 

ஏல$கா* – 5 

ெம�தா/ (Menthol) – 5 gm 

Pear Essence – 2 tsp 
 

பா$ைக சி� சி� Mளாக இ�:�, ெகா�பைரைய �2வ� ைவ$க��. 
ஜாதி$காைய?� ஏல$காைய?� இ�$க��. 
அகலமான பா:திர:தி/ எ/லாவ�ைற?� அ�ப�ேய ேபா�� ெம�தா/ ேச3:� 
ந�றாக$ கல$கி கைடசியாக essence ேச3:� கல � air tight jarஇ/ Cேடா3 
ப6ண��. இ� ந76ட நா1 ெகடாம/ இ2$��. 
 

பRடா ெச.H� வ(த�: 
 

ெவ�றிைலைய$ க#வ� �ைட:�, நர�ைப ந7$கி, ேமேல ெகாKச� ,6ணா�ைப: 
தடவ� இ த பXடா M1 ெர6� <\ CN� ைவ:� ,2�� ேபா��$ெகா6டா/ 
வா*$� 2சியாக�� ந�மண:�டA� இ2$��. 
 

என$�: ெத; த, ேக1வ��ப�ட, ப�:த ெபா� வைகக1 அ:தைனைய?� இ5ேக 
ெதா�:�: த �வ��ேட�. அதனா/ மிக�� ந7ளமான பதிவாகிவ��ட�. ெதாட3 � 
ப�:த அைனவ2$�� ந�றி! 
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Healthy Recipes & Food Ideas for Women 

 

இ�ைற$� ஆேரா$கிய உணவ�� ப$க� எ/லா2ைடய கவன"� 
தி2�ப�ய�2$�� இ த சமய:தி/ இ� அவசியமான ஒ��.  
 

"தலி/ �ழ ைத�ப2வ:திலி2 � ஆர�ப�$கலா�. ெப6 �ழ ைதக>$� 
ப�ன-ர6� வய� வைர நா� த2� உணேவ ப��கால:தி/ அவ3க1 
ஆேரா$கிய:�$� காரணமாக அைம?�. அ��� தவ�ர ந�:தர வய�� 
ெப6க>� பாைல தவறாம/ ெர6� ேவைள (காப� U decoction ேச3$காம/) 
சா�ப�டேவ6��. ெரா�ப கZடமான�தா�. இ� ப��கால:தி/ கா/சிய� ச:�$� 
மிக�� அவசிய�. 
 

இ�ைற$� பல ெப6க>$� ர:தேசாைக (anemia), உ1ள�. ஹ7ேமா$ேளாப�� 
அதிக;$க, இ��� பல� ெபற, இ2�� ச:�$கிைட$க எ�� ந� ெப;யவ3க1 
அ த த வய�$� த� த உணைவ?� அைத எ�ப� ப$�வ�ப�:தி சா�ப�டA� 
எ�பைத?� அவ3கேள நம$� ெசா/லி:த தி2$கி�றன3. 
 

"தலி/ உAT2. இத� பய� ெசா�னா/ இ த ேபாC� "#$க இேத 
ேபசேவ6� வ2�. அதி/ உ1ள ஊ�டBச:� மன-தA$� மிக�� ேதைவயான 
ஒ��. அதனா/ தா� ப2வ� அைட த நா1 "த/ ெமேனாபாC ஐ எதிபா3$�� 
ெப6க1 வைர அைத சா�ப�ட ெசா/லிய�2$�. தின"� சா�ப��� இ�லி காைல 
உணவாக இ2�பத� காரணேம அதி81ள உ> �தா�. உ> தி/ ெச*?� சில 
உண� வைககைள இ5ேக பா3$கலா�. 
 

உA த6கள� : 
 

ஒ2 ப5� உ> � எ�றா/ அேத அள� அ;சி?� ேதைவ. இதி/ வ2� வாசைன 
சில2$� ப��$கா� எ�பதா/ அைர க� அள� எ�:� ெச*� சா�ப�டலா�. 
உ> ைத வற�டாக சிவ$க வ�$க��. அேத வாணலிய�/ அ;சிைய ேலசாக� 
�ர��னா/ ெவ>�பாக ஆ��. ெர6ைட?� ைநசாக அைர$க��. ெர6�� 
ேச3 த அள�$� ெர6� ப5� ெவ/ல� ேதைவ. இ5ேக அைர க� உ> �, அைர 
க� அ;சி எ�றா/ ஒ2 க� ெவ/ல� ேவ6��. ெவ/ல� பைன ெவ/லமாக 
இ2 தா/ ந/ல�, கிைட$காதவ3க1 சாதா ெவ/ல:ைத உபேயாகி$கலா�.  
ெவ/ல:ைத$ கைர:� வ�க��$ெகா6� ந/ல ெகாதி வ த�� (பாெக/லா� 
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ேவ6டா�) ெர6� CN� ந/ெல6ெண* ேச3:�, மாைவ$ ெகா�� 
க��ய�/லாம/ கிளற��. அ��ைப சி�மி/ ைவ:� <� ைவ$க��. ஒ2 ப:� 
நிமிட:தி/ ெக��யா��. அ��ைப அைண:� அ�ப�ேய ைவ$க��. (உ> � 
ஏ�ெகெனேவ சிவ$க வ�ப�டதா/ சீ$கிரேம ெவ �வ���) ஆறிய�� ேமேல 
வாசைன$� ெந* வ���� ப�ைச � உ2�� சா�ப�டேவ6�ய�தா�. 
வ�2�பமி2 தா/ வாசைன$� ஏல$கா* ெபா�?� ேச3$கலா�.  
(��C : உ> �ட� அைர CN� ெவ தய"� ேச3$கலா�.) 
உ> �, ெவ/ல�, ந/ெல6ெண* <��� ெசம combination. நா�ப�கள-/ 
இ2$�� ெப6க1 “ஆ எ� இ���”�A இ��ைப ப��B,$காம/ இ2$க மாத� 
ெர6� "ைற இ�ப� சா�ப�டலா�. 
தின"� இைத எ�ப� சா�ப��வ� எ�றா/ வ�:த உ> � மாைவ கKசியாக 
பா8ட� சா�ப�டலா�.  
 

அ�:த� �96ைக� கீைர. இைத தின"� எ�ப�யாவ� ஒ2 வ�த:தி/ உணவ�/ 
ேச3�ப�, க3�ப�ண�க>$�� �ழ ைத ெப�ற ெப6க>$�� மிக�� ந/ல�.  
 

�96ைக�கீைர ெபா
: 
கீைரைய உ2வ� அலசி காய ைவ$க��. ந�றாக கா* த�� எ6ெண* அ/ல� 
ெந*ய�/ ெபாறி:� மிள� சீரக� ெப25காய� வ�:� ேச3:� ெபா�யா$கி 
சாத:தி/ ப�ைச � சா�ப�டலா�.  
அ/ல� ஒ2 ப�� கீைரைய அைடமாவ�ேலா, ேதாைசமாவ�ேலா ேச3:� வா3:� 
சா�ப�டலா�. 
 

மண த�காள� கீைர : 
 

க3�ப�ண�� ெப6க1 இ த கீைரைய பாசி�ப2�� ேத5கா* ேச3:� 4�டாக 
சா�ப��டா/ ப�ரசவ� எள-தா��.  
 

ஒ2 ப�� கீைரைய ெவ�� வாணலிய�/ ேலசாக ப�ர��னா/ ,25கி� ேபா��. 
அ/ல� கா* ேவ��ேபா� ேமேல ஒ2 த�ைட ேபா�� <� அத� ேமேல 
கீைரைய ைவ:தா/ ெவ �வ���. அ த கீைர?ட� அைர பBைச மிளகா* உ�� 
ேச3:� அைர:� தய�;/ கல � பBச�யாக சா�ப�டலா�.  
 

அ�:�, மண:த$காள- கீைரைய க#வ� அைர:� ஜூஸாக ெச*� அைத ஏதாவ� 
ஒ2 பழBசா�ட� கல � ��:தா/ வய�� ச�ப தமான எ/லா ேநா*க>� த72�. 
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அ�:த� ப�பாள-, கார�, ஆரK,, ஏதாவ� ஒ2 கீைர, பX�Y� ேபா�ற colourful கா*, 

பழ5க1 தின"� ஏதாவ� ஒ�ைற உணவ�/ இ2$�மா� பா3:�$க\�. 
 

இதி/ பR	S	ைட ப�றி ம��� ெசா/கிேற�. இதி/ அLவள� இ2�� ச:� 
இ2$கிறதா�. ர:த ேசாைக ேபா�� எ�பேதா� க3�ப கால:தி/ ஏ�ப�� ேசா3� 
ந75�மா�. அேதா� உட�ப�/ உ1ள ெகாலC�ராைல ந7$�வேதா�, வயதான 
ேதா�ற� அைடவைத Cேலா ஆ$�மா�. பX�Y�ைட ஜூஸாக, காயாக, 4�டாக 
எ�ப� ேவ6�மானா8� சா�ப�டலா�. பR	S	ைட வ(ட அத� ேம� உ�ள கீைர 
கிைட தா� வ(டேவ வ(டாத;1க�. அ� ெப6க>$� ேவ6�ய இ2�� ச:� 
அ:தைன?� த2கிற�. 
 

பR	S	 கீைர \	�: 
 

கீைரைய ஆ* � அல�ப� ந�$கி, ேவகவ�ட��. ெவ த �வர�ப2�� ெர6� 
கர6� அள� ேச3:� உ��, மிள�:M1 ேச3:� ேத5கா* பா/ அ/ல� �2வ/ 
ேச3:� இற$க��. ேமேல க��ட� உ>:த�ப2�� மிளகா* தாள-$க��. 
வ�2�ப"1ளவ3க1 தாள-$�� ேபா� ெர6� CN� அள� ந�$கிய 
ெவ5காய:ைத ேச3$கலா�. 
 

அ�:த� ேபQ8ச� பழ�. இதி8� ர:த வ�2:தி$கான ச:� நிைறய உ1ள�. 
ெவ�� பழமாக எLவள� ேவ6�மானா8� சா�ப�டலா�. டய��/ இ2�பவ3க1, 

ச3$கைர ேநா* உ1ளவ3க1 4ட சா�ப�டலா�.  
அன-மி$கா இ2�பவ3க1 ேபHBச� பழ ஜூC சா�ப�டலா�. 
 
Date Juice: 
 

ஒ2 க� ேபHBச� பழ:ைத ெகா�ைட ந7$கி ெகாKச� ெவ�ெவ��பான ந7;/ 
ெகாKச ேநர� ஊறைவ:தா/ soft ஆ��. அைத மி$சிய�/ ைநசாக அைர:� 
ேவ6�மள� ந73 ேச3:� அ�ப�ேய சா�ப�டலா�. பா/ ேச3:தா/ தி; த� ேபா/ 
ஆ�� எ�பதா/ ெவ�� ந73 ேச3:� சா�ப��வேத ந/ல�. 
 
Nuts: 
 

அ�:த� எ/லா வைக nuts� தின"� ஒ2 வைகய�/ உணவ�/ ேச3$கலா�. 
பாதா�, அ$Y�, ெவ1ள; வ�ைத, sunflower seed எ/லா"� கல � சா�ப�டலா�. 
பாதாமி/ ந/ல ெகாலC�ரா/ (HDL) உ6� அ� ெக�ட ெகாலC�ராைல(LDL) 
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ேபா$�மா�. அத�காக அைத வ�:� சா�ப�ட$4டா�. ஊறைவ:� தா� 
சா�ப�டA�. எ/லா nuts$�� Y/ அேததா�. ஊறைவ�பதா/ அதி/ உ1ள 
நB,:த�ைம(toxic) ந75கிவ���. ேதாைல எ�:�வ��� ெம�� சா�ப�டலா�. 
அ/ல� ந� சைமயலி/ அைர:� வ��� ேபா� ஒ2 ப�� பாதாைம ேச3:� 
அைர$கலா�. இ� ப�;யாண� ேபா�ற உணைவ ;B ஆ$��. 
 

இ�A� "ைளக��ய தான-ய� (sprouted grains) salad ேபாலேவா அைட ேபால 
அைர:ேதா சா�ப�டலா�. இதி/ ேக�வர�, ராகி மிக�� "$கிய�. அைத அைர:� 
கKசி (ராகி மா/�) ேபால பா8ட� சா�ப�டலா�. இ5ேக ஒேர ஒ2 recipe ம��� 
ேக�வரகி/ ெசா/கிேற�. 
 

ேகfவர கள�/ அைட: 
 

ஒ2 க� ெவ/ல:ைத ந7;/ கைர:� வ�க�ட��. வ�க��ய ெவ/ல ந7ைர 
மJ6�� ெகாதி$க வ��� அதி/ அைர க� ராகி மாைவ ேச3:� ஏல:M1 ேச3:� 
ந73 ,6�� வைர கிளறி அ��ைப சி�மி/ ைவ:� <� ைவ$க��, ந�றாக 
ெக���ப�ட�� ேமேல ஒ2 CN� ெந* வ��� அ��ைப அைண:� <� 
ைவ$க��. இைத ப:� நிமிட� கழி:� கள- ேபால அ�ப�ேய சா�ப�டலா�. அைட 
ெச*வதானா/ இ த கள-ைய ஒ2 உ26ைட எ�:� ஒ2 வாைழ இைல அ/ல� 
பாலித7� சீ��/ வைட ேபால த�� தவாவ�/ ேபா�� ,�றி ெந* வ��� 
அைடயாக சா�ப�டலா�. 
 

ராகி கார அைட: 
 

இன-�� ேவ6டா� எ�பவ3க1 ஒ2 வாணலிய�/ ந/ெல6ெண* வ��� க��, 

உ>:த�ப2��, ெப25காய�, மிக�� ெபா�யாக ந�$கின பBைச மிளகா*, இKசி, 
கறிேவ�ப�ைல?ட� தாள-:� ெர6� க� ந73 ேச3:� ெகாதி$க வ�ட��. 
ெகாதி$�� ேபா� உ�� ேச3:� ஒ2 க� ராகி மாைவ?� ெகாKச ெகாKசமாக 
ேச3:� க�� இ/லாம/ கிளற��. மா� ெக��யாக ஆர�ப�:ததா/ மா� 
ேச3�பைத நி�:தலா� அ/ல� இ�A� ெகாKச� ெவ ந73 ேச3:� கிளறலா�. 
ெக���ப�ட�� அ��ைப சி�மி/ ைவ:� ேமேல இ�A� ஒ2 CN� 
ந/ெல6ெண* வ��� <� ைவ$க��. ச;யாக ஐ � நிமிஷ� ஆன�� அ��ைப 
அைண:� அ�ப�ேய ைவ$க��. ெகாKச� ஆறிய�� ைகைய நைன:�$ெகா6� 
ஒ2 உ26ைட எ�:� வாைழய�ைலய�/ த�� ேமேல ெசா�ன "ைறய�/ 
அைடயாக ெச*� சா�ப�டலா� 
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ெப6க>$கான ஆேரா$கிய உண�கள-/ இ�A� சில உண�கள-� recipes and 

அதிலி2$�� health benefits  உட� வ தி2$கிேற�. 
 

ந�:தர வய�� ெப6க1, �ழ ைத ெப�றவ3க1 இவ3கெள/லா� இ�� அதிக� 
ச தி�ப� ஹ;ேமா�ேளாப(� ைறபா�தா�. அவ3க1 ேபHBச�பழ�, ெவ/ல� 
இ�ேபால ெதாட3 � சா�ப��� வ தா/ ெகாKச� ர:த� ஊ��. (என$�� இ த 
ப�ரBசைன வ த�. டா$ட;� ஆேலாசைன�ப� "தலி/ <�� மாத5க1 iron 

மா:திைர சா�ப��� ஹ7ேமா$ேளாப�� நா3ம/ ெலவ/ வ த ப�ற� அைத 
அ�ப�ேய sustain ப6ண இ�ப�ெய/லா� ெச*கிேற�) 

 

�தலி� மா திைர ஒ 2�காதவ1கA� இ9�� ச 2�கான மா திைர ேபால 
ஒ9 ைக ைவ திய� இ9�. Cவ 7�டான ைவ:திய�தா�.  
 

bக4	: 
 

ேபேர அழகாய�/ைல? சா�ப�ட�� அ�ப�:தா� இ2$��. q 
ெஜய தி(ேகா�லாZடமி)ய�� ேபா� எ5க1 வ 7��/ இ த Cவ 7� ெரா�ப "$கிய�. 
 

அைர லி�ட3 பாைல நிதானமாக கா*Bசி ஆறவ��5க1. அைத தய�ராக 
ேதா*:�$ெகா6� ேதா* த�� ஒ2 ,:தமான ெவ1ைள:�ண�ய�/ <�ைட 
ேபால க�� ெதா5க வ��5க1. கீேழ அதி81ள ந73, ேமா3 ேபால வ�#�. (அைத?� 
ேவC� ப6ணாம/ ஒ2 பா:திர:தி/ ப��:� ைவ:தா/ சா�ப��� ேமா2ட� 
கல �வ�டலா�).  
 

ஒ2 நா1 அ/ல� ஒ2 ரா:தி; "#$க இ�ப� க��: ெதா5கவ��டா/ 
ெவ6ைண ேபால உ1ேள fat திர6�2$��. இைத ஒ2 CN� ெகா6� வழி:� 
ைவ:�$ெகா6� அைதவ�ட அதிகமாகேவ �2வ�ய ெவ/ல:ைத எ�:�$ 
கல$க��. (ெவ/ல:தி/ இ�ேபாெத/லா� எ�ென�ன ��ைப வ2� எ�ேற 
ெசா/ல "�யைல. நா� சில மாத5க1 "� வா5கிய ெவ/ல:ைத வ� 
க��னா/ அதி/ ஒ2 stapler ப�� இ2 த�. அதனா/ �2வ�, ம6 இ/லாம/ 
இ2$கிறதா எ�� ைகயா/ ேத*:�:ேத*:� பா3:� ேபாட��.) 
 

வாசைன$� ஏல�ெபா� ேச3$கலா�. இ த qக��ைட ஒ2நா1 சா�ப���வ��� 
ஹ7ேமா�ேளாப�� ெச$ ப6ண ேபா*வ�ட$4டா�. ெதாட1T2 ெர4� மாத6க�, 
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அ�ப2 நா	க� சா�ப(டI�. இ2 க4 \டான ம9T2. தின"� ஒ2 
ேடப�1CN� அள� சா�ப�டAமா�. தின"� ெச*ய "�யாவ��டா/ ஒ2 லி�ட3 
பாலி/ ெச*� ப�;�ஜி/ ைவ:� சா�ப�டலா�. அதிக ெவ/ல� ேச3:� 
�ழ ைதக>$�: த தா/ அவ3க>$� ந/ல�. 
 
variations: 
 

இ த qக���/ ேமேல அ த த சீசன-/ கிைட$�� பழ5கைள: �6டா$கி� 
ேபா�� ேமேல ெகாKச� ப�ெரZ கிH� அ/ல� பா/ ேச3:�: தரலா�. 
ெவ/ல:�$� பதி/ ச3$கைர ேச3�ப� ,ைவைய 4��� ஆனா/ ம2 தாக 
பய�படா�.  
 

அ�:� ேபHBச�பழ�. இ� இ2��Bச:தி/ சிற த��A ெத;?�. ஆனா �ைறKச 
ப�ச� 20 பழமாவ� சா�ப��டாதா� ர:த� ஊ2�A ஒ2 டா$ட3 ெசா�னா3. அ� 
தின"� சா:தியமா ெத;யைல. சில2$� இன-��B,ைவ அதிக� ப��$கா�. 
அதனா/ இைத ைவ:� ஒ2 ஊ�கா* ெச*� அைத ெதாட3 � சா�ப�டலா�. 
 

ேபQ8ச�பழ ஊ�கா.: 
 

ெகா�ைடய�/லாத ேட�C கா/ கிேலா எ�:� அதி/ ெகாKச� ெவ ந73 ெதள-:� 
மி$சிய�/ ைநசாக அைர$க��. வ�#� ச�ன- ேபால இ2$�� அள� த6ண73 
ேச3$கலா�. 
 

இ தள�$� ெர6� இ�B ந7ளமான இKசி, ஏெழ�� பBைச மிளகா* 
ேவ6�ய�2$��. N6� ேவ6�� எ�பவ3க1 N6�� ேச3:�$ெகா1ளலா�. 
இKசி, N6�, மிளகாைய மி$சிய�/ அைர$க��. சீரக� ஒ2 CN� எ�:� 
க2காம/ வற�டாக வ�:�� ெபா�$க��. அேத ேபால அைர CN� அள� 
ெவ தய"� வ�:�� ெபா�$க��.  
 

"தலி/ வாணலிய�/ ெர6� CN� ந/ெல6ெண* வ��� இKசி N6� 
வ�#ைத வத$க��. வத5கிய�� "$கா/ க� வ�ன-கைர வ��� 
ெகாதி$கவ�ட��. (வாசைன ப��$காதவ3க1 face mask ேபா��$க5க. இ� ேச3:தா/ 
<\ மாத� வைர ஊ�கா* ெகடாமலி2$��. ேவ6டாதவ3க1 இ த Cெட�ைப 
வ��� வ��� அ�:த�$�� ேபாகலா�, ஆனா/ ஊ�காைய சீ$கிர� 
ெசலவழி:�வ�டA�.) 
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வ�ன-க3 ெகாதி:த�� இதி/ ெபா�:� ைவ:த சீரக ெவ தய� ெபா�கைள?� 
ேச3:� அைர:த ேபHBைச வ�#ைத?� ேச3:�$ கிளற��. கிள��ேபா� அ��� 
சி�மி/ இ2$கேவ6�ய� "$கிய�.  
 

ெகாKச� கிளறிய�� ேதைவயான உ�� ேச3:� இற$க��. 
இTத ஊ�கா. வ(ன�க1 இ9�பதா� உடேன சா�ப(ட�\டா2, ெதா4ைட 
க	��. ம�நா1 "த/ சா�ப�டலா�. ச�பா:தி ேதாைச$� ெதா��$கலா�. தய�3 
சாத:�ட� சா�ப�டலா�. இன-��, �ள-��, கார� உ�� எ�� எ/லா ,ைவ?� 
இ2$��. சாதா ஊ�கா* ேபால நிைறய சா�ப��டா/ உட��$� ஆகா� எ��� 
கிைடயா�. வ�ன-க2$� பதி/ கைடசியாக ெகாKச� ெலம� ஜூC ேச3�ப� 
ெகடாமலி2$க�� �ள-�� ,ைவ தர�� உத��. ேபHBச� பழ�, இKசி, 
மிளகா*கைள அைர$காம/ ெபா�யாக ந�$கிB ெச*வ� தன- ,ைவைய: த2�. 
 

�96ைக�கா. பா� \	�: 
 

நா8 "25ைக$கா*கைள சி�ன சி�ன �6�களாக ந�$கி ைவ$க��. 
"25ைக$ காைய இளசாக பா3:� வா5க��. எ6ைணய�/ க��, 

உ>:த�ப2��, கடைல�ப2�� ேபா�� ெவ�:த�� ெர6� ெவ5காய:ைத?� 
ெபா�யாக ந�$கிB ேச3:� வத$க��. ெவ5காய� வத5கிய�� ந�$கி ைவ:த 
"25ைக$கா*கைள?� ேச3:� வத$க��. வத$��ேபாேத மKச1M1, 

மிளகா*:M1 ேச3:� உ�� ேபா�� ெகாKச� ந73 வ��� ேவக வ�ட��. 
அ��ப��$காம/ பா3:�$க\�. ெக���ப�ட�� அைர ட�ள3 பாைல ேச3:� 
இற$கிவ�ட��. சாத:�ட� சா�ப�ட ,ைவயான, இ2��Bச:� நிைற த 4�� 
ெர�. இைதேய இ�A� ெகாKச� ச:தா$க, ெவ5காய� வத$�� ேபாேத ஒ2 ப�� 
"25ைக இைலகைள?� ேச3:� வத$கலா�. 
 

அ�:� சில �	� வைகக1 ெச*� சா�ப�டலா�. 
 

ப9��� �	�: 
 

��� எ�றா/ அ;சி மா�தா� ேவ6�� எ�பதி/ைல. ப2�ப�8� ��� 
ெச*யலா�. சா�ப�ட ேபாள-$�1 இ2$�� Nரண� அ/ல� உ$காைர ேபாலதா� 
இ2$��. ப2�� ெவ/ல� இ2�பதா/ Rich in Protein and Iron. 

 

�வர�ப2��, கடைல�ப2�� தலா அைர க� எ�:தா/ பாசி�ப2�� கா/ க� 
ேபா��. <�� ப2��கைள?� ஒ2 "ைற க#வ� ேவகவ�ட��. அைர ேவ$கா� 
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ஆன�� அ�ப�ேய வ�த��/ ெகா�� வ�யவ�ட��. இைத ந7;�றி மி$சிய�/ 
வ��� வ��� (blitz) அைர$க��. த6ண 73 ந�றாக வ� தி2 தா/ ெபா�யாக வ2�. 
இைத ெகாKச� ேநர� பர:தி ைவ:தா/ R� ஆறி உதி2�. அ/ல� வாணலிய�/ 
�ைற த த7ய�/ வ�:� ஆறவ�டலா�. 
 

ப2�ெப/லா� ேச3 � ஒ6ேணகா/ க� எ�பதா/ ெவ/ல� அைர க��$�� 
ெகாKச� ேமேல எ�$கலா�. ெவ/ல:தி/ ெரா�ப ெகாKசமாக ந73 ேச3:� 
கைர த�� க/ ம6 ேபாக வ�க�� மJ6�� ெகாதி$கவ�ட��. இள� பா� 
வ தா8� ந/லேத. அதி/ ஏல�ெபா� ேச3:� ஒ2 <� ேத5காைய?� �2வ� 
ேச3:� உதி3 த ப2�� ெபா�ைய?� ேச3:�$ கிளறி அ�ப�ேய <� ைவ:� 
அ��ைப அைண$க��.  
 

ந�றாக ஆறிய�� எ�:� ட�பாவ�/ அைட:� ைவ:தா/ ம�நா1 "த/ 
உபேயாகி$கலா�. தின"� ெகாKச� ெகாKச� சா�ப��வ� வா*� ஏ�படாம/ 
இ2$க உத��. 
 

Tips: பைழயதாக பைழயதாக:தா� இத� ,ைவ 4��. ேத5காைய ப2�� 
அைர:த�� ேச3:� வ��ப� ஒ2 வ�த�. பாகி/ ேபா�வ� இ�ெனா2 வ�த�. 
 

variations: இ�Cட�� ஆ சா�ப�டA� எ�றா/ ெபா�:த ச3$கைர, ேத5கா* 
�2வ/, ஏல:M1 ேச3:� உடேன சா�ப�டலா�. 
 

கPசி மா0 �	�: 

 

கKசி சா�ப�ட வ�2�ப� இ/லாதவ3க1 வ 7��லி2$�� ச:�மா� கKசி மாைவேய 
உபேயாகி:� ��� ெச*யலா�. இ� இ�Cட�� food தா�. ச:�மா� 
ேதைவயானைத எ�:� அதி/ ஒ2 ப��B உ��, ஒ2 ப��B மKச1 M1 ேச3:� 
ெகாKச� ெவ�ெவ��பான ந73 ெதள-$க��. மா� ப��:தா/ ப��$க�� வ��டா/ 
உதி2� ப� இ2$�� அள� ந73 ெதள-$க��.  
 

இதி/ ேதைவயான அள� ெவ/ல:ைத� ெபா�:� ேத5கா* �2வ8ட� 
கல$க��. வாசைன$� ஏல:M1 ேபாடலா�. ஒ2 இ�லி:த��/ ெவ1ைள:�ண� 
ஒ�ைற நைன:�� ப�ழி � ேமேல ேபா�� <ட��. அ த �ண�ய�� ேம/ இ த 
மாைவ பர:திவ��� ஆவ�ய�/ ைவ:� எ�:� ஆறிய�� சா�ப�டலா�. ஏ�கனேவ 
வ�:� மாவா$கிய மாவானதா/ சீ$கிர� ேவ��. ெவ/ல� ேச3�ப�ட� மாவ�/ 
உ1ள தான-ய5க>� ேச3�பதா/ ச:தான உண�. இ த ���/ ேபHBச� 
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பழ5கைள �6� �6டாக ந�$கிB ேச3:தா/ இ�A� ந/ல�. 
 

பாசி�ப9�� �	�: 
 

ஒ2 க� ப2�ைப க#வ� ஊறவ��� நிழலி/ உல3:த��. ந�றாக கா* த�� 
மி$சிய�/ மாவா$க��. இ த மா� ஈர மாவாகதா� வ2�. ேவ6�மானா/ 
மாைவ?� ந�றாக$ காய வ��� ஒ2 ப��B உ�� ேச3:� ஆவ�ய�/ ேவகவ�ட��. 
ெவ த மாவ�/ ேத5கா* �2வ/, ஏல:M1 ச3$கைர�ெபா� அ/ல� 
ெவ/ல�ெபா� ேச3:� சா�ப�டலா�. இதி/ வ�2�ப"ைடயவ3க1 ெகாKச� 
ெந*ய�/ " தி;, பாதா�, திராை_ ேபா�றவ�ைற வ�:� ேச3$கலா�. 
 

�றி��: ேமேல ெசா�ன எ/லா ���கள-8� nuts, dates ேச3:� சா�ப�டலா�. 
 
 
 

அ�:� நா� கச��B ,ைவ?1ள சிலவ�ைற பா3$கலா�. கச�� ,ைவ இ�� நா� 
மற �வ��ட ஒ��. அ த நாள-/ எ/லா ,ைவகைள?� உணவ�/ ச;வ�கித:தி/ 
ேச3�பா3களா�. கச�� அதிக� சா�ப��டவ3க1 ேபா3$கள:தி/ த7ரமாக 
ேபா;�வா3களா�. இ�ைற$� நா� அ த கச��B,ைவையேய பழகாம/ வ��டதா/ 
தா� ைத;யமி�றி ேகாைழகளாக இ2$கிேறா� எ�� ஒ2 �ளா$கி/ ப�:ேத�. 
ெப6க>$� எ�$� வ 7ர"� த7ர"� எ�� நிைன$காம/ கச�� உணைவ 
ேச3:�$ெகா6டா/ ேநா* அ6டாம/ அ� வ 7ர த7ரமாக கா�பா���. 
 

காக��காய (பாக@கா.) �M/: 
 

ெரா�ப �:திசாலிக1 ந75க1. இ� ஆ திரா Cெபஷ/ எ�� 
க6�ப��:தி2�பX3கேள? 

 

பாக�கா* கா/ கிேலா எ�:� ெகா�ைடக1 ந7$கி ெபா�யாக ந�$க��. அதி/ 
உ�� அைர CN� Mவ� ப�சிறி <� ைவ$க��. இ�ப� ெகாKச ேநர� ைவ:தா/ 
கச�� உ��ந72ட� ெவள-ேய��. உபேயாகி$�� "� கா*கைள ப�ழி �வ��டா/ 
கச�� ெத;யாம/ சைம$கலா�. 
 

கா* உ�ப�/ ஊ��வைர ஒ2 சி�ன க� �வர�ப2�ைப �ைழய வ�டாம/ 
இைலஇைலயாக ேவகவ�ட��. �ள- ெந/லி$காயள� எ�:� ஊைரவ��� 
கைர:�ைவ$க��. 
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ஒ2 ெப;ய �6� ெகா�பைர, கச�ைப counter ப6\மள� பBைச மிளகா*, ஒ2 
CN� சீரகெபா�, ஒ2 CN� தன-யா ெபா� ேச3:� மி$சிய�/ அைர:� 
ைவ$க��.  
 

ஒ2 வாணலிய�/ ந/ெல6ெண* வ��� க��, சீரக� ேபா�� ெவ�:த�� 
ெவ5காய� ந�$கிB ேச3:� வத$க��. ெவ5காய� வத5கின�� ப�ழி � ைவ:த 
பாக�காைய ேச3:� ந�� வத$க��. எ/லா� வத5கிய�� அைர:த 
மிளகா*,ெகா�பைர வ�#ைத ேச3:� வத$கி அ�:� �ள-$கைரச/, ேச3:� 
ெகாதி$கவ�ட��. உ�� ஏ�கனேவ காய�/ ேபா�டதா/ ேதைவயான உ�� பா3:� 
ேச3$க\�. ச�ேற ெகாதி:த�� ெவ த ப2�ைப?� ேச3:� ெக��யான�� 
இற$க��. ேமேல ேத5கா* பா8� ெகா:தம/லி தைழ?� ேபாடலா�. இ� 
சாத:தி/ ப�ைச � சா�ப�ட�� ச�பா:தி$�� ஏ�ற�. 
 

இ�ெனா2 கச�� ெரசி�ப� பா3$கலா�. 
 
 

ெவTதய� கச�� ,ைவைய: த2� எ�பேதா� நா3Bச:� (fibrous content) அதிக� 
ெகா6ட�. அைத இ�லி$� அைர$��ேபா� ஊறைவ:� அைர�ேபா�. இ�ப� 
ஊறைவ�பைத ெகாKச� அதிகமாக ஊறைவ:�$ெகா6டா/ அைத ைவ:� சில 
உண�கள-� ,ைவ?ட� ஆேரா$கிய:ைத?� 4�டலா�. 
 

ஒ9 ப(
 ெவ தய:ைத ப�ன-ர6� மண� ேநர� ஊறைவ:� ஒ2 நா1 "#$க 
<�ைடயாக க�� ைவ$க��. 24 மண� ேநர� "ைளக�� ைவ:தா/ 
பய �வ��வ 73க1. வதவதெவ�� ெப2கிவ���. கச��� ேபாய�2$��. ந�� 
கா* த இைத மி$சிய�/ ரைவ ேபால அைர:�$ெகா6டா/ அைத ச�பா:தி 
ெச*?�ேபா� கல � மா� ப�ைசயலா�. ச�பா:தி �ழ ைதய�� க�ன:ைத� 
ேபால மி2�வாக இ2$��. �ழ�� ரச� எ�� எ�வானா8� ஒ2 CN� இ த 
ரைவையB ேச3:தா/ ,ைவ 4��. Blood sugar, Blood pressure உ1ள ெப6க1 
தின"� இைத உணவ�/ ேச3:�வ தா/ மா:திைர dosage �ைற?�ப� ந/ல 
"�ேன�ற� இ2$��. 
 

கைடசியாக �ேராZ� �8 சில recipes, (எ/ேலா2$�� ெத; த� தா� ) ெசா/லி 
"�$கிேற�. 
 

தா� ம�கன�: 
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ராTமா (kidney beans) கா/ க� எ�:� "த/ நாேள ஊறவ�ட��. இ� ெச*வத�� 
நா8 மண� ேநர� "�பாக க2�� உ> � (ேதா8ட� 4�ய க2�� உ> � தா� 
ேவ6��) அைர க�, "# ெவ1ைள உ>:த�ப2�� ஒ2 ேடப�1CN�, 

கடைல�ப2�� ஒ2 ேடப�1CN� <�ைற?� ஒ2 "ைற 
க#வ� ஒ�றாகேவ ஊறவ�ட��.  
 

�$க;/ ராTமாைவ அ� ஊறின ந72டேனேய ைவ:� ஒேர ஒ2 whistle வ த�� 
அைண:�வ�ட��. ப�ரஷ3 இற5கிய�� அதி/ ஊறைவ:த <�� வைக� 
ப2��கைள?� ேச3:� (இைவகைள?� ஊறைவ:த ந72ட�தா� 
ேச3$க\�) 4டேவ இKசி பBைசமிளகா* வ�#�� ேச3:� மJ6�� �$கைர <� 
<�� நா8 வ�சி/ வ2�வைர ைவ:� அைண$க��. 
 

வாணலிய�/ எ6ெண* வ��� சீரக� தாள-:� அைர க� ெவ5காய�, அைர க� 
த$காள- அ�:த�:� ேச3:� வத$க��. மசாலா�$� மKச1 M1, மிளகா* M1, 

கர� மசாலா M1 ம��� தன-யா M1 ேச3:� வத$க��. இ�ேபா� �$கைர: 
திற � வத$கியைத ேச3:� உ��� ேபா�� மசி:� வ�ட��. ப2�� உ2:ெத;யாத 
அள�$� மசி$க\�. ஊறைவ:த ந7ெர/லா� அ�ப�ேய ேச3:ததா/ �ழ�� ேபால 
ந73$கதா� இ2$��. ந�� ெகாதி:த�� ேமேல அைர கர6� ெவ6ைண அ/ல� 
ப�ெரZ கிH� ேச3:� ெகா:தம/லி: தைழ Mவ� ச�பா:திக>ட� ெவ�ட 
ேவ6�ய�தா�.  
 

றி��: 
 

இ த ராTமா �ேராU� நிைற த� எ�பதா/ �ழ ைதக>$�� ஏ�ற�. இைத டா/ 
ம$கன- தா� ெச*ய ேவ6�� எ�பதி/ைல. கார ,6ட/, இன-�� ,6ட/ 
ெச*யலா�. ெவ தய$�ழ�ப�/ தானாகB ேச3:தா8� ந�றாக இ2$��. ேப/ N; 
ெச*வ�ேபால ெபா;?ட� ேச3:� சா� ஐ�ட� ஆ$கினா/ �ழ ைதக1 வ�2�ப� 
சா�ப��வா3க1.  
வட இ திய உணவாக ம��� இ/லாம/ ெத�ன- திய உணவாக ெச*வதானா/ 
அைட$� அைர$��ேபா� ஒ2 ப�� ெவ த ராTமாைவ ேச3:� அைர:� 
ெவ5காய� ேபா�� அைட வா3$க��. க�பைன$ �திைரைய அவ��:� வ��டா/ 
வ�தவ�தமாக உணவ�/ ேச3$கலா�. 
 

உAT2 ெரா	
: 
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உ> ைத ெர6� மண�ேநர� ஊைரவ��� ந7;/லாம/ வ�:� உ�� பBைச 
மிளகா* இKசி எ/லா� ேச3:� ெகாரெகார�பாக அைர$க��. ெரா�ப�� 
ரைவயாக�� இ/லாம/ ைநசாக�� இ/லாம/ ந�வான பத:தி/ எ�$க��. 
இ த வ�#ைத வாணலிய�/ ஒ2 CN� ந/ெல6ெண* வ��� கிளறினா/ 
உ��மா ேபால வ2�. சி�மி/ <� <� ைவ:� கிளறினா/ உ> தி/ வ2� 
வாசைன ேபா��.  
 

இ த Nரண:ைத ச�பா:தி மா� ந�வ�/ ைவ:� <� த�மனாக இ�� 
ெரா��களாக ெச*� சா�ப�டலா�.  
 

N; ேபால ெபா;:தா/ ெர6� <\ நா1 வைர ெகடாம/ இ2$��. நா3: 
இ தியாவ�/ ெச*?� கBேசா; ேபாலதா� இ�. எ6ெண* அதிகமி�றி 
ெரா��யாக ெச*� சா�ப�டலா�. 
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Tomato Pulav/ Tomato Rice 

 

த$காள- ைரC எ�ப� நம$� ெரா�ப ப;Bசயமான ெபய3.  
இ� ம�ற �லாL வைககைள$ கா��8� ,லபமாக�� சீ$கிரமாக�� 
தயா;$க$4�ய ஒ��. வ 7���$� திU3 வ�2 தாள-க1 பக/ உண� ேநர:தி/ 
வ �வ��டா/ இ த �Z சமய சKசீவ�யாக இ2$��. வ 7��/ இ2$�� 
ெபா2�கைள$ ெகா6ேட தயா;:�வ�டலா�.  
 

என$�: ெத; த ெர6� <�� "ைறகைளB ெசா/கிேற�. ேதைவ�ப�வைத 
எ�:�$ெகா1>5க1. 
 

�த� வைக: 
 

இ� ெகாKச� ந7ள process ெகா6ட�. அேத "ைறய�/ ெச*தா/ பாரா�� நிBசய�. 
1. ஒ2 க� பாCமதி அ;சிைய க#வ� அ;சி <��� வைர ம��� ந73 வ��� ஊற 
ைவ$க��. 
2. ெப;யதாக இ2 தா/ <��, மJ�ய� ைசC எ�றா/ நா8 
த$காள-ைய blanch ெச*� ைவ$க��. (த$காள-ைய ெர6� 
"ைறய�/ blanch ெச*யலா�. ஒ�� ெகாதிந7;/ ேபா�� ெர6� நிமிட� ெகாதி$க 
ைவ$க, ேதா/ ெவ�:� கழ6�வ���. அ/ல� த$காள-க>$�1 ஒ2 க:தி 
அ/ல� forkஐ ெசா2கி அ��ப�� ப3ன3 மJ� ேநர�யாக தி2�ப�: தி2�ப�$ 
கா��னா/ ேதா/ க2கி ,25கிவ���. உ1ேள பழ"� ெவ தி2$கா�, ேதாைல 
ம��� ,லபமாக ந7$கிவ�டலா�. இைவெய/லா� ெப5கb3 த$காள-$� ம��ேம. 
நா��: த$காள- உபேயாகி:தா/ ேதா/ ந�றாக அைறப��வ���.) இ�ப� 
ெதாேல�:த த$காள-கைள ந�றாக அைர$க��. 
3. அைர <� ேத5காைய ெகாKச� ெவ ந73 வ��� அைர:�� பா/ எ�$க��. 
4. ஒ2 ெவ5காய:ைத ந�$கி அதAட� ேதைவயான பBைச மிளகா*க1, ெகாKச� 
மKச1 ெபா�, அைர க�� ெகா:தம/லி: தைழ ேச3:� மி$சிய�/ ைநசாக 
அைர$க��. 
5. ஊறிய அ;சிைய ந7;�றி வ�க�� அைர:த இ த ெவ5காய மசாலாைவ 
அ;சிய�/ ெகா�� ைககளா/ ப�சிறி ைவ$க��. 
6. அைர:த த$காள-கைள ெகாKச� ெப;ய க6 உ1ள ச/லைடய�/ வ�க�� 
ேத5கா* பாைல?� இ த சாத:�$� ேதைவயான உ�ைப?� ேச3:� ைவ$க��. 
7. ஒ2 �$க3 அ/ல� பான-/ ெர6� அ/ல� <\ ேடப�1CN� ெந* 
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(எ6ெண* 4ட use ப6ணலா�) வ��� அதி/ ெர6� ஏல$கா*, நா8 லவ5க�, 

ஒ2 �6� ப�ைட, ஒ2 ப�;Kசி இைல ேபா�� ெவ5காய மசாலா�ட� இ2$�� 
அ;சிைய?� ெகா�� வத$க��.  
8. அ;சி ந�றாக வத5கிய�� த$காள- + ேத5கா* பா/ கலைவைய ெகா�� 
ேமேல ெகாKச� ெவ ந72� ேச3:� �$கைர <� ைவ:� சாத� வ�$க��. 
(அ;சி ேவக ஒ2 க��$� ெர6� அ/ல� அத��� �ைறவான ந73 ேவ6��. 
த$காள-+ேத5கா* பா/ கலைவ, ெவ ந73 ெர6�� ேச3 � ெர6� க� அள� 
இ2$�மா� பா3$க��) 
9. �$க2$� பதி/ எெல$�;$ ைரC �$க3 ந�வ�8� திற � பா3$க "�?� 
எ�பதா/ இத�� ெபC�. 
10. சாத� ெர� ஆன�� இற$கி ேமேல ெந*ய�/ வ�:த " தி;, திராை_கேளா� 
ெகா:தம/லி தைழக>� Mவ� அல5க;$க��. 
 

ேமேல ெசா�ன இ த "ைற ;Bசான taste த2�. காரண� ேத5கா*பா/.  
 

ெர4டாவ2 �ைற: 
 

இ� இ�A� ெகாKச� ,லப�. 
 

ேதைவயான அ;சிைய ஊறைவ$க��. 
 

ெர6� த$காள-கைள ெபா�யாக ந�$க��. 
 

ஒ2 ெவ5காய:ைத ந�$க��. 
 

ேதைவயான பBைச மிளகாைய?� ந�$க��. 
 

பான-/ ெந* அ/ல� எ6ெண* வ��� ேசா��, ப�ைட etc ேபா�� பBைச மிளகா* 
�6�க1, இKசி வ�#� ேபா�� வத$கி ெவ5காய� ந�$கிய� ேச3:� வத$கி 
கைடசியாக த$காள-: �6�கைள?� ேச3:� ஒ2 ப��B உ��� ேச3:� 
வத$க��. ("தலி/ ஒ2 ப��B உ�� ம��� ேச3:தா/ த$காள- ,லபமாக 
வத5��) எ/லா� ந�றாக வத5கிய�� த$காள- சாத:�$� ேதைவயான உ��, 

மKச1 M1, மிளகா*:M1(ஏ�கனேவ பBைச மிளகா* உ1ளதா/ ெகாKச� 
�ைற:�� ேபாடலா�) கர� மசாலா M1 ேச3:� கைடசியாக அ;சிைய?� ேச3:� 
வத$கி ேதைவயான ந73 வ��� சாதமாக வ�$க��. 
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சாத� ஆன�� ேமேல ஒ2 CN� ெந* வ��� ெகா:தம/லி: தைழகளா/ 
அல5க;$க��. 
 

இதி/ பBைச� ப�டாண� ேச3�பதானா/ ெவ5காய� ேபா��ேபாேத ப�டாண�?� 
ேச3$கலா�. வ�2�பமி2 தா/ அ;சிைய� ேபா�� வத$கிய�� ந72ட� ெகாKச� 
ேத5கா* பா/ ேச3:� ெச*யலா�. 
 

N�றாவ2 ஒ9 �ைற உ1ள�. 
 

இதி/ நா��: த$காள-க1 எ�றா/ ந�றாக இ2$��. 
 

ேதைவயான த$காள-கைள ந�$கி ைவ$க��.  
 

சாத:ைத உ�� ேச3:� உதி;யாக வ�:� ஆற வ�ட��. 
 

ஒ2 வாணலிய�/ ந/ெல6ெண* வ��� ெகாKச� தன-யா, ஒ2 CN� 
கடைல�ப2��, ெர6� சிவ�� மிளகா* ேபா�� சிவ$க வ�:� எ�:� 
ைவ$க��. இ� ஆறிய�� மி$சிய�/ ெபா�யா$க��.  
 

அேத வாணலிய�/ எ6ெண* வ��� த$காள-:�6�கைள வத$கி ஆறவ��� 
ைமய அைர$க��. 
 

மJ6�� வாணலிய�/ எ6ெண* வ��� ெகாKச� க��, ெப25காய�, 

கறிேவ�ப�ைல தாள-:� அைர:த த$காள- வ�#ைத$ ெகா�� ,2ள$ கிளற��. 
எ6ெண* ,�றி வ���$ெகா1>� வைர கிளறி உ�� ேச3$க��. (சாத:தி/ 
ஏ�கனேவ உ�� உ1ளதா/ இ த த$காள-$கான உ�� ம��� ேச3:தா/ ேபா��) 
 

ஆற ைவ:த சாத:தி/ இ த த$காள- வ�#ைத� ேபா�� கர6�$ கா�� அ/ல� 
ஒ2 forkஆ/ கிளறி ேமேல அைர:த ெபா�ைய?� ேச3:� ைவ$க��. 
 

இ� ெவ5காய� இ/லாம/ நா��: த$காள-$ேக உ;ய �ள-��B ,ைவ?ட� 
இ2$��. 
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Homemade Breakfast Cereals 

 

ந�ம நா�� இ�லி, ேதாைச, ெபா5க/, வைடைய பX� ப6ண எ த காைல 
உணவா8� "�யா�தா�. ச:தி8� ,ைவய�8� ந�ப3 ஒ� தா�. இ2 தா8� 
இ�ைறய �ழ ைதக1 ேம�க:திய Cைட/ உணைவேய வ�2��கிறா3க1. 
ந�ந�ேவ இைவகைள?� தர:தா� ேவ6�ய�2$�. 
 
 

கைடய�/ வா5�� cereals வ�த வ�தமான flavourகள-/ கிைட:தா8� வ�ைலைய� 
பா3:தா/ மய$க�தா� வ2கிற�. அதனா/ வ 7��ேலேய ,ைவயாக cereals ெச*� 
ைவ:தா/ நம$�� லாப�, அவ3க>$�� தி2�தி. 
 
 

இ� ெச*ய OTG அவ� ேவ6��. இ/லாவ��டா/ ஒ2 அ� கன:த பா:திர:தி/ 
மணைலேயா உ�ைபேயா ேபா�� <� ைவ:தா/ (த7 சி�மிேலேய 
இ2$கலா�) ந/ல R� ஏ��. அதி/ ஒ2 அ8மின-ய� பான-/ ைவ:� <� 
ைவ$கலா�. இ� temperature ஐ அ�ப�ேய maintain ப6\வேதா�, R�ைட சமமாக 
பர:��. 
 

இன- ேதைவயான ெபா2�க1 எ�ென�ன எ�� பா3$கலா�. 
 

�க� ெப�ற சைமய/ நி�ண3 Ms Tarla Dalal� ெரசி�ப� இ�. இவ5கேளாட ெரசி�ப� 
க6ைண <�$ெகா6� ெச*யலா�. காைல வாரேவ வாரா�. 
 
Rolled oats - 2 cups; 
Sunflower seeds – ¼ cup; 
Cornflakes (available on stores) or Wheat Germ – ½ cup; 
Sesame seeds – 2 tbsp; 
Brown sugar (Raw sugar) – ½ cup; 

Sliced and roasted nuts of your choice – ½ cup; 
Raisins – less than ¼ cup 
Cooking oil – 3 tbsp; 
Salt – a pinch 
Vanilla essence – ½ spoon; 
Water – ¼ cup 
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பட:தி/ கா��ன மாதி; ஓ	% (ெக��யான rolled oats தா� ேவ\�, Instant/quick 

cooking oats ச;வரா� ), sunflower seeds (இ��� உட��$� அLேளா ந/லதா�, இ5ேக 
ெப6ைமய�/தா� ப�Bேச�), எ� (இ� நா� ேபாடைல); 
ச1�கைர எ/லா:ைத?� பட:தி/ கா��ன மாதி; மி$C ெச*�ேகா5க. cornflakes 

கைடய�/ கிைட�பைத வா5கி கைடசியா ேச3:�$கலா�. (இ5ேக நா� cornflakes$� 
பதி/ wheat bran ேபா�ேட�. அ� பட:தி/ ெத;யா�.) 
 

அேதமாதி; nuts தன-யா ேராC� ப6\வ� நல�. (எ/லா� ேச3:�வ��டா/ சில 
சமய� ஓ�C ெகாKச� ேநர� எ�$��, nuts அ�$�1ேள க2கிவ���.)  
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ைரசி�C ட�பாவ�/ ேபா�� <�ைவ$��ேபா� ேச3:தா/ ேபா��. 
 

ஒ2 ெபௗலி/ 3 tbsp சாதா cooking ஆய�/, ஒ2 ப��B உ��, ெகாKச� ெவன-லா 
எCெச�C கா/ க� த6ண� ேச3:� ந/லா கல$கினா ப�சி� மாதி; 
வ2�. (ேமேல பட:தி/ பா3$கலா�) 
 

இ�ேபா ஓ�C மி$C உட� இ த ஆய�/ மி$Cைச ேச3:� கல$�5க. ஒ2 
ஈரமான coat ��:தமாதி; இ2$��. ச;யா ெசா/லA�னா, ெமா�ைடமா�ய�/ 
காயைவ:த ேகா�ைமைய அ1>வத��1 சடசடெவ�� மைழவ தா/ கா* த 
ேகா�ைம �ள-:� வ��ேம, அ�ேபால இ2$��. (கீேழ பட� பா3$க.) 
 

   

 

இ�ேபா இ த ஈரமான கலைவைய 160 �கி;ய�/ ெபா�ன-ற:�$� bake ப6\5க. 
ப6ண�ன��, nuts தன-யா ேராC� ப6ணைத?� cornflakes ஐ?� ேச3:� ஆறவ��� 
கைடசியா ைரசி�C ேச3:� airtight ஜா;/ அைட?5க1. cereals ெர�. 
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உ5க �ழ ைதக1 “இைத� பாலி� கல�க ேவ4டா� அ�ப(
ேய சாப(�ேவ�”A 
சா�ப�டறா5களா இ/ைலயா�A பா25க. 
 

இ த அள�$� ெச*தா/ தாராளமாக அைர கிேலா பா��லி/ "#$க "#$க 
கிைட$��. ெசல� க�மி, அதிக� தி2�தி. 
ெச*"ைற ெரா�ப ,லப�. ஒேர ஈ��/ bake ப6ண�டலா�. எ�ன-ட� இ�ேபா� 
ஓவ� இ/ைல எ�பதா/ Air Fryer / ெகாKச ெகாKசமாக bake ெச*ேத�. அ��� 
ந/லாேவ வ தி2$�.  
 

��C: எ5க1 வ 7��/ காைல உண�$� பா/ ேச3:த ஓ�C கKசிதா�. அதி/ 
இ� ஒ2 ைக�ப�� ேச3:� <�ைவ:தா/ CNன-/ சா�ப��� பத:தி/ வ2�. 
காைல பா/ சா�ப��வத�� பதி/ இைத த �வ��டா/ ேபா�� அ�cC� <\ 
நா8 மண� ேநர:�$� தா5��. நா� வ�2�ப�னா/ ேபHBச� பழ� அ/ல� 
எதாவ� ஒ2 பழ:ைத?� க� ெச*� ேபா��B சா�ப�டலா�. 
 

 

 

 

 

 



 

www.penmai.com  349 

 

KASRI66’s @ Chitra’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

 

Banana Recipes Suggestion 

 

வாைழ�பழ� அதிக நா1 தா5கா� எ�பதா/ உடேன எ� மன,$� வ த recipe ஐ 
ெசா/ேற�. 
 

வாைழ�பழ அ�வா: 
பழ:ைத slice ப6ண� க�ப�/ அள �ெகா5க, அ� ஒ2 க� இ2 தா/ ச3$கைர ஒ2 
க��$�� ெகாKச� கீேழ இ2 தா ேபா��. பழ:ைத மி$சிய�/ pulpஆக அைர:� 
ெந* ேச3:� கிளற��. ெகாKச� ெக��யான�� அதி/ ச3$கைர ேச3:� ,2ள$ 
கிளறி Nonstick pan இ/ ஒ�டாம/ வ2�வைர ெந* ேச3:� கிளறி ேமேல nuts 

ேச3:� இற$க��. ஏல$கா* ெபா� & கல3 ேவ\மானா ேச3$கலா�. இ�A� 
ெகாKச� ச3$கைர ேச3:தா/ ேக$ ேபால வ�/ைல ேபாட வ2�.  
 

Guilt free ஐ% கிQ�: 
இ� நா� சமJப:தி/ ெச*த�. 
பழ:ைத வ�/ைலயாக ெச*� ஒ2 ziplock கவ;/ ேபா�� freezer / 6 to 10 மண� 
ேநர� ைவ?5க1. ப�ற� மி$சிய�/ வ��� வ��� அ�:� ஒ2 CN� peanut butter 

ேச3:� ஐC கிH� scoopஇ/ க�ப�/ ேபா�� உடேன serve ப6ணலா�. இ� 
வாைழ�பழ வாசைன?ட� இ2$��. பழ� ப#:ததா Cவ 7� ஆ இ2 தா ந/லா 
வ2�. ெர6� பழ:�$� ஒ2 CN� peanut ப�ட3 எ�� கண$�. 
 

எ�ன-ட� peanut ப�ட3 இ/லாததா/ நா� ேகாேகா ப�ட3 + nutella ஒ2 CN� 
ேச3:� ெச*ேத�. பட� பா25க. 
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அ��� தவ�ர வாைழ�பழ:�ட� grapes ேச3:� ஜா� ெச*தா/ நிைறய வ2�, 

நிைறய நா>� வ2�. இதி/ essence இ2�பதா/ வாைழ�பழ வாசைனேய 
இ2$கா�. வாைழ�பழ� ஒ2 egg replacer, அைத ைவ:� ேக$ bake ெச*யலா�. 
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Indian Style Oats 

 

என$� ெரா�ப நாளா ஒ2 ச ேதக� இ2 த�. ெவள-நா�� உணவான ப�ர�ைட 
ைவ:� நா� ஹ/வா, பTஜி, ேபா6டா எ�� அத�� வ�த� வ�தமா Indian costume 

ேபா��� பா3$கேறாேம, அ�ேபால ஒ2 ெவள-நா��னராவ� ந�ம இ திய 
"ைறய�/ உணைவ வ�2�ப� சைம�பதாக� ேபா��2�பா3கேளா எ��. 
ேத��பா3:த ேபா� கிைட:த� இ�. ஒ2 ேவ�� நா��ன3 இ திய "ைறய�/ 
இைத சைம:ததாக எ#தி?1ளா3  

 

(இ�ேபா ப�ற த �ழ ைதக>$� 4ட pizza, burger எ/லா� ேவ6�ய�2$�. எ5க1 
ஊ;/ ஒ2 ேகாவ�லி/ ப�ரசாதமாக l�/C ெகா��பதாக ஒ2 ேதாழி ெசா�னா3. 
அ� என$� ேவ�$ைகயாக இ2 த�.)  
 
 

நா"� ந� காைல உணவான இ�லி ெபா5கைல மற � ஓ�C $� 
தாவ��ேடாேம, ச;, இைத �ைர ப6\ேவா� எ�� ேதா�றி try ப6ண�யதி/ 
ந�றாகேவ இ2 த�.  
 

Indian spiced Oats with coconut milk 
 

        

ஒ2 க� oats$� நா8 க� த6ண 73 ேவ6��. நம$� ேதைவயான அளவ�/ ஓ�C 
எ�:�$ெகா6�, அைதவ�ட நா8 ப5� அதிக ந7ைர ெகாதி$க வ�ட��. 
 

த6ண73 ெகாதி$�� ேபா� அைர UCN� உ�� ேபா�� oats ஐ?� ெகா�� அைர 
மண� ேநர� ெகாதி$க வ�ட��.  
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(இ5ேக ஒ2 வ�ஷய�. அைர மண� ேநர� ெகாதி$க வ��டா/ த6ண 73 ,6� அ� 
ப��$��. ஆனா/ அவ3க1 use ப6ண�ய� steel cut oats எ�பதா/ அLவள� 
ேநரமா�. அெத�ன CU/ க� ஓ�C? கைடசிய�/ ெசா/கிேற�) 

 

ேவ\� எ�கிற consistancy$� ஓ�C வ த�� அதி/ ஒ2 CN� ப�ைட 
ெபா�(ground cinnamon), அைர CN� ,$� ெபா�(அ/ல� �2வ�ய இKசி 4ட 
ேச3$கலா�), கா/ CN� லவ5க ெபா� (ground cloves), அைர CN� vanila extract, 

ேச3:� 4டேவ கா/ க� brown sugar ேச3:� கல$கி அ��ைப அைண$க��. 
 

இ : porridge ஐ சி�ன சி�ன க�கள-/ ஊ�றி ேமேல தாராளமாக திராை_ (raisins) 

ம��� sliced nuts Mவ� ேத5கா* பா/ வ��� சா�ப�ட��. ஒ2 க� ஓ�C 
எ�:தா/ ஒ2 க� ேத5கா* பா/ ேவ6��. பா/ ெகாKச� diluted ஆக இ2 தா/ 
ந�றாக இ2$��. 
 

ஒ2 மா�த8$� இ� ந�றாக இ2 த�. தின"� ேத5கா* பா/ சா�ப��டா/ 
எ�ன ஆ��? ம�றப� நா� சாதா ச3$கைர$� பதி/ ப�ர�� ,க3 ( raw sugar) 

ேபா�� சாதா பாைல வ��� ெச*ேத�. ஏல$கா* ெபா�?� ேச3:� ெச*ததி/ 
அ��� ந�றாக இ2 த�. 
 

("த/ பட:தி/ உ1ள� சாதா பாலி/ ெச*த�. இதி/ ெகாKச� breakfast cereals� 
கல ேத�. ெர6டாவ� yellow க�ப�/ இ2�ப� ேமேல ெசா�ன "ைறய�/ 
ேத5கா* பாலி/ ெச*த�) 
 

ந75க>� ஒ2 மா�த8$� "ய�சி ப6\5கேள� friends! 

 

ஓ�C கKசி சா�ப��� ெபா� அறிைவ?� வள3�ேபா�! 
 

CU/ க� ஓ�C எ�றா/ எ�ன? ஓ�C தான-யமாக இ2$��ேபா� அ� oat groat 

என�ப��. அைத ேலசாக வ�:� (வ��ப� ெஷ/� life அதிகமா$க) உைட:தா/ 
ஒ2 nutty flavor கிைட$��. அ� ேவக நிைறய ேநர� ப��$��. chewyஆக இ2$��. 
அ�ேவ steelcut oats எ�ப�.  
அைதேய CU� ெச*� roller/ த � ேரா/ ப6ண�னா/ அ� Rolled oats என�ப��. 
இ� "த/ வைகைய வ�ட சீ$கிர� ேவ��.  
old fashioned oats எ�ப�� rolled oats எ�ப�� ஒ�ேற.  
 

Rolled oats ஐ இ�A� thinnerஆக ேரா/ ெச*தா/ அ� quick cooking oats, அ த quick 
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cooking oats ஐ coarse ஆக ெபா�:தா/ அ�ேவ இ�Cட�� oats ஆகிற�.  
 

So, Steel cut oats, Rolled oats and Instant oats refer the three different processes. <��$�� 
Nuitritional value எ�� பா3:தா/ ஒ�ேறதானா�. cooking time தா� மா��. எ த 
ெரசி�ப�ய�/ எைத ெசா/லிய�2$ேகா அைத வா5கிB ெச*வ� உ:தம�. 
 
 

stoveவ�/ Oats ைவ:� ைவ:� ெச*?� Granola Bar Recipe ஒ�ைற ெசல$� ப6ண� 
ைவ:தி2$கிேற�. அதி/ ேதைன அ��ப�/ ைவ$�மா� ெசா/லி?1ள�. 4�1 
கட�ள-ட� ேக��1ேள�. ெச*யலா�, ெச*ய$4டா� எ�� ெர6� மாதி; 
ெசா/கிறா3. ப�ரசவ ேலகிய� தயா;$�� ேபா� ேதைன ேலசாக ,ட ைவ�பா3க1 
எ�ப� எ� அ�மாவ�� வ�ள$க�. வ�ஷய� ெத; தவ3க1 வ � வ�ள$கலா�, 

ேதைன அ��ப�/ ைவ$கலாமா 4டாதா எ��! 
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Varieties of Pakoda - ப�ேகாடா வைகக� 

 

ப	டண� ப�ேகாடா....ேக�வ(�ப
9�கீ6களா?  

 

எ� தி2மண:�$� "� நா� ேதனா�ேப�ைடய�/ ஒ2 கா6Uன-/ ஒ2 
ேபா6டா சா�ப���2$கிேற�. அ� சா:�$�� ைசஸி/ உ1ேள softஆக�� 
ெவள-ேய கரகரெவ��� இ2$��. உ1ேள ெவ5காய�, " தி; தவ�ர கடைல 
மா�தா� ெத;?�. ஆனா இைத ெம� ேபா6டா எ�ேற நிைன:தி2 ேத�. ( ெம� 
ேபா6டா எ�� ஒ2 ஐ�ட� இ2$கா�ேன ெத;யா�..) 
எ� கணவ3 சில வ2ட5க1 "�� இைத� ப�றி வ�வ;:� "அ2 எ�ன ேப1? 

அைத ெச.2 த9வாயா?' எ�� ேக�டா3.  
 

ேபேர ெத;யா�, தி2�பதிய�/ ெமா�ைட ேபா�டவைர ேத�வ� ேபால பல 
�:தக5கைள பா3:ேத�, பல;ட� ேக�ேட�, “அ�வா, ெம�ன-ய ப��$�� 
உ26ைடதாேன?...எ�ப� ப6றேதா ெத;யாேத....” எ�� எ/லா2� ைக 
வ�;:�வ��டன3. அ�ேபா� 4�1 ஆ6டவ3 ப�ற$கேவ இ/ைல, எ�பதா/ அ� 
எ�ன �Z, எ�ப� ப6ற� எ�� எ��� ெத;யைல.  
 

ஒ2 நா1 �வ�ய�/ எேதா பா3$��ேபா�, தி9மதி ம�லிகா 
ப �நா  அவ3க1, ப	டண� ப�ேகாடா எ�� ெச*� கா��னா3. பா3$க 
ந�ம ெம�ன-யைட$�� உ26ைட ேபாலேவ இ2$ேக எ�� ேதா�றியதா/ 
ெரசி�ப�ைய ேநா� ப6ண�$ெகா6ேட�. ஆனா/ அைத �ைர ப6ண ேநர�தா� 
வரவ�/ைல. 
கைடசிய�/ ஒ2நா1 அைத ெச*� பா3:தா/ “ அட! இ�...இ�.. இ�தா� நா� 
ேக�ட�”, எ�றா3 தைலவ3.  
 

இ:தைன நா1 மா�ேவஷ:தி/ ஏமா:தியைத க6�ப��:�வ��ேட�. ப��ேன, 

பா3$க ேபா6டா மாதி; இ2 �ெகா6� ேபைர ம��� ப$ேகாடா எ�� 
ைவ:�$ெகா6� ஏமா�றினா/ மா�ேவஷ�தாேன? 

 

ெரசிப�ைய ெசா/லாம/ கைத அள த� ேபா�� எ�� நிைன$�� "� 
ெசா/லிவ��கிேற�, இ� ப$ேகாடா ஆரா*Bசி க��ைர எ��. 
 

 



 

www.penmai.com  355 

 

KASRI66’s @ Chitra’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

ப	டண� ப�ேகாடா: 
 

  

 

ேதைவயான ெபா9	க�:  

ெந*, ேசாடா உ��, கடைல மா�, அ;சிமா�, உ��, மிளகா*, ெவ5காய�, " தி;, 

கறிேவ�ப�ைல ம��� ெபா;$க எ6ெண*. 
 

ெச.�ைற: 
"தலி/ ஆ� UCN� ெந*ைய ஒ2 தா�பாள:தி/ எ�:� அதி/ ெர6� ப��B 
ேசாடா உ�� ேபா�� ந�றாக Pைர வ2�ப� ேத*$க\�. Pைர:த�� அதி/ 
ஒ2 க� கடைல மா�, ஒ2 க� அ;சி மா�, உ��, கார:�$� மிளகா* M1, 

ெபா�யாக ந�$கிய இKசி, வ�ைத ந7$கி ெபா�யாக ந�$கிய பBைச மிளகா*, 

உைட:த " தி;, ெபா�யாக ந�$கிய ெவ5காய�, ெபா�யாக ந�$கிய 
கறிேவ�ப�ைல எ/லாவ�ைற?� ேபா�� ைகயா/ மா� "#$க ெந* ப��ப� 
ப�சிறி$ெகா1ள ேவ6��. பா3$க இ�ப� இ2$�� மா�... 
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(�றி��: இKசி மிளகா* etc ைவ அைர$காம/ ெபா�யாக ந�$கினா/ தா� 
ந�றாக இ2$��. அேத ேபால ெகா�:த அள� ெந*?� மா�� எ�:தா/தா� 
softஆக வ2�, இ/லாவ��டா/ த7பாவள-$� ெவ�$�� ெவ5காய ெவ� ேபால 
ெவள-ேய ெக��யாக உ1ேள ெபா�யாக ஆகிவ��கிற�) 
மா� ெர�. இத�� அதிக� ந73 ப��$கா�. பாதி மாைவ ெகாKசமாக ந73 ெதள-:� 
ேபா6டா ேபால ந�றாக அ#:தி உ2�� கா* த எ6ைணய�/ ேபாட ேவ6��. 
ேபா�ட�ட� கர6�ைய ைவ:� தி2�ப� வ��டா/ அLவள�தா� எ6ைண?ட� 
கைர �வ���. எ6ெண* ந�� கா* த�� அ��ைப சி�மி/ ைவ:� நாைல � 
உ26ைடகளாக ேபா�� நிதானமாக� ெபா;:தா/ உ1ேள?� ந�றாக ேவ��. 
இ த ப$ேகாடா ெர6� நா1 4ட கிறிC� ஆகேவ இ2$�� எ�ப� 
இத� speciality. ெதா��$க ேத5கா* ச�ன-தா� ச;யான ேம�B. (ந�றி: ம/லிகா 
ப:;நா:) 
 

பட� பா3:தாB,, ெரசி�ப� ெத;KசாB,, எ�� ேபா*வ�டாத73க1 friends, இ த 
ப$ேகாடா ஆரா*Bசிய�/ சில ,ைவயான வ�ஷய5க1 க6�ப��:தைத 
ெசா/கிேற�. 4டேவ எ:தைன ப$ேகாடா$க1டா...சாமி! எ�� ஆ�ைல�ல 
ெகா��கிட$�� ெரசி�ப�$க>ட� ெசா த ஐ�யா$க>� வ2கி�றன.  
 

உ26ைட shape/ இ2 ததா/ ேபா6டா எ��தாேன ஆ�ைல�ல 
ேத�ய�2�ேப�, அ�ேபா ஏ� இ:தைன ப$ேகாடா ெரசி�ப�? எ�� ேக�டா/, 

காரண"� அேததா�. இ:தைன வ�த ப$ேகாடா�� ேஷ�ேப இ/லாம/ இ2$க, 
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இ� ம���தா� உ26ைடயா இ2$கற ப$ேகாடா எ�� ெத; � ெகா6டைத 
ெசா/ல:தா�. 
 

ப�ேகாடா ப(றTத கைத: 
ப$ேகாடாவ�� ப�ற த நா� ந�ம நா�தா�. ப$ேகாடா எ�ற வா3:ைத ச�C$2த 
வா3:ைதய�லி2 � வ ததா�.  
 
Pakva vata- pakva means cooked; vata means a small lump; 
 

வடஇ தியாவ�/ பேகாரா எ��� பேகா
 எ��� ெசா/கிறா3க1, உ:தர 
ப�ரேதச:தி/ ேகா�ைம மாவ�/ ெவ5காய� உ2ைள$கிழ5� ேச3:� ப$ேகாடா 
ேபால ெச*?� ஒ2 உணைவ h� ப�யா (noon bariya) எ�கி�றன3. இ� இ தியா 
தவ�ர ேநபா1, பாகிCதா�, ஆ�கான-Cதா�, சீனா, Great Britain ேபா�ற நா�கள-8� 
உ6டா�.  
ப�ற த வ 7� ந�ம நா�தா� எ�� காலைர M$கி வ���$ெகா6� வ�த வ�தமாக 
ப$ேகாடா ெச*யலா� வா5க! 
 

ெவ6காய ப�ேகாடா/ [� ப�ேகாடா: 
கடைல மா� அைர கிேலா எ�றா/ அ;சிமா� l� கிரா� ேதைவ. அ� 
ம��மி�றி ெபா��$கடைல மா�� ஒ2 க� ேவ\�. இ� ஒ2 வ�த�. 
இ த மா�கைள கல � அதி/ ஒ2 கர6� எ6ைணைய கா*Bசி ெகா�ட��.  
(�றி��: ெபா��$கடைல மா� இ2�பதா/ கிறிC� ஆக வ2�. அதிக� எ6ெண* 
கா*Bசி வ��டா/ ெரா�ப உதி3 �வ��� எ�பதா/ மாைவ ெமா:தமாக ந73 ஊ�றி 
கல$காம/ ெகாKச� ெகாKசமாக கல தா/ ப$ேகாடாைவ ெச*� சா�ப��� 
பா3:� இ�A� ெகாKச� எ6ெண* கா*Bசி வ��வேதா ேசாடா உ�� ேச3�பேதா 
ெச*யலா�.) 
 

ேதைவயான ெவ5காய�, இKசி, பBைச மிளகா*, கறிேவ�ப�ைல ெகா:�ம/லிகைள 
ெபா�யாக ந�$கி ேதைவயான உ�� ேச3:� ப:� நிமிட� ைவ:தா/ 
ெவ5காய:�ட� உ�� ேச2�ேபா� ந73 வ���$ெகா1>�. இதி/ பாதி எ�:� பாதி 
மாைவ?� அதி/ ேச3:� ேதைவ�ப�டா/ ந73 ெதள-:� ப�ைச � எ6ைணய�/ 
உதி3:� வ�ட��. கீேழ ெசா/ல� ேபாகிற எ/லா ப$ேகாடா�$�� இேத 
procedureதா� எ�பைத மற$க ேவ6டா�. 
 

இ த M1 பேகாடாைவேய ெபா��$கடைல மா� இ�றி கடைல மா� + அ;சி 
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மா� சமமாக எ�:� ெச*யலா�. 
secret ��C ேவ\மா?...ெரா�ப ேசா�ேபறி:தன� உ1ளவ3க1 எ�றா/ கைடய�/ 
வ���� ெர�ேம� பTஜி ேபா6டா மி$C வா5கி அதி/ ெவ5காய� etc ேபா�� 
எ6ைணய�/ உதி25க1, அ��ற� ந75க>� உஜாலா�$� மாறிடலா�J 

 

�Tதி� பேகாடா: 
 

   

 

ேமேல ெசா�ன "ைறய�/ ஒ2 மா� தயா3 ப�:தி$ெகா6டா/ அைரயாக 
உைட:த " தி;க1 நிைறய ேபா�� ப$ேகாடா$களாக உதி25க1. ெவ5காய� 
இ/லாம/ ஒ2வ�த� எ�றா/ ெவ5காய:�ட� ஒ2 வ�த�. 
 

இ5ேக?� ஒ2 secret ��C இ2$�, " தி; ப$ேகாடாவ�/ ெவ5காய� ேச3:தா/ 
உதி3 � shape வராம/ ப�:��. " தி; ப$ேகாடா எ�றா/ "# "# 
" தி;தா� ெத;யA�, ஆனா ெவ5காய வாசைன?� ேவ\� எ�றா/ 
ெவ5காய:ைத அைர:� மா�ட� கல �வ��5க1. உதிர�� ெச*யா�, 

வாசைன?� வ2�.  
 

ேசமியா ப�ேகாடா: 
 

ேசமியாைவ ெவ�ெவ��பான ந7;/ கா/ மண� ேநர� ஊைரவ��� ந7ைர வ�:�, 

உ��, கறிேவ�ப�ைல, இKசி, மிளகா*, ெவ5காய�, " தி; ப2��, ேசா�� எ/லா� 
ேபா�� அ� ெக��யா�� வைர அ;சி மா� ேச3:� ெச*வ� ஒ2 "ைற. 
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அ/ல�, 2:1 எ�ற வ�கித:தி/ கடைல மா�� அ;சிமா�� எ�:� ஒ2 க� 
ேசமியாைவ ேமேல ெசா�ன "ைறய�/ ெவ ந73 வ��� ஊறைவ:� ெச*வ� 
இ�ெனா2 "ைற. இ� பா3$க ந7ள ந7ளமாக ேசமியா ெத�பட, ,ைவய�8� பாC 
மா3$ வா5��. 
 

ப(ர	 ப�ேகாடா: 
 

ப2�ப�/லாம/ க/யாணமா? எ�ப�ேபால ப�ர� இ/லாம/ ஒ2 டாப�$கா? 

இ� நா� ெகாKச� alteration ெச*த ெரசி�ப�. நா8 slice ப�ர� ஐ மி$சிய�/ அ�ப�ேய 
ஒ2 ஓ�� ஓ�ட��. ேத5கா* N ேபால உதி2�. அ�ப�ேய தன-யாக ைவ?5க1. 
 

ஒ2 க� கடைல மா�, "$கா/ க� அ;சிமா�, ெகாKச� ேசாடா உ��, ேசா��, 

மிளகா* M1, மKச1 M1, ெப25காய�, கர� மசாலா M1 (இ� ேவ6டா� 
எ�றா/ வ���வ�டலா�, எ5க1 வ 7��/ ெவ5காய� N6�$� no entry எ�பதா/ 
ெகாKச� மசாலா M1 ேச3�ப� வழ$க�) ேச3:� கல$க��. " தி;கைள?� 
உைட:� ேச3$க��. வ�2�ப�னா/ ஒ2 ப�� ேவ3$கடைல?� ேச3$கலா�. 
 

ெபா�யாக ந�$கிய ெவ5காய�, இKசி, பBைச மிளகா* எ�:� கறிேவ�ப�ைல 
ெகா:தம/லி?ட� ேச3:� கா*க1 + மா� எ/லாவ�றி��� ேச3:� உ�� கல � 
ப:� நிமிட� ைவ$க��. ந73 வ���$ெகா1>�. இ�ேபா� இ த கலைவைய?� 
மா�கைள?� கல � ந73 ெதள-:�� ப�ைசயலா�. ெகாKச� ந73 அதிக� ஆனா8� 
கவைல�படாம/ தள3வாகேவ ப�ைச?5க1. ஏென�றா/ தள3வாக இ2$�� மா� 
ெகா1>�ம��� ப�ர� Mைள ேபாட�ேபாகிேறாேம?  

ப�ர� M1 ேச3:�� இ�A� உதி3$�� ப$�வ� வரவ�/ைலஎ�றா/ இ�A� 
ஒ2 slice ப�ர� ஐ அைர:� ேச3$கலா�. 
இன- ப$ேகாடா$களாக ெபா;$க��.  
 

இ� எ6ைண?� அதிக� ���பதி/ைல, கண�சமாக கா\�. எ6ெண* கா*Bசி 
ெகா�டேவ6டா�, சீ$கிர� கிறிC� ஆகிவ���, அதிக வ�2 தாள-கைள �ைற த 
ெபா21 ைவ:� அச:தலா� (அAபவ��மா... அAபவ�!). 
 

அ�:� healthy ப$ேகாடா$க1 வ2கி�றன.... 
 

ராகி மா0 ப�ேகாடா: 
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கடைல மா�$� பதி/ ராகி மா� ேபா�� பாதி அ/ல� கா/ ப5� அ;சி மா� 
ேச3:� ேமேல ெசா�ன எ த ப$ெகாடாைவ?� ெச*யலா�. 
கல3 ம��� டா3$கா இ2$��. 
 

ஓ	% %ப(ன8 ப�ேகாடா: 
 

இ�$� ஓ�C ஒ2 க� ேதைவ. அைத மி$சிய�/ ரைவ ேபால ெபா�$க\�. 
ைப6�5$� ைமதா அ/ல� கடைல மா� ேதைவ. ஓ�C ஒ2 க� எ�றா/ இ� 
அதி/ பாதி எ�$க\�. ஒ2 ெவ5காய:ைத எ�:� பாதிைய ந7ள ந7ளமாக ந�$கி$ 
ெகா6� மJதி பாதி?ட� ேதைவயான இKசி, பBைச மிளகாைய அைர$க��. 
அைர:த வ�#�, ந�$கி ைவ:த ெவ5காய�, உ��, ேபா�� ஏதாவ� ஒ2 கீைர ஒ2 
க� ந�$கி� ேபா�� ப$ேகாடாவாக உதி3:�� ெபா;$க��. "ைள$கீைர அ/ல� 
பால$ ந�றாக இ2$��. 
 

அவ� %ப(ன8 ப�ேகாடா: 
 

ெக�� அவைல மி$சிய�/ ரைவ ேபால ெபா�$க��. ேமேல ெசா�ன 
"ைற�ப�ேய ெச*யலா�. ஆனா/ ைப6�5$� ேகா�ைம மா� ெர6� 
ேடப�1CN� ேபா�5க1. கீைர ேவ6டா� எ�றா/ கார�, cabbage ேபால கல � 
கா*கைள ந�$கி� ேபாடலா�. 
 
 


�%: 
கடைல மா0� பதி� ேகா2ைம மா0 ேச1 2 ெச.யலா�. 
 

ேகா2ைம மா0 ப�ேகாடா: 
 

கடைல மா� ஒ:�$ெகா1ளா� எ�பவ3க1 இைத �ைர ப6ணலா�. ஒ2 க� 
ேகா�ைம மா�$� ஒ2 ேடப�1CN� அ;சி மா� ேபா��. ேகா�ைம மாவ�ேலேய 
ப�,$� ேபால இ2$�� எ�பதா/ ெவ5காய� இKசி etc ைவ ெபா�யாக ந�$கி 
ேபாடலா�. இ த வைக ப$ேகாடா$க>$� கார� அதிக� ேபா�டா/ ந�றாக 
இ2$��. கிறிC� ஆக வர ெகாKச� ேசாடா உ���, ெர6� CN� எ6ைண?� 
கா*Bசி ெகா�டலா�. 
 

வாைழ�> ப�ேகாடா: 
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வாைழ�Nைவ ஆ* � த6ண7;/ ேபா�ேவா�. அைத ஒ2 க� எ�:� ந7ைர 
வ�:�வ��� ெபா��$கடைல ெபா�, கார:�$� மிளகா* M1, (மி$சிய�/ 
ெபா��$கடைலைய ெபா�$�� ேபாேத ேதைவயான வர மிளகாைய ெபா�$கலா�), 
ேசா��, ெப25காய� ேபா�� கறிேவ�ப�ைல?� ந�$கி ேச3:� ப$ேகாடா 
வாகேவா உ26ைட shapeலேயா ெபா;$கலா�. 
இ�ெனா2 "ைற ெவ�� கடைல�ப2�ைப ஊறைவ:� மிளகா?ட� ந7;�றி 
ெகாரெகாரெவ�� அைர:� அதி/ வாைழ�Nைவ ந7;�றி வ�:�� ேபா�� 
அ#:தமாக உ2��� ெபா;$கலா�. 
 

cauliflower/ Broccoli ப�ேகாடா: 
 

இ��� அேதேபா/ ப$ேகாடா மாவ�/ ெவ5காய� இ�றி cauliflower அ/ல� Broccoli 

ஐ flowrets ஆ ப�*:�� ேபா�� ெபா;$க\�. 
 

வட இ தியாவ�/ பால$ கீைரைய ைவ:� ப$ேகாடா ெச*கிறா3க1. ஆ திராவ�8� 
உ6�. பால$ பேகா� எ�� ெசா/வா3க1. ச;யான U ைட� snack இ�. 
 

பால� பேகா
: 

 

ஒ2 க� கடைல மா�$� ெர6� ேடப�1CN� அ;சி மா� ேச3�ப� ஒ2 வைக. 
அ/ல� ச;$� ச;யாக கடைல மா�� அ;சி மா�� எ�$கலா�. உ��, 

ெப25காய�, மிளகா* M1, ம��� ேச3:� ேசாடா உ��$� பதி/ baking ேசாடா 
கா/ UCN� ேச3$கலா�. "$கியமாக வடஇ தியாவ�/ ஓம� ேச3�பா3க1. பTஜி 
மா� ேபால தளர கல � ைவ$க��. 
பால$ கீைரைய க#வ� இைலகைள ம��� "#தாக எ�:� பTஜி ேபால மாவ�/ 
ேதா*:� ேபாட\�. ந7ளந7ளமாக வ2� இ�.  
இைதேய சா� ேபால சா�ப�டA� எ�றா/ கிH� ச�ன-?� இன-�� ச�ன-?� 
தயா3 ெச*� ெகா1>5க1. இ த ப$ெகா�$க1 ந":�வ�ட$4�ய� எ�பதா/ 
,ட ,ட ெபாறி:� ஒ2 த��/ அ�$கி ேமேல கிH� ச�ன-, அத� ேமேல இன-�� 
ச�ன-, அத� ேமேல Cவ 7� ேயாக3� ஒ2 CN� எ/லா:�$�� ேமேல N தி 
அ/ல� ஓம�ெபா� ேபா�� serve ப6ணA�. 
Tips: பால$ ப$ெகா�க>$� பTஜி ேபா6டா மி$C மாவ�/ பால$ இைலகைள 
ேதா*:� ேபா�வ� ந�றாக ெவா3$ ஆ��. ெர� ேம� ெபா�ய�/ கார� அதிக� 
உ6� எ�றா8� கீைர அைத compensate ெச*�வ���. 
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ஆ திராவ�/ ெவ�� பாசி�ப2�� அ/ல� பயைற ஊறைவ:� ெகாரெகார எ�� 
அைர:� அதி/ பால$ கீைரைய ந�$கி� ேபா��� ெச*வா3க1. 
பால$ ப$ெகா�க1 ெவ5காய� இ/லாம/தா� 2சி$��.... 
 

அ� 2 ழTைதகA� ஒ9 ெவU ப�ேகாடா: 
 

கார�, ேகாC, cauliflower, Broccoli, கீைர, ேபப� கா3�, ெவ5காய:தா1 அ/ல� 
ெவ5காய�, ேபால எ/லா கா*கைள?� ந7ளமாக ெவ�� வாணலிய�/ எ6ெண* 
வ��� "தலி/ ெவ5காய�, ப�ற� ம�ற கா*க1 எ�� ேபா�� ேலசாக 
வத$க��. கா*க1 shape ேபாகாம/ வத$க\�. அைர ேவ$கா� ஆன�� 
அ��ைப அைன:� ஆறவ�ட��. ஆறிய�� இ த கலைவ ெகா1>�ம��� 
ெபா��$கடைல மா� ேபா�� ேவ6�ய உ�� கார� ேபா�� கி1ள- கி1ள- 
ெபா;$க��.  
கா*கறிக1 சா�ப�டாத �ழ ைதக>� வ�2�ப� சா�ப��வ3. 
 

Variation: கடைல மா� உட��$� ந/லதி/ைல எ�� ெபா��$கடைல மா� 
ெசா�ேன�. ப�ர� 4ட மி$சிய�/ அ�:� ேபா�டா/ ந�றாக இ2$��. 

 

கைடசியாக, எ�ப� ேபா6டா shape/ ப$ேகாடா எ�ற தி2நாம:�ட� ப�டண� 
ப$ேகாடா ஒள- தி2 தேதா அ�ப� உ��ப� cuisine/ பTஜி ேப;/ ப$ேகாடா 
ஒள- தி2$கிற�. 
ேகாலி பUஜி.... 
எ�ப� ெச*வ� எ�� பா3�ேபா�. 
 

ெவ�� ைமதாமாவ�/ இKசி பBைச மிளகா* கறிேவ�ப�ைல நிைறய ெகா:தம/லி 
தைழ எ/லாவ�ைற?� ெபா��ெபா�யாக ந�$கி ேச3:� ேதைவயான உ��ட� 
ஒ2 ப��B ேசாடா உ��� ேச3:� ந/ல �ள-:த ெக��:தய�3 ஒ2 க� கல � 
இ�லி மா� பத:�$� கல � ைவ$க��. தய�3 ேச3�பத�� பதி/ �ள-:த ேமா2� 
ேச3$கலா�. ஆனா/ ெகா:தம/லி தைழ நிைறய இ2$�மா� பா3$க\�. இ த 
மாைவ ெகாKச ேநர� ஊறைவ:� ைகைய நைன:�$ெகா6� எ6ைணய�/ சி� 
சி� உ26ைடயாக ேபாட\�. அ/ல� ஒ2 CNனா/ odd shape/ 
எ6ைணய�A1 drop ெச*யA�. திU3 வ�2 தாள-க>$� இ� ந/ல வ�2 தாக 
அைம?�. 
இ� நா� ஏ�ெகெனேவ left over recipes/ எ#திய�, பைழய சாத ப$ேகாடா. அைத?� 
கீேழ த2கிேற�. 
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சாத பேகாடா: 

 

சாத:ைத ைகயா/ ந�� ெநா�$கி ப�ைசய��. இ த சாத� ெகா1>� அள�$� 
கடைல மாைவ ேபா��, உ��, மிளகா* M1, ெப25காய:M1 ேபா��, 

கறிேவ�ப�ைல கி1ள-�ேபா�� ேமேல ஒ2 CN� ெந* வ��� ப�ைச � 
எ6ைணய�/ உதி3:� ெபா;$க��. இ� plain பேகாடா. onion பேகாடாவாக 
ெச*வதானா/ 3 ெவ5காய�, ேதைவயான பBைச மிளகா*, காரெபா�, ெகா:�ம/லி, 
உ�� ேபா�� ப�ைசய��. ெவ5காய:தி/ உ1ள ந7ேர ேபா�மான� 

 

அ�பாடா... ப$ேகாடா கைத ேபா�மா? 

 
 

இன- ெகாKச� ��C ம���: 
1. ப$ேகாடா ெமா� ெமா�ெவ�� வர ெவ�� கா*Bசிய Rடான எ6ைண ம��� 
ேபா��, ெந*தா� ேச3$கA� எ�றி/ைல. 
2. கடைல மாைவ பBைசயாக ேச3�பைத வ�ட அைத வற�� வாணலிய�/ ந�றாக 
வாசைன வ2�வைர வ�:� ஆறவ��� ெச*ய கரகர�பாக வ2�. 
3. ெவ5காய� ேச3$��ேபா� சில சமய� எ6ைணய�/ ெவ5காய� ம��� 
ப�; � வ�# �வ���. அதனா/ ஒ2 ப�� ெவ5காய:ைத ம��� ேச3:� மJதிைய 
அைர:� ேச3$கலா�. 
4. கடைல மா�$� பதி/ ெபா��$கடைல மா� ேச3:தா/ �ேராU� கிைட$��. 
5. ெவ5காய� சாப�டாதவ3க1 ஒ2 க� ெபா�யாக ந�$கிய ேகாைச ேச3:� கர� 
மசாலா M1 ேச3:� ப$ேகாடா ெச*ய ெவ5காய:தி/ ெச*த� ேபாலேவ 
இ2$��. 
6. ப$ேகாடா கரகர�பாக வர இ�ெனா2 ��C இ2$�. ஒேரெயா2 CN� பா�ேப 
ரைவைய மா�ட� ேச3:தா/ ெசம கிறிC�. 
 

. இன- ப$ேகாடா எ�ப� நம$� அறி� வளர use ஆன� எ�� பா3$கலா�. 
சமJப:தி/ 2006 வைர அ� ஒ2 Mnemonics ஆ use ஆன�. அதாவ� 
Mnemonics (நிெமான-$C எ�� ெசா/ல\�. M silent எ�றா/ எத�� அைத 
அனாவசியமா Cெப/லி5ல ேச3$கறா5கேளா ெத;யைல...) எ�றா/ ஒ2 
வ�ஷய:ைத ஞாபக� ைவ:�$ெகா1ள உத�வ�. 
உதாரணமா R;யைன ,�றி எ:தைன ேகா1க1 (planets) இ2$� எ�� ேக�டா/ 
ெசா/லி�ேவா�. ஆனா எ த ஆ3ட3 ல இ2$��A ேக�டா "ழி�ேபா�. அைத 
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ஞாபக� ைவ:�$ெகா1ள ஒ2 phrase இ2$�. 
My Very Excellent Mother Just Served Us Nine Pizzas. 
 

இதி/ காப�ட/ ெல�ட3 எ/லா� Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune 

and Pluto எ�பைத$ �றி$��. இ த ெசா�ெறாடைர நிைன� ைவ:�$ெகா6டா/ 
மற$காம/ வ;ைசைய ெசா/லி�ேவா�. இ த Mnemonic� Indian version  

My Very Excellent Mother Just Served Us Nine Pakodas எ�ப�. இத� <ல� நம$� 
ெத;வ� பேகாடா ஒ2 ேதசிய உணவா  

இ2 தி2$�.... 2006 ல Pluto ஒ2 ப�ளாென� கிைடயா� எ�� க6�ப��:த�ட� 
அ� த� "$கிய:�வ:ைத இழ த�.... எ�ப�தா�.... 
 

சா;, ெரா�ப ஆரா*Bசிய�� வ�ைளவா க�B,�ேட�. இ� வைர ப�:தவ3க>$� 
ந�றி!!! 
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Murukku Varieities - ��� வைகக� 

 

���கி�ெகா�ளாம� வ9� ��� வைகக�: 
 
 

அ த கால:தி/ வ 7��/ ைக "�$��, சீைட?�, அதிரச"� வ 7��/ எ�ேபா�� 
தயாராக இ2 �ெகா6ேட இ2$�மா�. எ�Aைடய பா�� வ 7��$� 
ேபா��ேபாெத/லா� ேமேல ெசா�ன <��� எ�ேபா�� இ2$��. பா�� 
வ 7��/ ஒ2 அ/ேசஷ� இ2 த�. அத�$� சீைடைய ஒLெவா�றாக M$கி� 
ேபா�� அதAட� வ�ைளயா�வ� எ5க>$�� ெபா#�ேபா$�. அ:தைன 
ேப2$�� சைமய/ தயா3 ஆ��வைர �ழ ைதக>$� இ த தி6ப6ட5க>� 
ஒ2 ெப;ய ட�ள3 நிைறய கKசி?�தா� காைல உண�.  
 
 

அவ3க1 தின�ப�$� எ�� ெச*� வ த இ த ப6ட5கெள/லா� இ�� 
ப6�ைக கால5கள-/, வ2ட:�$� ஒ2 "ைற ெச*வத��1ேளேய நம$� க6 
"ழி ப��5கி வ��கிற�. அ��� ைக "�$� எ�ப� இ�� ந�மி/ பல2$�� 
ெச*ய வ2வதி/ைல. தவ�ர��, மா� அைர:� "�$� ெச*வெத/லா� ஊ;/ 
சா:திய�. ெவள-h;/ இ2�பவ3க1 எ த மி/லி/ அைர$க? எ�� 
நிைன$கிற73களா? 

 

மி/8$� ேபாகாம/ வ 7��ேலேய தயா3 ெச*யலா� கர கர "�$�கைள. 
கைடய�/ கிைட$�� ெர
ேம	 ��� மாைவ ைவ:� "�$� ப�ழிவதி/ எ�ன 
அதிசய�? எ�� நிைன$காம/ வ 7��ேலேய ,:தமாக அேத ேபால ெச*ய�� 
வழிக1 உ1ளன எ�பத�காகேவ இ த thread. 

 

"தலி/ "�$� எ�றா/ ெமா#ெமா#ெவ�� ேத�ழ� இ2$கிற�. கர கர 
�;ய3க>$� ��A ��ளாக ��A ��� இ2$கிற�. ஊதா கல2 ;�ப� 
எ�� பா�$ெகா6ேட சா�ப�ட ��ப� நாடா இ2$கிற�, அ��� தவ�ர பா3ைவ$� 
அழகான மகிழ�> ��� இ2$கிற�, ேத5கா* வாசைன?ட� க�$ "�$ எ�� 
க�:� சா�ப�ட ேத6கா. பா� ��� இ2$கிற�, ப/லி/லா பா��க>� 
சா�ப�ட$4�ய ஓம�ெபா
 இ2$கிற�, காரசாரமாக ேபசி$ெகா6ேட 
ெகாறி$க காராேச0 இ2$கிற�, ெவ1ைள ெவேளெர�� சலைவ 
��� இ2$கிற�, வாய�/ ெவ6ைணயா* கைர?� ப	ட1 ��� இ2$கிற�,  
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எ/லாேம மி/8$� ேபா* மா� அைர$க: ேதைவய��றி வ 7��ேலேய தயா3 
ெச*?� வழிகைள இ5ேக ெசா/கிேற�.  
 

"தலிேலேய ெசா/லி வ��கிேற�. இ� ெகாPச� ந;.............ள.........மான பதி0 எ��. 
எ�ன-ட� எ5க1 வ 7��/ ெச*?� சில "ைறக>ட�, �:தக:தி/ ப�:தைவ, 

ெப;யவ3க1 ெசா/லி$ேக�டைவ, ெசா தமாக �ைர ெச*தைவ எ�� 
அ:தைனைய?� இ5ேக compile ப6ண�: த2கிேற�.  
 

மி/லி/ மா� அைர:� ெச*பைவகள-8� பல வ�த "ைறக1, அத�கான ��C, 

அதி/ எ�ென�ன variations எ�� ெப;யதாக ேபா��. copy ெச*� 
ைவ:�$ெகா6டா/ சமய:�$� உத��. 
 

மாவ�/ உ��, கார� "தலானைவகைள ேச3:தப�� ெவ6ெண* அ/ல� ெந* 
ேச3�ப� ப/ைல உைட$காம/ வாய�/ கைரவத�$காக.  
 

ப�ற� ந73 வ���� ப�ைச � "�$� அBசி/ ேபா��� ப�ழிேவா�. இ� கைடசி 
வைர அ�ப�ேய வ2மா எ�றா/ வரா�. சிவ � ேபா��, மா� கா* � ேபா��. 
இ�A� unforseen காரண5களா/ சில சமய� த7பாவள- வ �வ��டேதா எ�A�ப� 
ெவ�:� ேவ� ைவ$��.  
 

இெத/லா� ேநராம/ இ2$க ெபா�வான சில ��C ெப;யவ3கள-ட� ேக��: 
ெத; � ெகா6டைத ெசா/கிேற�. This is applicable to all Snacks. 

 

1. மாைவ ஒ2 தடைவ$� ெர6� தடைவ ந�றாக சலி$கA�. 
 

2. உ��, கார� ேச3:தப�� ெப25காய� ெபா�யாக அ/ல� க�� ெப25காய� 
எ�றா/ ந7;/ "�4��ேய ேபா�� ைவ:� அ த ந7ைர உபேயாகி:� மா� 
ப�ைசயலா�. க�� ெப25காய� ேச3�ப� வாசைனைய 4�� கா6ப�$��. 
 

3. எ1, ஓம�, சீரக�, எ�வாய�2 தா8� க6ண�/ வ�ள$ெக6ைண வ���$ெகா6� 
��ைப, க/ைல ந7$கி ேச3$க\�. 
 

4. ெவ6ெண* இ2 தா/ ெவ6ெண*ேபாடலா� , இ/லாவ��டா/ ெந*, ெர6�� 
க���ப�யாகா� எ�றா/ ெபா;$க ைவ:தி2$�� எ6ைணையேய கா*Bசி 
(எ6ெண* Rடாக இ2$க\�, கா*Bசி உடேன மாவ�/ கல$க\�) மாவ�/ வ��� 
ப�சிறி$ெகா1ள ேவ6��. அ� ந� வ�ர/களா/ நிதானமாக breadcrumbs ேபால 
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ஆ�� வைர ப�சிறA�. இ� வாய�/ ேபா�டா/ கைரவத�காக. ெவ6ைண$� 
பதி/ எ6ெண* ேச3�ப� ெகா#�ைப?� �ைற:� ந� budget�$�1 நிைறய 
பலகார� கிைட$க வழி ெச*?�. 
 

5. ப�சிறி ைவ:தாகி வ��டேத எ�� ெமா:த மாைவ?� த6ண73 வ���� 
ப�ைச தா/ அLவள�தா�....காலி. ஒLெவா2 ஈ��8� வ6ண வ6ண 
"�$�க1 தயா3 ஆகிவ���. அதனா/ மா� ப�சிறியைத ஒLெவா2 ட�ளராக 
எ�:� ேசா�பலி/லாம/ ந73 ேச3:� ெச*வ� கைடசி வைர "�$ைக ஒேர 
கரகர�ப�/ வர ைவ$��. இ�A� ெசா/ல�ேபானா/ ஒLெவா2 ட�ள3 மா�$�� 
தன-:தன-யாக உ��, கார� ேச3:� ப�ைசவா3களா�. நம$� உ�� அள� எ/லா� 
�ழ�ப� வ��� எ�பதா/ "தலிேலேய ேச3:� ந73 வ���� ப�ைசவைத ம��� 
மா� த7ர த7ர ெச*யலா�. 
 

6. "�$� சிவ$க ந7;/ அதிக ேநர� ஊ�வ� ஒ2 காரண� எ�றா/ காலி/ 
கKசிைய ெகா��$ெகா6ட� ேபால அ��ப�� த7ைய அதிகமாக ைவ:� 
எ6ைணய�� temperature ஐ 4��வ� இ�ெனா2 காரண�. எ6ெண* ந�றாக 
கா* த ப�� அ��ைப மிதமாக (medium flame) ைவ�ப� சிவ$காம/ த�$��. 
அ�ப�?� எ6ெண* அதிக Rடான� ேபால: ெத; தா/ அ��ைப 
அைண:�வ��� ஒ2 பா�� ேக��வ��� மJ6�� ெதாட2வ� உ:தம�. 
7. "�$� தயா3 எ�பத�� அறி�றி (indication) ஓைச அட5�வ�. அ� வைர 
ெபா�ைமயாக இ2 � எ��ப�� ச;யான பத:தி/ வர ைவ$�� 

8. அ த நாள-/ சா�ப�டாமேலேய கர கர ெவ�� வ ததா எ�� ெத; � 
ெகா1வா3களா�. எ�ப��னா, ஒ2 �6� "�$ைக எ�:� Rர$கா* ேபா�வ� 
ேபால அ/லாம/ சாதாரணமாக கீேழ ேபா�டா/ M1 Mளாகி வ��டா/ கரகர�ப�/ 
�ைறவ�/ைல எ�� அ3::�. 
இ�ப� நிதானமாக ெச*?� "�$�க1 எ6ெண* ேவஷ� ேபாடாம/ மணமக� 
ேபால (மா�ப�1ைள$�: தாேன "�$� வ2�, அதனா/ மணமக� ேபால ) fresh 

ஆக வ2�. 
 

ேமேல ெசா�ன ெபா�வான ��C எ/லாவ�றி��� ெபா2 ��. இன-, மாைவ 
தயா3 ெச*?� வைக, அதி/ ேச3$�� ெபா21கள-/ variations , வ 7��/ 
அவசர:�$� எ�ப� மாைவ ெர� ெச*யலா� எ�� பா3$கலா�. 
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�தலி� ��ள��லா உA த� ேத�ழ�: 

 

ேத��ழ/ எ�ப� ெமா#ெமா#ெவ�� 
இ2$��. உ> � வாசைன இ2$��. 
இதி/ கார� ேபாடாம/ ெச*வ� 
ஒ;ஜின/ tasteைட: த2�. கார� 
ேச3�ப�, ேத5கா* பா/ ேச3�ப� 
எ�ப� variations. இத�� மி�லி� 
அைர 28 ெச.H� "ைறக1 எ�ென�ன 
எ�றா/: 
 

1. நா8 ப5� அ;சி$� ஒ2 ப5� 
உ>:த�ப2�� ேவ6��. ெர6ைட?� 
கல � மிஷின-/ த � மாவா$கி ந�றாக ஆ��வைர பர:தி ைவ$க��. 
ஆறிய�� சலி:� ைவ:தா/ ஆ� மாத� வைர 4ட ைவ$கலா�. மாவ�/ உ��, 

ெப25காய�, சீரக� ேச3:� ெவ6ெண* அ/ல� ெந* அ/ல� கா* த எ6ைண 
ஒ2 கர6� வ��� ப�சிறி, ெகாKச� ெகாKசமாக ந73 வ���� ப�ைச � ேத��ழ/ 
அBசி/ ப�ழியலா�. ஒ2 ஈ� எ�:� அதி/ ெமா�ெமா��� ேபாதாவ��டா/ 
இ�A� ஒ2 CN� எ6ெண* கா*Bசி வ��� அ�ஜC� ப6ணலா�. ெபா�வாக 
சீரக� தா� ேபா�வ� வழ$க�. ஓம�, எ1, N6�, கார� ேச3�ப� variations. 

2. உ> �$� பதி/ உைட:தகடைல (ெபா��$கடைல) மா�� ேச3$கலா�. அள� 
அேத தா�. உைட:த கடைல கரகர�ைப: த2� எ�பதா/ ெவ6ெண* ேச3�பைத 
அளவாக ேச3$கA�. இ/லாவ��டா/ "�$� வாய�/ கைரவத�� பதி/ 
எ6ைணய�/ கைர �வ���:( 
3. இ த ேத��ழலி/ ��ைம ெச*ய வ�2�ப�னா/ ெவ�� அ;சி மாவ�/ 
ந�றாக ெவTத ேச�ப6கிழ6 (Baby Yam) நா�ைக மசி:�� ேபா�� ெச*யலா�. 
4. . ஒ2 கிேலா பBச;ைய கைள � வ�க�� காய ைவ:�, அ:�ட� பBைசயாகேவ 
உ>:த�ப2�� 100gm ேச3:� மாவா$கி ைவ$க��. இ:�ட� உ��, ெப25காய�, 

சீரக� ம��� ேபா�� அ�ப�ேய ப$க:தி/ ைவ$க��. ஒLெவா2 கிளாC 
மாவாக எ�:� ஒ2 CN� ெவ6ெண* ேச3:� ந73 வ���� ப�ைச � கா* த 
எ6ைணய�/ ெபா;:ெத�$க��. ேசா�பலி/லாம/ இ�ப� ஒLெவா2 கிளாC 
ஆக ெச*தா/ ெவ1ைள ெவேளெர�� கைடசிவைர கிைட$��. வாய�/ 
ேபா�ட�� கைரய ேவ6�� எ�றா/ ெவ6ெண* அளைவ 4��$ெகா1ளலா�. 
5. சலைவ ��� ேதைவ எ�றா/ உ>:த�ப2�ேப இ/லாம/ ெவ�� அ;சி 
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மாவ�/ ேம/ சாமா�க1 ேபா�� நிைற......ய ெவ6ெண* ேச3:� ெச*யலா�. 
6. கல3 ப�றி எ�ன கவைல எ�பவ3க1 இ�ெனா2 method �ைர ெச*யலா�.  
 

மாைவ கைள � உண3:தி அைர:� சலி:� ைவ$க��. வ 7��ேலேய (அ/ல� 
அள� அதிக� இ2 தா/ மிஷின-/ த �) உ>:த� ப2�ைப வற�� வாணலிய�/ 
வாசைனயாக, ெபா�ன-றமாக வ�:� மி$சிய�/ அைர:� சலி:� ேம/ சாமா�க1 
ேச3:� ேம�4றியவா� ப�ழிய ேவ6��. இ� ப�Cக� கல;/ கிைட$��. 
மிஷின-/ தர ேவ6�மானா/ அள� ஒ2 கிேலா அ;சி$� 100gm (1:10). எ5க1 
வ 7��/ ஒ2 ஆழா$� மா� ெலவ/ ப6ண� எ�:தா/ ஒ2 ேடப�1CN� 
உ> �மா� ேச3�ேபா�. இதி/ ெவ6ெண* ேபாட, ைக "�$� ேபாலேவ ,ைவ 
த2�. 
7. ேமேல ெசா�ன "ைறய�/ மா� அைர:தா/ ெவ6ெண* ெந* எ�� எ��� 
ேச3$காம/ கர கர ெவ�� ெச*யA� எ�றா/ ந�றாக சிவ$க ைவ:� 
எ�$க\மா�. ( இ� நா� "ய�சி:ததி/ைல) 
8. பBச;ைய கைளயாம/ அ�ப�ேய உ> �ட� (ஒ2 கிேலா�$� l� கிரா� 
வ 7த�) மிஷின-/ அைர:� வ � ேம/ சாமா�க>ட� ேத5கா* பா/ ேச3:�� 
ப�ைச � ெச*தா/ ெவ>��, கரகர��, ேத5கா* எ6ைணய�/ ெச*த� ேபா�ற 
,ைவ எ/லாேம கிைட$��. ஆனா/ இத�$� ெவ6ெண* ேவ6��. 
தி2ெந/ேவலி ப$க� இ� ேபால ெச*வா3க1 எ�� ேக1வ��ப��2$கிேற�.  
 
 

எ/லா� மிஷின-/ அைர:� ெச*?� ேத��ழலாக ெசா/லி$ெகா6ேட 
ேபாகிேறேன, வ 7��/ மா� தயா3 ெச*?� "ைறைய ெசா/ல வ த�தாேன இ த 
thread? ச;, வ 7��/ ெச*?�  

ேத��ழ/கைள� பா3$கலா�. 
 

�தலி� �F6கல�சி ���: 
 

ெர6� க� �#5கல;சி (இ�லி அ;சி) எ�:� ெர6� மண� ேநர� ஊற ைவ:� 
grinder/ ந�றாக அைர:�$ெகா1ள ேவ6��. இ� ைநC ஆக ேவ6�ய� 
"$கிய�. ெகாKச� த6ண 73 வ��டா/ பரவாய�/ைல. ஆனா/ ெரா�ப ந73$க 
ஆகிவ�டாம/ பா3:�$ெகா1ள��. ஒ2 க� உைட:த கடைலைய மி$சிய�/ 
ைநசாக ெபா�$க��. (வாணலிைய ந�� Rடா$கி அ��ைப அைண:� வ��� 
அதி/ உைட:த கடைலைய ேபா�� ந�றாக �ர�� அைர:தா/ நிமிஷ:தி/ 
ெபா�யாகிவ���). 
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அைர:த �#5கல;சி மா�ட� உைட:த கடைல மாைவ?� கல � உ��, 

ெப25காய� ேச3:� சீரக� அ/ல� எ1 ேச3:� ெர6� CN� ெந*?� ேச3:� 
ப�ைச � ேத��ழ/ அBசி/ ேபா�� ப�ழிய��. 
 

இதி/ எ� அAபவ� ெசா�ன அள� மாைவ அ�ப�ேய கல தா/ ஒ2 ஈ� 
ப�ழி த�ட� மா� dryஆகி வ��கிற� எ�பேத. ஒLெவா2 ஈ��$�� ெகாKச� ந73 
ேச3:�� ப�ைசய ேவ6�ய�2$�. ெபா��$கடைல ேச3�பேத கர கர��$காக, 

இ�A� ெந*?� ேச3:தா/ shape வராம/ உைட � ேபாகிற�. ஆனா/ ,ைவ 
அ2ைமேயா அ2ைம.  

 

அ�:த "ைற மா�ட� உைட:த கடைல மா� ெமா:த"� கல$காம/ ெகாKச� 
மJ:� ைவ:� ெச*ததி/ ந�றாகேவ வ த�. இ2 தா8� ெபா��$கடைல 
ெகாKச� வய�� upset ெச*?� எ�� நிைன:தா/ இ த ேபாC� 
ேபாட:M6�ய உமா உத. @replyuma அவ3கள-� இTத thread பா3:� அதி/ 
ெசா�ன "ைறைய?� ெச*� பா25க1.  
 

ேமேல ெசா�ன "�$கி/ கார� வ�2�ப�னா/ வர மிளகா* ெபா� அ/ல� 
மிள�� ெபா� ேதைவ$ேக�ப ேச3$கலா�. 
 
Tips: 
 

இTத �ைறய(� அைர 28 ெச.H� மாவ(� ேத�ழ� ம	�� தா� ெச.ய 
�
H� எ�� நிைன�க ேவ4டா�. கார 2� ஏ@ப ப8ைச மிளகா. எ� 2 
ைமய அைர 2 கலT2 ஊற ைவ த ஒ9 %>� கடைல� ப9�� அ�ல2 
பாசி�ப9�ைபH� கலT2 த	ைடயாக த	டலா�. ஈர 2ண(ய(� த	
னா� ந;ைர 
உறிPசிவ(��. அதனா� ஒ9 ப(ளா%
� ச	ீ
� த	
 ெபாறி 2� பா96க�.... 
அ��ற� இTத த	ைட� உ6க� ெசா ைத எFதி ைவ�பR1க�... 
 
 

அ�:� இ�ெனா2 "ைற உ1ள�. ேத��ழ/ எ�றாேல உ> � வாசைன 
இ2$கA�. அதி/லாம/ அைத ேத��ழ/ எ�� எ�ப� ஒ:�$ெகா1வ� 
எ�பவ3க>$�: 
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திZ1 ��� உ1ள�. 
 

இத�� கைடய�/ கிைட$�� வற�ட;சி (ெர�ேம� rice flour) ேபா��. அைர க� 
உ> ைத (ஊற வ�ட ேவ6டா�) அ�ப�ேய ந�றாக நா8 "ைற க#வ� <��� 
வைர 4ட இ/லாம/ ஜC� ெகாKச� ந73 ேச3:� �$க;/ �வர� ப2�� ேவக 
வ��வ� ேபால ேவக வ��5க1. ஆறிய�� மி$சிய�/ ெவ6ைண ேபால அைர:� 
எ�5க1. ேமேல ெசா�ன அைர க� அள�$� ெர6டைர க� அ;சி மா� 
ேதைவ.(1:5) அைர:த வ�#�ட� அ;சி மா�, உ��, ஒ2 CN� ெவ6ைண, 

ெவ6ைண தவ�ர ெர6� CN� கா*Bசின எ6ெண* (கா*Bசின எ6ெண* 
எ�றா/ Rடாக இ2$��ேபாேத ேச3$க\�, ேந�ேற கா*Bசி ைவ:ேத� எ�� 
ெசா/ல$4டா�) ேச3:� வாசைன$� ச�� அதிகமாகேவ ெப25காய�, சீரக� 
அ/ல� எ1 ேச3:� ப�ழிய ேவ6�ய�தா�.  
 

மா� dry ஆ�� ேபால: ெத; தா/ ெகாKச� ந73 ெதள-:�� ப�ைசயலா�. ெவ1ைள 
ெவேளெர�� வ2� இ�. ந/ல ெமா�ெமா��பாக�� இ2$கிற�. 
 

(எ� அAபவ�: பா3ைவ$�� ,ைவ$�� அ2ைமயாக வ2� இ த "�$� ெவ த 
உ> தாேலா எ�னேமா ஒ2 Cெம/ வ2கிற�. அைத avoid ெச*ய வ�2�ப�னா/ 
ெகாKச� கார�, N6� வாசைன ப��:தவ3க1 N6ைட?� அைர:� ேச3$கலா�. 
ஆனா/ ெவ1ைள?� ெசா1ைள?மா* இ/லாம/ கல3 �ரஸி/ தா� வ2�)  
 
 

அ�:�, �$க;/ ேவக வ�டாம/ இ�ெனா2 "ைற?� உ1ள�. 
 

உ5க>$� ேதைவயான உ> ைத ("தலி/ �ைர ப6\பவ3க1 அைர க� 
எ�:� ெச*� பா25க1) grinder/ இ�லி$� அைர�ப� ேபால ைநசாக அைர:� 
அ� ெக��யா�� வைர ெர�ேம� அ;சி மா� ேச3:� உ�� சீரக� ெந* அ/ல� 
Rடான எ6ெண* ேச3:� உடேன ப�ழியலா�. 
 

Grinder/ அைர$க�� "�யா� எ�றா/ கைடய�/ ெர�ேம� உ> � மா� 
கிைட$கிற�. அைத வா5கி அ;சிமா� நா8 ப5� எ�றா/ உ> � மா� ஒ2 
ப5� எ�:� ேம/ சாமா�க1 ேச3:� ெச*யலா�. மிஷின-/ அைர:� ெச*த� 
ேபாலேவ வ2�. நா� ஐ �$� ஒ2 ப5� எ��� ெச*�1ேள�. ெவ6ைண 
ெந*ைய அதிகமாகேவா �ைற:ேதா ெச*� பா3:தா/ ஒLெவா2 "ைற?� ஒ2 
;ச/� கிைட$��. ஒ2 க� மா�$� ¼ cup or 1/5 cup எ�� ஒLெவா2 க��$�� 
variations �ைர ப6ண� உ5க1 வ 7��$� எ� ெச� ஆகிறேதா அைத 
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எ#திைவ:�$ெகா1>5க1. 
 
 

இ�I� /லபமாக ஒ9 வழி உ�ள2.... 
 

ஒ2 க� பய:த� ப2�ைப �$க;/ மசிய ேவகவ��� ப2�� ம:தா/ ந�றாக 
மசி:� அ:�ட� நா8 க� பBச;சி மாைவ ேச3:� உ�� etc ேபா�� 
ேத5�ழ/களாக ப�ழியலா�.  
 

(��C... ��C... ஒ2 ரகசிய�.... காைத$ெகா�5க1.... 
ைக "�$�$� ெந*தா� ேவ6�� எ�பதி/ைல. இ த "ைறய�/ பாசி�ப2�ைப 
ேவக ைவ:� ைக "�$� மா�ட� ேச3:தா/ ெந* அள� �ைற?�...) 
 
 

Mint Potato ��� : 
 

கா/ கிேலா உ2ைள$கிழ5� ேவ6�� இத��. �$க;/ ைவ:� ந�றாக ேவக 
ைவ:� ேதா8;:� ந�றாக mash ப6ண�$ெகா1>5க1. ஒ2 க�� �தினாைவ 
ஆ* �, ம6 ேபாக க#வ� மி$சிய�/ ந73 வ��� ந�றாக அைர$க��. சில சமய� 
மி$சிய�/ அைர:தா/ தி�ப� தி�ப�யாக இ2$��. அ�ப� இ2 தா/ 
வ�க��$ெகா1ள��. ஒ2 ட�ள3 �தினா சா� ேதைவ.  
மசி:த உ2ைள$கிழ5�ட� ஒ2 கிேலா அ;சி மா� ேச3:� ைவ?5க1. இ த 
அள�$� 50gm வ�:� அைர:த உ> � மா� ேதைவ. ெர6� மா�கைள?� 
கிழ5ைக?� ந�றாக க��க1 இ/லாம/ ப�ைசய��. இதி/ உ��, ெப25காய�, 

வ�2�ப�னா/ கார�, சா� மசாலா M1 ேச3:� (சீரக� ேச3�ப�� அவரவ3 
வ�2�ப�) �தினா சாைற use ப6ண� மா� ப�ைசயேவ6��. ேத��ழ/ அBசி/ 
ப�ழி தா/ ெர�. 
 

மா� கிழ5�ட� ேச2�ேபா� கா* �வ���. ெகாKச� ெகாKசமாக எ�:� �தினா 
சா� கல த ந73 உபேயாகி:� "�$� ப�ழி தா/ கைடசி வைர கர கர�பாக ஒேர 
நிற:தி/ "�$� கிைட$��.  
 

கைடய�/ இைத aloo bhujia எ�ற ெபய;/ வா5கி சா�ப���2�பX3க1... அ�ப� 
ஓம�ெபா�யாக ெச*ய வ�2�ப�னா/ சீரக� ேபாட ேவ6டா�. 
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>4� ���: 
 

N6� வாசைன?ட� "�$� ேவ6�மானா/ ெர6� க� கடைல மா�$� ஒ2 
க� அ;சி மா� ேபா�� ேதைவயான உ�� ேச3:� கல � ைவ$க��. ஒ2 கர6� 
எ6ைணைய கா*Bசி மா�ட� ப�சி;$ெகா1ள��. 
கார:�$� த� த பBைச மிளகா*, சிவ�� மிளகா* ம��� ெர6ேட ெர6� 
N6��ப/ (அதிக� ேபாட$4டா�) ேபா�� மி$சிய�/ அைர:� வ�க�� அ த 
ந7ைர உபேயாகி:� மா� ப�ைசய ேவ6��. இ�ப�� ப�ைச த மாைவ ேத��ழ/ 
அBசி/ ேபா�� ஒ2 ப�ளாC�$ சீ��/ ப�ழி � அ/ல� ஒ2 கர6�ய�/ ப�ழி � 
கர6�?ட� எ6ைணய�A1 அமி�:தி� ெபா;$க��. (இ� நா� ெச*ததி/ைல) 
 

ேத6கா. ேத�ழ�: 
 

இதி/ ஒ2 எ$C�ரா ingredient உ1ள�. கசகசா... 
 

அைர கிேலா அ;சி மா�$� ஒேரெயா2 ேடப�1CN� ெபா��$கடைல மா� 
ேபா�� உ��, ெப25காய�, எ1 அ/ல� சீரக�, கசகசா ஒேரெயா2 UCN� 
ேபா�� ெவ6ைண ம��� l� கிரா� ேபா��� ப�சிறி$ெகா6� ந72$� பதி/ 
ேத5கா* பா/ வ���� ப�ைசய ேவ6��. இ�ப� ெச*தா/ ெவ>�பாக�� 
கிைட$�� ெவ6ெண* அதிக� இ2�பதா/ வாய�8� கைர?�. ேத5கா* பா8� 
கசகசா�� ந/ல மண� த2�. ஆனா/ கார� ேபாட$ 4டா�.  
 

மேனாகர� :  
 

ெபயேர மேனாகரமா* இ/ைல? 

 

இ� ஒ2 இன-��. ேமேல ெசா�ன "ைறய�/ பBச;சி?ட� உ> � ேபா�� 
ெச*?� எ த ேத��ழைல?� உ�� ெகாKச� �ைற:�� ேபா�� சீரக� ேபா�ற 
எ��� இ�றி �ைள� ஆக ெச*�ெகா6� அைத சி� சி� �6ட5களாக 
உைட:� ைவ:�$ெகா6டா/ ெக�� ெவ/ல�பா� ைவ:�, "�$� 
�6ட5கள-/ பாைக வ��� கடைல உ26ைட ேபாலேவ உ26ைட ப��$கலா�. 
கா3:திைக த7ப� அ�� ெச*ய�ப�� ஒ2 இன-�� இ�. 
 
 

அ;சி மாவ�ேலேய எ/லா� ெச*� வ��டா/ எ�ப�? ைமதா ைவ:� ஏதாவ� 
"�$� இ2$கா எ�றா/ இ2$�... இ2$�... இைத ேத��ழலாக�� 
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ெச*யலா�, %டா1 அ8சி� ��A ���காக0� ெச.யலா�... 
ைமதா ���: 
 

ைமதாைவ ஒ2 அக�ற பா:திர:தி/ இ�� <� �$க;/ ஐ � அ/ல� ப:� 
நிமிட5க1 ஆவ�ய�/ ைவ?5க1. இ�ப� ெச*வதி/ மாவ�/ உ1ள பைச 
ேபா*வ���. மா� ெபாலெபாலெவன ெவ தி2$��. 
 

ந�றாக ஆறிய�� மி$சிய�/ ேதைவயான உ�� ம��� ெப25காய� ேச3:� ஒ2 
ஓ�� ஓ��னா/ எ/லா� க��கள-�றி சீராக கல$��. இதி/ ெந* வ���� 
ப�ைச � (ைமதா�$�� ெவ6ெண*$�� பர�பைர� பைக,,, ெந* அ/ல� Rடான 
எ6ெண* தா� ந��) ேத��ழ/ அBசி/ அ/ல� "1> அBசி/ ெபா;$கலா�. 
 

இLவள� தானா எ�கிற73களா? இ�A� ெர6� வைக உ1ள�. 
 

வா.�� �ள��பா ��� ேவ4�மா? 

 

வற�ட;சி மா� அ/ல� ஈர அ;சிைய மாவா$கி சலி:த� ஏேதா ஒ�ைற ெர6� 
க� அள� எ�:�, அதி/ வ�:� அைர:த உ> � மா� ஒ2 அ/ல� ெர6� 
CN� ேபா��, உ��, கார:�$� நிைறய மிள�� ெபா� ேச3:� �ள-:த தய�3 ஒ2 
க� அ/ல� ப�ைசய ேதைவயான அள� ேச3:� ப�ைச � ேத��ழ/ அBசி/ 
ப�ழி?5க1. க3�ப�ண� ெப6க1 மிக�� ரசி:� சா�ப��வா3க1.இ� க�$ "�$ 
எ�� இ2$��. அ�ப� சா�ப�ட வ�2��பவ3க1 �ைர ெச*யலா�. 
 

அவ� ���: 
 

ெர6� க� அவைல ெகாKச� ஊறைவ:� ைநசாக அைர$க��. அதி/ அைர க� 
அ;சி மா� ேச3:� அைர க� �ள-:த தய�2� ேச3:� உ��, பBைச மிளகா* 
வ�#�, ெப25காய� ேபா�� ப�ழி?5க1.  
(பBைச மிளகா* அைர:� சாைற ம��� கல�பதா/ அBசி� க6 அைடபடாம/ 
இ2$��) 
 

கைடசி ெர6� recipe?� ஒ2 �:தக:தி/ ப�:த�. ெச*� பா3:ததி/ பாC மா3$ 
வா5கிவ��ட�.... 
 

கைடசியாக ஒ9 
�%. ேமேல ெசா�ன traditional "ைற மாவ�/ (அ;சி: உ> � 1: 

4) ேத��ழ/ தவ�ர த�ைட?� ெச*யலா�. ெகாKச� �ள-:த ேமா2ட� க�� 
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இ�றி கல � ேதாைசயாக�� வா3$கலா�.  
 

��A ��� 

 

ெபா�வாக "�$� எ�றாேல எ/ேலா2$�� நிைன� வ2வ� இ�வா*தா� 
இ2$��. இத�� நிைறய அள�க1 உ1ளன. ஆர�ப தி� ெசா�ன ெபா2 
�% 
இ�ெனா9 �ைற ப
 2�ெகா�A6க�. 

 

1. அ;சி ஒ2 க� எ�றா/ பாசி�ப2�� அைர க�, கடைல�ப2�� அைர க�, ெந* 
அ/ல� ெவ6ெண* <\ ேடப�1CN�, உ��, ெப25காய�, எ1 அ/ல� சீரக� – 

இ� ஒ2 அள�. மிஷின-/ மாவா$கி ேமேல ெசா�ன "ைறய�/ Cடா3 அBசி/ 
ப�ழிய\�. 
2. அ;சி?� பாசி�ப2��� சம அள� எ�:�� ெச*யலா�. கடைல� ப2��$� 
பதி/ ெபா��$கடைல ேச3:�� ெச*யலா�. ெபா��$கடைல ேபா�வதானா/ 3 

Cடா3 இ2$�� அBசி/ ேபாடாம/ ஒ:ைத Cடா3 ெகாKச� ெப;தாக இ2$�� 
அBசி/ (அKசலி brand "�$� maker/ உ1ள�) ேபா�� ெச*தா/ ந�றாக 
இ2$��.  
��C: எ6ெணய�/ ைடர$� ஆக ப�ழிவைத$கா��8� ஒ2 ஜ/லி$கர6�ய�/ 
இைத ைக "�$� ேபால (த7பாவள- அ�� ெகா>:�� ச5� ச$கர� ேபால) 
வ�டமாக ப�ழி � கர6�ைய எ6ைணய�A1 அமி�:தி எ�:தா/ நிைறய அள� 
கிைட$��.  
3. சில3 வ 7��/ பBச;சிைய நைன:� உல3:தி மிஷின-/ த � மாவா$கி அ:�ட� 
ந�� சிவ$க வ�:த உ> ைத� ெபா�:�, ஒ2 க� மா�$� ஒ2 ேடப�1CN� 
உ> �மா� ேச3:� ெவ6ைண ேபா�� ெச*வா3க1. இ� எ5க1 வ 7��/ ெரா�ப 
common. மணமான உ> � மா�ட� ெவ6ைண?� ேச3 தா/ ைக "�$� 
வாசைன வ2�. 
4. கைள � உல3:த ெபா�ைம இ/ைல எ�றா/ நா8 க� பBச;சி?ட� "$கா/ 
க� கடைல�ப2��� "$கா/ க� பாசி�ப2��� ேபா�� மிஷின-/ மா� தி;:� 
ைவ:�$ெகா1ள��. ேமேல ெசா�ன அேத "ைறதா� இத���. ஆனா/ 
மிஷின-/ த2� "� <�� சாமா�கைள?� வற�டாக ைக ெபா�$�� R��/ 
(அதிக� R� ேவ6டா�) வ�:� த தா/ பல மாத5க1 வைர ெகடாம/ 
இ2$��. (இ�ேபா�� நா� ஊ2$� வ2�ேபாெத/லா� ெர6� கிேலா அைர:� 
எ�:�வ � freezer இ/ ேபா�� ைவ:�வ��ேவ�. வ2ட:�$�� வ2கிற�) 
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Tips: இ த மாவ�/ ெகாKச� கார� ேபா�டா/ ;�ப� நாடாவாக ப�ழியலா�. 
ப�Cக� கல;/ வய�ைற ெதா தர� ப6ணாம/ கிறிC�பாக வ2�. 

5. நா8 க� பBச;சிைய கைள � உல3:தி மாவா$கி$ ெகா1ள��. ( இ� மிஷின-/ 
த �� ெச*யலா�, வ 7��8� மி$சிய�/ அைர$கலா�) ஒ2 க� பய:த�ப2�� 
எ�:� வாணலிய�/ வாசைன வ2� வைர வ�:� ஆறிய�� மி$சிய�/ அைர:� 
சலி$க��. இ த அள�$� ஒேரெயா2 ேடப�1CN� ெவ6ெண* ேபா��. உ�� 
ேம/ சாமா�க>ட� ேத5கா* பா/ வ���� ப�ைச � ப�ழிய��. (�றி��: 
பாசி�ப2�� ேச3�பதா/ கர கர�� வ2�. ெவ6ைண அள� �ைற?�. ஒ2 ஈ� 
ெச*� பா3:� கர கர�� ப:தாவ��டா/ இ�A� ஒ2 CN� ெவ6ைண 
ேச3$கலா�) 
6. மகிழ�> ���: இ� "1> "�$�$� ெந25கிய உற�... "1> "�$� 
அBசி/ ஆ� "1 ெகா6ட <�� Cடா3 இ2$��. இ த அBசி/ எ	� "1 
ெகா6ட ஒேரெயா2 Cடா3 தா� இ2$��. ெபா�வாக இைத உபேயாகி:� வடா� 
வ:த/ ப�ழிவா3க1... ஐ � ப5� பBச;சி$� ெர6டைர ப5� உைட:த கடைல?� 
ெர6டைர ப5� பாசி�ப2��� ேதைவ. அ;சி?� ப2��� ச;$� ச; ேவ6��. 
பாசி�ப2�ைப ம��� ேலசாக சிவ$காம/ வ�:� தரலா�. மிஷின-/ மாவா$கி 
ைவ:தா/ ந�றாக வ2�. இ த மாவ�/ உ�� ெப25காய� ேச3:� ெவ6ெண* 
ெகாKசமாக ேபா��� (ெபா��$கடைல பாசி�ப2�� ெர6�ேம ெவ6ைணய�� 
ேவைலைய ெச*�வ��� எ�பதா/ ெவ6ைண ேச3�ப� வாசைன$� 
ம��ேம) ப�ைச � எ6ெணய�/ shape எ��மி�றி க�னாப��னா எ�� ப�ழிய��. 
சிவ$க வ�டாம/ ெவ>�பாகேவ எ�:�வ�டேவ6��. (கார� ேச3�ப� சிவ$க 
ைவ:�வ���) இ� "#தாகேவ வரா�, காராேசL ேபால �6�களாக: தா� 
வ2�. அ�ேவ இத� சிற��. 
 

எ/லா� மிஷின-/ அைர:� ெச*வதாகேவ ெசா/லியாகிவ��ட�. இன- வ 7��/ 
ெச*?� "ைறகைள� பா3$கலா�. 

 

1. கைடய�/ கிைட$�� ெர�ேம� கடைல மாவ�/ "1> "�$� ெச*யலா�. 
ஒ2 க� கடைல மா�$� ஒ2 க� அ;சிமா� ேவ6��. ேம/ சாமா�க1 ேபா�� 
ெகாKசமாக ெவ6ைண ேபா�� ப�ைச � ஒ:ைத$ க6 அBசி/ ப�ழிவ� பா3$க 
அழகாக இ2$��. (ஒ:ைத$ க6 அB, எ�ப� traditional "�$� அBசி/ 
இ2$�ேமா ெத;யா�, அKசலி அBசி/ உ1ள�. ந�வ�/ hollow வாக வ2�.) இ� 
ெபா�ன-றமாக எ�$கேவ6��, கார� ேச3�ப� அவரவ3 வ�2�ப�. 
2. கடைல மா� ேவ6டா� எ�றா/ அ;சிமாவ�/ ெபா��$கடைல மா� ேச3:� 
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ப�ைச � ெச*யலா�. அள� ந75கேள "ய�சி:� க6� ப��$கலா�. ச;$� ச; 
எ��ப� ஒ2 வைக, ெர6� அ;சிமா�$� ஒ2 ெபா��$கடைல மா� எ�ப� ஒ2 
"ைற. ெவ6ைண அள� ம��� பா3:� அ/ெட3 ெச*யA�.  
 

எ5க1 வ 7��/ இைத ஈர அ;சி மா� ஒ2க� எ�றா/ ஒ2 ேடப�1CN� வ�:� 
அைர:த உ> � மா�ட� ெவ6ைண ேபா�� ெச*ேவா�. 
அ/ல�, நா8 க� பBச;சி?ட� "$கா/ "$கா/ க� கடைல�ப2�� ம��� 
பாசி�ப2�� ேலசாக வ�:� மிஷின-/ அைர:� ெச*ேவா�. இதி/ ;�ப� 
ப$ேகாடா�� ப�ரமாதமாக வ2�.  
 

நா� வற�ட;சி மாவ�ேலேய வ�:� அைர:த உ> � மா� ேச3:� ெச*கிேற�. 
ஒ2 வ�:யாச"� ெத;வதி/ைல. ெவ6ைணைய 4��$ �ைற:� ேபாடலா�. 
 

அ� 2 ��ப� நாடா எ�கிற ஓ	� ப�ேகாடா எ�கிற ஓைல� ப�ேகாடா எ�ப
 
ெச.யலா�? 

 

இத�� ெபா�வாக யா2� மிஷின-/ அைர:� ெச*ய மா�டா3க1. மிஷின-/ 
அைர:�தா� ெச*ய ேவ6�� எ�றா/ அதி8� ெர6� <\ varieties உ6�. 
 

1. அரசி ஒ2 க� எ�றா/ கடைல� ப2�� அைர க�, உ>:த�ப2�� அைர க� 
எ�:� <�ைற?� தன-:தன-யாக வாணலிய�/ ந�றாக R� வ2� வைர 
வ�$க��. இைவக1 ஆறியப��� மிஷின-/ த � மாவா$கி அதி/ ெந*, உ��, 

மிளகா* M1 எ/லா� ேபா��� ப�ைச � ஒLெவா2 க� ஆக ந73 வ���$கல � 
;�ப� அBசி/ ப�ழியலா�. 
2. ஒ2 க� பBச;சி$� ஒ2 க� உைட:தகடைல, கா/ க� பாசி�ப2�� எ�ற 
வ 7த:தி/ எ�:� (பாசி�ப2�ைப ம��� வாசைன வ2�ப� வ�:� ேபாட��) 
அதி/ ந� வ�2�ப�ப� ஓம� அ/ல� சீரக"� ேச3:� அைர$க$ ெகா�:தா/ 
அ� ஒ2 வைக. (எ5க1 வ 7��/ ஒ2 க� ெபா��$கடைல?� கா/ க� வ�:த 
பாசி�ப2��� ஓம"� ேச3:� மி$சிய�/ ந�றாக அைர:� சலி:� மJ6�� 
அைர:� அ:�ட� கைடய�/ கிைட$�� அ;சி மா� ஒ2 க� ேச3:� ;�ப� 
ெச*கிேற�. ெரா�ப ந�றாகேவ வ2கிற�) இ� ப/லி/லாதவ3க>� சா�ப���ப� 
அLவள� கிறிC�. 
ெபா�வாக ;�ப� ெச*ய ெர6� வைக "�$� அB, இ2$��. சில அBசி/ 
ஒ�ைற$ ெகா� ம��ேம இ2$��, சிலதி/ ெர6� அ/ல� <��.  
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இதி/ ஒ�ைறேகா� உ1ள அB, எ�றா/ கடைல மா�� அ;சி மா�� சமமாக 
எ�:� உ��, கார�, ெப25காய�, ெகாKR6� ெவ6ைண ேபா�� ப�ழியலா�. அ� 
broad ஆக அழகாக வ2�. 
அ�:� ஒ2 க� கடைல மா�$� ெர6� அ;சி மா� ேச3:� ெச*வ�. ேமேல 
ெசா�ன "ைறதா�. ெவ6ைண ம��� இ�A� ெகாKச� 4�தலாக எ�$க��. 
 

கடைல மாேவ ேவ6டா� எ�றா/ ெபா��$கடைல மா� ேபா�� ெச*யலா�. 
அள� – ஒ2 க� அ;சி மா�$� <\ க� ெபா��$கடைல மா�, ம��� அைர க� 
உ>:த மா�. இதி/ ஓம� அ/ல� N6� ேச3:� ெச*வ� variations. 

 

இ�A� சில "ைறக>� உ1ளன... நா8 ப5� அ;சி மா�$� ஒ2 க� 
ெபா��$கடைல மா� எ��. ெவ6ைண ேச3�ப� நம� வ�2�ப�ப�. 
உமா உத* @replyuma ெசா�ன "ைறையஇ6ேககாண��.  
 

��C ேவ\மா? ஒ2 மா�த8$� ;�ப� "�$� ெச*?�ேபா� உ�� அளைவ$ 
�ைற:� அ த இட:தி/ நாைல � ேமா3 மிளகா*கைள மி$சிய�/ ைநசாக 
அைர:� ேச25க1. வ�2�ப� உ1ளவ3க1 அைர$��ேபா� நாைல � சி�ன 
ெவ5காய:ைத?� ேச3$கலா�. இ�ப� ெச*வதா/ ;�ப� அதிக� சிவ$காம/ 
வ2�. 
 

இ�ெனா9 
�%.... இKசி, N6�, பBைச மிளகாைய ைமய அைர:� வ�க�� 
அ த ந73 உபேயாகி:� ;�ப� ப$ேகாடா ெச*யலா�. வ�:யாசமான ,ைவ?ட� 
இ2$��. 
 
 

இன� ஓம� ெபா
 தா� மி8ச�. அ� ததாக அைத� பா1�கலா�... 
 

ஓம�ெபா
: 
 

ஓம�ெபா�$� மிஷின-/ மா� அைர:�� ெச*யலா�. அதி/ உ1ள வசதி 
எ�னெவ�றா/, அைர$��ேபாேத ஓம:ைத?� ேச3:� அைர�பதா/ மாைவ 
சலி:�வ��� ஓம�ெபா�யாக� ப�ழி?�ேபா� அBசி� க6 அைடபடாம/ இ2$��. 
 

அள�: ஒ2 க� அ;சி$� <\ க� கடைல�ப2��, ெகாKச� 4�தலாகேவ 
ஓம:ைத� ேபாட��. அைர:� வ த�ட� சலி:� ஆறைவ:�$ெகா6� உ��, 

ெகாKச� ெந* அ/ல� கா*Bசின எ6ைண ேச3:� ப�ழியலா�.  
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இ�ெனா9 �ைற: ஒ2 கிேலா பBச;சி$� அைர கிேலா கடைல�ப2��, l� 
கிரா� ஓம�. இ��� ந/ல வாசைன?ட� ந�றாக வ2�.  
 

கடைல மா� ெர�ேம� ஆ கிைட$கிற�, அைத ைவ:� ,லபமாக ெச*வ� எ�ப� 
எ�� பா3$கலா�. 
 

ேமேல உ1ள பட:தி/ <�� 
different size இ/ ஓம�ெபா� 
உ1ள�, ெரா�ப�� சி�ன size 

$� ைநலா� ேசL எ�� 
ெபய3. இ� கைடகள-/ 
கிைட�ப� ேபால அழகான�. 
ஆனா/ கடைல மா� 
வாசைன தவ�3$க "�யா� 
இதி/.  அெத/லா� ஒ2 
ேம�ட3 இ/ைல எ�பவ3க1 
இைத choose ப6ணலா�.  
அள� : ெர6� ப5� கடைல மா�$� ஒ2 ப5� அ;சி மா� ேபா�� 
ேதைவயான உ��, ெப25காய�ெபா�, ேபா�� கல � ெவ6ெண* ேபா��� 
ப�ைச � த6ண 73 வ���� ப�ைச � ப�ழிய\�. ப�ழி த �ட� சீ$கிரேம 
ெவ �வ��� எ�பதா/ உடA$�ட� எ�:�வ�டA�. அ�ேபாதா� கல3 அழகாக 
வ2�. 
இைத ெச*ய இ�யா�ப அB, ேதைவ. அ/ல� அKசலி brand அBசி/ எ/லா size 

அ6� shape � கிைட$கிற�. 
 

Tips: ஓம:ைத ெகாKச� ந73 வ��� கைள � க/ ம6 ேபாக அ;:� மி$சிய�/ ந73 
வ��� "� தவைர ைநசாக அைர:� அைத வ�க�� ைவ:�$ெகா6டா/ 
அதAட� ந73 ேச3:� மா� ப�ைசய use ப6ணலா�. ேமேல உ1ள� அ�ப� 
ெச*த� தா�. 
 

ெர4டாவ2 அள0: 
 

ெரா�ப ெமலிதாக இ2 தா/ ப��$கா� அேத சமய� ெரா�ப ெப;ய க6 உ1ள 
அBசி/ ெச*வ�� ேத��ழ/ ேபால இ2$�� எ�பவ3க1 மJ�ய� size க6 உ1ள 
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அBசி/ ெச*யலா�. அள�, அ;சிமா� ஒ2 ப5� எ�றா/ கடைல மா�� அேத 
அள�தா� ேதைவ. ேமேல ெசா�ன மாதி; உ�� ெப25காய� கார� 
ேவ6�மானா/ ேபாடலா�. ெவ6ைண ேபா�� ப�சிறி ைவ:� ெகாKச 
ெகாKசமாக ஓமந73 வ��� ப�ைச � ப�ழிய��. இ��� சீ$கிரேம தி2�ப�வ��� 
எ�$கேவ6�ய� தா�.  
 
Variations: 
 

ெவ6ைண$� பதி/ எ6ைணைய கா*Bசி ெகா�� ெச*யலா�.  
ஓம:�$� பதிலாக நா�� ம2 � கைடகள-/ வ���� ஓம�Nைவ வா5கி 
ெகாKச� ெவ ந73 வ��� கைர:� ப�ைசயலா�. ஓம�N எ�ப� ப�கார� ேபால 
இ2$��. ஒ2 pinch ேச3:தாேல வாசைன ஊைர:M$��. 
பட:தி/ உ1ள ெப;ய size ஓம�ெபா� ேமேல ெசா�ன "ைற�ப� ெச*ய�ப�ட�. 
 

N�றாவ2 �ைற: 
 

ஓம ந73 ேபா�டதா/ வ த வாசைன ேபாதா� வா*$�� ஓம� த���பட\� 
எ�பவ3க1 இைத ெச*யலா�. ஆனா/ ெப;ய க6 உ1ள அB,தா� ேதைவ. 
ஓம�ெபா� வடா� ப�ழி?� அB, இத�� best choice. ஒ2 ச/லைடய�/ ஓம:ைத 
சலி:தா/ சிறிய size ஓம� கீேழ வ�#�. இைத ,:த�ப�:தி$ெகா6� ேமேல 
ெசா�ன "ைற இர6�/ எ தள� எ�:தா8� ஓம:ைத "#தாக ேபா�� 
ப�ைச � ெச*யலா�. 4டேவ ஓம ந73 வ���� ப�ைச �� ெச*யலா�.  
 

நா�காவ2 �ைற: 
 

இ� எ5க1 வ 7��/ ெச*?� ஈசியான "ைற. ஒ2 க� கடைல மா� 
எ�:�$ெகா6டா/ ேகா�ர:�$� அ;சிமா� எ�� ெகா6� உ��, கார�, 

ெப25காய� ேபா�� ஓம ந73 வ���� ப�ைசத/. ெவ6ெண*, கா*Bசின எ6ெண* 
எ��ேம ேதைவய�/ைல. 
 

�றி��: ேமேல பட:தி/ உ1ள எ த size அBசி8� எ தள� மாைவ?� ெச*யலா�. 
1:1 , 2:1, எ5க1 வ 7�� method எ/லா வ�த:தி8� <�� size அBசி8� ப�ழி � 
கல � ைவ:த ேபா�ேடா இ�. வ�:யாசேம ெத;யா� பா25க1. 
 
 

இ�A�, வைல "�$� எ�கிற ேச$ெகா�, காராேச�, �ஜரா:தி கா��யா, எ�� 
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நிைறய உ1ள�. (ேபா�� ேபா�� எ�� அலறாத73க1...எ�னா8� ைட� ெச*ய 
"�யைல...அைவகைள தன- thread/ இ�ெனா2 சமய� த2கிேற�) 
 
 

ேபாC� ெரா�ப ெப;தாக ேபா*வ��ட�. எ�ன-ட� உ1ள எ/லாவ�ைற?� compile 

ப6ண�: த � வ��ேட�. காப� ெச*� ைவ:�$ெகா6டா/ எ�ேபாவாவ� 
உதவ$4��. நா� ப6�ைகக>$� ஒLெவா2 "ைற?� ஒ2 method use ப6ண� 
அத� feedbackஐ வ2ட� வா;யாக எ#தி ைவ:�வ��ேவ�. அ�:த "ைற அேத 
தவ� ேநராம/ இ2$க உத�வேதா� இ�ேபா� இ5ேக ேஷ3 ப6ண மிக�� use 

ஆகிற�. 
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கார	 �லா� 

 

 

 

This dish is really… really…. really…. Delicious!  
 

எ�னடா இLவேளா certificate ��$கேறேன�A பா3$கற75களா? நிஜமாேவ பா3$க 
க6ைண?� ,ைவய�/ நா$ைக?� கவ3 த �Z இ�.  
 

Colourfulஆ,, ச:தானதா ,லபமா ஒ2 �Z ெச*ய "� தா/ அ� ெவ�றிதாேன? 

இ��� ஏேதா ஒ2 �ளா$கி/ பா3:� ெத; �ெகா6ட�தா�.  
 

என$� கார� ெவ த வாசைனேய ப��$கா�. சால� ேபால எ�றா/ அ�ப�ேய 
சா�ப�டலா�. ெவ�� கார�ைட ைவ:� �லாL எ�றா/ எ�ப� இ2$�ேமா எ�� 
பய �ெகா6ேட ெச*ேத�. ஆனா/ கார��$ேக உ1ள இன-�� ெகாKச� 4ட 
இ/லாம/ இ2 தத� காரண� இத� ெச*"ைறேயா எ�� ேதா��கிற�. 
 

ஒ2 க� பாCமதி அ;சி?� ெர6� கார��� ேபா�� இத��. ம�றப� தாள-$�� 
ெபா2�க>�, ;Bசாக$ கா�ட ெகாKச� " தி; திரா�ைச?� ேபா��. 
 

"தலி/ ஒ2 க� பாCமதி அ;சிைய$ க#வ� ஒ2 ஐ � நிமிட� ேபால த6ண 7;/ 
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ைவ:�வ��� ஒ2 க� ந72ட� உ��� ேச3:� சாதமாக வ�:�$ெகா1ள��. 
இ�ப� ெச*?�ேபா� சாத� உ��B ,ைவ?ட� உதி3 உதிராக இ2$��. வ�:த 
சாத:ைத ஒ2 தா�பாள:தி/ ெகா�� ஆற வ�ட��. 
 

ெர6� கார�ைட �2வ�ய�/ �2வ� ைவ$க��. (கார� �2வ�ய�/ ெப;ய 
�2வ/ வ2� ப$க:தி/ �2வ�$ெகா6டா/ �ைழ � ேபாகா�)  
 

ஒ2 பான-/ ெகாKச� ெந* வ��� (இ த சாத:�$� ெந*தா� ந�றாக வ2கிற�) 
க�� – கடைல�ப2�� – உ>:த�ப2�� - கா/ CN� சீரக� - ெர6� வர 
மிளகா* - ெகாKச� ெப25காய� எ/லா� ேபா�� ெபா�ன-ற� ஆன�� ஒ2 
CN� " தி; �6�க1 – கறிேவ�ப�ைல - ெர6� பBைச மிளகா*க1 (ந�வ�/ 
slit ெச*� ேபாட��) – இKசி �2வ/ (வ�2�ப�னா/ N6ைட?� இ த இட:தி/ 
ேபாடலா�) ேச3:� கைடசியாக ஒ2 CN� கா* த திரா�ைச?� 
ேபாட��. ேமேல ெசா�ன இேத ஆ1ட�� ேபா�வ2 ெப%	. 
 

திராை_ ேச3:த�� �2வ�ய கார�ைட?� ேச3:� கா தாம/ வத$க��. சீ$கிர� 
வத5கிவ���.  
 

இ�ேபா� வ�:த சாத� ெகாKச� ஆறிய�2$��. அதி/ கார� வத$கைல?� 
ேச3:� ஒ2 fork அ/ல� கர6�$கா�பா/ �ைழயாம/ கிளறி வ�ட��. ேமேல 
ெகா:தம/லி தைழகளா/ அல5க;$க��. கார� �லாL ெர�.  

 

நா� ப�:த ெச*"ைறைய அ�ப�ேய த �வ��ேட�. இன- நா� ெச*த சில 
மா�ற5கைள?� feedbackஇ/ ெசா/கிேற�.  
 
My Feedback: 
 

1. சாத� வ�$�� "�ேப அ;சிய�/ உ�� ேதைவயானைத ேச3�பதா/ சாத� 
�ைழயாம/ வ2கிற�. 
2. கார� �2வ�னா/ ெகாKச� ந73 வ���$ெகா1>�. அைத வத$��ேபா� 
மJ6�� உ�� ேச3�பதா/ இ�A� ந73 வ���$��. ஆனா/ அ;சிய�ேலேய 
ேதைவயான உ�� "#வைத?� ேச3�பதா/ கார� �ைழவதி/ைல. 
3. நா� ஒ2 attraction$காக அைர க� பBைச ப�டாண�?� ேச3:ேத�. கார�ைட 
�2வ�$ெகா6� பBைச� ப�டாண�?ட� ேச3:� ெகாKச� Rடான ந7;/ ஒ2 
ஐ � நிமிட� "$கி ைவ:�வ��� எ�:ததி/ பாதி ெவ �வ��ட�. ஆனா/ 
கார��� அழகான கல3 ந7;/ இற5கி வ��ட�. இ த ந7ைர ேவ� வ�த:தி/ 
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உபேயாகி:�வ��ேட� எ�றா8� �லாL கல3 ெகாKச� ம5கலாகி வ��டதாக 
நிைன$கிேற�. ஆனா/ கார� பாதி ெவ ததா/ வத$�� ேநர� மிக$ �ைற த�.  
4. தாள-:த ெபா2�க1 கிறிC� ஆக இ2$க நா� திராை_ வைர ேபா�� அைத 
அ�ப�ேய வ�:த சாத:தி/ ேச3:�வ��ேட�. கார� + ப�டாண�ைய ம��� 
தன-யாக வத$கிேன�. இ5ேக ஒ2 ��C. நா� ெச*த "ைறய�/ ெச*ய 
வ�2�ப�னா/ கார� ெவ த ந7ைர சாத� வ�$க use ப6ண�$ெகா1ளலா�. அ/ல� 
�2வ�ய கார�ைட ேலசாக ப�ழி � ெவ ந7;/ ேபாடாமேலேய வத$கிவ�டலா�.  
5. ெவ5காய� ேச3$க வ�2�ப�னா/ திராை_ வைர ேபா�� அத� ப�� 
ெவ5காய� ேச3:� வத$கலா�.  
 

6. ெவ5காய� N6� இர6�� நா� ேச3$காததா/ அத�� பதி/ அைர CN� 
கர� மசாலா M1 ேச3:ேத�. இ த ,ைவ?� ந�றாகேவ உ1ள�.  
 

ெதா��$ெகா1ள ந/ல காரமான சி�C அ/ல� ஊ�கா* ந�றாக இ2$��. 
இ த "ைறய�/ ெச*வதி/ இன-�� ,ைவேய ெத;யவ�/ைல. 
 

வ�2�ப"1ளவ3க1 ெச*� பா25க1 friends! 
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ச�னா �லா� 

 

 

இ��� லKB,$� ��சா எ�ன தரலா�A ேத�ன�ேபா கிைட:த�. இ த மாதி; 
ஒ2 ெரசி�ப� எ�கி�ேட ஏ�ெகனேவ இ2 த�. அ� ஏேனா எ5க1 வ 7�� 
taste inspectors ஆ/ reject ப6ண�ப��வ��ட�. அைத?� கைடசிய�/ ெசா/கிேற�... 
"தலி/ ெரசி�ப�. இ� அதிகமான ingredients ேதைவய�/லாத ஒ��தா� எ�றா8� 
pre planning ம��� ேதைவ�ப��... 
 
 

ேதைவயான ெபா9	க�: 
 

ச�னா அைர க�; 

பாCமதி அ;சி "$கா/ க�; 

ெந*, க��, ேசா��, bayleaf, ஏல$கா*,ெப25காய� தாள-$க. 
பBைச மிளகா*, இKசி, உ�� ,ைவ$� ேவ6�ய�; 

தய�3 ஒ2 க�; 

ம���, சீரகெபா�,மKச1 ெபா�, மிளகா* ெபா�, தன-யா ெபா�, கர� மசாலா 
அ/ல� ேசாேள மசாலா ெபா�; 

அல5க;$க ேதைவயான ெகா:தம/லி அ/ல� �தினா. 
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"தலி/ ேதைவயான ச�னாைவ "த/ நாேள ஊறைவ:�$ெகா1>5க1. (இ5ேக 
நா� ெசா�ன அள� ெரசி�ப�ய�/ த தி2 தப�. உ5க1 ேதைவ$ேக�ப 
மா�றி$கலா�.. நா� அைர க� ச�னா�� ஒ2 க� அ;சி?� எ�:ேத�) 
 

1. ஊற ைவ:த ச�னாைவ அத�� ேவ6�ய உ��ட� �$க;/ ேவக ைவ$க��. 
இ:�ட� ெப25காய� ெபா�?� ேபா�டா/ ந�றாக இ2$�மா�. ெவ த 
ச�னாைவ வ�:� ைவ:�$ெகா1ள��. ந7ைர Mர$ ெகா�டாம/ சாத� வ�$க 
use ப6ணலா�. ( இ��� ெரசி�ப� ெசா/லிய�2$கறவ5க ெசா�ன�தா� ). 
 

2. அ;சிைய க#வ� பதிைன � நிமிட� ஊறவ��5க1. 
 

3. ஒ2 பான-/ ஒ2 CN� ெந* வ��� க��, ஒேரெயா2 bayleaf, அைர CN� 
ேசா�� ேபா�5க1. இ5ேக வ�2�ப"1ளவ3க1 ெவ5காய� ந�$கி வத$கலா�. 
 

4. க�� ெவ�:த�� (ெவ5காய� வத5கிய��) பBைச மிளகா* + இKசி (நா� 
ெபா�யாக ந�$கி ேச3:ேத�, வ�2�ப�னா/ பBைச மிளகா* இKசி வ�#தாக 
ேபாடலா�) ேபா�� வத$க��. வத5கிய�� ெவ த ச�னாைவ ேச3:� வத$க��. 
 

5. அ;சிைய ஊற ைவ$��ேபாேத தய�;/ (நா� அைர க� தய�3தா� எ�:ேத�.) 
சீரகெபா�, தன-யா ெபா�, மKச1 ெபா�, மிளகா* ெபா�, ேசாேள மசாலா ெபா� 
ைகவச� இ/லாததா/ கர� மசாலா ெபா�, அ;சி & மசாலா�$� த$க உ�� ேச3:� 
கல$கி ைவ:தி2 தா/ அைத ச�னா�ட� ேச3:� வ�ட��. எ/லா� ேச3 � 
ேமா3 �ழ�� ேபால ெகாதி$கிற�. அைர க� தய�3 எ�:ததா/ என$� ந73:� 
ெத;யைல. 
 

6. இன- அ;சிைய ந7;�றி வ�:� ேச3$கேவ6�ய� தா�. ச�னா ெவ த ந72ட� 
ேதைவயான ந73 வ��� �$க;ேலா ைரC �$க;ேலா ேவகவ�ட��. ஒ2 whistle 

வ தாேல ேபா��.  
 

7. ேமேல ெகா:தம/லி அ/ல� �தினா ேச3:� அல5க;$க��. 
 

ெச*வ� ெரா�ப ,லப�. எ�ன-ட� மசாலா தவ�ர அ;சி?� ச�னா ம��ேம 
இ2 த�. �;�T �ைட:� ைவ:த� ேபா/ காலி. ஆனா8� தி2�தியா லKB 
தயா3 ப6ண "� த�. 
 

ெதா��$க காரமான சி�C அ/ல� ைர:தா. 
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My feedback: 
 

தய�3 இ2�பதா/ �ள-��� கார"மாக ந�றாக இ2 த�. மதிய:�$� ெகாKச� 
கா*K, ேபான�ேபா/ இ2 ததா ெசா�னா3க1, அ� ஒ2 ேவைள ெவ5காய� 
ேச3�பவ3க1 உணர மா�டா3க1 எ�� நிைன$கிேற�. 
 

எ�ன-ட� ஏ�ெகனேவ இ2 த ெரசி�ப� இேத ேபால தா�. ேத5கா* அைர <� 
அதி/ இ2 த�, ஆனா/ தய�3 இ/ைல, �தினா அ/ல� ெகா:தம/லிைய அைர:� 
வத$�மா� இ2 த�. ம�றப� ெச*"ைற எ/லா� அேததா�. ஒ2 ேவைள 
ேத5கா* ேபா�டதா/ அ�ேபா ஓேக ஆகைலேயா எ�� இ�ேபா ேதா\கிற�.  
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ச�பா தி / ெரா	
(Roti), பரா தா (Paratha) எ�ன வ( யாச�?  

 

எ� அAபவ� நிைறய ேப2$� இ2$�� எ�� ேதா�றியதா/, இ த ேபாC�. 
�திதாக: தி2மணமானவ3க>$�� self cooking ெச*பவ3க>$�� உபேயாகமாக 
இ2$�� எ�� நிைன:� எ#�கிேற�. 
 

என$� ச�பா:தி ேரா/ ெச*வ�, க/லி/ ேபா�� எ��ப� ந�றாக வ2�. ஆனா/ 
மா� ம��� யாராவ� ப�ைச � த � வ�ட ேவ6��. இ/லாவ��டா/ காெம� 
பXC ஆகிவ��ேவ�. 
 

தி2மணமாகி சில வ2ட5க1 இ த வ�ஷய� ெவள-ய�/ ெத;யாமேலேய த�ப�:� 
வ ேத�. ஒ2 நா1 சில �ழ ைதகைள சமாள-$�� ெபா��� வ த�... 
�ழ ைதக>� ஆைசயாக ச�பா:தி ெச*� தரBெசா/லி$ேக�டா3க1.  
 

�ழ ைதக1 தாேன? எ�ப�யாவ� சமாள-�ேபா� எ�� �ண� � மா� ப�ைச ேத�. 
எ�ப�� ேபால த6ண 73 ெகா��வ��ேட�.... கி�ட:த�ட இ�லி மா� பத:�$�... 
எ� ப�ரBசைன என$�: ெத;யாதா? அதனா/ ந/ல ேவைளயாக ஒேரெயா2 க� 
மாைவதா� ப�ைசய ஆர�ப�:ேத�. அ� ெக��யா�� வைர மா� Mவ� Mவ� ஒ2 
மாதி; ேவ3$க வ��வ��$க ச�பா:தி ெச*தாB,. ஒLெவா2 ச�பா:தி$�� 
இ��ேபா� கி�ட:த�ட ெர6� CN� மா� ப��:த�. பா3:தா/ அைர கிேலா$� 
ேமேல மா� காலி. ச�பா:தி எ�னேமா R�ப3 soft, ஆனா shapeஐ பா3:தா/  

 

ஏேதா உலக நா�கள-� வைரபட� (maps) ேபால வ �வ��ட�. ேபாதாதத�� 
ெக��யாக ஆக மா� ேச3:த ேபா� உ�ைப?� அத�ேக�ப ேச3$க 
மற �வ��ேட�. ேசா, உ�� ப:தைல.. Cரவண வ�ரத:�$� உ�ப�/லாம/ ெச*த� 
ேபால இ2 த�. 
 

எ� �ழ ைத$� ேக1வ� ேக��� வயத/ல அ�ேபா�. ஆனா/ 4ட 
இ2 தவ3கேளா ெகாKச� ெப;ய �ழ ைதக1. "எ�ன ஆ���, உ5க வ 7�� 
ச�பா:தி ெரௗ6டாேவ இ/ைல?"�A ேக�� ெகா�A�டா5க.. அச2ேவாமா 
நா5க? எ� �ழ ைத இ�ப� different shape/ ெச*� த தா/தா� சாப��வா�A 
ெசா/லி அைதெய/லா� சி�ன சி�ன பXC ஆ$கி ேமேல ஜா�, fruits எ�� ேபா�� 
ஒ�ேப�றிவ��ேட�. அ�$� அ��ற� ,�மா இ2$��ேபாெத/லா� மா� ஒேர 
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ஒ2 உ26ைட ப�ைச � பழகி�பா3:த� ேவ� கைத.  
 

ேசா, ச�பா:தி$� மா� ப�ைசவ� எ�ப� எ�� "தலி/ பா3$கலா�. 
 
 

ச�பா தி மா0 ப(ைசH� �ைற: 
 

மா� ெர6� க� எ�:தா/ அ�$� த� த உ�� (,மா3 அைர CN� ேகா�ரமாக) 
ேபா�� 4டேவ கா/ CN� ச3$கைர?� ேபாட��.  
(ச3$கைர ேச3:� ப�ைசவ� மாவ�� ஈர�பத:ைத அ�ப�ேய ைவ$க உத��) 
எ/லாவ�ைற?� ந�றாக$ கல � த6ண 7ைர ெதள-:� ெதள-:� ப�ைச தா/ 
த6ண 73 அதிக� ஆவைத: தவ�3$கலா�. ஓரள� ெக��யான�� மா� வ�ர/கள-/ 
ஈஷி$ெகா6� இ2$��. ெர6� CN� ந/ெல6ெண* வ��� மJ6�� ப�ைசய 
மா� ைககள-/ ஒ�டாம/ soft ஆக வ2�. (ெந* ேச3:�� ப�ைசயலா� எ�றா8� 
ந/ெல6ெண* ேச3:�� ப�ைச � க/லி/ ேபா��ேபா� ,�றி ெந* வ��வ� 
tasteஆ இ2$��) 
 

இ�ப�� ப�ைச த மாைவ �ைற த ப�ச� அைர மண� ேநர� ஊற வ�டA�. மா� 
ஊறினா/ தா� இட�� ந�றாக இ2$��, சா�ப�ட�� ந�றாக இ2$��. 
 

ப�ைச?� மா� soft ஆக வர எ�ென�ன ��C இ2$� எ�� ஒ2 quick 8$.... 
 

1. மாைவ ேமேல ெசா�ன "ைறய�/ ப�ைச � நம$� ேதைவயான ேநர:�$� 
"�ேனேய ஒ2 அ#:தமான ட�பாவ�/ ேபா�� <� ைவ:தா/ soft ஆகேவ 
இ2$��. காைல ெச*யேவ6� இ2 தா/ "த/ நா1 இர� ப�$க�ேபா�� 
ேபா� மாைவ ப�ைச � ைவ$கலா�. ெக��� ேபாகா�. 
 

2. அ/ல� மாைவ� ப�ைச � ஒ2 ஈர:�ண�ய�/ ,�றி ைவ:தா8� soft ஆகேவ 
இ2$��. ஒ2ேவைள ெகாKச� அதிக ந73 உ1ள� ேபால ேத*$க வராவ��டா/ 
ேமேல ஒ2 CN� மாைவ Mவ� மJ6�� ப�ைச தா/ அ�ஜC� ஆகிவ���. 
 

3. ஊற ைவ$க ேநர� இ/ைல எ�றா/ ெவ ந73 வ���� ப�ைசயலா�. இ�ப�B 
ெச*வதி/ Rடான ந7;ேலேய மா� பாதி ெவ �வ��� எ�பதா/ க6��பா 
ச�பா:தி மி2�வா, ப/லி/லாதவ3க>� வ�2�ப� சாப���ப�யாதா� இ2$��. 
ஆனா/ ப�ைச?� வ�த� ம��� ச�� மா�ப��.  
 



 

www.penmai.com  390 

 

KASRI66’s @ Chitra’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

அதாவ�, ெர6� க� மா� ப�ைசய\� எ�றா/  

அைர க� ெவ ந7;/ ேதைவயான உ�� ம��� எ6ெண* ேச3:� மாைவ ெகா�� 
ஒ2 forkஆ/ கிளறி வ�ட��. (மற � ேபா* ைகைய ேபா�U5க�னா மா� 
ேவ�ேதா இ/ைலேயா வ�ர/க1 ெவ � softஆ வ2�). ெகாKச� ஆறிய�� சாதா 
த6ண� வ��� ப�ைசய��. 
 

4. மா� ப�ைசய ந72$� பதி/ இளந;1, ெவ2ெவ2�பான (lukewarm) பா�, ப9�� 
ேவகைவ த த4ண;1, தி; த பாைல வ�க�� ெவள-ேயறிய ேவ வா	ட1 use 

ெச*� ப�ைச தா8� softஆ வ2�. இதி/ ேவ வா�ட;/ protein அதிக� எ�பதா/ 
ெகாKச� பாைல ேவ6�ெம�ேற தி;:� அ த ந7ைர use ப6ணலா�. (ேமேல 
நி�ற பன 7ைர stuff ெச*யேவா அ/ல� ச�ஜிய�ேலா ேபா��வ�டலா�) 

 

5. ேமா3 �ழ�ேபா அ/ல� சா�பா3 அ� வ6டேலா use ப6ண� ப�ைச தா/ 
ச�பா:தி மி2�வா வ2வேதா� ெதா��$க எ��� இ/லாமேலேய சா�ப�டலா�. 
 

மா� ப�ைச � "�$கேவ இLவள� ெப;ய ேபாC� ஆகிவ��ட�. இன- சாதா 
ெரா��$�� பரா:தா�$�� எ�ன வ�:யாச� எ�� பா3$கலா�. 
 

மாைவ ப�ைச � ைகய�/ ஒ�டாம/ இ2$க ெந* அ/ல� எ6ெண* ேச3�ப� 
ெரா��$� எ�றா/ அ�$� அ�ப�ேய opposite பரா:தா�$� மா� ப�ைசவ�. 
 

பரா தா0� எ�ப
 மா0 ப(ைசயலா�? 

 

ெர6� க� மா� எ�:தா/ ேதைவயான உ�� ேச3:� (இத�$� ச3$கைர 
ேதைவய�/ைல) கல � அதி/ ெர6� ேடப�1CN� எ6ைணைய வ��� ப�சிறி 
ைவ$க��. ந�றாக மா� "#$க�ப��ப� ப�சிரA�. பா3$க மண/ மணலாக 
ெத;?�. ப�ற� ேதைவயான ந73 வ��� ப�ைசயலா�. இ�ப�� ப�ைசவதா/ மா� 
ைகய�/ ஒ�டா�. இ��� கா/ மண� ேநரமாவ� ஊறினா/ தா� ந�றாக 
இ2$��. 
 

ெரா�ப ஆேரா$கிய� பா3�பவ3க1 எ�றா/ "# ேகா�ைம மா� (whole wheat atta) 

உபேயாகி$கலா�. ெகாKச� இ#ப��, flakyயா இ2 தாதா� ந�றாக இ2$�� 
எ�றா/ ேபா�� மாவ�/ கா/ ப5� ைமதாைவ ேச3$கலா�. அதாவ� ஒ�றைர 
க� ஆ�டா எ�றா/ அைர க� ைமதா எ��. 
 

இன- சாதா ச�பா:தி மாவ�/ எ�ென�ன ெச*யலா�, பரா:தா மாவ�/ எ�ென�ன 
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ெச*யலா� எ�� பா3$கலா�. 
 

ேமேல ெசா�ன "ைறய�/ ச�பா:தி மா� ப�ைச � ைவ:தா/ அைத ெச*?� 
"� மJ6�� ஒ2 "ைற ந�றாக அ# த� ப�ைச � ப�ற� உபேயாகி$க 
ேவ6��. சில சமய� அதிக ேநர� ஊ��ேபா� ேமேல கா* � ேகா� ஒ�� form 

ஆன� ேபால இ2$��. அேத சமய� உ1ள-2$�� மா� இளகலாக இ2$��. 
அைத தவ�3$க மJ6�� ப�ைசவ� ேவ6��. 
 

சாதா ச�பா தி: 
 

ஒ2 உ26ைட மாைவ ெகாKச� மா� Mவ� இ��$ெகா6�/ேத*:�$ெகா6� 
ச�பா:தி தவாவ�/ இ2�ற"� ெந* அ/ல� எ6ெண* வ��� ெச*வ�. இ� 
ச�: இ திய� Cெபஷ/.  
 

Dகா ெரா	
: 
 

ெரா��ைய தவாவ�/ ேபா�� ெர6� ப$க"� வா��(எ6ெண* ெந* எ��� 
4டா�) ெகாKச� ஈர� கா* த�� Gas Burner மJ� அ�பள� ேபா��$ கா*B,வ� 
ேபால கா*Bசினா/ அ� Rகா ெரா��. இ� ,ட ,ட சா�ப�டA�, ெதா��$ெகா1ள 
ஏதாவ� ஒ2 ச�ஜி. ைகய�/ எ�ப� கா*B,வ� எ�றா/ கைடகள-/ Rகா ெரா�� 
ெச*ய க�ப�க1 கிைட$��, ேக�� வா5கலா�. 
ேநர�யாக தணலி/ கா*B,�ேபா� N; ேபால உ�ப� வ2�. 
 

��கா ெரா	
: 
 

இ��� Rகா ெரா��ய�� ஒ2 versionதா�. தவாவ�/ இ2 �ற"� ேபா�� ஒ2 
,:தமான ெவ1ைள:�ண�யா/ஒ�றி ஒ�றி எ�$க N; ேபால உ�ப� வ2�. 
தவாைவ வ��� ெவள-ேய எ�:த�� ெகாKச� ெந* தடவ� ைவ$க\�. 
ெதா��$க ஏதாவ� ஒ2 ச�ஜி. 
 

டப� ேரா	
: 
ெர6� ெரா��ைய ஒ�ற� ேம/ ஒ�றா* ைவ:� ெச*வ�. ஹி திகார� ேபால 
டப1(double) ேரா�� எ�� ெசா/ல\�. இ��� ெரா�ப சி�ப�1 தா�. ஆனா/ 
ெஹவ�யாக இ2$��, ஒ�� சாப��டாேல ெர6� சா�ப��ட�$� சம�.  
 

இ� எ�ப� ெச*வ� எ�றா/ ஒ2 உ26ைட மாைவ பாதி ேத*:�$ ெகா6� 
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ேமேல மாைவ பரவலாக Mவ� ைவ$க��. அேத அள� இ�ெனா2 
உ26ைடைய?� பாதி ேத*:� மா� Mவ� ைவ:த அ த ச�பா:தி ேமேல 
ைவ:� மJ6�� "#தாக ேத*$க ேவ6��. உ26ைடைய ெகாKசமாக எ��ப� 
நல�.  
ந�வ�/ மா� இ2�பதா/ ேம8� கீ#� ம��� வா��னா/ ேபா��, அ த 
R��ேலேய ந��ப�தி ெவ �வ���. இத�� ,�றி ெந* வ��வேதா, �/கா ேபால 
ஒ�றி எ��பேதா எ��� ெச*யலா�. 
 

ெவஜிடப(� ேரா	
: 
 

ஏதாவ� ஒ2 காைய �2வ� மாவ�/ ந73 வ���� ப�ைச?� "� ேச3:�� ப�சிறி 
ெச*யலா�. "1ள5கி டா�. <c ேரா�� எ�� ெபய3. cabbage, கார�, பர5கி, 
உ2ைள$கிழ5� எ�� எ த காைய?� எ�$கலா�. வ�2�ப�னா/ ெகாKச� 
பBைச மிளகாைய அைர:�B ேச3:தா/ ,ைவ 4��. ெவ�� தய�2ட� 
சா�ப�டலா�. 
 

Healthyயாக ேவ6�மானா/ பால$ கீைரைய அைர:� ேச3$கலா�. அ/ல� 
"ைள$கீைரைய ேவகைவ:� 4�� ெச*தா/ அதி/ ஒ2 கர6� எ�:� மாவ�/ 
கல � ெரா�� ெச*யலா�. 

 
 

இன- பரா:தாவ�/ எ�ென�ன ெச*யலா� எ�� பா3$கலா�. இதி/ ஏக�ப�ட 
வ�த5க1 உ1ளன. "தலி/ சாதா பரா:தாவ�/ ஆர�ப�$கலா�. 
 
 

சாதா பரா தா: 
 

பரா:தா எ�றா/ ேலய3 ேலயரா(flaky) யா கி;Cபா இ2$��. ச�பா:தி ேபால 
denseஆ வரா�. எ�ப� ெச*தா8� ந�றாகேவ இ2$�� இ�. 
 

சாதா பரா:தா எ�ப� ேப2$�:தா� பரா:தா எ�ப�. மா� ப�ைசய சாதா ச�பா:தி 
மா� ேபாலதா� ப�ைசய ேவ6��. ச�பா:தி$� எ��ப� ேபால ஒ2 உ26ைட 
மா� எ�:� ெகாKச� ேத*:�$ெகா6� ேமேல எ6ைணைய வ�ரலா/ பரவலாக 
தடவ� அத� ேமேல மா� பரவலாக Mவ� பாதியா* ம�:� மJ6�� பாதியா* 
(கா/வ�டமா*) ம�:� அைத அ�ப�ேய ெப;தாக இட ேவ6��. ர�6� 
shapeஇ/ வரா�. ெப;ய "$ேகாணமாக தா� வ2�. தவாவ�/ ேபா�� ,�றி8� 
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எ6ெண* வ��� ெபா� நிற:தி/ எ�$க\�. இ� ம�:� ம�:� 
ெச*வதா/ flakyயாக�� ந�றாக ெபா�ன-ற:தி/ எ��பதா/ கி;Cப� யாக�� 
இ2$��. 
(��C: அ�ேபாேத சா�ப��வதானா/ நிைறய எ6ெண* வ��� கர கர�பாக 
எ�$கலா�. மதிய:�$� pack ெச*வ� எ�றா/ ைல�டா fry ெச*� எ�:தா/தா� 
soft ஆக இ2$��.) 
 

Lachedar Paratha: (லாேசதா1 பரா தா) 
 

இ� ஒ2 Mughal Delicacy. லாBசா எ�றா/ long strands in circles எ�� அ3:த�. பரா:தா 
எ�ப� பKசாப� வா3:ைத. பர:(parat) எ�றா/ ேலய3 ேலயராக இ2�ப� எ�� 
ெபா21. ெச*வ� மிக ,லப�. 
 

பரா:தா�$� ப�ைசவ� ேபால மா� ப�ைச தா/ நல�. சாதா ச�பா:தி மாவ�8� 
ெச*யலா�. ெச*?� "ைறதா� மா�ப��. 
 

ச�பா:திைய "#தாக இ��$ெகா6� ேமேல தாராளமாக ெந* அ/ல� 
எ6ெண* தடவ�, அத� ேமேல மா� Mவ� பேரா�டா�$� ெகா,�வ� ேபால 
�ள 7�C ைவ:� ,2�ட��. (பா3$க ந:ைத ேபால இ2$��) அைத மJ6�� மா� 
Mவ� ெப;யதாக ேத*:� தவாவ�/ ,�றி எ6ெண* வ��� இ2�ற"� வா�� 
எ�$கேவ6��.  
 

இ த lachedar பரா:தாவ�/ சில variations உ6�. அைவ க6��பாக எ/ேலாைர?� 
கவ2�. 
 
 
Flaky Mint Paratha: 
 

ெர6� க� மா� எ��பதாக இ2 தா/ "# ேகா�ைம மாேவா அ/ல� ஒ�றைர 
க� ேகா�ைமமா�ட� அைர க� ைமதா�� ேச3:ேதா எ�$கலா�. ேதைவயான 
உ�� ேபா�� ெர6� CN� எ6ெண* வ���� ப�சிறி ெகாKச� பா/ வ���� 
ப�ைசய ேவ6��. பா/ ெகாKச"� மJதி ந72� ேச3�ப� மா� மி2�வாக வர 
உத��. இ த மா� அ�cC� அைர மண� ேநரமாவ� ஊற���. 
 

ந�வ�/ Mவ ெகாKச� mint மசாலா தயா3 ெச*�ெகா1ளலா�. மி�� ப�ட3 எ�� 
கைடகள-/ கிைட$கிற�. அ� இ/லாவ��டா/ வ 7��/ �தினா வா5��ேபா� 
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ெகாKச� இைலகைள க#வ� ைம$ேராேவவ�/ kitchen tissue வ�/ ைவ:� ந�றாக 
காய ைவ:� எ�$க��. அைத ெபா�யா$கி ைவ:�$ெகா1வ� இ5� உத��. 
 

ஒ2 CN� மி�� ப�ட3 எ�றா/ ெர6� CN� ேகா�ைம மா� எ�:� 
கல$க��. கார� இத�� ேச3�ப� வழ$கமி/ைல. ேவ6�மானா/ கா/ CN� 
மிளகா* M1 ேச3$கலா�. 
 

இன- ேமேல lachedar பரா:தா�$� ெசா�ன மாதி; ச�பா:தியாக ேத*:� ேமேல 
ெந* அ/ல� எ6ெண* தடவ� அத� ேமேல ெவ�� மா�$� பதி/ இ த மி�� 
கலைவைய தடவ� �டைவ ெகா,�வ� ேபால ெகா,வ� ,2�� மJ6�� இ�� 
தவாவ�/ எ6ெண* வ��� எ�$க��. மாைவ soft ஆக ப�ைசவ�� மாைவ 
பரவலாக M�வ�ேம ந/ல ேலய3 கிைட$க உத��. 
 
Masala Paratha: 
 

இ� க6��பாக அைனவ2� வ�2��வ3. 
 

ெர6� க� மாைவ ேதைவயான உ�� ேச3:� கல$க��. எ6ெண* ேச3:� 
ப�சி�வ�$� பதி/ ெக�� தய�3 ெர6� ேடப�1CN� ேச3:� ந�றாக 
ப�சிறிவ�ட��. மJ6�� ந73 வ��� ச�பா:தி மா� ேபால ப�ைசய��. ைகய�/ மா� 
ஒ��மானா/ ெகாKச� ெந* அ/ல� எ6ெண* வ���� ப�ைசயலா�. ப�ைச த 
மா� ப:� நிமிடமாவ� ஊறேவ6��. அத��1 மசாலா தயா3 ெச*யலா�. 
 

ெர6� CN� மிளகா* M1 ( இ� ேதைவ$ேக�ப 4��ேயா �ைற:ேதா 
எ�$கலா�), கா/ CN� ெப25காய� ெபா�, அைர CN� "# ஓம�, ஒ2 CN� 
"# சீரக� ேச3:� நிைறய ெகா:தம/லி தைழைய?� மிக�� ெபா�யாக க� 
ப6ண�� ேபா��, இ த மசாலா�$�: த$க உ�� ேச3:� ைவ$க��.  
 

ெச.�ைற: 
 

ெமா:த மாைவ?� ஐ � உ26ைடக1 வ2�ப� உ2�� ைவ?5க1. 
எ/லாவ�ைற?� ச�பா:திகளாக ேத*$க��. 
ஒLெவா2 ச�பா:தி ேம8� ெகாKச� எ6ெண* தடவ�, ேமேல இ த மசாலாைவ 
Mவ� ஒ�ற� ேம/ ஒ�றா* அ�$கி ைவ$க��. கைடசி ச�பா:திைய ம��� 
மசாலா உ1�ற� இ2$��ப� தி2�ப� ைவ$க\�. 
இ த அ�$ைக pizza ெவ��வ� ேபால 6 or 8 parts ஆ ெவ�� மJ6�� ஒLெவா2 
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�6ைட?� ெப;தாக வ2�ப� ேத*:� தவாவ�/ ேபா�� எ�$க��. 
 

அ/ல� 

 

ஒLெவா2 ச�பா:தி ேம8� எ6ெண* தடவ� ேமேல மசாலா Mவ� நா�காக 
ம�:� மJ6�� ேத*:� சாதா பரா:தா$� ேபால ெச*யலா�. நா� ெச*வ� 
இர6டாவ� வழிய�/தா�. ஆனா/ "த/ வழிய�/ ெச*வ� மசாலா அதிகமாக 
ெத;?�. ேநர� அ6� ெபா�ைம இ2 தா/ அைத ெச*� பா3$கலா�. 
 

இ த மசாலா பரா:தா�$� ெவ�� தய�3 அ/ல� ைர:தா ெதா��$ெகா6டாேல 
ந�றாக இ2$��.  
 

எ/லா� பா3:�� stuffed பரா தா பா3$காவ��டா/ எ�ப�? 

 

பரா:தா�$� ப�ைசவ� ேபால மாவ�/ எ6ெண* வ���� ப�சிறி ப�ற� ந73 வ��� 
மா� ப�ைச � ப:� நிமிட� ஊறவ�ட��. ந�வ�/ stuffings தயாரா இ2 தா/ ப:� 
நிமிட5க1 ஆன�� ச�பா:தியாக இ��, ந�வ�/ ஒ2 CN� stuffings ைவ:� 
ெகா#$க�ைட <�வ� ேபால pack ப6ண� மJ6�� மாவ�/ ேதா*:� இ�� 
தவாவ�/ தி2�ப� எ�$க��. 
 

stuffings எ�றா/ எ�ென�ன ைவ$கலா�? 

 

1 ெவ த உ2ைள$கிழ5ைக ேதா/ ந7$கி மசி:�, ேசா�� ெபா� அ/ல� "# 
ேசா��, பBைச மிளகா* வ�#�, ேதைவயான உ��, ெகா:தம/லி ெபா�யா 
ந�$கின� ேச3:� ெகாKச� dry mango powder(ஆ�R3 ெபா�) ேச3:� கல$க��. 
இ� ஆm பரா:தா�$�. 

 

2 cauliflowerஐ "#தாக ஒ2 நிமிட� ெகாதி$�� ந7;/ "$கி எ�:� அ�ப�ேய 
�2வ�, அைத?� ேமேல ெசா�ன வ�த:தி/ உ2ைள$� பதி/ ேபா�� 
தயா;:தா/ அ� cauliflower paratha. 

 

3 பர5கி$கா* இ2 தா/ ஒ2 கீ:� எ�:� ேதா/ ந7$கி ெப;ய �6ட5களாக 
ெச*� அைத எ6ெண* வ��� ேலசாக வத$க��. இ:�ட� ஒ2 ப�� �தினா, ஒ2 
ப�� ெகா:தம/லி, ெர6� CN� ெபா��கடைல, இKசி பBைச மிளகா* எ/லா� 
ைவ:� மி$சிய�/ அைர$க��. மJ6�� வாணலிய�/ எ6ெண* வ��� ெகாKச� 
ெவ5காய� (இ� இ/லாம8� ந�றாகேவ இ2$��) ெபா�யாக ந�$கி வத$கி 
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அ:�ட� அைர:த வ�#�, தன-யா M1
வத$கி ஆறவ�ட��. ந�றாக ஆறிய�� இைத
பா3$கேவ கல3�/லா இ2$��
 

4 பBைச ப�டாண�ைய அைர ேவ$கா� ேவக வ��� வ�க�� உ�� பBைச 
மிளகா?ட� அைர:� ந�வ�/ ைவ:தா/
 

5 ெவ�� பன 7ைர உதி3:� நிைறய ெகா:தம/லி ந�$
மிளகாைய வ�ைத ந7$கி ெபா�யாக ந�$கி� ேபா�� வ�2�ப�னா/ ெவ5காய� 
ெபா�யாக ந�$கி ேச3:� ேதைவயான உ��� ேபா�� ந�வ�/ ைவ$கலா�
வைக பரா:தாக1 மிக�� soft 

 

6 Broccoli வா5கினா/ அைத florets

�6�களாக ந�$கி உ�� பBைச மிளகா* வ�#�ட� பரா:தா மாவ�ேலேய ேபா�� 
ப�ைசவ� ஒ2 வைக. இைத 
எ� அAபவ�. 
 

இ�ப� ந� க�பைன$� ஏ�ப ெச*� ெகா6ேட ேபாகலா�
ெவ தய$கீைர, Broccoli, plain lachedar 

 

எ/லா� பா3:தாB, எ�� ெசா/லேவ "�யா�
ெரா��க1 வட இ தியாவ�/ ெச*கிறா3க1
ெரா��க1 ம��ேம இ�. ஒLெவா2 
ெப;ய ேபாC� ஆவதா/ இேதா� நி�:திவ��கிேற�
 

கைடசியாக ஒ2 ��C. இ த ச�பா:தி மாைவ ைவ:�$ெகா6�
தவ�ர எ�ென�ன use இ2$� எ��
 

1. வ 7��/ ைக தவறி க6ணா� ெபா21 அ/ல� பா��/ வ�# � உைட தா/ 
க6\$� ெத;யாம/ நிைறய க6ணா� �க1க1 சிதறி இ2$��
�ழ ைதக1 இ2$�� வ 7� எ�றா/ ேக�கேவ ேவ6டா�
காலி/ க6ணா� �க1 ஏ�� அபாய� உ6�
மாைவ ச�பா:தி ேபால ெக��யாக ப�ைச � உ2�� தைர "#$க ஒ�றி ஒ�
எ�:தா/ க6\$�: ெத;யாத க6ணா� �க>� மாவ�/ ஒ��$ெகா6� 
வ �வ���. (இத�� உ�� எ6ெண* எ��� ேபா��வ�ட ேவ6டா�
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தன-யா M1, சீரக:M1, ெப25காய�, உ�� ேச3:� 
ந�றாக ஆறிய�� இைத stuffings ஆ ைவ:� paratha 

பா3$கேவ கல3�/லா இ2$��. இ� பர5கி$கா* paratha. 

பBைச ப�டாண�ைய அைர ேவ$கா� ேவக வ��� வ�க�� உ�� பBைச 
மிளகா?ட� அைர:� ந�வ�/ ைவ:தா/ பXC பரா:தா. 

ெவ�� பன 7ைர உதி3:� நிைறய ெகா:தம/லி ந�$கி� ேபா��, பBைச 
மிளகாைய வ�ைத ந7$கி ெபா�யாக ந�$கி� ேபா�� வ�2�ப�னா/ ெவ5காய� 
ெபா�யாக ந�$கி ேச3:� ேதைவயான உ��� ேபா�� ந�வ�/ ைவ$கலா�

soft ஆ வ2�. 

floretsஆ ப�;:� ெவ ந7;/ "$கி எ�:� சி� சி� 
�6�களாக ந�$கி உ�� பBைச மிளகா* வ�#�ட� பரா:தா மாவ�ேலேய ேபா�� 

இைத stuff ப6ணாம/ ெச*வ�தா� ந�றாக இ2$� எ�ப� 

இ�ப� ந� க�பைன$� ஏ�ப ெச*� ெகா6ேட ேபாகலா�. எ5க1 வ 7��/ பால$
, Broccoli, plain lachedar பரா:தா$க1 தா� ந�றாக� ேபா��

எ/லா� பா3:தாB, எ�� ெசா/லேவ "�யா�. இ� ஒ2 சாகர�. நிைறய வைக 
ெரா��க1 வட இ தியாவ�/ ெச*கிறா3க1. ெர6� வைகய�/ ெச*ய$4�ய 

ஒLெவா2 regionல?� சிலபல வ�:யாச5க1 இ2$�
ெப;ய ேபாC� ஆவதா/ இேதா� நி�:திவ��கிேற�. 

இ த ச�பா:தி மாைவ ைவ:�$ெகா6� சைமயைல: 
இ2$� எ��. 

வ 7��/ ைக தவறி க6ணா� ெபா21 அ/ல� பா��/ வ�# � உைட தா/ 
ம/ நிைறய க6ணா� �க1க1 சிதறி இ2$��. 

�ழ ைதக1 இ2$�� வ 7� எ�றா/ ேக�கேவ ேவ6டா�, இ5�ம5�� ஓ� 
காலி/ க6ணா� �க1 ஏ�� அபாய� உ6�. அ த சமய:தி/ ெவ�� ேகா�ைம 
மாைவ ச�பா:தி ேபால ெக��யாக ப�ைச � உ2�� தைர "#$க ஒ�றி ஒ�
எ�:தா/ க6\$�: ெத;யாத க6ணா� �க>� மாவ�/ ஒ��$ெகா6� 

இத�� உ�� எ6ெண* எ��� ேபா��வ�ட ேவ6டா�
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உ�� ேச3:� 
paratha ெச*தா/ 

பBைச ப�டாண�ைய அைர ேவ$கா� ேவக வ��� வ�க�� உ�� பBைச 

பBைச 
மிளகாைய வ�ைத ந7$கி ெபா�யாக ந�$கி� ேபா�� வ�2�ப�னா/ ெவ5காய� 
ெபா�யாக ந�$கி ேச3:� ேதைவயான உ��� ேபா�� ந�வ�/ ைவ$கலா�. இ த 

கி எ�:� சி� சி� 
�6�களாக ந�$கி உ�� பBைச மிளகா* வ�#�ட� பரா:தா மாவ�ேலேய ேபா�� 

ப6ணாம/ ெச*வ�தா� ந�றாக இ2$� எ�ப� 

எ5க1 வ 7��/ பால$, 

பரா:தா$க1 தா� ந�றாக� ேபா��. 

நிைறய வைக 
ெர6� வைகய�/ ெச*ய$4�ய 

பல வ�:யாச5க1 இ2$�. 

சைமயைல: 

வ 7��/ ைக தவறி க6ணா� ெபா21 அ/ல� பா��/ வ�# � உைட தா/ 
. சி� 

இ5�ம5�� ஓ� 
அ த சமய:தி/ ெவ�� ேகா�ைம 

மாைவ ச�பா:தி ேபால ெக��யாக ப�ைச � உ2�� தைர "#$க ஒ�றி ஒ�றி 
எ�:தா/ க6\$�: ெத;யாத க6ணா� �க>� மாவ�/ ஒ��$ெகா6� 

இத�� உ�� எ6ெண* எ��� ேபா��வ�ட ேவ6டா�  
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2. ஒ2 மாத$ �ழ ைத இ2 தா/ காைலய�/ ப, ெந* அ/ல� ெவ6ெண* ஒ2 
CN� எ�:� �ழ ைத உட�� "#$க தடவ� ஒ2 பைழய ர�ப3 ஷ7��/ 
ெவய�/ வ2� இட:தி/ �ழ ைதைய ஒ2 ப:� நிமிட� ைவ$க��. இ� 
ைவ�டமி� D கிைட$க உத��. �ள-�பா��� ேபா� ஒ2 உ26ைட ச�பா:தி 
மாைவ ( ேமேல ெசா�ன ப� உ�� கி�� இ/லாம/ ப�ைச த�) எ�:� �ழ ைத 
உட�� "#$க உ2�� எ�$க��. waxing ெச*வ� ேபால "�$கா8$� 
எதி3�றமாக ெச*ய ேவ6��. இதனா/ தடவ�ன ெவ6ைண ம��மி�றி Nைன 
"� ேபால இ2$�� "�க>� ந75கி வ���. எ5க1 வ 7��/ �ழ ைத 
�ள-�பா��ய அ�மா த த ��C இ�. 
 

3. அ�:�, சி� �ழ ைதக1 clay மாட/ ெச*� வ�ைளயா�வா3க1, ஆனா/ 
சமய:தி/ அைத வாய�8� ைவ:� வ��வா3க1. எ�ேபா�� நா� அவ3கைள க6 
காண�$க "�யா�. அ த வய� �ழ ைதக1 இ2 தா/ ஒ2 ெப;ய உ26ைட 
ெச*� ெகா�:�வ��டா/ ெதா/ைல ெச*யாம/ மாட/ ெச*� 
வ�ைளயா�வா3க1. எ� மக>$� தின� ஒ2 உ26ைட C4/8$� த �வ��ட 
அAபவ�.... 
 
Happy Roti Making 
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Quick Recipes 

 

இ த தைல�� ந/லா தா� இ2$�. ஆனா என$�� �;Kச வைர$�� ,லபமா 
சைம$க$4�ய recipes தா� இ5ேக வர "�?�. அ��� கி�ட:த�ட 
எ/லா2$�� ெத; தி2$�� recipesஆதா� இ2$��. அதனா/ என$�: 
ெத; தவைரய�/ வய�� நிர��� ப�யான, அேத சமய� ேவைல$�� ேபா�� 
ெப6க1 ம��மி/லா�, வ 7�டரசிக>� காைல ேநர பரபர�ைப$ �ைற:�$ெகா1ள 
சில preps ெச*� ைவ:�$ெகா1>� ப�யான ��C� ேச3:� ெசா/ல 
நிைன$கிேற�. 
 

"தலி/ ப�ர�ைட ைவ:� சில quick recipes பா3$கலா�. 
 
Easy and Quick Sandwiches: 
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இைத ெச*ய அைர மண�ேநர� ேபா��. சில ேவைலகைள "த/ நாேள ெச*� 
ைவ:�$ெகா6டா/ இ�A� prep time �ைறய சா�C இ2$�. 
<\ ேடப�1CN� ரைவ (உ��மா ெச*ய� பய�ப�:�� பா�ேப ரைவ ெபC�) 
எ�:� அ� ந�� கல$��ப� ெர6� "த/ <\ CN� தய�3 ேச3:� 
கல$க��. 
இ� ஊ�� ேநர:�$�1 ஒ2 த$காள-ைய வ�ைத ந7$கி ெபா�யாக ந�$க��. 
இKசி பBைச மிளகா* ேபC� அ/ல� ெபா�யாக ந�$கின இKசி மிளகா* 
�6�க1 ேதைவ$ேக�ற அள�, ெர6� ேடப�1CN� �2வ�ன கார� ( அைர 
"த/ "$கா/ கார� வைர ேபாடலா�). அேத ேபால ெர6� ேடப�1CN� 
மிக�� ெபா�யாக ந�$கின cabbage, ேதைவயான உ��, ெகாKச� தன-யா ெபா�, 

ெகாKச� கர� மசாலா ெபா� ேச3:� ரைவ தய�3 mixtureேலேய ேபாட��. பா3$க 
பட�, 

 

 

 

அத��1 நா8 ப�ர� slices எ�:� ஒ2 ப$க� ம��� ெவ6ைண தடவ� 
ைவ$க��. ஒ2 Nonstick தவாைவ ைவ:� அதி/ ெவ6ைண தடவ�ன ப$க:ைத 
ைவ:� நிதானமாக ேடாC� ப6ண��. ப�ர��� ேமேல ெச*� ைவ:த 
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கலைவைய (கலைவ ெரா�ப ெக��யாக: ெத; தா/ ஓ;ர6� CN� ந73 வ��� 
இள$கலா�) ெந2$கமாக தடவ�, ஓரள�$� கீ���ற� ேடாC� ஆகிய�2$�� 
எ�� ெத; தா/ நிதானமாக கலைவ தடவ�ன ப$க:ைத தி2�ப�வ�ட��. 
 

இ த ப$க:�$� எ6ெண* ெகாKச� தாராளமாக ,�றி வ�ட��. இ� ெந*?ட� 
ந�றாக இ2$கா� எ�பதா/ எ6ெண* ெபC�. நிதானமாக shallow fry ெச*� 
ேவ6�ய shape/ க� ெச*� ப;மாற��. �ழ ைதக1 வ�2�ப�னா/ Rடாக 
இ2$��ேபாேத ேமேல ெகாKச� grated cheese ேபா�� தரலா�. 
 

ரைவ, கா*கறிக1, ப�ர� எ/லா� இ2�பதா/ full breakfastஆக இ2$��. 
 
Quick Tips: 
 

1. காைல அவசர:�$� கா*கைள ெவ�ட "�யா� எ�றா/ இரேவ ேவ6�ய 
கா*கைள ெவ�� அ:�ட� உ�� ம��� மசாலா ெபா21கைள?� ேச3:� ஒ2 
ட�பாவ�/ ேபா�� ப�;�ஜி/ ைவ$கலா�. Breakfast ெச*ய ேவ6�ய ேநர:தி/ 
ரைவ+ தய�3 ேச3:� இ த கலைவைய?� ேச3:� ஒ2 கா/ மண� ேநர� 
ைவ:தா/ பத�டமி/லாம/ ெச*� "�$கலா�. இ� லKB,$�� ஏ�ற�. 
 

2. தய�3 சா�ப�ட சில2$�� ப��$கா�. அவ3க1 இதி/ ஒ2 சி�ன மா�தேலா� 
ெச*� பா3$கலா�. ரைவய�/ பாேல� அ/ல� skimmed milk ேச3:� ஒ2 ப:� 
நிமிட5க1 ைவ:� கா*கைள?� ேச3:� ப�ர��� ேமேல தடவ� ேடாC� 
ெச*யலா�. வ�2�ப "1ளவ3க1 இ2 �ற"� இைதேய ைவ:� ேடாC� 
ெச*யலா�. 
 

3. ெவ5காய� ேச3�ப�� ேச3$காத�� அவரவ3 வ�2�ப�. 
 

4. வ 7��/ உ��மா ெச*த� மJ தா8� இ த �Zைஷ ெச*� சா�ப�டலா�. 
 

5. கைடசியாக, அவ/ இ2 தா/ ரைவ$� பதி/ அைத உபேயாகி�பதி� <ல� 
ச:தான காைல உண�ட� நாைள: ெதாட5கலா�. 
 

ெச*� பா3:�வ��� ெசா/85க1 இத�� வரேவ�� எ�ப�ெய��. 
 

அ�:ததா நா� ெசா/ல� ேபாற� ஒ2 quick த�காள� ச	ன�. 
 

இ� <\ நா1 வைர ப�;�ஜி/ ைவ:தா/ ெகடாம/ இ2$��. இ� உ1ள 
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வைரய�/ ெச*?� உணைவ சா6�வ�B, ைரC item, இ�லி ேதாைச$� 
ெதா��$ெகா6� சா�ப�ட எ�� உ2வ:ைத மா�றி மா�றி ஏமா:தலா�. 
 

இத�� நா��:த$காள- ெபC�. அ� கிைட$காதவ3க1 Hybrid த$காள-ைய ைவ:� 
ஒேர ஒ2 ingredient ேச3�பத� <ல� அ த tasteஐ ெகா6�வரலா�. "தலி/ recipe. 

 

ஒ2 வாணலிய�/ கா/ CN� க��,  

கா/ CN� ெவ தய� (அதிக� ேச3�ப� கச�� ெத;?�. 
ெக���ேபாகாமலி2$க�� ந/ல வாசைன ெகா�$$க��தா� இைத ேச3�ப�) 
ஒ2 CN� உ>:த�ப2�� 

ஒ2 CN� கடைல�ப2�� 

ெகாKச� ெப25காய�, 

ேதைவயான வரமிளகா* + பBைச மிளகா*(ெர6� மிளகா?� இ2�பதா/ அவரவ3 
வ 7��$� ஏ�ப அளைவ மா�ற��) 
ேச3:� ந�� வத$க��. இைத மி$சிய�/ coarseஆக அைர:� ைவ$க��. 
 

அேத வாணலிய�/ அைர கிேலா அ/ல� ஐ தா� நா��:த$காள-ைய ெபா�யாக 
ந�$கி ெகாKச� எ6ெண* வ��� ஒேரெயா2 சி��ைக உ��ட� வத$க��.  
(Tips:உ�� ேபா�� வத$கினா/ சீ$கிர� வத5கிவ���)  
 

நா��:த$காள- எ�றா/ வ�ைத அதிக� இ2$��, ேதா/ ெம/லியதாக இ2$��, 

அதனா/ சீ$கிர� வத5கிவ���. அைர$��ேபா� ந/ல ைநசாக அைரப�� 
எ�பேதா� ெகாKச� �ள-�� ,ைவ?� த2�. அ� கிைட$காதவ3க1 ெப5கb3 
த$காள- எ�ற Hybrid த$காள-ைய ந/ல ெகாதிந7;/ ேபா�� சிறி� ேநர� ைவ$க 
ேதா/ ப�ள$��. உடேன �ழா* "� கா6ப�:தா/ ஆ��, ேதா/ ,லபமாக 
கழ6� வ2�. 
 

இ�ப� blanch ெச*த த$காள-கைள ந�$கி ஒ2 சி��ைக உ��ட� வத$க��.  
 

இ�ேபா� coarseஆக அைர:த ெபா�?ட� இ த த$காள- �6�கைள?� ேச3:� 
ந�றாக அைர:� ேதைவயான உ�� ேச3:� எ�$க��. Hybrid த$காள- 
உபேயாகி:தா/ ஒேரெயா2 CN� �ள- ேபC� ேபாடலா�. கி�ட:த�ட 
நா��த$காள-ய�/ ெச*த� ேபாலேவ இ2$�� எ�பேதா� ந/ல சிவ�� நிற:தி/ 
பா3ைவைய$ கவ2�. 
 

இ� <\ நாைள$� எ�ப� ந�றாக இ2$�� எ�� ச ேதக� இ2 தா/ 
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வாணலிய�/ ந/ெல6ெண* வ��� அதி/ க�� தாள-:� அைர:த வ�#ைத 
மJ6�� ஒ2 "ைற வத$கலா�. 
"த/ நா1 ப�ர��� ேமேல தடவ�, ந�வ�/ உ2ைள$கிழ5� மசாலாைவ ைவ:� 
ேமேல இ�ெனா2 slice ப�ர��/ இ த ச�ன-ைய தடவ� அ� உ1�ற� இ2$�மா� 
ைவ:� சாப�டலா�. ேடாC� ப6ண ேவ6�ய ேதைவேயய�/ைல. 
 

இதி/ ந�வ�/ உ2ைள$கிழ5� மசாலா�$� எ5ேக ேபாவ� எ�றா/ அத��� 
ஒ2 quick �� இ2$�. 
 
Quick Tips: 
 

1. நா��:த$காள- எ�ப� ஊ;/ உ1ளவ3க>$� possibleஆக இ2$��. 
ெவள-h;/ இ2�பவ3க1 blanch ெச*ய ேவ6�ய ேவைல ஒ�� extra. அைத 
"த/ நா1 இர� ப�$�� "� ெகாதிந7;/ த$காள-கைள ேபா��வ��� <� 
அ��ைப அைண$க��. அைர$க ேவ6�ய சாமா�கைள?� எ�:� சிறிய 
ட�பாவ�/ ேபா�� ைவ:�வ��டா/ காைல ேவைல ,லப�. காைல எ# த�� 
ேதாைல ,லபமாக ந7$கி அைர$க$ ெகா�:தைத?� வ�:� அைர:�வ�டலா�. 
 

2. ெர6� <\ நாைள$� ஒ2 "ைற �$க;/ சாத� ைவ$�� ேபா� <\ 
நா8 உ2ைள$கிழ5ைக "#தாக ேவகைவ:�$ெகா6டா/ ப�;�ஜி/ ேதா8ட� 
ைவ:�வ�டலா�. ேதா/ ந7$காத வைர ெகடா�. ேதைவ�ப��ேபா� ெகாKச� 
ெகாதிந7;/ மJ6�� "$கி ைவ:� எ�:தா/ அ/ல� ைம$ேராேவவ�/ ைவ:தா/ 
freshly boiled potatoes ெர�. 
உ2ைள$கிழ5� மசாலா�$�: 
 

மசி:த கிழ5�ட� ஒ2 ப�� கிH� peas (இ��� எ/லா3 வ 7�� freezerஇ8� 
இ2$�� ெபா21) உட� கார�, மசாலா �ட� வத$கி ைவ:தா/ stuffings ெர�. 
 

ெவ5காய� இ�றி ெவ�� த$காள-ய�/ ெச*� ைவ:�$ெகா6டா/ ப�ர� மJ� 
தடவ ந�றாக இ2$��. இ�லி$�� ஓேக. ைரC variety ெச*?� ேபா� ம��� 
ெவ5காய�, ப�டாண� ேபா�றைவகைள தன-யாக வத$கி ேச3$கலா� 
எ�பதா/தா� ெவ5காய� இ த ச�ன-ய�/ இ/ைல. 
 

ெர6டா� நா1 ஒ2 பான-/ எ6ெண* வ��� ேசா�� ேபா�ற மசாலா 
ெபா2�க>ட� ெவ5காய�, இKசி பBைச மிளகா*, ப�டாண�, பX�C ேபா�ற 
கா*கைள வத$கி ெகாKச� கர� மசாலா�� ேச3:� இ த ச�ன-ைய ெர6� 
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<�� CN� ேச3:� சாத:தி/ ப�ைச � சா�ப�டலா�. 
 

<�றா� நா1, மJ6�� ஒ2"ைற ேலசாக வத$கிவ��டா/ ( அத��1 
ெக��யாகிவ���2$�� எ�பதா/ ெகாKச� ந73 வ��� வத$க��) ப�ெரZ த$காள- 
ச�ன-யா$கி இ�லி ேதாைச$� ெதா��$கலா�. 

ப�ர� ைவ:� எ:தைன ெரசி�ப� ேவ6�ெம�றா8� ெசா/லி$ெகா6ேட 
ேபாகலா�. ஆனா/ ப�ர� லKB,$ேகா ��ன3$ேகா ச; வராேத? அதனா/ quick 

recipes எ�ற தைல��$ேக�ற மாதி; சீ$கிரமாக அேத சமய� ,லபமாக 
சைம$க$4�ய சில dishes பா3$கலா�.  
 

அ�$� "�னால ஒ2 வா3:ைத. 
 

இ�ன-$� ேவைல$� ேபா�� ெப6களானா8� ச;, வ 7��/ உ1ளவ3க1 
எ�றா8� ச;, multi tasking ப6ண�னா/ தா� "�?�. நம$� ெஹ/� 
ப6ற�$காகேவ எ/லா3 வ 7�� கிBச�ல?� ஒ2 appliance உ6�, 

அதா�5க..., ப(ரஷ1 �க1. அைத ந/லா பய�ப�:தி$ெகா6டா/ எ/லா 
சைமய8ேம �*$தா�. 
 

இ த ப�ரஷ3 �$க;/ மாத� ஒ2"ைற அ/ல� ெர6� வார:�$� ஒ2"ைற 
சாத� ைவ$��ேபா� ேமேல ஒ2 பான-/ ெகாKச� �ள-ைய <��� அள� 
ந73வ��� ேமேல ஒ2 த�� ேபா�� <� ைவ:�வ��5க1. சாத� ஆ�� 
ேநர:�$�1 �ள-?� ந�� ெவ �வ���. ம�நா1 வைர அ�ப�ேய ைவ:�வ��� 
,�மா இ2$�� சமய� இ�A� ெகாKச� ந73 வ���, ஒ2 potato masher அ/ல� 
ப2�� கைட?� ம:� அ/ல� கட�1 நம$�: த த இய�ைக 
ம:தான ைக ெகா6� ந�றாக ப�ைச � வ�க�� ைவ:�$ெகா1>5க1. ெர6� 
<\ "ைற ந73 வ��� ந�றாக ச$ைக ம��� இ2$��ப� சா� 
எ�:�$ெகா6டா/ அைத ஒ2 வாணலிய�/ ஒ2 கர6� ந/ெல6ெண* வ��� 
ேபC� ேபால கிளறி ைவ$க��. ஆறிய�� ஒ2 கா�� �காத பா��லி/ ெகா�� 
ப�;�ஜி/ ைவ:தா/ ஒ2 மாத� வைர ெகடா�. நம$� �ழ�� ரச� ெச*?� 
ேபா� ஏ�ெகனேவ ந�றாக ெகாதி:தி2�பதா/ சைம$�� ேநர� �ைற?�.  
 

அேத ேபால சில ெபா� வைகக1, ேத5கா* �2வ/, இKசி N6� வ�#�, த$காள- 
வ�#� ேபா�றைவக1 ,�மா இ2$�� சமய� ெச*� ப�;�ஜி/ Cேடா3 
ப6ண�$ெகா1வ� நம$� அவசர:�$� ைக ெகா�$��. 
 



 

www.penmai.com  404 

 

KASRI66’s @ Chitra’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

பைழய கால� ேபால க; அ���, kerosene stove எ�� இ/லாம/ gas stove தவ�ர, 

microwave, Induction stove, எெல$�;$ ைரC �$க3 எ�� எ/ேலா3 வ 7��8� 
ைவ:தி2$கிேறா�. ெர6� ப3ன3 உ1ள காC அ��� ேபா*, நா8 ப3ன3, அ��� 
with Auto-ignition எ�� நம$� உதவ$4�ய வைகய�ேலேய இ�� எ/லா வ 7�� 
சைமயலைற?� உ1ள�, இதி/ இ�A� சில "�ேன�பா�க1 ெச*� 
ெகா1வதா/ நிைறய ேநர� கிைட$��.  
 

 

சில நா1 ரச� ம��� ெச*யதா� ேநர� இ2 த� எ�றா/ சில அவசர ெபா� 
வைககைள ெச*� சமாள-$கலா�. லKB பா$,$�� இ� ந�றாகேவ இ2$��. 
 

ப9��� ெபா
:  

 

எ5க1 வ 7��/ ெச*?� "ைற இ�. 
அைர க� கடைல�ப2�ைப ெகாKச� 
ந/ெல6ெண* வ��� ந�றாக ெபா� 
நிற:தி/ சிவ$க வ�$க��. ேதைவயான 
மிளகா* அ/ல� மிளைக?� அ/ல� 
ெர6ைட?ேம வ�$க��. உ��, 

ெப25காய� ெபா� ேச3:� அைர க� 
ெபா��$கடைல?ட� (எ6ெண* 
ேச3$�� "�ேப ெபா��கடைலைய dry 

roast ெச*தா/ ைநசாக ெபா�?�) 
மி$சிய�/ அைர$க��. Rடான சாத:தி/ ஒ2 CN� ெந*, ஒ2 CN� 
ந/ெல6ெண* வ��� இ த ெபா�ைய ேபா��� ப�ைச � சா�ப�ட ,ைவயாக 
இ2$��. 
 
Variations: 
 

ப2�ைப வ�:த ப�� ெகாKச� N6��ப�கைள வ�:� அைர:தா/ N6� 
ெபா�, N6�$� பதி/ சீரக� வ�:� ேச3:தா/ சீரக� ெபா�. ம�றைவ 
க�பைன$� ஏ�ப ெச*யலா�. 
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ெகா தம�லி ெபா
:  
 

அைர க�� ெகா:தம/லிைய 
கா�� ந7$கி ஆ* � அலசிய ப�� 
ஒ2 டவலி/ ஆறைவ$க��. 
ெகாKச� ஆறிய�� kitchen tissue 

வ�/ ேபா�� <� 
ைம$ேராேவவ�/ அைர நிமிட� 
High power/ ைவ:� ேப�ப3ஐ 
மா�றி மJ6�� ஒ2 அைர நிமிட� 
எ�பதாக ந�றாக கா?� வைர 
ைவ:� ைம$ேராேவL உ1ேளேய 
ைவ:தி2$க��. 
 

ஒ2 வாணலிய�/ ந/ெல6ெண* வ���, ஒ2 CN� உ>:த�ப2��, ஒ2 CN� 
கடைல�ப2��, ெர6� அ/ல� <\ மிளகா*, ெப25காய� ேபா�� வ�:� 
ைவ$க��. இ த வ�:த சாமா�க>ட� கா* த ெகா:தம/லி இைலகைள?� 
உ�ைப?� ேச3:� மி$சிய�/ ைநசாக� ெபா�$க��.  
 

Rடான சாத:தி/ ெந*?� எ6ைண?� கல � வ��� இ த ெபா�ைய� ேபா�� 
ப�சிறினா3ேபால ப�ைச � அைர <� எ8மிBச�பழ:ைத?� ப�ழி � ெகாKச� 
க��, உ> �, ேவ3கடைல, " தி; வ�:�� ேபா�� சா�ப�டலா�.  
 
Tips:  
 

ெலம� ப�ழிவ� �ள-�� ,ைவ$� ம��மி/லாம/ சாத� �ைழவைத?� த�$�� 
எ�பதா/. ெலம� ேவ6டா� எ�றா/ வ�$�� சாமா�க>ட� ஒ2 ேகாலியள� 
�ள-ைய கர கரெவ�� வ�$க��. இ� மி$சிய�/ blade/ சி$�� எ�பதா/ 
ெலம� ப�ழியBெசா�ேன�. 
 

அ�:ததாக microwaveஇ/ ைவ�ப� ம/லிய�� ப,ைம நிற:ைத அ�ப�ேய த2� 
எ�பதா/. அ� இ/லாதவ3க1 ம/லி:தைழைய வ 7��ேலேய நிழலி/ உல3:தி 
சாமா�கைள வ�:த ப�� அ த R��ேலேய வாணலிய�/ வ�:ெத�$கலா�.  
 

இ� சாத:தி/ ப�ைச � சா�ப�ட ம��மி/லா� தய�3 சாத:�$� 
ெதா��$ெகா1ள�� ஏ�ற�. 
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Variations: 
 

ேமேல ெசா�ன "ைறய�ேலேய ெகா:தம/லி$� பதி/ கறிேவ�ப�ைல 
�தினா எ�� variation try ப6ணலா�. 
 

அ�:� சீ$கிர� ெச*ய$4�ய ஒ2 �ழ�� வைக: 
 

த�காள� ழ��: 
 

அைர கிேலா த$காள-ைய ெபா�யாக ந�$க��. வாணலிய�/ ந/ெல6ெண* 
வ��� க��, மிளகா*, ெப25காய�, கறிேவ�ப�ைல தாள-:� த$காள-கைள?� 
ேபா�� (இ5ேக வ�2�ப "1ளவ3க1 ெவ5காய:ைத?� ந�$கி வத$கலா�) ஒ2 
சி��ைக உ�� ேபா�� வத$க��. சீ$கிர� வத5கிவ���. ேமேல மKச1 M1, 

மிளகா* M1 அ/ல� சா�பா3 ெபா� ேபா�� ஒ2 CN� �ள- ேபC� (அ/ல� 
எ8மிBைசயள� �ள-ைய கைர:� வ�டலா�) ேச3:� ந�� ெகாதி:த�� உ�� 
ேபா�� இற$க��. த$காள- ெதா$ைக வ�ட ந73$க இ2$�� இ�. ெரா�ப 
த6ண�யாக இ2 தா/ ஒ2 CN� cornflourஐ கைர:� வ�ட, ெக��� ப��. மா� 
கைர$க வ�2�ப� இ/லாவ��டா/ ஒ2 கர6� ெவ த �வர�ப2�� ேபாடலா�. 
 

அ��ப�/ ைவ$க$4ட ேநர� கிைடயா� எ�றா/ அவ3க>$� இேதா பBைச 
ேமா3 �ழ��: 
 

ெகாKச� எ6ைணய�/ அைர CN�A$�� �ைறவாக ெவ தய�, ஒ2 CN� 
�வர�ப2��, ப:� மிள�, ஒ2 ப��B க�� ேபா�� வ�:� அ:�ட� ெகாKச� 
ேத5கா* �2வைல?� ெர6� பBைச மிளகாைய?� ேச3:� அைர:� �ள-:த 
ேமா;/ உ��ட� கல$க பBைச ேமா3 �ழ�� ெர�. ேமேல க�� கறிேவ�ப�ைல 
தாள-$க மற$க ேவ6டா�. ெபா�, �ழ��, ரச� பா3:ேதா� ேவகமாக ஒ2 கா* 
recipeைய?� பா3:�வ�டலா�. 
 

stuffed க:தி;$கா* ெபா;ய/ சீ$கிரேம ெச*ய ஒ2 �� ெசா/கிேற�. அவரவ3 
வ 7��/ ெச*?� "ைறய�/ stuffings ெர� ெச*�ெகா6�, க:த;$காைய நாலாக 
ப�ள � ெபா�ைய உ1ேள அைட:� �$க;/ சாத� ைவ$�� ேபா� ேமேல ஒ2 
த��/ இ த ெர� ெச*த க:த;$கா*கைள ைவ:� வ��5க1. �$க3 ெவய�� 
ேபா�� ேநர� வ2�ேபா� �$கைர திற � க:த;$கா*கைள ெவள-ேய 
எ�:�வ��� மJ6�� <� ெவய�� ேபா��வ��5க1. இ த ேநர:�$�1 கா* 
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பதமாக ெவ தி2�பேதா�, stuffings ெவள-ய�/ வராம8� இ2$��. இன- 
வாணலிய�/ எ6ெண* வ��� கா*கைள நிதானமாக வத$கினா/ சீ$கிரேம 
ெர�யா��. இேத technique ஐ பய�ப�:தி potato stuffed capsicumஐ?� �ைர 
ப6ணலா�. 
 

எ/லா� பா3:தாB,, ஒ2 quick பாயச�.. ஒ2 க� பாைல அ��ப�/ ஏ�ற��. �திதாக 
வ�:த சாத:தி/ ெர6� கர6� எ�:� அ:�ட� ஒ2 க� பா/ ேச3:� 
"� தவைர ைநசாக மசி$க��. மசி த சாத:ைத ெகாதி$�� பாலி/ கல � 
எ/லா� ேச3 � ெகாதி:த�� ச3$கைர ேச3:� இற$க��.  
ச3$கைரைய கைடசியாக ேச3�ப� பா/ தி; �வ�டாம/ இ2$க ேவ6�� 
எ�பதா/.  
 

ச3$கைர அள�, எ�:த சாத:�$� "$கா/ ப5� இ2 தா/ திக�டாம/ 
இ2$��. இன- ேமேல ஏல$கா* M1 ேச3:�, ெந*ய�/ " தி;, திராை_ைய 
வ�:�� ேபாடலா�. 
 

Variations:  சாத:�$� பதி/ ப:� நிமிட� ஊறைவ:த அவைல ப�ழி � ேச3$கலா�. 
அவைல மசி$க ேவ6�ய அவசியமி/ைல.  
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Varieties of Tea preparation 

 

நாம அ�:தவ5கள ம;யாைத இ/லாம “ U ” ேபா�� ேபச:தா� 4டா�, ஆனா 
ம;யாைதேயாட வ தவ5க>$� U (Tea) ேபா��: த � ேபசலாேம! ச;, ச;, 

வ�ஷய:�$� வேர�.... 
 

உ5க1ள யா3 யா2$� இ�A� tea ேபா�வ� ெப;ய சவாலா இ2$�? என$� 
நிஜமாேவ U ேபாடறைத� ப:தி எ த ஐ�யா�� இ/லாம/தா� இ2 த� 
தி2மணமான �திதி/...ஆனா இ�ேபா வ�த வ�தமா U recipes இ த thread/ 
ேபாடறைத� ப�றி ஐ�யா இ2$�... 
 

காப�ைய: தவ�ர ேவ� பான� பழ$க� இ/லாத நா� தி2மண� ஆன�ட� U$� 
மாறி�ேட�. எ�ன காரண��A ேக�டா, அ�ேபா� என$� காப�ைய ��$க:தா� 
ெத; த�, ேபாடேவ வரைல எ�பதா/. கணவ2$�� காப� ப��$கா�, ச;, ெர6� 
ேப2ேம U ��B, பழகி�ேபா��A U ேபாடறதா நிைனB, ஒ2 ,�த6ண� பான� 
ேபா�ேவ�. அ��ற� ெவள-ய�/ சா�ப���ேபா�� ந6ப3க1 வ 7��/ 
சாப���ேபா��தா� ெத; த�, நா� ேபா�வ� Uேய இ/ைல எ��. அ�ப� 
பல;ட� ேக�� க��$ெகா6ட U வைககைள?�, அ த U எ ெத த வ�த:தி/ 
சைமய8$� உத�� எ���, சைமயைல: தவ�ர ேவ� உபேயாக� இ2$கா 
எ��� அதி/ ஏதாவ� health benefit இ2$�மா எ��� இ6ேக ெகாPச� ெமா�ைக 
ேபாடலா� எ�� ஐ�யா. 
 

காப� அதிக� ��Bசா ெக�த/5கற மாதி; U அதிக� ��$க$4டா� எ�� யா2� 
ெசா/வ� ேபா/ ெத;யைல. இ�� அதிகமாகிவ��ட pollution, அ,:த$ கா�� 
ேபா�றவ�றா/ ந� உடலி/ ஏ�ப�� free radicals எ�A� வ�ஷ வா?$கைள 
"றிய�$க$ 4�ய flavonoids Uய�/ அதிக� உ1ளதா�. ஆனா� நா� சா�ப(�� 
Zய(� அ2 இ9�மா எ�� சTேதக�தா�. ஏென�றா/, Uைய அதிக� ெகாதி$க 
ைவ�பதா8� அ:�ட� பா/ ேச3�பதனா8� அ த flovonoids அழி �வ��மா�. 
அதனா/ அதிக� ெகாதி$க ைவ$காத black teaேய சிற த�. இெத/லா� அறி�$� 
எ��னா8� நா$�$� �;வதி/ைல. ேசா, நா� U ேபா�� ேவைலைய ம��� 
கவன-�ேபா�.... 
 

ஓ! அ�ப�யா வ�ஷய�? இன-ேம நா� black U$� மாறிடேற� எ�� நிைன�பவ3க1 
இைத� ப�?5க1! 
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Black Tea தயா��� வ(த�: 
 

ஒ2 ட�ள3 U தயா;$க ஒ2 ட�ள3 ந7ைர ,டைவ$க\�. ஆனா ெகாதி$க 
வ�ட$4டா�, ெகாKச� ,�ட�� ஒஉ3 UCN� Uைய (dust U அ/ல� leaf U 
எ�வானா8� ச;தா�) ேபா�� அ��ைப அைண:� அ�ப�ேய <� ைவ?5க1. 
ஒ2 ப:� நிமிட� ஆன�� எ�:� வ�க�� ேலசாக ,டைவ:� ச3$கைர?ட� 
அ/ல� ச3$கைரய��றி ப2கேவ6�ய�தா�. (ச3$கைர ேச3$காவ��டா8� 
அLவள� ேமாசமாய�/ைல ,ைவ...எ�ப� எ� அAபவ�) 
 

இ த black Uய�/ ஒ2 அைர<� எ8மிBச�பழ:ைத� ப�ழி � Rடாகேவா ப�;�ஜி/ 
ைவ:� அ/ல� icecubes உடேனா சா�ப�ட, அ� ஜூC ேபால இ2$��. இத�� 
ச3$கைர அ/ல� ேத� ேச3:தா/தா� ந�றாக இ2$��. 
 

இதி/ ஒ2 medicinal effect� உ6�. சிலசமய� நம$� வய�� கடா"டாெவ�� 
ச:த� ேபா�� பசிய��றி இ2$�� அ/ல� வய����ேபா$� ஏ�ப��. ஒ2 
ேவைள நா� சா�ப��ட உணவ�னா/ இ� ஏ�ப�டெத�� ச ேதக� இ2 தா/ 
Rடாக ெலம� Uைய சா�ப���� பா25க1. வய����ேபா$� ேபான இட� 
ெத;யா�. ைகவச� மா:திைர இ/லாத சமய:தி8� ெவள-h3 ேபான இட:தி/ 
இ�ப� ெதா தர� ஏ�ப�டா8� இ� சமய சKசீவ�யாக இ2$��.  

 

இன�ேம� Zய(� உ�ள வ(த6கைள� பா1�கலா�. 
 

ைல	 Z: 
 

சில2$� ைல�டாக U இ2 தா/தா� ப��$��. அவ3க1 ஒ2 க� ந7;/ ஒ�� 
அ/ல� ஒ�ேறகா/ CN� அள� (Uய�� brand ம��� உ5க1 ,ைவ$� ஏ�ப 
அளைவ மா�றி$ெகா1ளலா�) Uைய� ேபா��$ ெகாதி$கவ��5க1. ந�� ெகாதி$க 
ஆர�ப�:த�� அ��ைப அைண:� ஒ2 <� ேபா�� <� வ��5க1. <�� 
நிமிட� "த/ ஐ � நிமிட5க1 வைர ெபா�:தி2 � ேதைவயான பா8� 
ச3$கைர?� ேச3$கேவ6�ய�தா�. இ� Rடாக இ/ைல எ�� கவைல�பட 
ேவ6டா�. <� ைவ:த ேநர:தி/ பாைல கா*Bசினா/ அ த R� ச;யாகேவ 
இ2$��. 
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Strong Tea: 

 

U எ�றா/ C�ரா5கா 
இ2$க\� எ�� நிைன:தா/ 
அவ3க1 ெர6� க� ந7ைர 
ெர6டைர CN� அ/ல� <\ 
CN� U:M>ட� ெகாதி$க 
வ�ட��. இத�� ஒ2 க� பா/ 
ேதைவ. இ த அள�$� <�� 
க� U கிைட$��. ேதைவ�ப�ட 
அள�$� ஏ�ப இேத proportion/ 
ந72� பா8� எ�$கலா�.  
U ெகாதி$�� ேநர:தி��1 பாைல ேவெறா2 பா:திர:தி/ நிதானமாக கா*Bச��. 
கா*Bசின பாலி/ ஒ2 கர6� ேபா�� ெபா5காதப�$� கிளறி$ெகா6ேட 
இ2$க��. இதி/ ேதைவயான ச3$கைர ேச3:� ந�றாக Pைரவர ஆ:த 
ேவ6��. இ த Pைர:த பாலி/ வ�க��ன U decoctionஐ$ கல தா/ C�ரா5கான 
U தயா3. 
 
Flavoured Tea: 

இ�வைர �ைள� U ேபா�டைத� பா3:தாB,. இன- flavour உட� U ேபாடலா�. 
 

/� Z: 
 

ந7;/ ேபா�ட U M1 ெகாதி:த�� ஒ2 க��$� கா/ "த/ அைர CN� ,$�� 
ெபா� அ/ல� ஒ2 சிறிய ,$�:�6ைட ந,$கி� ேபாட��. இ��� ேச3 � 
ந�� ெகாதி:த�� வ�க�ட��. தன-யாக கா*Bசி ச3$கைர ேச3:� ந�றாக 
ஆ�றிய பாைல$ கல$க��. ,$� U தயா3. 
இ� கார சாரமாக இ2$��. ஜ7ரண:�$� உத�� U இ�. 
 

இPசி Z: 
 

ேமேல ெசா�ன "ைற�ப� U:M1 ேச3:த ந73 ெகாதி$�� ேபா� �2வ�ன 
இKசிைய (அ/ல� ஒ2 �6� இKசிைய அ�ப�ேய ந,$கி?� ேச3$கலா�) 
ேச3:� ெகாதி:த�� வ�க�� பாைல கல தா/ இKசி U ெர�. இ� சள- 
ஜலேதாஷ:�$� ந/ல�. 
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2ளசி Z: 
 

U ெகாதி$��ேபா� ஒ2 ப:� பதிைன � �ளசி இைலகைள ேச3:� தயா;�ப� 
�ளசி U. சில3 இKசி Uய�ேலேய �ளசி இைலகைள ேச3�பா3க1. தன-யாக 
வாசைன ெத;யா�. இ��� ஜலேதாஷ� வராம/ த�$��. 
 

ேரா% Z: 
 

வ 7��/ சில சமய� நிைறய ேராஜா$க1 மJதி இ2$��. ப�ன 73 ேராஜா$க1 ெபC� 
இத��. அ�ேபா� அ த இத�கைள ம��� நிழலி/ காய ைவ:� 
எ�:�$ெகா6டா/ U decoction ெகாதி$�� ேபா� ஒ2 ப�� இத�கைள ேச3:� 
உடேன வ�க�ட��. மணமான ேராஜா U தயா3.  
 

சா�ேல	 Z அ�ல2 ேகாேகா Z: 
 

U decoction ெகாதி$��ேபா� ஒ2 க� அள�$� காேல கா/ UCN� ேகாேகா 
ப�ட3 ேச3:தா/ 2சியான ேகாேகா U ெர�. �ழ ைதக1 "த/ ெப;யவ3 வைர 
வ�2��� U இ�. 
 

ெலம� Z: 
 

ேமேல ெசா�ன மாதி;தா�. U decoction ம��� தயா;:�$ெகா6டா/ ேபா��. 
பா/ ேவ6டா�. அதி/ அைர <� ெலம� ஜூைச ேச3:� ந�றாக ஆ�றி, சிறி� 
ஐC cubes ேச3:தா/ வய�� உ��ச� ந75�வேதா� ேகாைட கால:�$� ஏ�ற 
�ள-3பான"� கிைட$��. 
 

மலா. ஏல�கா. Z: 
 

U ெகாதி$��ேபா� நா8 அ/ல� ஏல$கா* ேதாலிகைள ம��ேமா அ/ல� 
ஏல$கா* ெபா�ையேயா ேச3$க\�. இத�� பாைல ,6ட$காயBசேவ6�ய� 
அவசிய�. ச3$கைர?� சிறி� M$கலா* இ2 தா/ ந/ல�. U$கள-� ராஜா இ� 
எ�� ெசா/லலா�. 
 

மசாலா Z: 
 

இைத வ�2�பாம/ யா2� இ2$க "�யா�. U decoction ெகாதி$��ேபா� மசாலா 
Mைள ேச3:� வ�க�� கா*Bசின பா8ட� கல$க\�. U மசாலா ெர�ேம� ஆக 
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கைடகள-/ கிைட$கி�ற�. அ� ெபா�யாக�� கிைட$��, syrup ேபால�� 
கிைட$��. வ 7��ேலேய தயா3 ெச*� ெகா1வ� மசாலா மண:ைத freshஆக ெபற 
உத��. பல3 பல வ�த5கள-/ ெச*கிறா3க1 இ த மசாலாைவ. என$�: ெத; த 
சில வைக சா. மசாலா$கைள ெசா/கிேற�. 
 

1. ,$� ஒ2 �6�, இ2ப� மிள�, கா/ ஜாதி$கா*, ஐ � ஏல$கா*, ெர6� 
லவ5க�, ஒ2 �6� ஜாதிப:தி; எ�:� வாணலிய�/ ேலசாக வ�:� 
ெபா�:�$ெகா6டா/ U ேபா��ேபா� அதி/ கா/ CN� மசாலா ெபா� 
ேச3$கலா�. 
 

2. இர6டாவ� "ைற: இத�� ப:� க2�� ஏல$கா*(Black Cardamom, (இ� சாதா 
ஏல$காைய வ�ட ச�ேற ெப;தாக இ2$�� கல2� டா3$ �ெரௗன-/ இ2$��) , 

ஒ2 �6� ப�ைட, ப:� அ/ல� பன-ெர6� லவ5க�, பதிைன � மிள�, ஒ2 
CN� ,$��ெபா� ேச3:� மி$சிய�/ அைர$க\�. கா�� �காத பா��லி/ 
ைவ:�$ெகா6டா/ U ேபா��ேபா� ப�ெரZ மசாலா ேபால ேச3$கலா�. Black 

cardamom கிைட$காத ேபா� சாதா ஏல$கா* அள� �ைற:� ேச3$க��. 
 

ெலம� கிராC எ�ற herb இ2 தா/ அதி/ Sharbathi Chai தயா;$கலா�. இ� 
ஆேரா$கிய:�$� ந/ல� எ�பேதா� it can be a substitute for aerated drinks… 

 
Sharbathi chai: 
 

"தலி/ U சிர� தயா3 ெச*� ெகா1ள ேவ6��. Lemon Grass எ�ற <லிைக ெப;ய 
Departmental Stores/ கிைட$��. அைத வா5கி சி� �6�களாக க� ெச*� 
ைவ:�$ெகா6டா/ syrup தயா3 ெச*� ெகா1ள வசதியாக இ2$��. இ� 
கிைட$காவ��டா8� பரவாய�/ைல, ெலம� ஜூைச அதிக�ப�:தி$ெகா1ளலா�. 
 
Tea syrup: 
 

ஒ6ேணகா/ க� ( ,மா3 250gms) ச3$கைரைய எ�:�$ெகா1ள��. அ:�ட� ஒ2 
க� (200ml) ந7ைர ேச3:� அதி/ ஆ� ேடப�1CN� chopped lemon grass� ேச3:� 
இைலகைள (இத�� �ைள� leaf U ெபC�) ேச3:� உடேன அ��ைப அைண:� 
<� ைவ$க��. ,மா3 கா/ மண� ேநர� அ/ல� இ2ப� நிமிட5க1 கழி:� இ த 
கலைவய�/ ெர6� ேடப�1CN� (30ml) ெலம� ஜூC ேச3:� ந�றாக 
ஆறவ�ட��. இ�தா� basic சிர�. இைத ைவ:�தா� நா� sharbathi chai 

தயா;$க�ேபாகிேறா�. 
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ஒ2 உயரமான கிளாC எ�:� அதி/ ெர6� ேடப�1CN� U சிர� ேச3:� 
ேமேல ெர6� UCN� ெலம� ஜூC ேச3:� அத� ேமேல ெர6� UCN� 
ேதA� கல � மJதி கிளாC "#$க ஐC cubes ெகாKசேம ெகாKச� icewater, 

ேச3:� ெர6� �தினா இைலைய?� ஒ2 slice ெலம� ஐ?� ேமேல மித$க 
வ��ேடா வ�ள-�ப�/ ெசா2கிேயா serve ப6ண�னா/ sharbathi chai ெர�. 
 

எ/லா� பா3:தாB,, இன- ெச�ப2:தி Nைவ வ��வாேன�... அைத?� 
பா3:�வ�டலா�.  
 

ெச�ப9 தி Z: 

வ 7��/ உபேயாகி:த Nைவ காய ைவ:� (இத�கைள ம��� ,:தமாக எ�:� 
ைவ:�$ெகா6டா/ ேபா��) U ேபா��ேபா� decoction ேச3:� ெகாதி$க ைவ:� 
��$க ேவ6�ய�தா�. பா/ ேச3�ப�� ேச3$காத�� உ5க1 இZட�. இ� 
இதய:�$� வ8 ேச3$��. எைத?� தா5�� இதய� உைடயவ3களாக உ5கைள 
ஆ$கிவ���. 
 

இ��� தவ�ர எ5க1 ஊ;/ chrysanthemum U ம��� ஜாCமி� U எ�ெற/லா� 
கிைட$��. என$� சகி$கா� எ�பதா/ அைத� ப�றி ெத; � ெகா1ள 
"யலவ�/ைல. 
 

U ,ைவயாக அைமய சில ��C: 
 

1. எ�ேபா�� ச3$கைர ேச3:� ந�� Pைரவர ஆ�றிய பாலி/ U decoctionஐ 
ேச3:தா/ U ந/ல நிற:�ட� கிைட$�� எ�பேதா� ந73:�� ேபாகா�. 
2. பா/ கா*Bசி Rடாக இ2$��ேபா� ச3$கைர and decoction ஐ ேச3$க\�. மாறாக 
பா/ ஆறிய�� கல�ப� ச; வரா�. 
3. ஏ�கனேவ கா*Bசின பா/தா� இ2$� எ�றா/ அைத �� பாலி/ கல த 
Uைய� ேபால உ2மா�ற ஒ2 வழி இ2$�. 2/3 cup ந7;/ "தலி/ ச3$கைர ேச3:� 
அ� கைர த�� ேதைவயான U:M1 ேச3:� ெகாதி:த�� 1/3க� பா/ வ��� ஒ2 
நிமிட� ெகாதி$கவ��� வ�க��னா/ ��பாலி/ ேபா�ட U ேபாலேவ இ2$��. 
4. U:M1 ஒ2 க��$� எLவள� ேதைவ எ�� எ�ப� ெத; � ெகா1வ�? ஒ2 
க� ந73 எ�:�$ெகா6ேடா� எ�றா/ ஒY UCN� U:M1 ேபா�� ேமேல அைர 
CN� U:M1 ேச3$க��.  
5. U சிறி� கச�� ,ைவ?ட� ேவ6�ய�2 தா/ கா/ CN� U அதிக� 
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ேச3$க��. ெகாதி$கவ��வ�� ெர6� நிமிட� அதிக� ெகாதி$க வ�டA�. 
6. வ 7��/ த7பாவள- ேலகிய� தயா;$க உபேயாகி$�� ெபா� இ2 தா/ அைத 
Uய�/ ேபா�� சா�ப�ட, சள- இ2ம/ ந75��. samahan எ�� கைடகள-/ கிைட$�� 
ெஹ3ப/ ப�டைர?� Uய�/ ேபா�� ��$கலா�. 
 

BOP (Broken Orange Pikoe) எ�ற variety U இைல ந/ல ,ைவதர$4�ய�. ஒ2 "ைற 
நா5க1 <ணா3 ேபாய�2 தேபா� த5கி இ2 த Guest House� caretaker அ2ைமயாக 
U ேபா��:த தா3. அவ;ட� ேக�� அ த U இைலகைள வா5கிவ ேத�. இ� 
Dilmah எ�ற சிேலா� Uய�/ வ2கிற�. இ தியாவ�/ எ த ப�ரா6�/ கிைட$�� 
எ�� ெத;யவ�/ைல. <ணா;/ கிைட:த�.... 
 
 

ேமேல ெசா�ன எ/லாவ�ைற?� வ�ட ,லபமான��, அவசர:�$� உத�வ�� 
பா�ேப U எ�ற U தா�. Bachelors$� உபேயாக�ப�� இ�. 
 

பா�ேப Z: 
 

ேதைவயான பா/, ந73, ச3$கைர, U ெபா� ேச3:� ந�றாக ெபா5��வைர கல$கி 
வ�க��னா/ ேபா��. U ெர�. 
 

அ�:� எ5க1 ஊ;8� மேலசியாவ�8� கிைட$�� Teh Tarik எ�ப� ேபா�வ� 
எ�� பா3$கலா�.  
 
Teh Tarik: 
 
 

இ5ேக பா/ கா*B,வ� எ�ற concept இ/ைல எ�� நிைன$கிேற�. Tetra pack/ 
பா/ கிைட�பதா/ அைத அ�ப�ேய ��$கிறா3க1. அதனா/ U ேபாட பா/ 
ேச3�ப� எ�றா/ evaporated milk எ�� ��ன-/ கிைட�பைத:தா� 
உபேயாகி$கிறா3க1 எ�� ஒ2 friend <ல� ேக1வ��ப�ேட�. ஆனா/ இ த Teh 

Tarik எ�பதி/ பா/ உ6�, அ��� பா/ ேகாவா ேபால தி$ ஆக�� 
வாசைனயாக�� இ2$��. அ� எதனா/ எ�றா/ இதி/ பா8$� பதி/ 
உபேயாகமாவ� condensed milk எ�பதா/. 
 

இைத� ேபா�வ�� ெரா�ப ,லப�. U decoction ஐ prepare ெச*�ெகா1ள��. இதி/ 
flavour எ��� ேவ6டா�. �ைள� U உபேயாகி:� ந/ல Rடாக தி$காக 
இ2$கேவ6��. இ�ெனா2 அ��ப�/ ெபா5க�ெபா5க ெவ ந73 
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ெகாதி$கேவ6��. இன- ஒ2 ம$கி/ U decoction ஐ எ�:�$ெகா6� அதி/ ஒ�� 
அ/ல� ெர6� CN� மி/$ெம*�/Condensed Milk ேச3:� ெகாதிந7ைர மJதி ம$(mug) 

நிைறய எ�:� ந�றாக Pைர வர ஆ�றேவ6��. ம�ப� ,ட ைவ$க$4டா�, 

,டைவ�ப� அத� tasteஐ மா�றிவ���. (கைடய�/ எ�றா/ ஒ2 ப$க� tea brew 

ஆகி$ெகா6ேட இ2$��, ெவ ந72� machine/ ப:தி$க ப:தி$க இ2$��. அதனா/ 
R� அ�ப�ேய இ2$��) 
அLவள�தா�! Teh Tarik is Ready! 

 

  

 

ேமேல பட:தி/ உ1ள� Teh Tarik, ந�றாக ெத;யேவ6�� எ�பதா/ சி�ன 
கிளாC ட�ள3/ எ�:�1ேள�... 
teh எ�றா/ U எ�� ெபா21. Tarik எ�றா/ ந�றாக ஆ��வ� எ�� ெபா21. ந� 
ஊ;/ ஜ�பமாக ெசா/லி$ெகா1ளலா� நம$�� வ�ஷய� ெத;?� எ��. 
ச3$கைர ேச3$கேவ6டா�. ஒ2 tea mug நிைறய ��:தா/ பசிய��றி ,�,��பாக 
ேவைல பா3$கலா�. ெச*� பா25கேள�, ேதாழிகேள! 
 

Chai Macchiato (சா. ம�யாேடா):  
 

இ�ப� ெவள-ய�/ ேபா* யா2� ேக��வ�டாத73க1! ேப3 எ/லா� ெசாTத 
சர�. Macchiato means “stained” in Italian. It’s a way of mixing. Starbucks ேபா�ற கைடகள-/ 
cafe macchiato பா3:தி2�பX3க1. அேத ேபால Uய�/ �ைர ப6ண�� பா3:த�, 

ந�றாகேவ இ2$கிற�.  
"தலி/ U decoctionஐ தயா3 ெச*� ெகாKச� ஆறவ��5க1. இத�� �ைள� U 
ெபC�. flavour எ��� ேவ6டா�. இன- கல$�� "ைறய�/தா� உ1ள� வ�ஷய�. 
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ஒ2 உயரமான U glassஐ 
எ�:�$ெகா1>5க1. அதி/ 
"தலி/ ெர6� அ/ல� <�� 
UCN� condensed milk ஐ ேச25க1. 
ேமேல அைர glass$�� ெகாKச� 
ேமேல வ2�ப� low fat milk ஐ 
ஊ��5க1. கல �வ�டேவ6டா�. 
அத� அ த த ேலய;/ 
இ2$க\�. அத� ேமேல 
கி�ட:த�ட கிளாC "#�� 
வ2�ப� ஐC cubes ேபா�5க1. 
இன- U decoction ஐ ice cubes ந�ேவ 
நிதானமாக வ�ட, அ� அ�ப�ேய 
ஊ�2வ� கீேழ இற5��. ெவ6ைமயான பாைல stain/கைற�ப�:தி$ெகா6�... இ� 
பா3$க ந�றாக இ2$��. இ�தா� Chai Macchiato!  

 

க6ணா/ பா3:� ேகமராைவ?� பா3$க ைவ:�வ��� ஒ2 straw ெகா6� 
கல$கி$ ��:தா/ தா� எ/லா� மி$C ஆகி ஐC U ேபால இ2$��.  
பட:தி/ பா3$கலா� chai macchiato ைவ. 
 
Thai Iced Tea: 
 
This is exact opposite of Chai Macchiato!  
 

இத�� Uைய ெலம� கிராC அ/ல� இKசி எ�� ஏேதா ஒ�ைற crush 

ப6ண��ேபா�� tea decoction brew ப6ண�$ெகா1>5க1. அதி/ crushed ice cubes 

ேச3:� (ேமேல ெசா�னப� condensed milk உபேயாக�ப�:த வ�2�பாவ��டா/ 
ச3$கைர ேச3:�) ந�றாக shake ப6ண�$ெகா1>5க1. 
இ த decoction இ�ேபா� crushed ice இ2�பதா/ �ள-3 தி2$��. உயரமான கிளாC 
எ�:� அதி/ பாதிவைர இ த decoctionஐ வ��� ேமேல ice cubes "$கா/ கிளாC 
வைர வ2�ப� ேபா��, அத�$�� ேமேல skimmed/(low fat) milk+ condensed milk ேபா�� 
serve ப6ண��.  
இ��� க6ணா/ பா3:� ரசி:�வ��� கல$கி ��$க ேவ6�ய�தா�. 
(ஒ2 சி�ன வ�ஷய�: ேமேல ெசா�ன Macchiatto and Thai Teaய�/ ice cubes ஐ "தலி/ 
ேபா��வ�டாத73க1. ெசா�ன ஆ3ட;/ ேபா�டா/தா� ice மித$��. இ/லாவ��டா/ 
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எ/லா� sink ஆகி ஒேர மாதி; ஆகிவ���.) 
 

எ�ப�� ேபால ேபாC� ெரா�ப ெப;தாகி$ெகா6ேட ேபாகிற�. இன- U ய�/ ேவ� 
எ�ென�ன ப� உ6� எ�� ஒ2 quick look! 

 

1. U decoction ஐ �ள-ர ைவ:� ஒ2 பKைச அதி/ நைன:� க6க1 ேமேல 
ைவ:தா/ ேசா3வைட த க6க1 ெபாலி� ெப��. ேவைல$�� ேபா* வ த ப�� 
ஏதாவ� function$� ேபாவதாய�2 தா/ க6கள-� ேசா3� ெத;யாம/ இ2$க 
இைத �ைர ெச*யலா�. 
2. அ�:�, used U bags ஐ toilet bowl/ ஒ2 ப:� நிமிட� ேபா�� ப�ற� flush ெச*தா/ 
spotlessஆக இ2$�� எ�கிறா3க1. 
3. ப1ள-ெச/8� ப�1ைளக1 leather shoe ேபா��ேபா� ேவ3ைவயா/ நா�ற� 
ஏ�ப��. அத�� உபேயாகி$காத U bagஐ shoeவ�� உ1ேள ைவ:� இ25க1. 
இைத weekend/ ெச*தா/ ேவ3ைவயா/ shoeவ�/ இ2 � வ2� �3நா�ற� 
அக8�. 
4. Tea bagஓ, U:Mேளா use ப6ண�யைவகைள Mர எ;யாம/ ெச�ய�/ ேபா�டா/ 
இய�ைக உர�. 
5. chemical அ/ல� artificial flavour இ/லாத organic U இைலக1 கிைட:தா/ அைத 
decoction brew ெச*� தைலய�/ தடவ� வர இய�ைக hair dye ஆ�மா�. 
6. ச�னா சா� எ�ற பாC��� item ெச*ய, காNலி ச�னா உபேயாகி�ேபா�. அைத 
ேவக வ���ேபா� ெர6� U bags ஐ 4ட ேபா�� ேவக வ��டா/ கல3 
மா�வேதா�, பா3ைவ$�� நா$�$�� �� வ�2 தாக அைம?�. 
7. கைடசியாக cake, cookies ேபா�றவ�றி/ U flavour ேபா�� ெச*த�6டா? 

இ/ைலெய�றா/ இைத �ைர ப6ணலாேம? ேக$ ெச*ய சில recipes பா/, ந73 
ேபா�றவ�ைற ெசா/8�. பா8$� பதி/ C�ேரா5 U ேச3$கலா�. பா/ இ/லாத 
recipe எ�றா/ தி$காக ேபா�ட U decoction ேச3$கலா�. (மசாலா U ேபா�டா/ ,ைவ 
அபார�.) சில recipeக>$� பா8� ேவ6டா� ந72� ேவ6டா�. அ�ேபா� 
ெவ6ைணய�/ U leafs தாராளமாக ேபா�� ந�� கல3 இற5��வைர கா*Bசி 
(அத�காக ெந*யாக ஆகிவ�ட$4டா�) வ�க�� மJ6�� ப�;�ஜி/ ைவ:� 
ெக��யாக ஆ$கி உபேயாகி$கலா�. இ�ப� ெச*வதி/ அைர க� ெவ6ைண 
ேவ6�ய இட:தி/ "$கா/ க� ெவ6ைணைய உ2$கி மJ6�� 
�ள-3�ப�:தினா/ அைர க� அள� கிைட$��. 

 

எ6ேக கிள�ப(	Z6க? Z ேபாட தாேன? 
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Bread Pasta Stir Fry - �ெர	 பா%தா %
1 ஃ�ைர 
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இத�� எ�ன ெபய3 ைவ$கலா�A ெத;யைல... 
நா� ெவள-ேய ேபாய�2 த சமய� எ� மக1க1 த5க>$� ப�ர� சா�ப�ட� 
ப��$காம/ அேத சமய� ப�ர� ைவ:� ��சாக தா5கேள எேதா 
சைம:�$ெகா1ளேவ6�� எ�� வ�2�ப� �ைர ெச*த �Z இ�.  
 

வ 7��$� தி2�ப� வ த�� எ�ன சா�ப�U5க�A ேக�டா/..... 
It had cheese in it,  
But it was not baked. 
The dish had elbows,  
But it couldn’t bend 
Can you guess what it is? 
 

எ�� �தி3 (riddle) ேபால ெசா�னேதா� என$�� சா�ப�ட ெச*� த தா3க1. அ� 
சா�ப�ட�� ந�றாக இ2 த� எ�பதா/ அைத இ5ேக ெசா/கிேற�.... 
 

ேதைவயான ெபா21க1:  
 
Sandwich Bread or whole meal Bread - 4 slices 
One large tomato - deseeded and cut into small pieces 

Marinated Paneer(cottage cheese) - about a quarter cup; 

Half cup cooked pasta ( we used elbows); 

Chilli paste (home made or store bought) 

Finely chopped coriander leaves for garnishing; 
 

ஒ2 ப:� அ/ல� பதிைன � பன 73 �6ட5கைள ெமலிய �6ட5களாக க� 
ெச*� ைவ$க��. ( chicklets ேபா/ thickness) 

ஒ2 CN� தய�;/ ெகாKச� தன-யா ெபா�, ெகாKச� உ��, ெகாKச� கார ெபா� 
ேபா�� கல$கி பன 73 �6�கைள அதி/ �ர�� அைர மண� ேநர� freeze ெச*வேத 
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marinating paneer ஆ��. இ� freezer/ இ2�பத��1 அ�:த சாமா�கைள தயா3 
ெச*� ெகா1ளலா�. 
சா6�வ�B ப�ர� அ/ல� whole meal bread (இ5ேக use ெச*த� wholemeal bread தா�)ஐ 
சி�ன சி�ன �6�களாக க� ெச*� ைவ$க��. ( ஓர5க1 ந7$கேவ6�ய 
அவசிய� இ/ைல) 
Elbows அ/ல� ஏதாவ� ஒ2 வைக pasta ைவ உ�� ேபா�ட ெகாதிந7;/ ேபா�� �$ 
ஆன�� வ�க�� ைவ$க��. இ� கைடசியாக ெச*� ெகா6டா/ ச;யாக 
இ2$��. ("தலிேலேய ெச*� ைவ:�வ��டா/ ர�ப3 ேபால ஆ��) 
த$காள-ைய �6�களாக ெச*�ெகா1ள��. 
 

இவ�ைற தயா3 ெச*?� "� சி/லி sauce ெச*� ெகா1ள��. நா8 சிவ�� 
மிளகாைய ெகாKச� வ�ன-க3 ம��� உ��ட� ைமய அைர$க��. ேவ� எ��� 
ெச*ய ேதைவய�/ைல. 
பன 73 ந�றாக மசாலா ஒ�� marinate ஆகிய�2$�� இ�ேபா�. இன- 
எ/லாவ�ைற?� எ�ப� �$ ெச*� ேச3�ப� எ�ப�தா� வ�ஷய�. 
ஒ2 nonstick flat bottomed pan / ெர6� ேடப�1 CN� எ6ெண* ஊ�றி பன 73 
�6ட5கைள ப$க� ப$கமாக ைவ:� ச�ேற ெபாறி:த மாதி; ெச*� தன-ேய 
எ�$க��. 
அேத எ6ெணய�/ த$காள- �6�கைள ேபா�� Rடாக இ2�பதா/ சீ$கிர� 
த$காள- fry ஆன� ேபால ெத;?�. உடேனேய ப�ர� pieces ேச3:� மJ6�� டாC 
ெச*ய��. அ�:� cooked pasta ேபா�� டாC ெச*� ெகாKச� உ�� ம��� 
ெச*� ைவ:த chilli paste / அைர CN� ேபா�� ( அத�� ேம/ கார� �ழ ைதக1 
தா5கமா�டா3க1..) ேபா�� ேமலாக ஒ2 wooden spork ைவ:� கிளறி ஒ2 த��/ 
ெகா�� ேமேல ெபாறி:த பன 73 �6�க1 ம��� ெகா:தம/லி தைழகளா/ 
அல5க;:� Rடாக சா�ப�ட ேவ6�ய�தா�. ;Bசான chat இ�.  
 
 

பட5கள-/ கைடசியாக இ2�ப� fried பன 73... <�றாவ� நாலாவ� பட5க1 
ingredients "த/ இர6�� அவ3க1 என$� ெச*� த தைவ.... 
 

அவ5க ெசா�னைத அ�ப�ேய இ5கிcZல?� த தி2$ேக�.... 
 
Begin by preparing the marinade for the paneer. ---- Now set this aside for marinating in the fridge for 30 
minutes. 
Meanwhile, begin prepping in the last ten minutes. Cut four bread slices into bite sized pieces and set 
aside.  
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Dice one large de-seeded tomato and some fresh coriander (for garnish). Heat oil in a pan and add 
the marinated paneer to it and fry until they turn golden brown. 
Add the chilli paste to the pan and sauté the tomatoes in it till the raw smell goes.  
Now quickly add the bread pieces followed by the fried paneer.  
Lastly throw in the pasta and quickly toss the mix together and serve hot. Garnish the plate 
with finely chopped coriander leaves. 
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Adhirasam -அதிரச� எ�ன அதிசய�? 

 

அதிரச:�$� மாைவ வ 7��ேலேய அைர$கலா�. நா8 க� பBச;சிைய ந�றாக 
கைள � ஒ2 வ�த��ய�/ த6ண 7ைர வ�ய வ�ட��. வ� த அ;சிைய ஒ2 
ெக��யான டவலி/ பர:தி ெகாKச� ஆறவ�ட��. ேலசாக அ;சி ஈரமாக 
இ2$��ேபாேத மி$சிய�/ ேபா�� அைர$க\�. ப�ற� ச/லைடய�/ சலி:�, 

மJ6�� அைர:� சலி:� எ�� ெகாKச� Long Process தா�. மிஷின-/ த � 
அைர�பதானா/ ந�றாக காயைவ:� தர\�. இ/ைலெய�றா/ ேசமியா 
ேபாலாகிவ��� எ�� ேக1வ��ப�ேட�. 
 

நா� மா� அைர�ப� வ 7��ேலேய தா�. மா� ெகாKச� நறநறெவ�� 
இ2 தா8� பரவாய�/ைல. இ த மா� ெவ1ைள ெவேளெர�� இ2$��. மா� 
உ1ள அள�$� "$கா/ ப5� ெவ/ல� ேதைவ. பா� ெவ/லமாய�2 தா/ 
ந/ல�. ெபா�யாக ந�$கிய ெவ/ல� நா8 க� மா�$� <\ க� ேவ6��. 
மா� ஈர மா� எ�பதா/ ைல� ஆக இ2$��. ேசா, அள$��ேபா� க�ைப த�� 
த�� மாைவ அள$க��.  
 

அ�:� பா� ைவ$க\�. பா� இள� பாகாக இ2$க ேவ6�ய� அவசிய�. இள� 
பா� எ�றா/ பாைக ஒ2 க� ந7;/ வ��ட�� ைகயா/ எ�:தா/ ெதா*?�. 
"தலி/ ெவ/ல:தி/ ந73 ேச3:� கைர த�� வ�க�� ��ைப ம6ைண 
ந7$க\�. ப�ற� மJ6�� அ��ப�ேல�றி கா*Bச பா� வர:ெதாட5��. இள� பா� 
வ த�� ெர6� <�� கர6� பாைக தன-யாக எ�:� ைவ:�வ�ட��. 
ஏென�றா/ இ த அள� ெவ/ல�பா�$� சில சமய� மா� ப:தாம/ ேபா*வ���. 
மJ6�� அ;சி கைள � உண3:தி எ�� ெப;ய process இ2�பதா/ பாைக 
ெகாKச� எ�:� ைவ:�வ��டா/ மாைவ அ�ஜC� ப6ண ச;யாக இ2$��.  
 

பாைக இற$கி ைவ:� அ� ெகா1>�வைர மாைவ ெகா�� நிதானமாக கல$க��. 
பா�� மா�� ேச3 த கலைவ ெகாKச� தள3:தியாக இ2 தா8� ச;. 
ஏென�றா/ ம�நா1தா� அதிரச� ெச*ய "�?�. ம�நா1 பா3$��ேபா� மா� 
ச;யான பத:�$� வ �வ���. இ�ப� கல � ைவ:த மாைவ ேமேல ெர6� 
CN� ெந* வ��� ந�� ப�ைச � ைவ$க��. ஒ2 எவ3சி/வ3 ட�பாவ�/ 
அ#:தமாக <� ைவ$க��.  
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ம�நா1 மாைவ எ�:� அதி/ ஏல$கா* ெபா� ெகாKச�, ெர6� CN� 
ெவ1ைள எ1 ேச3:� மJ6�� ப�ைசய��. இன- அதிரச:ைத த��� ெபா;$க 
ேவ6�ய�தா�.  
 

ப�ைச த மாைவ பட:தி/ காணலா�. 
 

ஒ2 வாைழய�ைல அ/ல� பாலித7� ஷ7��/ எ6ெண* 
தடவ�$ெகா6� ைகய�8� எ6ெண* தடவ�$ெகா6� 
ஒ2 ெலம� ைசC மா� உ26ைடைய 
எ�:�$ெகா6� ஷ7��/ ைவ:� ெமலிதாக த�ட��.  
 

பா3$க பட�... 

எ6ெண* வாணலிய�/ ந�� கா* த�� அ��ைப 
சி�மி/ ைவ:�வ��� ஒLெவா�றாக ெபாறி:� 
எ�$க\�. ஏ� இ�ப� ெசா/கிேற� எ�றா/ 
எ6ெண* ந�றாக கா* � அ���� ெப;தாக இ2 தா/ 
அதிரச� ேமேல ேகா/ட� கல;/ அழகாக இ2$��. 
உ1ேள ேவகாம/ மா� ந�ைம பா3:� சி;$��. 
இெத/லா� அAபவ:தி/ ெத; � ெகா6டைவ.  
 

நிதானமாக ெபா;:த அதிரச:ைத ஒ2 ேதாைச தி2�ப� ஒ2 ஓ�ைட கர6� 
அதாவ� ஜ/லி$கர6� ெர6�$�� ந�வ�/ ைவ:� அ#:த அதிக�ப� 
எ6ெண* வ�யா��. அைத ஒ2 த��/ சா*:� ைவ:�வ��டா/ ஆ��. ஆறிய 
ப�� ஒ2 ட�பாவ�/ அ�$கி ைவ:�வ�ட��.  
 

ெர6� கர6�க1 ந�ேவ மா�ட�ேபா�� 
அதிரச5க1: 
 
   

 

"த/ நா1 soft ஆக இ2 தா8� ம�நா1 ச;யான 
பத:தி/ இ2$��.  
 

ெவ/ல:ைத பா� வ2�வைர வ���வ��டா/ அதிரச� க/ ேபாலாகிவ���. இ த 
காெம�?� நா� ெச*தி2$கிேற�.  
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அ�ேற மா�� அைர:� அ�ேற ெச*�� சா�ப�டேவ6�� எ�றா/ பா� இள� 
பாகாக வ த�ட� மாைவ$ெகா�� கல � ஆறவ�ட��. மா� ெகாKச� அதிக� 
ேச3:� ெக��யாக ப�ைச � ந�றாக ஆறிய�� ஒேரெயா2 CN� தய�3 ேச3:�� 
ப�ைச � உடேன அதிரச� ெச*யலா�. இ� soft ஆக இ2$��. சில சமய� shape 

ச;யாக வரா�. ஆனா/ ,ைவய�/ இ� ெபC�.  
 

இன- ;ச/�ைட பட:தி/ பா3$கலா�. 

   

 

இைத கைடய�/ கிைட$�� மாவ�/ ெச*� பா3$க ஆைச. அத�� இ�A� ேநர� 
வரவ�/ைல. 
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Somaas – ேசாமா% 

 

இ� ஒ2 இன-��. ெகாKச� ெமன$ெக�டா/ நிைறய ெச*த� ேபால அளவ�/ 
கண�சமாக கிைட$��. வ 7��/ உ1ள ெபா2�கேள ேபா��.  
 

"தலி/ ேம/ மா� தயா;�ேபா�. 
 

ெம/லிய ரைவ அ/ல� சிேரா�� ரைவ இத�� ெபC�. ஒ2 க� ரைவ எ�றா/ 
ஒேரெயா2 ேடப�1CN� ைமதா ேச3:� உ�� ஒ2 ப��B ேபா�� கல$க��. 
இ:�ட� ஒ2 ேடப�1CN� ெந*?� வ��� ந�றாக ப�சிறி$ெகா1ள��. ைக 
ெபா�$�� R��/ (Lukewarm) ந73 எ�:� ெகாKச� ெகாKசமாக ெதள-:� ெதள-:� 
N;$� மா� ப�ைசவ� ேபால ெக��யாக ப�ைசய��.  
 

மா� soft ஆக வர நா� வ 7��/ spices ெபா� ெச*ய ைவ:தி2$�� ��� 
அ�மி$க/லி/ ஒ2 "ைற ந�றாக மாைவ அ#:தி� ப�ைசயலா�. இ�ப� 
ப�ைச த மாைவ ஒ2 ஈர:�ண�ய�/ ,�றி ெர6� மண� ேநரமாவ� ைவ$க\�. 
இ த மா� பதமாக ப�ைச தா/ உ1ேள ைவ$�� Nரண� ெவள-ய�/ வ � 
மான:ைத வா5கா�. 
 

இன- Nரண� ெச*யலா�. 
 

Nரண:�$� ேதைவயான ெபா2�க1: 
 

கடைல மா� - ெர6� ேடப�1CN� 

ெகா�பைர M1 (desicated coconut) - ெர6� ேடப�1CN� 

(ெகா�பைர இ/லாவ��டா/ "�றிய ேத5காைய ஓ� இ/லாம/ ெவ>�பாக 
�2வ�னாேல ேபா��) 
கசகசா - ஒேர UCN� ( எ5க1 ஊ;/ இ� தைட ெச*ய�ப�ட ெபா21 எ�பதா/ 
அைத ேச3$கவ�/ைல. so, இ��� இ/லாம/ 4ட Nரண� ந�றாக வ2�) 
ெபா�:த ச3$கைர - l� கிரா� ( அைர க�) 
" தி; - ப:� அ/ல� வ�2�ப�ப� 

ஏல$கா* M1 - சிறிதள�. 
 

"தலி/ ெகா�பைர ம��� கசகசாைவ தன-:தன-யாக ெவ�� வாணலிய�/ சிவ$க 
வ�:�$ ெகா1>5க1. 
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அ�:� அேத வாணலிய�/ ஒ2 CN� ெந* வ��� கடைல மாைவ ேபா�� 
மிக�� சிறிய த7ய�/ ந/ல ந�மண� வ2� வைர ேலசாக சிவ$�� ப� 
வ�$க��. 
" தி;ைய?� ேலசாக வ�:� coarseஆக ெபா�$க��. இன- எ/லா� ந�றாக 
ஆறிய�� ெபா�:த ச3$கைர ஏல:M1 ேச3:� கல � ைவ$க��. 
ெச.�ைற: 
 

ெர6� மண� ேநர� ஊறிய மாைவ மJ6�� ந�றாக ப�ைச � ஒ2 சி� 
உ26ைட எ�:� ெம/லிய அ�பளமாக ேத*:�$ ெகா1ள��. 
இ� ரைவய�/ ெச*வதா/ வ�;ச/ இ�றி ந�றாக ேத*$கலா�. ெவ ந73 வ���� 
ப�ைசவதா8� ந�றாக ஊற வ��வதா8� மா� soft ஆக ந�றாக இ2$��. 
இ�ப� இ�ட அ�பள5கைள ஒ2 வ�ட:த�� ெகா6� ஒேர ைசC and shapeஇ/ 
ெச*� ெகா6� ந�வ�/ ஒ2 ேடப�1CN� Nரண� ைவ:� ெர6டாக ம�:� 
த6ண73 ெதா�� ஓர5கைள ஒ�ட��. ேசாமாசி cutter இ2 தா/ அதி/ ஓர5கைள 
ெவ�டலா�. இ/லாவ��டா/ ேசாமாசி 
maker இ2 தா/ அதி/ அ�பள:ைத 
ைவ:� Nரண� ைவ:� 
மட$கிவ�டலா�. 
ேசாமாசி க�ட3 இ/லாவ��டா/ 
ஓர5கைள ஒ�� ைகயா/ அ#:தி 
ஓவ3லா� ெச*வ� ேபால 
ெச*�வ��டா/ shape கிைட:�வ���.  
 

இ�ப� எ/லா:ைத?� தயா3 ெச*� 
ைவ$க��. ேம/ ஈர� கா* த�� 
அ��ப�/ எ6ெண* ைவ:� ந�� 
கா* த�� சி�மி/ ைவ:� 
ஒLெவா�றாக ேபா�� நிதானமாக 
ெபாறி:� எ�$க��.  
 

எ6ெண* ��$கா�. அLவள� 
இன-�பாக�� இ2$கா�.  
 

ேசாமாC ெர�. பட:தி/ ெவ/லBசீைட?ட� இ2�ப� ேசாமாC. 
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சில3 கடைல மா�$� பதி/ ெபா��$கடைல மாைவ ைவ�பா3க1. அைத 
ெபா�$க:ேதைவ இ/ைல. Nரண� ஒ2 ேடப�1CN� அளேவ ேபா��. அதிக� 
ேபா�டா/ ெவள-ய�/ ெபா� ெகா��வ��� அபாய� உ6�. உ1ேள hollowவாக 
இ2$��.  
 

பா/ேகாவா ைவ:�� ெச*யலா� எ�� ேக1வ��ப�ேட�. ெச*த அAபவ� 
இ/ைல. 
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Lunch and Snacks Recipes for Kids 

 

லKB அ6� snacks recipes எ�ற�ட� "தலி/ �ழ ைதக1 தா� நம$� 
நிைன�$� வரா5க. ஏ� ந�மி/ பல தா*மா3க1 4ட ேவைல$� ேபாகிேறாேம? 

so, ெப;யவ3க>$�� இைத த � அA�பலா�. இ த இட:தி/ சில வா3:ைதக1 
ெசா/ல வ�2��கிேற�. 
 

வள2� �ழ ைதக1 வ�2��கிறா3கேள எ�� ெர� made food like 

bread sandwiches த � வ��கிேறா�. அ� அவ3க>$� ேபா�மான ச:� தரா�. ைமதா 
ேச3�ப� அLவள� ந/லத/ல. whole meal ப�ர� கிைட�பவ3க1 அைத தரலா�. 
ஆனா/ அைத �ழ ைதக1 வ�2�பேவ வ�2��வதி/ைல. "த/ காரண� அத� 
கல3. so ப�ர� த2வதாய�2 தா/ அத� ஒ;ஜின/ கல3 மைற?�ப� veg ேச3:� 
தரலா�.  
 

பதிைன � வய� வைர �ழ ைதக1 நா� ெசா/வைத ந��வா3க1, diet conscious 

ஆக இ2$க மா�டா3க1. சி� வயதி/ உட�ப�/ ேச2� ச:�தா� ெப;யவயதி8� 
ைக ெகா�$��. அ��� ெப6 �ழ ைதக1 எ�றா/ பதிைன � வயதிேலேய 
உட/ எைட, shape எ/லாவ��$�� "$கிய:�வ� த2வா3க1. ஒேர 
வா3:ைதய�/ ெசா/லA�னா கி4ண தி� தி�� கிள�யா வளர]�A 
நிைன�பா5க. so அவ3க>$� வ�வர� ெத;?� "�ேப ஆேரா$கிய உண�$� 
அவ3கைள பழ$க� ப�:�ேவா�. 
 

ப�ர� வைககள-/ எ:தைனேயா வைக உண� ெச*� தரலா�. ஆனா/ எ�னதா� 
ெசா�னா8� ந� அ;சி உண�$� ஈ� வரேவ வரா� எ�� எ6ண� 
ெகா6டவ3களா? இேதா சில recipes. 

சில �லாL வைகக1 ெசா/கிேற�.  
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சாதா �லா�: 
 

  

 

   

 

இத�� கார�, பX�C, cauliflower, potato, cabbage, $H� பXC ேபா�ற எ�ேபா�� வ 7��/ 
இ2$�� கா*கறிக1 ேபா��. இதி/ ஒ�� ெர6� இ/லாவ��டா8� 
பரவாய�/ைல. க6\$� அழகாக இ2$க, பBைச கல3 red கல3 எ�� 
கா*கறிகைள எ�:�$ெகா1ள��.  
கா*கறிகைள ஒேர ேபால shape இ/ ந�$க��. ( ஒேர அள� ந7ள ந7ள 
�6�களாகேவா அ/ல� cubes களாகேவா ெச*�ெகா1வ� பா3$க 
அழகாய�2$��) 
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அ�:� கார:�$� த� த பBைச மிளகாைய ந�$க��. இKசி வ�2�ப�னா/ 
ேச3$கலா�.  
 

மசாலா அைர:� ெச*வதானா/ இKசி, N6� (optional), ெகாKச� ேத5கா* 
அ/ல� ேத5கா* பா/, ஒ2 ப�� �தினா, ஒ2 ப�� ெகா:தம/லி தைழ, நாைல � 
" தி; (" தி; ேச3�ப� ஒ2 ;BெனC த2� எ�பதா/, அைத வ�2�பாதவ3க1 
ஒேரஒ2 CN� ெபா��$கடைலைய ேச3:� ெச*ய��) இைவகைள ந�� 
அைர$க��.  
 

ஒ2 CN� ேசா��, ஒ2 CN� சீரக�, ஒ2CN� மிள�, அைர CN� 
ெப25காய�, நாைல � லவ5க�, ஒ2 �6� ப�ைட, ஒேர ஒ2 இலவ5க�N, ஒ2 
ப�;Kசி இைல (bay leaf) எ�:� ைவ$க��. 
 

ஒ2 க� பாCமதி அ;சிைய ஒேர ஒ2 "ைற கைள � அ� <��� வைர ந73 
வ�ட��. �லா�$� ேதைவயான ந73, அதாவ� ஒ2 க� அ;சி$� ஒ�றைர க� ந73 
ச;யாக இ2$��.  
 

cooker இ/ ெச*வதானா/ ைடர$� cooking best. Hawkins cooker இ2 தா/ நல�. 
அ/ல� நா� C�$ எெல$�;$ cooker இ2 தா/ ெரா�பேவ ,லப�.  
 

cooker/ Electric ைரC cooker இ/ ஒ2 கர6� எ6ெண* அ/ல� ெந* வ��� 
"தலி/ ேசா�� மிள� ேபா�ற மசாலா சாமா�கைள ேச3$க��. அ� ேலசாக 
ந�மண� வ த�� ந�$கிய மிளகா* ம��� கா*கறிகைள ேச3$க��. 
கா*கறிக1 ேலசாக வத5கிய�� அ;சிைய வ�:� ேச3$க��. ெர6� நிமிட� 
வத$கி, ேதைவயான உ�� ம��� கர� மசாலா M1 ேச3:� வத$கி ந73 வ��� 
<� ைவ$க��. ெகாKச� ;B ஆக�� ேவ6�� ஆனா/ அைர$க�� 
ேநரமி/ைல எ�றா/ ெகாKச� ேத5கா* பா/ ேச3$கலா�. 
(இ த இட:தி/ மசாலா அைர:� ெச*தா/ கா*கைள "தலி/ வத$கி, மசாலா 
அ�:� ேச3:� ப��ன3 அ;சிைய ேச3:� வத$க��.) 
 

ைரC �$க;/ திற � பா3:� ேவ6�மானா/ ந73 வ��� ைவ$கலா�. ப�ரஷ3 
�$க3 எ�றா/ ஒ�� அ/ல� ெர6� வ�சி/ வ தா/ ேபா��. ெகாKச ேநர� 
சி�மி/ ைவ:� இற$க��. 
 

ெபாலெபாலெவன �ல� தயா3. ேமேல வ�2�ப�ப� ெகா:தம/லி தைழ, ெந*ய�/ 
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ெபாறி:த ப�ர� �6�க1 அ/ல� ெந*ய�/ ெபாறி:த பன 73 �6�க1 ெகா6� 
அல5க;$க��.  
 

எ/லா� ெர�யாக இ2 தா/ அைர மண� ேநர:தி/ தயா3 ெச*�வ�டலா�. 
(பட:தி/ கா*கறிக1 அ;சி ேபா�றவ�ைற வ�:த வ�த"�, ெச*த ப�ற� எ�ப� 
இ2$�� எ��� பா3$க��) 
 

இைதெய/லா� ெச*ய ெரா�ப ேநர� ெமன$ெகட ேவ6�யேதய�/ைல. இர� 
ப�$�� "� �ழ ைதக>ட� அர�ைட அ�:�$ெகா6ேட, (4ட அவ3கைள?� 
involve ெச*� ெகா6ேட) ேவ6�யைத தயா3 ெச*� சி�ன சி�ன box இ/ ேபா�� 
ப�;�ஜி/ ைவ:�வ��டா/ காைல ,லபமாக சைம:�வ�டலா�. 
 

பR	S	 �லா�  

 
ேமேல ெசா�ன வ�தேம தா� இத���. ஆனா/ பX� Y� �6�க1 ஒ2 அ/ல� 
ெர6� CN� ேதைவ. ஒேர ஒ2 CN� பX�Y� ேச3�ப� ைல� ேராC கல;/ 
அழகா* இ2$��. ெர6� அ/ல� <�� CN� �6ட5க1 இ�A� ெகாKச� 
டா3$ கல;/ இ2$��. 
 

பட தி� இ9�ப2 N�� %>� பR	S	 24�கள�� �ச�	. so அதிக� 
ேச1 தா� ெச�க8ெசேவ� எ�� ழTைதக� ஒ2�� ப
 ஆகிவ(�� 
எ�பதா� அள0 ைறவாகேவ ேச1�க0�. 
 
 

ைப� ஆ�ப(� �லா� 

 
 

ைப� ஆ�ப�1 சீசன-/ இைத ெச*� அச:தலா�. ெரா�ப இன-�பாகெவ/லா� 
இ2$�� எ�� பய�பட ேவ6டா�. 
 

ேமேல ெசா�ன "ைறய�/ தா� ெச*யA�. ஆனா/ ெவ�� cabbage ம��� 
ேபா��. மிள�, சீரக� etc, ைவ வ�:� cabbage ேச3:� வத$கி, ப�� அ;சி உ�� 
மசாலா M1 ேபா�� ந73 வ��� �லாL ெச*�ெகா1ள��. கைடசிய�/ தன-யாக 
ஒ2 வாணலிய�/ ெந* வ��� " தி; திராை_ வ�2�ப�னா/ tootifrooti ேச3:� 
வ�$க��. (ெரா�ப இன-:� வ��� எ�� நிைன�பவ3க1 ெவ�� " தி;ைய 
வ�:� ேபாடலா�.) வ�:தைத �லவ�/ ெகா�� மJ6�� அேத ெந*ய�/ சி�சி� 
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அளவாக ந�$கிய ைப� ஆ�ப�1 �6�க1 ,மா3 கா/ க� அள� எ�:� வத$கி 
ேச3$க��. ைப� ஆ�ப�1 வாசைன ம��� ,ைவ?ட� �ழ ைதக1 வ�2��� 
�லாL இ�.  
 
Babycorn �லா�  
 

ேபப� கா3� எ�:� ெபா�யாக க� ெச*ய��. அ� எ தள� இ2$ேகா ( 
உதாரணமாக ஒ2 சிறிய க� இ2 தா/ அேத அள� எ/லா கா*க>� ேவ\�.) 
அேத அள�$� கார� �6�க1, பX�C, cabbage , cauliflower ( இ� இ/லாவ��டா8� 
பரவாய�/ைல), ப�டாண� எ�:�$ெகா6� ேதைவயான இKசி பBைச மிளகாைய 
ெபா�யாக ந�$க��. அ/ல� இKசி, பBைச மிளகா*, ெர6� CN� ேத5கா*, 

ெர6� " தி;, ெகாKச� �தினா, ெகாKச� ெகா:தம/லி ேச3:� அைர$க��. 
நா� �தினா�$� பதி/ �தினா ெபா�?�, ேத5கா*$� பதி/ ேத5கா* பா8� 
வ��ேட�. இKசி, மிளகா*, ெகா:தம/லிைய மிக�� ெபா�யாக ந�$கிவ��ேட�. 
அதனா/ அைர$கவ�/ைல. 
 

எெல$�;$ �$க;/ எ6ெண* வ���, சீரக�, மிள�, ேசா��, ெப25காய�, ஒ2 
�6� ப�ைட, நா8 கிரா�� ேபா�� இKசி மிளகாைய?� ேபா�� ெவ�:த��, 

கா* கைள ெகா��$ கிளறி கைடசியாக க#வ� ைவ:த அ;சிைய ேச3:� 
வத$க��. ெகாKச� வத$கிய�� �தினா M1, கர� மசாலா M1 ம��� உ�� 
ேபா�� அ;சிைய வ�ட ெகாKச� அதிகமாக ந73 வ�ட��. எெல$�;$ cooker 

எ�பதா/ பா3:� ேவ6�மானா/ ந73 ேச3$கலா�. அள� எ�� 
ெசா/வதாய�2 தா/ ஒ2 க� அ;சி$� ஒ�றைர க� ந73 ேபா��.  
 

அைர:த வ�#� use ப6\வதாய�2 தா/ கா*கைள ேபா�ட�� வ�#ைத?� 
ெகா�� கிளற��.  
 

ெவ த�� அ��ைப அைண:� <� ைவ:தி2 � சிறி� ேநர� கழி:� use 

ப6ணலா�. வ�2�ப�னா/ ப�ர� pieces ஐ ெகாKச� ெந* அ6� எ6ெண* வ��� 
ெபா;:தா�ேபா/ ேபா�� எ�:� கல$க��. ேமேல ெகா:தம/லி தைழயா/ 
அல5க;$க��. 
 

கா*கறிகைள வ�2�பாத �ழ ைதக1 4ட வ�2�ப� உ6\� �ல� இ�. 
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ேபப( கா1� ெவTதய�கீைர �லா�  

 

ஒ2 க� ெவ தய$கீைரைய ஆ* � அல�ப� வ�க�ட��. அதி/ ஒ2 CN� 
உ�ைப ேபா�� ைகயா/ ந�� ப�சிறி ஒ2 கா/ மண� ேநர� அ�ப�ேய ைவ:தா/ 
கச�� இற5��. 
 

அத��1 ேமேல ெசா�ன "ைற�ப� அ;சிைய கைள � ஊற வ�ட��. மிள� etc 

ைவ ேபா�� ெவ�:த�� ஊறிய ெவ தய$கீைரைய ந�� ப�ழி � ேபா�� ேபப� 
கா3� �6�கைள?� ேபா�� வத$கி அ;சி ேச3:� மJ6�� வத$கி உ�� கர� 
மசாலா M1 ேச3:� வத$கி ந73 வ��� ேத5கா* பா8� வ��� �லாL ெச*ய��. 
இ� கச�ேப இ�றி ேபப� கா3� �6�கள-� ,ைவ?டA� அழகாக இ2$��. 
 
 
 

�லாL வைகய�ேலேய ெசா/லி$ெகா6ேட ேபாகலா�. ம�றைவ உ5க1 
க�பைன$�: 
 

சில ேப3 ம��� ெசா/ேற�. அ�$ேக�ற மாதி; அவரவ3க1 "ைறய�ேலேய 
ெச*யலா�. 
 

1. �தினா with peas , 

2. �தினா with கா3� 

3. பால$ with பன 73. 
4. �தினா with ஆm 

5. tomato with cauliflower 

6. �தினா with broccoli florets 

 

ப�ர� எ�றா/ வ�2�பாத �ழ ைதகேள இ2$க "�யா�. அ�மா$க>$�� 
ெச*வ� ,லப� எ�பேதா� மாைல காலி லKB பா$Cஸுட� வ2வதா/ 
ஆன த�. ஆனா/ ப�ர�ைட வ�தவ�தமாக ெகா�:�� பழ$கி வ��டா/ அைத: 
தவ�ர ேவ� எைத?� சா�ப�டமா�ேட� எ�� அட� ப��$�� அபாய"� உ6�. 
so சம:தா இ2$�� அ�ைற$� ம��� ப�ர� உ6� எ�ப� ேபா/ U/ 
ேபா��$ெகா1>5க1 அ�மா$கேள! 
 

Pizza %ைட� சா4	வ(8: 
 

இத�� ப�ர� ேடாC�ட3 அ/ல� OTG oven இ2 தா/ நல�. இ/லாவ��டா8� 
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இ2$கேவ இ2$� Nonstick தவா. 
 

ஒ2 capsicum எ�:� வ�ைதகைள ந7$கி ெபா��ெபா�யாக ந�$கி$ெகா1ள��. அேத 
ேபா/ ஒ2 அ/ல� ேதைவயான த$காள-ைய?� வ�ைதக1 ந7$கி ெபா�யாக 
ந�$க��. ஒ2 ெவ5காய:ைத?� அ�ப�ேய. <�ைற?� கல � உ��, மிள� 
M1, oregano ெபா� சிறி� ேச3:� கல � ெகா1ள��. "$கியமாக ெர6� cheese 

cubes அ/ல� cheese slice ேதைவ. cubes எ�றா/ �2வ�வ�டலா�. slice எ�றா/ சி�ன 
சி�னதாக க� ப6ண� ேபாடலா�. 
 

OTG அ/ல� ேடாC�ட;/ ெச*வதாக இ2 தா/ pre ஹி� ஆன�� (180 C) 

ப�ர��� ஒ2 ப$க� ம��� ெவ6ைண தடவ� ைவ:�$ெகா6� ெவ6ைண 
தடவ�ய ப$க� கீ� இ2$�மா� ைவ:� ேமேல ெச*�ைவ:த stuffing ஐ பர:தி 
அத�$�� ேமேல இ�ெனா2 ப�ர� slice ைவ$க\�. ேமேல உ1ள slice� 
ெவள-��ற� ப�ட3 தடவ�ய ப$கமாய�2$க\�. இ� ேபால எ/லா sandwiches ஐ?� 
தயா3 ெச*யலா�. sandwich ேகா/� கல;/ ேடாC� ஆவத��� உ1ேள உ1ள 
கா*கறிக1 ேவவத��� ச;யாய�2$��. cheese ெம/� ஆவ� ஒ2 indication. 

 

தவாவ�/ ெச*வதானா/ cheese ேச3$காம/ கா*கறிகைள ம��� ெகாKச� 
ெவ6ைணய�/ ேலசாக ப�ர�ட��. <��ேம சீ$கிர� ேவக$4�ய கா*க1, ஒ2 
pinch உ�� ேச3:� ப�ர��னா/ இ�A� சீ$கிர� வத5��. அைர ேவ$கா��/ 
எ�:� ெகாKச� ஆற ைவ:� உ�� மிள� etc ேச3:� கைடசியாக cheese ேச3:� 
ப�ர� slice $� ந�வ�/ ைவ:� இ2 �ற"� சீராக ேடாC� ெச*� தரலா�. 
 

றி��: த$காள- �6ட5கைள slice ெச*�� ைவ$கலா�. 
த$காள-$� பதி/ ெக�B அ� ேச3:�� ெச*யலா�. இ� அச/ pizza taste த2� 
எ�பதா/ �ழ ைதக1 வ�2��வா3க1. 
 

ேடா%	 ெச.ய ேநர� இ�ைலயா? அ�ேபா இைத try ப4]6க: 
 

ெவ1ள;$கா* இ2 தா/ எ�:� �2வ�$ெகா1ள��. அதி/ ந73 ஊறி$ெகா1>� 
எ�பதா/ ப�ழி � ைவ$க��. இ:�ட� நாைல � பன 73 �6ட5கைள 
உதி3:��ேபா�� ேவ6�ய உ�� ெவ6ைண ம��� கார:�$� $H� ச�ன- 
ேச3:� ந�� கல$க��. 
($H� ச�ன- ெச*ய ஒ2 ப�� ெகா:தம/லி தைழ?ட� ஒ2 அ/ல� அைர 
மிளகா* ேச3:� ந72$� பதி/ ஒ2 tsp ெலம� ஜூC வ��� மி$சிய�/ ைநசாக 
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அைர$க��. ,ைவ$� த� த உ��, அைர CN� ச3$கைர ேச3$க��. ச3$கைர 
ேச3�ப� கா* � ேபாவைத த�$��) 
 

ப�ர� slice இ� ேமேல ெச*� ைவ:த கலைவைய ந�� பர:தி இ�ெனா2 ப�ர� 
slice ஆ/ <ட��. ெச*� ைவ:த sandwich ஐ ந�வ�/ ��$காக ெவ�� லKB 
பா$Cஸி/ pack ப6ண��.  
 

றி��: ந�வ�/ ெவ6ைண உ1ளதா/ ப�ர� slice ேமேல ெவ6ைண தடவ 
ேவ6�ய அவசியமி/ைல. ெதா��$க த$காள- சாC அ/ல� சி/லி சாC. 
 

%வ ;	 சா4	வ(8: 
 

ெரா�ப சிறிய �ழ ைதக1 எ�றா/ கார� தா5கா�. அவ3க1 வ�2��� ப� Cவ 7� 
sandwiches ெச*யலா�: 
ப�ர� slice ேமேல cookie cutter ைவ:� shape ஆக க� ெச*�ெகா1ள��. ( 
cookie cutter இ/ைலேய எ�� கவைல� படேவ6டா�. வ 7��/ உ1ள சி�ன 
எவ3சி/வ3 ட�பா <� ெகா6� ர�6டாக க� ெச*தா/ ேபா��) 
க� ெச*த slice மJ� ஜா� தடவ� funny faces தயா3 ெச*யலா�. க6க>$� ெர6� 
ெச3; பழ5க1 <$�$� ஒ2 கா* த திராை_, வா*$� அைர " தி; 
அ/ல� cresent moon shape/ க� ெச*த ஒ2 ேபHBைச �6� ைவ$கலா�. அ/ல� 
j�� �Y�� ெகா6� அல5க;$கலா�. �ழ ைதகைளேய ைவ:� �ைச� 
ெச*யB ெசா/லலா�. இ� அவ3கைள உ�சாக�ப�:தி அழாம/ ப1ள-$�B ெச/ல 
ைவ$��. 
 

%வ ;	 sandwich ேரா�: 
 

ப�ர� slice ஐ ெவ�டாம/ ஜா� ம��� தடவ� அ�ப�ேய ,2�ட��. ெகாKச ேநர� 
அ#:தி ,2��னா/ ,21 வ�;யாம/ இ2$��. அ�ேபா� அைத ஒ2 இ�B 
அள�$கா ெவ�� வ��டா/ ச5� ச$கர� ேபால வ2�. இைத வ�த வ�தமான கல3 
ஜா� ெகா6ேடா nutella ெகா6ேடா ெச*� தரலா�. 
 
Tricolor sandwiches: 
 

�தினா அ/ல� ெகா:தம/லி ைவ:� ேமேல ெசா�ன "ைறய�/ ச�ன- 
தயா;$க��. அ:�ட� பன 73 �6�கைள மிக�� ெபா�யாக உதி3:� கல$க��. 
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இ�ெனா2 கல2$� த$காள- சாஸுட� cheese ஐ �2வ�� ேபா�� கல � 
ைவ$க��. 
 

இ��� ேடாC� ெச*ய: ேதைவய�/ைல. ேவ6�மானா/ stuffings உட� 
ெவ6ைண ேச3:� ைவ$கலா�.(பன 73 ம��� cheese உ1ளதா/ அ��� ேதைவ 
இ2$கா�) 
 

ஒ2 slice ப�ர� ைவ:� ேமேல பBைச stuffings ஐ தடவ��. அத� ேமேல இ�ெனா2 
slice ப�ர� ைவ:� red stuffings தடவ��. அத� ேமேல <�றாவ� ப�ர� slice ஐ 
ைவ:� ந�� அ#:தி diagonalஆக க� ெச*ய��. 
 
 
 

இன- எ�னெவ/லா� ப�ர� slice மJ� தடவலா� எ�� ெசா/கிேற�.  
 

1. ேக$ ெச*?� ேபா� ேமேல தட�� icing 4ட ப�ர� உட� ந/ல combination. ஒ2 
சி�ப�1 icing ெசா/கிேற�. 
 

நா8 க� powdered sugar அ/ல� castor sugar எ�றா/ நா8 ேடப�1 CN� பா/ 
ேதைவ. ெர6ைட?� ஒ2 ெபௗலி/ ேபா�� fork அ/ல� whisk ைவ:� beat 

ெச*ய��. (ெகாKச� ைக வலி$��. �ழ ைதக>$காக ெபா�:�$ெகா1ளலா�. ) 
ந�றாக C<: ஆன�� அைர tsp vanilla essence ேச3$க��. ேமேல ெசா�ன அள� 
icing அதிக� எ�றா/ அ�ப�ேய எ/லாவ�ைற?� பாதியாக எ�$க��. இைதேய 
ஆரK, கல3 ம��� ஆரK, essence ேச3:� ஒ2 portion ஆக��, strawberry essence 

அ6� கல3 ேச3:� ஒ2 portion ஆக�� ெச*�ைவ:�$ெகா6டா/ ெகாKச 
நா�க1 ைவ:தி2 � உபேயாகி$கலா�. 
 
 
 

2. ஆ�ப(� சா% தடவலா�. இ� வ 7��ேலேய ,லபமாக தயா3 ெச*யலா�. இைத 
ெச*ய ேதைவயானைவ:  
 
 
4 medium sized apples ( cut into one inch pieces either peeled or with skin) 
¼ to ½ cup Apple juice ( ready made) or Apple cider vinegar: 
1 tsp powdered cinnamon: 

¼ to ½ cup granulated sugar (if the apples are sweet lessen the sugar): 

½ tsp grated ginger: 
½ tsp nutmeg powder ( this can be skipped if not desired) 
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ஆ�ப�1 ஜூைஸ வ�ட ஆ�ப�1 cider use ப6ண�னா/ ெகாKச நா1 ெகடாம/ 
இ2$��. ஒ2 ெப;ய pan இ/ ஆ�ப�1 �6ட5க1, ஆ�ப�1 cider , ம��� ெபா�:த 
சி�னம� (ப�ைட) ேச3:� சி�மி/ <� ைவ:� சைம$க��. (வாசைன 
ப��$காதவ3க1 <$கி/ ஒ2 kerchiefஐ க��$ெகா6� "க<� ேபாடலா� ) 
�ைற த த7ய�/ <� ைவ:தா/ சீ$கிர� ேவ��. நா� ந�ேவ திற � கிளற��. 
ெவ த�� ச3$கைர, ஜாதி$கா* ெபா�, ம��� இKசி �2வ/ ேச3:� ந�� 
ச3$கைர கைர?� வைர கல$க��. எ/லா� ேச3 �ெகா6ட�� அ��ைப வ��� 
இற$க��. Rடாக இ2$�� ேபாேத masher அ/ல� ப2�� கைட?� ம:� ைவ:� 
மசி$க��. அ/ல� ெகாKச� ஆறைவ:� மி$சிய�/ puree ேபால அைர$க��. 
அLவள�தா�. ஆ�ப�1 சாC ெர�. இைத pizza$� tomato sauce $� பதி/ 4ட 
தடவ� ெச*யலா�. 
 
 

3. அ� 2 சா�ேல	 sauce : 

 

ேதைவயான ெபா2�க1: 
ஒ2 க� ச3$கைர; 

ஒ6ணைர tablespoon ைமதா: 
ஒ2 ப��B உ��; 

<�� tablespoon ேகாேகா ப�ட3; 

ஒ2 க� பா/; 

ஒ2 CN� vanilla essence  

 

ச3$கைர, ேகாேகா ப�ட3, உ�� ம��� ைமதாைவ ந�றாக கல$க��. பா/ 
ேச3$�� "�� இ த நா�ைக?� ந�� கல$கேவ6�ய� "$கிய�. இ:�ட� 
பாைல?� essence ஐ?� ேச3:� மிதமான த7ய�/ ைவ$க��. அ�ப�ேபா கிளறி 
க��க1 இ/லாம/ இ2$கிறதா எ�� பா3$க��. ஒ2 <\ நிமிட� ைவ:தாேல 
ேபா�� ந�றாக thick ஆகிவ���. இற$கி ஆறவ�ட��.  
 

�றி�� : ேமேல ெசா�ன ெர6� சாைஸ?� ச�பா:தி 4ட�� சா�ப�டலா�. 
சா$ேல� சாைஸ ஐC $H� ேமேல வ��� உபேயாகி$கலா�. சா$ேல� drink 

ெச*ய�� உபேயாகி$கலா�. இைவகைள ெச*� ப�;�ஜி/ ைவ:�$ெகா6டா/ 
ஒ2 வார� ப:� நா1 வைர ெகடாம/ வ2�.  
 

இன- எ�ன, உ5க1 க�பைனைய ைவ:� வ�த வ�தமாக லKB பா$C ெர� 
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ெச*யலாேம. 
 
அ�:ததாக C48$� ெகா�:தA�ப சில ெஹ/தி(healthy) snacks items பா3$கலா�. 
 
1. Veg Salad with puffed rice: 
 

இ� ஒ2 salad. ஒ2 த$காள-ைய seeds எ�:�வ��� ெபா�யாக ந�$க��. ெர6� 
இ�B ந7ள"1ள ெவ1ள;$கா* (cucumber) �6ைட வ�ைதக1 ந7$கி கார� 
�2வ�ய�/ �2வ��. அேத ேபால ெர6� இ�B ந7ள"1ள ஒ2 கார� 
�6ைட?� �2வ��. ெவ5காய� வ�2�ப�னா/ ஒ�� ெபா�யாக க� ப6ண� 
ேச3$கலா�. வ 7��/ ஆ�ப�1 மா�ைள ேபா�றைவ இ2 தா/ அ��� 
�ழ ைதக1 வ�2�ப�னா/ அைத?� ேச3$கலா�. எ/லாவ�ைற?� கல � 
�8$கி உ�� chat masala ெபா�?� கல � ைவ$க��. ேமேல ெகா:தம/லி தைழ 
ேபாட மற$க ேவ6டா�. இதி/ கார�, த$காள- ம��� ெவ1ள;$கா* <��� 
த6ண73 வ���$ெகா1ள$4�ய� எ�பதா/ ஒேர ஒ2 CN� ெக�� அவைல?� 
ேச3:தா/ அ� ந7ைர?� இ#:�$ெகா1>�, வய��� நிர�ப இ2$��. ச:�� 
கிைட$��.  
 

இெத/லா� ம��� ேச3:தா/ �ழ ைதக1 “ைஹயா ஜாலி” எ�� ெசா/ல 
மா�டா3க1, ஒ2 சி�ன packet இ/ ெகாKச� U ைட� N; எ�� கைடய�/ 
கிைட$�ேம? papdi chat / ேபா�வ�, அைதேயா அ/ல� ஒ2 ப�� potato chipsஐேயா 
ேமேல ெநா�$கி ேபாட எ�� த �வ�ட��. இ� fillingஆன ஒ2 healthy snack. 

 

ம�ேரான� with salad: 

 

கைடய�/ கிைட$�� plain ம$ேரான-ைய வா5கி ைவ:�$ெகா6டா/ ஒ2 ப�� 
எ�:� ெகாதிந7;/ உ��ட� ேபா�� ெவ த�� வ�:� ேமேல �ள-3 த ந73 வ��� 
அலசி ேமேல ெசா�ன vegetables உட� அவ8$� பதி/ ேபாட��. இ��� வய�� 
நிர�ப� இ2$�� ஒ2 snack. 

 

அ�:� dates ைவ:� ெச*ய$4�ய ஒ2 Cவ 7� ball. 

ஏ�ெகெனேவ 21காச�தி இைத Dryfruits n nuts ladoo எ�ற ெபய;/ ேபா��1ளா3. 
இ� எ�Aைடய version.  
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Date Almond Surprise 

 

 
 

  
 
 

 

 

 
 

இ� cooking ேதைவய�/லாத energy ball. ெச*வ� ெரா�பேவ ,லப�. 
 

பாதாைம OTG oven இ2 தா/ ந�� ெபா�ன-ற:�$� வ�:�$ெகா1ள��. வ�:த 
ப�� ந�� ஆறவ�ட��. வ�:த பாதாைம மி$சிய�/ ஒேர ஒ2 தி2�� தி2�ப��. 
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இ� சீ$கிரேம ெபா�யாகிவ��� எ�பதா/ ந/ல ெப;ய �2ைண ேபால 
ெபா�$க\�. ெபா�ய�/ சி�னBசி�னதாக க� ப6ண�ன dates ேச3:� மJ6�� 
ஒ2 தி2�� தி2�ப��. seedless dates வா5�வைத வ�ட ெகா�ைடக1 உ1ள dates 

தா� ச;யாக இ2$��. ைகயா/ உ26ைட ப��$�� ப$�வ� வ2� அள� dates 

ேபாட\�. ெரா�ப ெகாழெகாழ�பாகி வ��டா/ இ�A� ெகாKச� பாதா� ெபா� 
ேபாடலா�. 
 

இ�ப� ெச*த�ட� ெகாKச� சா$ேல� chips, ெகாKச� dry grapes, ெகாKச� j�� 
�Y��, எ/லா� ேச3:� வாசைன$� ெகாKச� ெலம� அ/ல� ஆரK, zest 

ேச3:� உ2�ட ேவ6�ய�தா�. 
 

வ 7��/ choco chips இ/லாவ��டா/ ேகாேகா powder ெகாKச� ேபா��� ப�ைசயலா�. 
ேகாேகா powder, chips எ��மி/லாமேலேய ந�றாகேவ இ2$��. "த/ பட:தி/ 
உ1ள� அ�ப� ெச*த�தா�. ந� ந�வ�/ dry grapes/ raisins ேபா�ட�. 
 

choco chips ஐ உ2$கி இ த உ26ைடகைள �ர�� ேமேல choco coat ெகா�$கலா�. 
அைத?� nut powder இ/ �ர�� ைவ$கலா�. ெர6டாவ� பட:தி/ choco coat 

உடA� nut coat உடA� உ1ள�.  
அ��� தவ�ர, எ1ைள வ�:� அதி/ �ர��வ�� ஒ2 வ�த�. 
 

Lemon/Orange Zest எ�றா/ எ�னெவ�� ெத; தி2$��. ெத;யாதவ3க>$� : 
ஆரK, அ/ல� எ8மிBச� பழ� இ2 தா/ கார� �2வ�ய�/ coconut scrapper எ�� 
ெபா�யாக ஒ2 �ைள இ2$�� ப$க:தி/ பழ:தி� கல3 ம��� வ2�ப�யாக 
மிக�� நிதானமாக �2வA�. பழ:ைத "#$க தி2�ப� தி2�ப� இத� கலைர 
,ர6�வ��டா/ பழ� "#$க ெவ>�பாக மாறிவ���. ( பழ:ைத அ�ப�ேய 
ைவ$காம/ உடேன உபேயாகி:�வ�ட�� இ/லாவ��டா/ ெக��வ���.) கார� 
�2வ�ய�/ வ தெத�னேவா அைர CN� 4ட இ2$கா�. ஆனா/ இ� natural flavor 

த2�, dishஐ ;B ஆ$��. essence ேபா�ற ெசய�ைக ெபா2�க1 இ/லாமேலேய 
ந/ல வாசைன த2�.  
 

"த/ பட:தி/ இ2�ப� plain. (பா3$க எ1>26ைட ேபாலேவ இ2$��. மJதி 
பட5கள-/ உ1ளைவ choco chips ஐ உ2$கி அதி/ உ26ைடைய �ர��, அ�ப� 
�ர��யைத மJ6�� nuts powder / �ர��ய�� ஆ��) 
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The Ultimate 
 

இ� ேமேல ெசா�ன "ைறதா�. ைக$� வ த மாதி; nuts வ�$க��. Peanuts 

ெகாKச� ச;�படா�. " தி;, pecans, sunflower seeds, walnuts, almonds எ/லா� எ�:� 
வ�:� ெப;ய ெப;ய �6�க1 இ2$��ப� ெபா�:� ேபHBைச �6�க>ட� 
அைர:� உ2��� "� ெலம� zest ேபாட��. அ/ல� ெலம� ஐ ப�ழி �� 
வ�டலா�. இதி/ grapes, j�� �Y�� $� பதி/ ெப;ய ப�Cதா ப2��கைள 
வ�:�$கல தா/ ந� ந�ேவ பBைசயாக க6ைண$ கவ2�.  
 

Tips: இ� ைகய�/ ஒ�டாம/ வர ெகாKச ேநர� fridge இ/ ைவ:� ப�ற� 
உ2�டலா�. அ/ல� ெகாKச� ெந*ைய ைகய�/ தடவ�$ெகா6� உ2��னா/ 
ஒ�டாம/ வ2�. இைத ஒ2 க� ேக$ liner ேம/ ைவ:� அல5க;$கலா�. வய�� 
ெரா�பா� எ�றா8� energy $காக சா�ப�டலா�. 
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Soup Recipes 

 
கீைர D�  

 

இத�� எ த$ கீைர எ�றா8� ஓேக தா�. ஆனா/ பால$கீைரய�/ ெச*வ� 
,ைவயாய�2$��. 
 

ஒ2 ெப;ய க�� கீைரைய இைலக1 ம��� எ�:� பல "ைற க#வ��. 
இர6� ெப;ய த$காள-க>� ,ைவ$�: ேதைவ.  
 

கீைர இைலகைள?�, த$காள-கைள?� ஆவ�ய�/ ஒ2 ஐ � நிமிட� ைவ:� 
எ�$க ேவ6��. கீைர கல3 மாற$4டா� எ�ப� தா� கண$�. அ� வைர 
ஆவ�ய�/ ைவ$கலா�.  
 

ஆவ�ய�/ ெவ த கீைரைய?�, த$காள-ைய?� மி$சிய�/ அைர$க ேவ6��. இ த 
இட:தி/ த$காள- ேதா/ ந7$கினா/ ந�றாக இ2$�� எ�� நிைன�பவ3க1 
ஆவ�ய�/ ைவ$�� "� த$காள-ைய ஒ2 ஃேபா3$ அ/ல� க:திய�/ �:தி ேநராக 
அ��ப�/ தி2�ப�: தி2�ப�$ கா�� ேதாைல ெபா,$கி blanch ெச*யலா�. அ/ல� 
ெகாதி ந7;/ சில நிமிட5க1 "#: த$காள-ைய?� ேபா�� ைவ:தா/ ேதா/ 
ப�ள$��. அைத ந7$கி வ�டலா�. இர6டாவ� "ைறையB ெச*பவ3க1 ஆவ�ய�/ 
த$காள-ைய ைவ$க: ேதைவய�/ைல. 
 

கீைர?�, த$காள-?� ஆ�� வைர ேவ� ஒ2 ேவைல ெச*யேவ6��. அ��ப�/ 
ஒ2 கடா* ைவ:� ஒ2 CN� எ6ெண* வ���, அதி/ ஒ2 CN� ேகா�ைம 
மாைவ வாசைன வ2� வைர வ�$க��. எ6ெண*$� பதி/ ெவ6ெண* 4ட 
ேபாடலா�. ஆனா/ எ6ெணய�/ வ��ப�தா� ச;யான பத:�$� வ2�. வ�:த 
மாவ�/ ஒ2 க� பாைல (கா*Bசி ஆற ைவ:த�) ெகாKச� ெகாKசமாக ேச3:� 
க��கள-�றி கல$க��. கல த�� அ��ைப அைண:� வ�ட��. இ��� 
ெகாKச� ஆற���.  
 

பா/ கலைவ?ட� ஆவ�ய�/ ெவ த கீைர ம��� த$காள-கைள blend ெச*� 
ேதைவயான உ�� ேச3:� மிள�:M1 கல � ேமேல ெகாKச� ெவ6ெண* 
அ/ல� ைகவச� இ2$�� ெந* ேச3:� ப2க��.  
கீைர R� எ�பதா/ அதிக� Rடா$க ேவ6டா�.  
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பா3$கேவ பBைச பேச/ எ�� க6ைண கவ2� கீைர R�. 
 

இைதேய ம/லிகா ப:;நா: அவ3க1 ஒ2 �வ�ய�/ ெச*"ைற கா��யைத?� 
இ5ேக பகி3கிேற�. 
 

இவ3க1 ெச*த� பால$கீைரய�/. அைத கா��ட� ஆ* � ெகா6�, ஒ2 
ெவ5காய:ைத?� ெபா�யாக ந�$கி$ ெகா6� ஒ2 UCN� ெவ6ைணய�/ 
�$க;ேலேய வத$கி கீைர ெகாKச� ,25கிய�� <��� வைர ந73 வ��� ஒ2 
"# பBைச மிளகா* ம��� ஒ2 �6� இKசி?� ேபா�� ஒ2 வ�சி/ 
வ2�வைர ைவ:தா3க1. ப�ரஷ3 அட5கிய�� �$கைர: திற � மிளகா* ம��� 
இKசிைய: M$கி எறி �வ���, மJதிைய மி$சிய�/ அைர:� ேவ6�ய அள�$� 
ந73 ேச3:� உ�� ேபா�டா3க1. ஒ2 ேடப�1CN� ேசாளமாைவ ஒ2 ட�ள3 
பாலி/ கைர:� R�ப�/ கல � R� Rடா�� வைர அ��ப�/ ைவ:தி2 � ப�ற� 
இற$கி வ��டா3க1.  

 

அதி� ெத�T2 ெகா4ட 
�%:  

கீைரைய ந�$கி ேவக வ�ட$4டா�, R� ெகாதி$கவ�ட$4டா� எ�ப�. R� 
Rடானா/ ேபா�� இற$கி வ�டேவ6�� எ�ப� "$கிய�. ப�ற� ப;மா��ேபா� 
R� ெபௗலி/ ெகா�� ேமேல ஃ�ெரZ கிH� அ/ல� சீC �2வ8ட� த தா3க1. 
என$� இ த "ைறய�/ ெச*தேபா� பBைச மிளகா* ந�றாக ெவ � ெரா�ப 
கார� 4��ேபான�. அதனா/ அைத வ�2�பாதவ3க1 மிள�� ெபா�ைய 
உபேயாகி$கலா� அ/ல� ேமேல ெசா�ன இர6� "ைறைய?� பா3:� நாேம 
ஒ2 தன- பாண�ய�/ ெச*யலா�, அதாவ� ெவ5காய�, த$காள- ேச3:� அ/ல� 
ேச3$காம/ எ��. டய��/ இ2�பவ3க1 எ�றா/ ேசாள மா�$� பதி/ 
ேகா�ைம மா� உபேயாகி$கலா�. 

 

த�காள� D�  

 

இ� ெகாKச� அைர$க ேவ6டாத ப� ,லபமான "ைற.  
ஒ2 க� த$காள- ேபC� (கைடகள-/ ��கள-/ கிைட�ப�) ேதைவ. ஒ2 க� 
ேபC� எ�:�$ெகா6டா/ நா8 க� ெவ ந73 தயாராக ைவ$க��.  
ஒ2 UCN� ேசாளமாைவ இர6� UCN� பாலி/ கைர:� ைவ$க�� 
(கா*Bசாத பா/ எ�றா8� பரவாய�/ைல).  
ஒ2 UCN� எ8மிBைச சா� தயாராக ைவ$க��.  
இர6� CைலC ப�ர�ைடB சி�னB சி�ன $?�களாக க� ெச*� ெகாKச� 
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ெந*ய�/ ெபா;:� ைவ$க��.  
இைவ தவ�ர ேதைவயானைவ ,ைவ$� த$க உ��, மிள� ெபா�, கா/ UCN� 
சீரக�, ேமேல அல5க;$க ஃ�ரZ கிH�. இ� ஆ�ஷன/ தா�. கிைட$காவ��டா/ 
வ���வ�டலா�. 
 

ெச.�ைற: 
ஒ2 வாணலிய�/ ஒ2 UCN� ெவ6ெண* அ/ல� ெந* வ��� சீரக:ைத� 
ேபா�� ெபா; த��, த$காள-  ேபC�ைட$ ெகா�� 4டேவ நா8 க� 
ெவ ந7ைர?� ேச3$க��. ஏ�ெகனேவ Rடான ந73 எ�பதா/ உடேன ெகாதி$க 
ஆர�ப�:�வ���. ெகாதி:த�� ேசாளமா�  கலைவ,, ம��� உ�� ேச3:� 
இற$க��. இற$கிய�� எ8மிBைச சா� ேச3:� ெபௗலி/ ெகா�� ேமேல 
மிள�: M1, ப�ர� �6�க1 ஃ�ரZ கிH� ேச3:� ப;மாற��.  
 

எ/லாவ�ைற?� தயாராக ைவ:�$ெகா6டா/ நிமிட:�$�1 ெச*� அச:தலா�. 
 

அ�:� த$காள- R�ைபேய ெக�ச� Cைடலி/ ெச*யலா�. 
 

ேமேல ெசா�ன ,லப "ைறய�ேலேய ெச*யலா�. அ/ல� ேதைவயான 
த$காள-கைள: த6ண 7;/ ேபா�� ெகாதி$கவ���, ேதாைல ந7$கி ஆற வ��� 
மி$சிய�/ ைநசாக அைர:� வ�க��$ ெகா1ளலா�. வ�க��ய த$காள- 4ழி/ 
உ�� ேச3$க��.  
 

ஒ2 ,:தமா� ெவ1ைள: �ண�ய�/ கார:தி�� ேதைவயான பBைச மிளகா*, ஒ2 
�6� இKசி, ஒ2 ப/ N6�, ஒ2 �6� ப�ைட, நா8 லவ5க�, வ�2�ப�னா/ 
ஒ2 ெப;ய ெவ5காய� ைவ:� <�ைட$ க�ட��. <�ைடைய ப�;யாதப� 
உ1ேள உ1ள ெபா2�கைள இ�:� த$காள- 4ழி/ ேபா�� ெகாதி$கவ�ட��. 
<�ைடய�/ உ1ள மசாலா சாமா�கள-� சா� த$காள- R�ப�/ இற5��வைர 
ெகாதி$கவ��� <�ைடைய ந�� கச$கி ெவள-ேய எ�:� வ�ட��. கைடசிய�/ 
ேமேல ெசா�ன "ைற�ப� தயா3 ெச*த ேசாளமா� + பா/ கலைவையB ேச3:� 
R� ெக��யான�� இற$க��.  
 

ெச3வ�5 ெபௗலி/ ெகா�� ேமேல மிள�:M1, ப�ர� �6�க1, சீC �2வ/ 
அ/ல� ஃ�ரZ கிH� ேச3:� ப;மாற��.  
 

ப�ர� �6�க>$� பதி/ R� C�$ அ/ல� ப�ப��ட� சா�ப�டலா�. 
��ன3 ெஹவ�யாக ப�ளா� ெச*தா/ R�ைப ைல� ஆக��, ைல� ��ன3 
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எ�றா/ R�ைப ெஹவ�யாக�� இ2$��ப� ெச*ய��. 
இேத "ைறய�/ கார�, "�ைடேகாC, கா3� எ�� R� ெச*யலா�.  

 

கா.கறி D�  

 

கார�, "�ைடேகாC எ�வாக இ2 தா8� ெகாKச� ெப;ய �6�களா$கி$ 
ெகா6� ெகாதி ந7;/ ேபாட��. ெவ5காய� வ�2��பவ3க1 அைத ெபா�யாக 
ந�$கி ெகாKச� எ6ெணய�/ ேலசாக வத$கி$ெகா1ள��. ெவ�� காேய ேபா�� 
எ�றா/ கா* �6�கைள �$க;/ ஒ2 வ�சி/ வ2�வைர ேவகவ��� மி$சிய�/ 
ைமய அைர:�$ ெகா1ள�� (அைர$�� ேபா� வத$கி ைவ:த ெவ5காய:ைத 
ேச3$க மற$க ேவ6டா�). அைர:த வ�#ைத மJ6�� அ��ப�ேல�றி ெக�ச� 
Cைடலி/ ெசா�ன R� "ைறய�/ ஒ2 <�ைடய�/ மசாலா சாமா�கைள 
இ�:�� ேபா�� ந�� சா� இற5கிய�� <�ைடைய$ கச$கி எறி �வ���, 
R�ைப இற$கி உ��, மிள�� ெபா� ேச3:� அ2 தலா�. இ த "ைறய�/ 
ெவ5காய வாசைன அதிக� இ2$கா�. 
 

அ�:� �ழ ைதக>$� ஒ2 R� பா3$கலா�. 
 

சி�ன$ �ழ ைதக>$� R� த தா/ ந�� பசிெய�$��. சில சி�னB சி�ன 
மா�ற5க1 ெச*வத� <ல� இ த R�ைப ஒ2 ச;வ�கித உணவாக ஆ$கலா�. 
 

அதாவ� ஒ2 வய� ஆன�� அவ3க>$� ��� �� உணைவ அறி"க�ப�:த 
இ த R� உத��. 
 

�$க;/ சாத� ைவ$�� ேபா� ேமேல ஒ2 பான-/ (pan) ஒ2 �6�, கார�, ஒ2 
�6� ேதா/ சீவ�ய உ2ைள, நா�ைக � கீைர இைலக1, ஒ�� அ/ல� இர6� 
CN� "�ைட ேகாC, ஒ2 த$காள- ேச3:� ெகாKசமாக ந73 வ��� ைவ:� 
வ�ட��. இ த$ கா*க1 சாத� ேவ�� வைர ந�� ெவ �வ���. மற$காம/ 
த$காள-ய�� ேதாைல கவனமாக ந7$கி வ�ட��. இ த$ கலைவ?ட� ஒ2 CN� 
ெவ த �வர�ப2�ைப� ேபா�� மி$சிய�/ ைமய அைர:� உ��, ெகாKசேம 
ெகாKசமாக மிள�� ெபா� ேபா�� கைடசிய�/ ஒேர ஒ2 CN� சாத"� ேபா�� 
அைர:� வாசைன$� ஒ2 CN� ெந* வ��� ஒ2 சி�ப3 ட�ள;ேலா, அ/ல� 
பX�5 பா��லிேலா வ��� அ2 த$ ெகா�$கலா�. ரச� சாத� ெச*வத�� பதிலாக 
இ�ப� ெச*வ�. �ழ ைதக1 ெகாKச� வளர வளர, கா*கள-� அளைவ 
அதிக;$கலா�. சா�ப�ட அட� ப��$�� �ழ ைதக>� சம:தாக சா�ப��வ3. 
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ேஹா	ட�கள�� ெச.H� Cream of Tomato Soup: 

 

இ� எ5க1 ���ப ந6ப3 ஒ2வ;� சேகாதர3 ேஹா�ட/ management course-/ 
க��$ெகா6டதி/ ெசா�ன ெச*"ைற. 
 

அளைவ அ�ப�ேய த2கிேற�. உ5க1 ேதைவ$ேக�ப அைத மா�றி$ெகா1ள��. 
 
 
Tomatoes - 350 gm 
Carrots - 115 gm 
Turnip - 30 gm 
Onions - 30 gm 
Butter - 30 gm 
Refined flour - 30 gm 

Milk - 300 ml 

Pepper - 1 gm 
Salt - 5 gm 
 

ெச.�ைற: 
• கா*கறிகைள ந�� க#வ� வ��� ெவ5காய:�ட� ேச3:� <��� வைர 

ந73 வ��� ெகாதி$க வ�ட��. கா*கறி ந�� ேவகேவ6�� எ�ப� கண$�. 
• ெவ த�� அைர:� வ�க�ட��. உ�� ம��� ேச3$க��. இன- white sauce 

தயா;$கேவ6��.  
• மா�ட�, பா/ ேச3:� க��ய��றி கிளற��. அ��ப�/ ஏ�றி கிளற 

ேவ6��. சீ$கிர� ெக���ப�� எ�பதா/ ெகாKச� ெகாKசமாக பா/ 
ேச3:�$ கிளற��. ெவ6ெண* ேச3:� இற$க��. 

• இ த white sauce -ட�, அைர:த வ�#ைதB ேச3:� ந�� கல$க ேவ6��.  

இவ�ைறெய/லா� அ��ப�/ ைவ:� ெச*ய$ 4டா�. எ/லா� கல த�� 
தி2�ப�� R� ப6ணேவ6�ய� தா�. ெகாதி$�� வைர ைவ$க ேவ6டா�. 
ேமேல உ�� ேதைவ�ப�டா/ ேச3$கலா�. இற$கிய ப�� R� ெபௗலி/ மிள� 
ெபா� ேச3$க��. ேமேல பா3Cலி  இைலக1 அ; � ேபா�� ப;மாற��. 
 
 

ெபா�வாக R� எ�ப� பசிைய:M6�� எ�பதா/ வ�2 �$� "� அைத 
சா�ப�ட ேவ6��. அேத ேபா/ ேநா* வ � �ணமாகி$ ெகா6�2�ப3க>$�� 
R� உத��. எ�ப� எ�றா/ R�ப�/ உ1ள கா*கறிகள-/ உ1ள "#Bச:ைத?� 
ேநாயாள-க1 எள-தி/ ெப�வ3. அ� ெச;மான:ைத �;தமா$�வேதா�, உடைல 
,�,��பாக�� ைவ$��. இ�ேபா� பல கா*கறிகைள பய�ப�:தி R� ெச*?� 
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"ைறைய� பா3$கலா�. 
 

ெவஜிட�� D�  

  

கார�, பX�C, காலிஃப�ளவ3, பBைச� ப�டாண� எ/லா� தலா இர6� UCN� 
ந�$கிய� ேவ6��. ெகா:தம/லி தைழைய?� ந�றாக$ க#வ� ெபா�யாக 
ந�$கி இர6� UCN� ேவ6��. இர6� த$காள-?�, ஒ2 ெவ5காய"� ஒ2 
�6� இKசி?� ேவ6��. 
 

ெவ5காய�, இKசி, த$காள- <�ைற?� ெபா�யாக ந�$க��. 
ப�டாண� ம��� உ1ள கா*கைள ெகாKசமாக ந73 வ��� ேவக வ�ட��. 
ைம$ேராேவL அ��� இ2 தா/ கா/ க� ந72ட� இர6� நிமிட� ைஹய�/ 
ைவ:� எ�$கலா�.  
 

ெவ த�� ந7ைர வ�க��வ��� ெவ5காய�, இKசி, த$காள-?ட� ெவ த 
கா*கைள?� ேச3:� மி$சிய�/ அைர$க��. வ�க��ய ந7ைர?� ேச3:� R� 
எLவள� ேதைவேயா அ த அள� ந73 வ��� ஒ2 ெம/லிய �ண� அ/ல� சிறிய 
க6 உ1ள ச/லைடய�/ வ�க��$ெகா6�, உ�� ேச3:� Rடா$க��. 
ெகாதி$கேவ6டா�.  
 

இத�� மிளகா* ெபா� ெச*� ேபா�வைத வ�ட, ஒ2 கடாய�/ அைர CN� ெந* 
வ��� மிளைக வ�:� ெபா�:�� ேபாட��.  
 

இ த R�ைப தயா3 ெச*� ைவ:�வ��� ச;யாக சா�ப��� "�ன3 R� ப�:தி, 
ெபா�:த மிளைக?� கல � சா�ப�டலா�. 
 

ேமேல ெசா�ன "ைறய�/ அைர:� ெச*ய ேநர� இ/ைலயா? கவைல 
ேவ6டா�. ேவகமாக ெச*?� "ைற?� உ1ள�. 
 

திZ1 ெவஜிட�� D� எ�� ெபய3 ைவ$கலா�. 
 

இதி/ சில கா*கைள மா�றி வ��ேவா�. ெவ5காய:�$� பதி/ ெவ5காய:தா1 
(C�;5 ஆன-ய�) எ��ேபா�. அைத ெபா�யாக ந�$கி ைவ:�$ ெகா1ளலா�. 
அ�:� கார�, ப�டாண� ம��� பX�ைஸ ெபா�யாக ந�$க�� (இ�ப� ந�$கிய 
கா* மி$ச3 ெப;ய �பா3�ெம�� Cேடா;/ ெர�ேமடாக$ கிைட$��, அைத 
உபேயாக�ப�:�வதாக இ2 தா/ ெமா:தேம <�� நா�� UCN� அள� 
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ேபா��) காலிஃப�ளவ2$� பதி/ "�ைடேகாைச� ெபா�யாக ந�$கி ஒ2 UCN�  

ேச3$கலா�. த$காள-ைய வ���வ�டலா�. 
 

ஒ2 க� பாலி/ ஒ�றைர UCN� ேசாளமாைவ$ கல � ைவ$க��. தி$காக 
ேவ6�ய�2�பவ3க1 இ�A� ஒ2 CN� ேசாளமாைவ ேச3:�$ ெகா1ளலா�. 
பா/ கலைவைய அ��ப�/ ஏ�றி நிதானமாக சி�மி/ ைவ:� கிளற��. 
ெக���ப�ட�� R� ேதைவ�ப�� அள�$� ந7ைரB ேச3$க��. உடேனேய 
ந�$கிய எ/லா$ கா*கைள?� ேபா�� ேவ��வைர ைவ$க��. ெகாதி$�� 
R��ேலேய கா*க1 ெவ �வ���. ஒ2 ஐ � நிமிட� அ�ப�ேய <� 
ைவ:�வ��� உ�� மிள� ெபா�B ேச3:� ப2க��. இத�� இKசி ேவ6டா� 
மிளைக வ�$க ேவ6டா�. ெச*வ� ெரா�ப ஈசி, சீ$கிர"� ஆகிவ���.  
 
Variations: 
 

ேமேல ெசா�ன திZ1 D�ப(� ப	டாண(� பதி� கா1� kernels ேச1 தா� 
ெபயைர ெவஜிட�� கா1� D� எ�� ெசா�லி� ெகா�ளலா�. 
 
 

%வ ;	 கா1� D�  

 

�பா3�ெம�� Cேடா;/ ேகன-/ அைட:த Cவ 7� கா3� கிைட$��. அதி/ 
ெச*?� R� இ�.  
 

ஒ2 ேடப�1CN� ேசாளமாைவ அைர க� அ/ல� அத��� �ைறவாக ந7;/ 
கல � ைவ$க��. இைத: தவ�ர ேதைவயான� தாராளமாக ஒ2 ேடப�1CN� 
அள� ெவ6ெண*,  ஒ2 ேக� corn kernels, ,மா3 <�� க� ந73, ,ைவ$� உ�� 
ம��� மிள�� ெபா�. 
  

ஒ2 வாயக�ற வாணலிய�/ ெவ6ைணைய� ேபா�� ேகைன: திற � அ�ப�ேய 
ெகா�ட��. ந�� கிளறிவ��� எLவள� R� ேதைவேயா அLவள� ந73 வ�ட��. 
ேமேல ெசா�ன அள� நா�� க� R��$� ச;யாக இ2$��. எ/லா� ேச3 � 
ெகாதி$�� ேபா� கைர:� ைவ:த ெசாலமா�$ கலைவையB ேச3:� 
கிளறிவ�ட��. ெக��யான�� இற$கி உ��, மிள�� ெபா� ேச3:� சா�ப�டலா�.  

 

ெக��:த�ைம ேபாதாவ��டா/ இ�A� ெகாKச� ேசாளமாைவ அதிக;$க��.  
அதிக ெபா21 ேதைவ�படாத அேத சமய� ,ைவயான R� இ�. ெச*வ�� ,லப�. 
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ேக� கிைட$காதவ3க1 பழ"தி3 ேசாைல ேபா�ற கா*கறி அ5கா�கள-/ 
ெர�ேம� corn kernels கிைட�பைத ஒ2 க� அள� எ�:� உபேயாகி$கலா�. 
அ��� கிைட$கா� எ�றா/ ேசாள$ெகா6ைட கிைட:தா/ �$க;/ சாத� 
ைவ$��ேபா� ேமேல உ�� தடவ� ைவ:�வ��டா/, ெவ த�� உ;:� 
ெச*யலா�. இ�ப� ெச*வ� ஏ�ெகனேவ �$க;/ ெவ தி2�பதா/ இ�A� 
சீ$கிர� ஆ��,  

 

ேபப( கா1� D�  

 

கார�, பX�C, "�ைட$ேகாC, காலிஃப�ளவ3 ஆகியைவகைள� ெபா�யாக ந�$கி 
ைவ$க��. எ/லா� தலா ஒLெவா2 ேடப�1CN� ேபா��.  
பBைச�ப�டாண� இர6� ேடப�1 CN� ேதைவ. இைத: தன-யாக ேவக ைவ:� 
எ�$க��. சீ$கிர� ெவ �வ���. 
 

ெவ5காய� ஒ�� எ�:� அைத ந�$கி ைவ$க�� (C�;5 ஆன-ய� எ�:தா/ 
ந�$கி$ கா*கறிக>ட� ேச3:� ைவ$க��). 
 

ஐ � அ/ல� ஆ� ேபப� கா3ைன� ெபா�யாக ந�$கி ைவ$க��. 
"தலி/ ேபப� கா3�, ெவ5காய� இவ��ட� ஒ2 ப/ N6ைட (N6� 
ேவ6டா� எ�றா/ வ���வ�டலா�) ந73 வ��� ந�� ேவகவ��� ஆறிய�� 
அைர:�, ேவ6�ய அள� ந73 ேச3:� ஒ2 ச/லைடய�/ வ�க�� ைவ$க��. 
ஒ2 வாணலிய�/ ெகாKச� ெந* வ���, கா*கறிகைள வத$க��. வத5கிய�� 
ெவ த ப�டாண�B ேச3:� மJ6�� ஒேர ஒ2 "ைற வத$கி, அைர:� 
ைவ:தைத$ ெகா�� ெகாதி$க வ�ட��. கா*க1 ஏ�கனேவ வத5கி இ2$�� 
எ�பதா/ இ த ந73 ேச3 � ெகாதி:த�� இற$கி அைர CN� ச3$கைரB ேச3:�, 
உ��, மிள�: M1 ேபா�� ேமேல மிக� ெபா�யாக ந�$கிய ெகா:தம/லி 
தைழயா/ அல5க;:� ப;மாற��. 
 
 
Veg Maggi Noodle soup 
 

�ழ ைதக1 வ�2��வா3கேளா இ/ைலேயா நா� வ�2��ேவா�. 
வ 7��/ உ1ள கா*கறிக1 எ/லா:ைத?� ேபாடலா�. அ�$காக பாக�கா*, 

பர5கி$கா* எ/லா� ேபாட$4டா� 

 

கார�, பX�C, "�ைட$ேகாC, �ைடமிளகா*, காலிஃப�ளவ3, ப�டாண�, C�;5 



 

www.penmai.com  450 

 

KASRI66’s @ Chitra’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

ஆன-ய�, த$காள- எ�� எ/லா$ கா*கைள?� தலா ஒ2 ேடப�1CN� அள� 
ந�$கிய �6ட5க1 எ�:�$ெகா1>5க1. எ/லாவ�ைற?� ெபா�யாக ந�$க 
ேவ6�ய� "$கிய�. ஒ2 CN� ெந*ய�/ எ/லாவ�ைற?� 
வத$கி$ெகா1ள��. கா* அதிக� ேவகாம/ அளவாக ேவ�� இ�ப� ெச*வதா/. 
இர6� நிமிட� வத5கிய�ேம எ:தைன ேப3 சாப�டேவ6�ேமா அLவள� ந73 
ேச3$க��. ந73 ேச3:த��, 4டேவ ஒ2 அைர ப�� மாகி l�/ைச?� உைட:�� 
ேபாட��. அதிக� ெச*வதானா/ ஒ2 "# ப�� l�/,� ேபாடலா�. 
ெகாதி$��ேபா� ஒ2 ேடப�1CN� ேசாளமாைவ$  கைர:� வ��� இற$க��. 
,ைவ$� ஏ�ப உ��, மிள�: M1 ேச3:� சா�ப�டேவ6�ய� தா� (ஏ�ெகனேவ 
மாகிய�/ உ�� இ2$�� எ�பதா/ ,ைவ:�� பா3:� உ�� ேச3$க��). 
 

இதி/ உ1ள பய�கைளB ெசா/கிேற�. 
1. வ 7��/ கா*கறிகைள ெவ�$�� �ழ ைதக1 இ2 தாேலா, சா�ப�ட� ப�:�� 
�ழ ைதக1 இ2 தாேலா, �ப� ெச*ய அ��ப�ய�/ நி��� <� நம$கி/ைல 
எ�றாேலா அ/ல� �ழ ைதக1 l�/C தா� ேவ6�� எ�� 
அட�ப��$��ேபா�, வ 7��/ ேவ6�ய அள� l�/C இ/லாவ��டாேலா இ த 
R� ெச*"ைற$ ைக ெகா�$��. 
 

2. மாகி l�/C தா� ேவ6�� எ�பதி/ைல, ேவ� l�/C 4ட 
உபேயாகி$கலா�. 
 

3. மாகி ெச*வதாய�2 தா/ அதி/ வ2� மசாலா பா$ெக�ைட அ�ப�ேய 
ைவ:தி2$க ேவ6�ேம எ�பதி/ைல, அதி/ 4ட உபேயாக� இ2$கிற�. 
ச�பா:தி$� ெச*?� ச�ஜிய�/ இ த மசாலாைவ� பய�ப�:தினா/ அ��� 
வ�:தியாசமான ,ைவைய: த2�.  
 

4. எ5க1 வ 7��/ இ த மாகிைய ைவ:� நிைறய "ய�சி ெச*தி2$கிேறா�. 
ரச:தி/ ேபா�வ�, சா�பா;/ ேபா�வ� எ��. இ த R� தா� அதி/ ேதறிய� 
(ேவ� எ�ென�ன மாகிய�/ ெச*யலா� எ�� டாப�$ ேபா�டா/ அதி/ 
எ#�கிேற�). 
 

இ த R��$�$ 4ட சா�ப�ட R� C�$�$� பதிலாக கி;Cப� l�/C ெச*� 
தரலா�. அதாவ� ஒ2 பாதி l�/C மJத� ைவ:தி2�ேபா� இ/ைலயா, அைத 
உைட$காம/ அ�ப�ேய ந7;/ ேபா�� பாதி ெவ த�� ேஷ� மாறாம/ ெவள-ேய 
எ�:� கடைலமா� + அ;சி மா� அத�ேக�ப உ��, கார�, மசாலா�ட� கல � 
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ைவ:�$ெகா1ள��. பாதி ெவ த l�/ைச ந73 உறி?� அள� இ த மாைவ 
ேமேல Mவ� ப�சிறி, எ6ெணய�/ ெபா;:� ப$க:தி/ ைவ:தா/ ச:தமி/லாம/ 
காலியா��.  
 

மிள D�  

 

எ/லா R�ப�ேல?� மிள� தாேன ெபா�:� ேபா�கிேறா�? இ� எ�ன Cெபஷ/ 
எ�றா/, மிள� ம���தா� இதி/ ெமய��. இ� சள- ப��:தவ3க>$�� வய�� 
ம தமா* ெச;மான� இ/லாம/ ேபானேபா�� மிக�� ந�றாய�2$��. 
 

இர6� க� ந7ைர அ��ப�/ ஏ�ற��. அதி/ ஃப�ரZஷாக வ 7��ேலேய ெபா�:த 
மிளைக� (ெபா� மிக�� ைநசாக இ2$��ப� பா3:�$ ெகா1ள��) ேபா��, ந�� 
ெகாதி:த�� அ��ைப மிதமாக ைவ:�வ��� உ��, ெகாKச� ெப25காய�ெபா�, 

ெகாKச� சீரக�ெபா� ேபா�� இ�A� ஒ2 அைர க� ந73 வ��� அ� 
,�ட�� இற$கி ஒ2 எ8மிBச�பழ:ைத ப�ழி � ேச3:� ைவ$க��. ேமேல ந/ல 
தாராளமாக ஒ2 CN� உ2$கிய ெந*ைய வ��� மிக�� ெபா�யாக அ; த 
ெகா:தம/லி: தைழகைள Mவ� ஒ2 ஐ � நிமிட� அ�ப�ேய <� ைவ$க��.  
ஐ � நிமிட� கழி:� சா�ப�டலா�. ,டB ,ட சா�ப�டேவ6�� இைத. உ�� ம��� 
மிள�� ெபா� இ�A� ேதைவ�ப�டா/ ேச3:�$ெகா1ளலா�.  
கா*Bச/ வ தவ3க>$� வா*$� எ��� சா�ப�ட� ப��$கா�, அ�ேபா�ற 
சமய5கள-/ இ� மிக�� ந/ல�. பசிைய: M6�வ�ட$4�ய� 

(ெகாKச� ேயாசி:�� பா3:தா/, ெவ�� ந72$� பதி/ �ள-:த6ண 73 ேச3:�, 

ெவ�� ெந*$� பதி/ க�� தாள-:தா/ மிள� ரச� தா�, �ள-$� பதி/ ெலம� 
ஜூC அLவள� தா�) . 
 

இPசி D� 

 

இத�� ேபC ெவ�� ந72$� பதி/ இKசி அைர:த ந73. ஒ2 �6� இKசிைய ந73 
வ��� மி$சிய�/ அைர:� வ�க��, அதி/ ஒ2 மசாலா <�ைடைய தயா3 ெச*� 
ேபாடேவ6��.  
 

அதாவ� ஒ2 CN� தன-யா வ�ைத, அைர CN� மிள�, அைர CN� ஜ7ரக�, 

அைர CN� ஓம�, ஒ2 ப/ N6�, ஒ2 �6� ,$�, நாைல � அ;சி, தி�ப�லி 
எ/லா� ஒ2 ெவ1ைள: �ண�ய�/ க�� pounding stone -/ ைவ:� <�ைட 
ப�;யாதப� இ�:� இKசி ந7;/ ேபாட��. இKசிைய அைர$காம/ அைத?� 
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<�ைடய�/ ேபா�� இ�:� ெவ�� ந7;/ இ த <�ைடைய� ேபா�� ெகாதி$க 
ைவ:தா8� ச;தா�. ந�� ெகாதி:த�� கல3 ெகாKச� மா��. அ�ேபா� 
இ�A� ெகாKச� ந73 ேச3:� <�ைடைய$ கச$கி எறி �வ��� அ��ைப 
அைண$க��. அைண:தப�� ,ைவ$� த$க ெலம� ஜூைஸ?�, உ�ைப?� 
ேச3:� மJ6�� வ�க�� ெகா:தம/லி: தைழகளா/ ேமேல அல5க;:� 
அ2 த��. வாசைன$� உ2$கிய ெந*ைய கைடசிய�/ ேச3$கலா�. 
,$�, இKசி, மிள�, தி�ப�லி எ/லா� இ2�பதா/ காரசாரமாக இ2$��. கார� 
ேபாதவ�/ைல எ�றா/ ேமேல ெகாKச� மிள�� ெபா� ேபாடலா�.  
 

ேமேல ெசா�ன R�ைப இன-�பாக அ2 த வ�2�ப�னா/ N6�, மிள�, தி�ப�லிைய 
வ��� வ��� மJதிைய <�ைட க�� ேபா�� ெலம� ஜூC ம��� ேத� ேச3:� 
அ2 த��. 
 

தா� ெடாமாேடா D�  

 

ந75க1 நிைன�ப� ச;தா�. ப2�� ரச:தி� இ�ெனா2 version தா� இ�. 
 

�வர� ப2�ைப �ைழய ேவகைவ:� வ���, அைத$ ெகாKச� ந73 ேச3:� ந�� 
கைடய��. தாராளமாக ந73 ேச3:� அைசயாம/ ைவ:தி2$க, ெகாKச ேநர:தி/ 
ேமேல ந73 ெதள- தி2$��. அ த ந7ைர ம��� எ�:� அதி/ இர6� த$காள-ைய 
(ந/ல பழமாக இ2$க ேவ6��) சி�ன சி�னதாக ந�$கி� ேபா�� அ��ப�/ 
ஏ�ற��. உ��, ெப25காய� ேச3$க��. பழ5க1 ப2��: த6ண 7;/ 
ெவ �வ���. இ�ேபா� ஒ2 potato masher ெகா6� பழ5கைள mash ெச*� வ�க�� 
வ�ட��. மJ6�� ெகாதி$க வ�ட��. ெகாதி$�� ேபா� மிள�� ெபா�, சீரக�ெபா� 
ேபா�� இற$க��. ேமேல உ2$கிய ெந* ம��� ெகா:தம/லி தைழ ேச3$க��. 
இ�A� ெகாKச� �ள-�� வ�2�ப�னா/ ெலம� அைர <� ப�ழி � வ�டலா�. 
சாதா ரச:ைத வ�ட இ�A� ந73$க இ2$�� இ�.  
 

N6� ேச3$க வ�2�ப�னா/ N6ைட த$காள- ேவ�� ேபாேத ந,$கிB ேச3$க��.  
 

வாைழ த4� D� 

 

ந/ல இள� வாைழ:த6� கிைட:தா/ நா3 ேபாக ஆ* � மி$சிய�/ ந72ட� 
அைர:� வ�க�ட��. இ த ந7ைர (ெகாதி$�� வைர ைவ$காம/) ந�� ,ட 
ைவ:� உ��, மிள�� ெபா�, ெப25காய�ெபா� ேபா�� இற$கி எ8மிBைச சா� 
ேச3:� அ2 த��. ேமேல ெந* வ�ட ேவ6டா�. கல3 ெகாKச� attractive ஆக 
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இ2$கா�. ஆனா/ இத� ம2:�வ �ண� அலாதியான�.  ெதாட3 � அ2 தி வர, 

உட�ப�/ உ1ள 4�த/ சைத ந75��. ந7;ழி� ேநாயாள-க>$� ஏ�ற�, சி�ந73 
கழி$�� ேபா� ஏ�ப�� எ;Bச/ ந75��.  
 

ைப� ஆ�ப(� D� 

 

ெகாKச� �ள-�பான ைப� ஆ�ப�1 தா� இத�� ஏ�ற�. நா� வா5கிய ைப� 
ஆ�ப�1 �ள-�பாக இ2 �வ��டா/ ச3$கைர ேச3:� ஜூC தா� ெச*ய ேவ6�� 
எ�பதி/ைல. R�பாக�� ெச*யலா�. 
 

பழ:ைத �6�களா$கி �$க;/ ேவக வ�ட�� (ேமேல அல5க;$க$ ெகாKச� 
பழ:�6�கைள� ெபா�யாக ந�$கி ஒ2 CN� அள� எ�:� ைவ$க��) . 
ெவ த பழ:ைத மி$சிய�/ ேபா�� அைர:� வ�க��, ேவ6�ய அள� ந73 ேச3:� 
ெகாதி$க வ�ட��. ெகாதி:த�� R��$�: ேதைவயான அள�$� ந73 வ��� 
அ��ைப சி�மி/ ைவ:� seasoning எ/லா� ேச3$க ேவ6��. உ��, மிள�� ெபா�, 

சீரக�ெபா� தா� ேவெற�ன? கைடசிய�/ எ�:� ைவ:த பழ:�6�க1 ம��� 
ெகா:தம/லி தைழகளா/ அல5க;$க��. 
 
Variations:  
 

வ�2�ப�னா/ ஒ2 ந/ல சிவ�பான த$காள- பழ:ைத?� மிக�� ெபா�யாக 
ந�$கி, வ�ைதகைள எ/லா� எ�:�வ��� அல5க;$க ைவ:த ைப� ஆ�ப�1 
�6�க>ட� ேச3:� இற$கிய�ட� ேச3:�, அ�ப�ேய ஐ � நிமிட� <� 
ைவ:தி2 � ப�ற� ெகா:தம/லி தைழ ேச3$க��. 
 

ஆ�ப(� D� 

 

�ள-�பான ஆ�ப�1 தா� இத��: ேதைவ. ஆ�ப�ைள ேதா/ ந7$கி �$க;/ ைவ:� 
mash ெச*�, ேவ6�ய ந73 வ��� வ�$க�ட��. இைத$ ெகாதி$க ைவ:� உ�� 
மிள�� ெபா�, எ8மிBைசB சா� கா/ CN� ேச3:� அ2 த��. 
 

ேமேல ெசா�ன R�க1 ந73$க: தா� இ2$��. மா� எ��� கைர$க: 
ேதைவய�/ைல. இ� அைன:�ேம பசிைய: M6�வ�ட$ 4�யைவேய. 
இ�A� அவரவ3 க�பைன$ேக�ப ெச*யலா�. 
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ேமேல ெசா�ன R�க>ட� சா�ப�ட$ 4�யைவ எ�ென�ன எ�� அ�:� 
பா3$கலா�. 
 

1. த$காள- R� எ�றா/ அதAட� Crispy Bread Toasts ந�றாக இ2$��.  
2. ேப$க;கள-/ ெர�ேமடாக Soup Sticks/ Bread Sticks கிைட$கி�றன. அைவ perfect match 

ஆ��. இ� எ/லா வைக R�க>$�� ெபா2 ��. 
3. கா3� R�/ெவஜிட�1 $ள-ய3 R� இைவக>$� Baked Garlic Buns ந�றாக இ2$��. 
4. மசாலா ப�ப� (Papad) R�க>$� ேதாதாக இ2$��. 
5. வ 7��/ இ2$��/அ/ல� சாதாரண கைடகள-ேலேய கிைட$�� Lays chips 

அ/ல� Nachos எ�றா/ �ழ ைதக1 வ�2�ப� சா�ப��வ3. அைதேய சில 
மா�ற5க>ட� ப;மாறலா�. 
 

இ�ேபா� நாேம வ 7��/ தயா3 ெச*ய$4�ய வைகய�/ உ1ளைவகைள� 
பா3$கலா�.  

 

"தலி/ ப�ர� CைலைசB சி�னBசி�ன கிh�களாக க� ெச*� R�ப�/ ேபா�வ� 
எ/ேலா2� ெச*ய$4�ய ஒ��. அைதேய சி�ன மா�த/க>ட� ெச*தா/ 
��ைமயாக இ2$��. 
 
1. Cheesy Bread Fingers: 
 

இத�� நா� ெச*யேவ6�ய� ப�ர� Cைலைச ந7ள ந7ளமாக ெவ�� இ2�ற"� 
ெவ6ெண* தடவ� ெபா�ன-றமாக ேடாC� ெச*� ெகா1ள ேவ6��. ஒ2 ப$க� 
ேடாC� ஆனப�� தி2�ப�� ேபா�� ேமேல சீC  �2வைல� பரவலா* Mவ�, சீC 
உ2�� வைர ேடாC� ெச*ய ேவ6��. அLவள� தா�. சீஸி/ உ1ள உ�ேப 
ேபா�� எ�றா/ அ�ப�ேய வ�டலா�. இ/ைல கார"� ேவ6�� எ�றா/ ேமேல 
ெகாKசமாக மிள� & உ�� Mவலா�. 
 

OTG இ2 தா/ இ�A� ,லபமாக ெச*� வ�டலா�. ெவ6ெண* தடவ�ய ப�ர� 
ஃப�5க3ைச ேமேல சீC �2வ/ ேச3:� pre heated oven-/ சீC உ2��வைர 
ைவ:� எ�$க ேவ6�ய�தா�. 
 

Bread Fingers எ�� தைல��: த ததா/ ந7ள ந7ளமாக ெவ�டேவ6��. "#தாக 
சா�ப�ட வ�2��பவ3க1 அ�ப�ேய ேடாC� ெச*� சா�ப�டலா�. 
 
2. Cheesy Lays/ Cheesy Nachos: 
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இத��$ கைடய�/ கிைட$�� Lays ேபா��. OTG இ2�பவ3க1 இைத ெச*ய 
"�?�. ஒ2 baking tray-/ chips அ/ல� nachos ஐ பரவலாக$ ெகா�� ேமேல சீC 
�2வ/ ம��� சிவ�� மிளகா* M1 Mவ� pre heated oven-/ சீC உ2��வைர 
ைவ:� எ�:தா/ ேபா��. 
 
3. Spicy, Cheesy Garlic Buns: 
 

கைடகள-/ கா3லி$ buns கிைட$கி�றன. அைவகைள வா5கி ேடாC� ெச*யலா�. 
சாதா buns தா� இ2$கிற� எ�றா/ அைவகைள கா3லி$ ப�களாக மா�றி 
வ�டலா�. 
 

ப�கைள ந�வ�/ (horizontally) ேம/ �ற� கீ� �ற� எ�� இர6� பாதிகளாக க� 
ெச*ய��. ஒLெவா2 பாதிைய?� ேம8� கீ#� ெவ6ெண* தடவ� ைவ$க��. 
N6� ேபC� அ/ல� crushed N6� ப�கைள Mவ� சீC �2வைல?� Mவ�, 
கார:�$� கார�ெபா�ைய?� Mவ� அ�ப�ேய pre heated oven-/ cheese உ2��வைர 
bake ெச*ய ேவ6�ய�தா�.  
 

Oven இ/லாதவ3க1 நிதான: த7ய�/ ைவ:� ேதாைச தவாவ�ேலேய ெச*� 
வ�டலா�.  

 
4. Hot Dog Rolls: 
 

ந7ளமான ப� (ஹா� டா$C) வா5கி ந�வ�/ (horizontally) பாதியாக ெவ�� 
ெவ6ெண* தடவ� ேமேல ெல�hC இைல ைவ:� அத� ேமேல சீC CைலC 
ஒ�� ைவ:� ேமேல வ�ட வ�டமாக ெவ��ய த$காள- CைலசC  ைவ:� 
ேம/ பாக:ைத <� அ�ப�ேய சா�ப�ட ேவ6�ய� தா�. ேடாC� ெச*ய 
ேவ6டா�.  
 
5. Toasted French Baguettes: 
 

இ� சாதா ப� ேபாலி/லாம/ ச�ேற க�னமாக ந7ளமாக இ2$��. எ/லா bakery/ 

departmental store-கள-8� கிைட$��. அைத ப�ர� CைலஸC ேபால ெவ��, இ2 
�ற"� ெவ6ெண* தடவ� சீC உடேனா plain ஆகேவா ேடாC� ெச*யலா�. R� 
ெபௗலிேலேய சி� �6�களாக க� ப6ண�� ேபா�� R�ப�� ேமேல மித$�� ப� 
ெச*� தரலா�. R� தயா3 ெச*த�ட� Rடான R�ப�/ crisp ஆக French baguettes ஐ 
ேமேல ேபா�� கர கர�� �ைறயாம/ இ2$��ேபாேத சா�ப��வ� ந�றாக 
இ2$�� (இ�ப� சாப��வ� ஒ2 Perfect Breakfast ஆக இ2$��). 
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2. Croissants: 
 

இ��� heavy யான ஒ��. Croissants கிைட:தா/ வா5கி தவாவ�ேலேய நிதான: 
த7ய�/ (horizontally) ��$காக ெவ��� ேபாட��. அதி/ உ1ள ெவ6ெணேய 
ேபா��. ந�� கரகர�பான�� எ�:� ப;மாற��. 
 

இைவகைள:தவ�ர $;Cப� l�/C, ப�பட� இைவகைள?� வ 7��ேலேய தயா3 
ெச*ய "�?�. எ��� ச; வராவ��டா/ பா� கா3� 4ட R�ப�/ ேபா�� 
சா�ப�டலா�. Tomato soups with pop corn "ய�சி:�� பா25க1. அ� தன- ,ைவ 
த2கிற�. 

 

Poha Corn ( ெபா;$காத கா3� ஃ�ேள$C) கைடகள-/ சாதாரணமாக$ கிைட$க$ 
4�ய ஒ��. அைத� ெபா;:�, உ�� கார� Mவ� சா�ப�டலா�. 
இ�A� உ5க1 க�பைன$� ஏ�ப "ய�சி:�� பா25க1. 
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Summer Recipes 

 

ெவய�/ கால:தி/ 4�மானவைர Rடாக சா�ப��வைத தவ�3:தா/ அதிக� 
வ�ய3$கா�. அத�காக ஆறியைத சா�ப�ட ேவ6�� எ�றி/ைல, Warm foods 

எ�:�$ ெகா1ளலா�. சில உண�கைள "�ேப தயா;:� ைவ:தா/ அதிக ேநர� 
சைமயலைறய�/ நி�� ேவக ேவ6டா�.  
 

அ��� இ� ப1ள- ெச/8� �ழ ைதகள-� வ��"ைற$கால�. அவ3க1 
ெவள-ய�/ ெச�� வ�ைளயா�வைத?� அட$க "�யா�. அதனா/ அவ3கைள 
அ�cC� உண� "ைறய�/ சில �ள-3Bசியான, அதிக� காரமி/லாத உணைவ 
சா�ப�ட ைவ�பதா/ அனாவசிய ம2:�வB ெசலைவ �ைற$கலா�, ஆேரா$ய"� 
இ2$�� எ�A�ப�யான சில உண�கைள� பா3$கலா�.  
 

"தலி/ �ழ ைதக1 வ�2��� உணவ�லி2 � ஆர�ப�$கலா�. ெப;யவ3க>� 
�ழ ைதக1 ேபாலேவதா�. அவ3க>$�� ஏ�றைத ெச*� தரலா�. 
 

பய த�ப9�� சாத�: 
 

ெபா5க/ ெச*வ� ேபாலேவதா�. ெச*"ைற ெகாKச� வ�:யாச�ப��. மிள� 
கார:தி�ேக�ப ஒ�றிர6டாக ெபா�:�$ெகா1ள��. <\ க� அ;சி$� ஒ2 க� 
பாசி�ப2�� எ�ற வ�கித:தி/ ேதைவயான அளவ�/ அ;சி, ப2�ைப எ�:� 
ந�றாக$ கைள � <�� ப5� ந73 வ��� சிறி� ேநர� ஊறவ�ட��. வாணலிய�/ 
சிறி� ெந* வ��� அதி/ க��, மிள�� ெபா�, இர6� கா* த மிளகா*, 

ெப25காய�, கறிேவ�ப�ைல ேபா�� ெவ�:த�� ெகாKச� மKச1 M1 
ேச3$க��. இ�ேபா� ந7;/ ஊ�� அ;சி, ப2��கைள இதி/ ேச3:� உ��� 
ேபா�� �$க;/ ைவ$க ேவ6��. 4டேவ ஒ2 உ2ைள$கிழ5ைக ேதா/ சீவ� 
ெகாKச� ெப;ய �6ட5களாக ந�$கி� ேபா��வ�ட��.  
 

சாதாரணமாக நா� சாத� வ��பத�� எ��பைத வ�ட த6ண 73 ெகாKச� அதிக� 
உ1ளதா/ �ைழ?�. பா3$க�� ெவள-3 மKச1 நிற:தி/ அதிக� ெந*?� 
இ/லாதப� இ2$��. உ2ைள$கிழ5� அ5க5� ெத�ப�� அ/ல� ந��$ 
�ைழ � ஒ2 ேசர இ2$��. சிறிய �ழ ைதக>$�: ேதைவயான �ேராU� 
நிைற த உண� இ�. சா�ப���ேபா� ேமேல உ2$கிய ெந* வ��� சா�ப�ட 
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வாசைனயாக இ2$��. உ2ைள$கிழ5�$� பதி/ கார�, பX�Y� எ�� மா�ற�� 
ெச*யலா�. 
 
 
 

சில ப8ச
 வைகக�: 

 

சில �ழ ைதக1 தய�3 சா�ப�ட� ப�:��. மதிய ேநர� ெவய�லி/ அைல �வ��� 
தய�2� சா�ப�டாம/ இ2�பவ3க>$� வ�த வ�தமாக பBச� ெச*� சா�ப�ட 
ைவ$கலா�. 
 

அ��� தவ�ர இர� ேநர5கள-/ பல3 வ 7��/ ச�பா:தி தா� சா�ப��கி�றன3. 
ெதா��$ெகா1ள எ�ப�?� �2மா அ/ல� ஏதாவ� ச�ஜி இ2$��. ெவய�/ 
நா�கள-/ 4டேவ ஒ2 ைர:தா இ2 தா/ உட/ R� �ைற?�.  
 

இPசி ைர தா/ இPசி ப8ச
 : 

 

ஒ2 அ5�ல ந7ள இKசிைய ேதா/ ந7$கி, உ�� ம��� <\ CN� ேத5கா* 
�2வ8ட� ைமய அைர$க��. வ�#ைத தய�;/ கல$கி, க�� தாள-:� 
கறிேவ�ப�ைல கி1ள- ேபாட��. 
 

(இKசிைய அ த நா�கள-/ ரா:தி; ேச3:�$ெகா1ள மா�டா3க1. காரண� வ�ஷ 
ஜ �$களா/ க� ப�டா/ வ�ஷ "றி� ம2 � ேவைல ெச*யா� எ�பதா/ 
எ�� ெசா/ல$ேக��2$கிேற�. அதனா/ இைத மதிய உண�$�B ெச*யலா�. 
அ��� தவ�ர ச�பா:தி$�� இKசி$�� அLவள� ெபா2:த� இ/ைல) 
 

ெந�லி�கா. ப8ச
: 
 

ேமேல ெசா�ன அேத "ைறதா�, ஆனா/ இKசி$� பதி/ ெப;ய ெந/லி$காைய 
கார� �2வ�ய�/ �2வ�, உ�� ேத5கா?ட� அைர$கேவ6��. இ��� 
ச�பா:தி$� ேதாதாக இ2$கா�. மதிய உண�$�B ெச*யலா�. 
 

த�காள� ப8ச
 : 

 

ேதைவயான த$காள-ைய சிறிய �6ட5களாக ந�$க��. ேதைவயான பBைச 
மிளகாைய?� அ�ப�ேய. வாணலிய�/ எ6ெண* ைவ:�, க�� ேபா�� 
ெவ�:த��, ந�$கிய த$காள- ம��� மிளகாைய� ேபா�� வத$க��. ஒ2 
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சி��ைக உ�� ேச3:தா/ ெநா�ய�/ த$காள- வத5கிவ���. உ�� ேச3:� 
ஆறவ�ட��. ந�றாக ஆறிய�� தய�;/ கல$கி கறிேவ�ப�ைல?� 
கி1ள-�ேபாட��. இைத ஜி/ெல�� சா�ப��டா/தா� ,ைவ. இ��� மதிய 
உண�$� ஏ�ற�. 
 

வாைழ�பழ ப8ச
:  
 

இைத அதிக� ேப3 வ�2�ப மா�டா3க1. ஆனா/ பைழய கால ெரசிப� இ�. N 
வாைழ�பழ� தா� சிற த�. ெகாKச� �ள-�� ,ைவ?ட� இ2$��. இ த� 
பழ:ைத ப�ைச �, தாள-:� தய�;/ கல$கி உ��, கார:�$� பBைச மிளகா* 
ேபா��, க�� தாள-:தா/ பBச� ெர�. அதிக� தய�3 ேச3$காம/ தி�டமாகB 
ேச3:தா/ தய�3 சாத:�$ேக ெதா��$ெகா1ளலா�. இன-��, கார�, ேலசான �ள-�� 
எ�� இ2$�� இ� என$�� ப��:த�. சில3 அதிகமாக ப#$காத பழ:ைத 
உபேயாகி:�� ெச*வ3.  
 

கீைர த4� ப8ச
: 
 

கீைர இளசாக$கிைட:தா/ த6ைட ம��� ெபா�யாக ந�$க��. அைத ெகாKச� 
எ6ெணய�/ க�� தாள-:� வத$கி$ெகா1ள��. ஆறிய�� தய�;/ கல$கி உ��� 
ேபாட��. வ�2�ப� உ1ளவ3க1 பBைச மிளகாைய?� வத$��ேபா� 
ேச3:�$ெகா1ளலா�. இ��� மதிய உண�$�: தா�. 
 

ெவ�ைள ��ள6கி ப8ச
 : 

 

ெவ1ைள "1ள5கிதா� சிற த�. "1ள5கிைய ேதா/ சீவ� �2வ��. �2வைல 
நா�� கர6� தய�;/ கல � உ��, பBைச மிளகா*, ஒ2 CN� ச3$கைரB 
ேச3:� சா�ப�டலா�. இத�� தாள-�� ேதைவய�/ைல. ஆனா/ ஒ2 ப:� நிமிட� 
ஊற ைவ:� சா�ப�ட ேவ6��. ெபா�வாக பB 

ச� வைககைள காைலய�/ ெச*� ப�;�ஜி/ ைவ:� ஜி/ெல�� சா�ப�டலா�.  
பBைச மிளகா*$� பதி/ கார�ெபா�?� ஒ2 சி��ைக சா� மசாலா�� ேமேல 
Mவ� சா�ப�டலா�. இ� ச�பா:தி ம��� சில �லாLக>$�� ேம�Bசாக இ2$��. 
 

ெசௗ ெசௗ ப8ச
 : 

 

ெசௗ ெசௗ அ/ல� சீம$க:த;$கா* ைவ:�� பBச� ெச*யலா�. ெசௗ ெசௗ ைவ 
ேதா/ சீவ� �2வ�$ெகா1ளேவ6��. இைத ேலசாக ேவக ைவ$கேவ6��. 
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ைம$ேராேவவ�/ மJ�ய� ஹ7��/ ஒ2 நிமிட� ைவ$கலா�. அ/ல� ெகாதி$�� 
ெவ ந73 வ��� சிறி� ேநர� <� ைவ:� எ�:தா/ ேலசாக ெவ தி2$��. 
ெவ த: �2வைல ப�ழி �, தய�;/ கல$கி, உ�� ேச3:�, ேமேல ெகா:தம/லி 
Mவ� அல5க;:தா/ ச�பா:தி$�� ெபா2:த� தா�. 
 

ெவ�ள��கா. ப8ச
 : 

 

ெவ1ள;$காைய ந�வ�/ உ1ள ெகா�ைட ந7$கி �2வலா� அ/ல� ெபா�யாக 
ந�$கலா�. தய�;/ ெகாKச� உ��, ெகாKச� ச3$கைர, பBைச மிளகா* ேபC�, 

ெவ1ள; �2வ/ ேச3:� ேமேல ெகா:தம/லி ேபா�� அல5க;:� சா�ப�டலா�. 
வ�2�ப�னா/ பBைசயாக த$காள- ம��� கார�ைட ெபா��ெபா�யாக ந�$கிB 
ேச3:தா/ கல3�/லாக இ2$��. இ� ச�பா:தி, �லL வைகக>$� ஏ�ற�. 
 

மண த�காள� கீைர ப8ச
: 
 

மண:த$காள- கீைரைய ஆ* � க#வ�, ந�$கி$ ெகாKச� ெந* வ��� வத$க��. 
வத5கிய�� அ��ைப அைண:� அ�ப�ேய <� ைவ$க��. ஒ2 பBைச 
மிளகா?ட� உ��� ேச3:� அைர:� தய�;/ கல$க பBச� தயா3. இ த$ கீைர 
வாய�/, வய��றி/ உ1ள �6கைள ஆ��� எ�ப� 4�த/ ந�ைம. அ�ப� �6 
ஆறேவ6�� எ�றா/ பBைச மிளகாைய வ��� வ��� ெச*யலா�. 
 

பால� ப8ச
: 
 

எ:தைன தடைவ பால$ைக பேகா�யாக��, ச�ஜியாக�� ெச*வ�. ைர:தா�� 
ெச*யலாேம? 

 

க#வ� ந�$கிய பால$ ஒ2 க� எ�:� ெந*ய�/ வத$க��. மி$சிய�/ ைநசாக 
அைர$க��. வ�#ைத தய�;/ கல$கி, உ��, ெப25காய� ேச3:� சீரக� ம��� 
தாள-$க��. 4டேவ ஒேர ஒ2 சிவ�� மிளகா* தாள-$க அதி/ உ1ள காரேம 
ேபா��. �தினா M1 கைடய�/ கிைட$கிற�. அ��� ஒ2 சி��ைக ேச3$கலா�. 
ெபா�வாக ேமேல ெசா�ன பBச�க1 எ/லாவ��$�� தய�3 ம��� இ�றி 
பா8� ேச3$கலா�. எ�� கர6� தய�3 எ�றா/ ஒ2 கர6� பா/ எ�� 
எ�$க��. இ� ம��மி/லாம/ ஒ2 அைர CN� ச3$கைர?� ேச3$க 
�ள-$காம/ ேலசான இன-��B ,ைவ?ட� இ2$��. 
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தஹி பேகா
 (Dahi Pakodi): 

 

இ� எ� ேதாழிய�� வ 7��/ சா�ப���வ��� அவ3கள-ட� ெச*"ைற ேக�� 
ெத; � ெகா6ேட�. பேகா�$க1 ெச*� தய�;/ ேபா�வ� எ�� சாதாரணமாக 
ெத; தா8� ெரா�ப ெமன$ெக�� ெச*கிறா3க1.  
 

"தலி/ தய�3 ஒ2 லி�ட3 ேதைவ. அைத "த/ நாேள தயா;$கேவ6��. பா/ 
த6ண 73 ேச3$காம/ கா*Bச�ப�� தய�3 பாைற ேபால ேவ6��. அ த ெக��: 
தய�ைர?� ஒ2 ெம/லிய �ண�ய�/ <�ைடயாக$ க�� �ைற த� இர6� மண� 
ேநரமாவ� ெதா5கவ�டேவ6��. கா*Bசி ஆறின பா/ அைரய�லி2 � ஒ2 க� 
வைர எ�:� ப�;�ஜி/ ைவ$க��. பா/ ஜி/ெல�� இ2$கேவ6�ய� 
அவசிய�.  
 

இ த �ராசC நட$��ேபாேத பேகா�$க1 தயா3 ெச*� ெகா1ளலா�. "$கா/ க� 
பாசி�ப2�ைப?� ஒ�றைர ேடப�1CN� உ>:த�ப2�ைப?� ஒ�றாக$ க#வ� 
ஊற வ�ட��. இ� <�� மண� ேநர� ஊறேவ6�மா� (ஒ2 மண� ேநரேம 
அதிக� ேபால என$�: ெத;கிற�). 
 

ஊறியைத மி$சிய�/ ெரா�ப ைநசாக�� இ/லாம/ ெகாரெகாரெவ��� 
இ/லாம/ ந�வா திரமாக அைர$க��. த6ண 73 அதிக� ேவ6டா�. ெகாKச� 
ெக��யாக இ2�பேத ந/ல�. இ த மாைவ உ�� எ��� இ/லாம/ எ6ெணய�/ 
�\$� ேபால (ேகாலி �6� ைசசி/ ேபா�� ெபா;$க��. ப$ெகா�க1 <��� 
ப� அள�$� த6ண73 எ�:� (பBைச த6ண� தா�) அதி/ உ�� ேபா�� கைர?� 
வைர கல$கி ைவ:தி2$கேவ6��. பேகா�க1 ெபா;ய ெபா;ய இ த: த6ண 7;/ 
ேபாடேவ6��. அைத ஒ2 மண� ேநர� ஊறவ��� த6ண 7;/ உ1ள உ�� 
ப$ேகா�கள-/ உைர$�� வைர ைவ:தி2 � அைத� ப�ழி � எ�:� ஒ2 த��/ 
பர:தி அைத?� ப�;�ஜி/ ைவ$கேவ6�� (என$� இ5ேக தா� ஒ2 ச ேதக�. 
த6ண 7;/ இLவள� ேநர� ைவ:தா/ ம�ப�?� கைர �வ�டாதா எ��).  
இ�ேபா� <�ைட$ க�� ைவ:த தய�ைர whisk ெகா6� ந�� beat 

ெச*யேவ6��. சாதா ம:தா/ கைட தா8� ச;. இ:�ட� கிH� ேபா�ற பத� 
வ2�வைர ஜி/ பாைல?� வ��� beat ெச*�, ேதைவயான உ��� ேபா��, 
இ�A� ெகாKசேநர� ப�;�ஜி/ ைவ:தி2 �, ப�ற� த��/ பர:தி ைவ:தி2$�� 
ப$ெகா�க1 மJ� பரவலாக$ ெகா�� ேமேல க�ைட மிளகா* ெபா�, சீரக�ெபா� 
Mவ�, ெகா:தம/லி:தைழகளா/ அல5க;$க��.  
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இைத ஜி/ெல��தா� சா�ப�டேவ6�மா�.  
 

PS: என$� ப$ெகா�க1 த6ண 7;/ கைர �வ��� எ�� ச ேதக�. அதனா/ 
ெரா�ப ேநர� ஊறைவ$கவ�/ைல. தய�3 வைட$� ெச*வ�ேபால அைர உ�� 
ேபா�ேட ப$ேகா� ெச*�, பBைச த6ண 7;/ ைவ:�வ��ேட�. த6ண 7;/ 
ெத; �� ெத;யாம8மாக உ�� ேபா�ேட�. மJதி �ராசC எ/லா� கி�ட:த�ட 
அேத ேபால ெச*ேத�. இ2 தா8� அவ3க1 ெச*த ,ைவ வரவ�/ைல. 
  

ஆj ைர தா: 
 

ெவ த ஆm ேதா/ ந7$கி ஒேர அள� �6ட5க1 ெச*ய��. எLவள� �6� 
இ2$கிறேதா அைதவ�ட <�� ப5� தய�3 ேவ6��. ஒேர ஒ2 கிழ5� ேபா�� 
ஒ2 சி�ன ���ப:�$�.தய�3 எ�� ப5� எ�றா/ ஒ2 ப5� ஜி/ பா/ எ�� 
"�ேன ெசா�ன� ேபால: தா�. இKசி, பBைச மிளகா*, ெகா:தம/லி ,ைவ$� 
த� த� எ�:� அைர:� தய�;/ கல$க��. உ�� ெகாKச� 4�தலாக 
ேவ6�ய�2$��.  
 

ஆm உ�ப�/லாம/ இ2�பதா/ தய�;/ உ1ள உ�� கார� தா� கிழ5கி8� 
உைர$கேவ6��. எ/லாவ�ைற?� கல � ப�;�ஜி/ ைவ:� சா�ப��� "� 
ேமேல சீரக�ெபா�, ஒ2 சி��ைக கார� ெபா�, காலா நம$ கிைட:தா/ அ� ஒ2 
சி��ைக ேபாட��. காலா நம$ இ/லாவ��டா/ ெகாKச� சா� மசாலா: M1 
Mவலா�. ெகா:தம/லி Mவ� அல5க;$க��.  
 

மா6கா. ச	ன�:  
 

ஒ2 �ள-�� மா5காைய ேதா/ சீவ� �2வ�$ெகா1ள��. ஒ2 வாணலிய�/ சிறி� 
எ6ெண* வ���, ஒ2 CN� க��, கா/ க� உ>:த�ப2��, இர6� சிவ�� 
மிளகா*, அைர CN� ெப25காய� ேபா�� வ�:�$ெகா6�, அைர க� ேத5கா* 
�2வ/ ம��� மா5கா* �2வ/ ேச3:�, உ��� ேச3:� அைர$க��. 
கைடசிய�/ ஊ�கா* ேபா��ேபா� உபேயாகி$�� ெவ தய� ெபா� (எ6ெண* 
இ/லாம/ சிவ$க வ�:�� ெபா�:த�) ேச3:� கல$க��.  
 

சாத:தி8� ப�ைச � சா�ப�டலா�. இ�லி, ேதாைச, ச�பா:தி$�� 
ெதா��$ெகா1ளலா�. 
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�%: 

ேத5கா* �ைவய/ ேபால:தா� ெச*"ைற. �ள-$� பதி/ மா5கா* �6ைட 
ேச3:�$ெகா1ளலா�. இ�ப� ெகா:தம/லி, �தினாைவ� பய�ப�:தி?� 
ெச*யலா�. 
 

மா6கா. ெக	8 அ� : 
 

இத�� கா?� இ/லாம/ "#தா* ப#$க�� ப#$காத மா5கா* தா� ேதைவ. 
ஒ2 கிேலா மா5கா* எ�றா/ அேத அள� ச3$கைர ேவ6��.  
 

"தலி/ மா5காைய ேதா/ சீவ� ெப;ய �6ட5களாக ெச*� ேவகவ�ட��. ேதா/ 
சீவ�வ���, �$க;/ பழ:ைத த6ண 73 இ/லாம/ ஒ2 பா:திர:தி/ ைவ:� 
இர6� வ�சி/ வ2� வைர ைவ:� எ�$கலா�. ந�றாக ஆறிய�� ைகயா/ 
கச$கி ேதாைல ந7$கிவ�டலா�. இ த pulp உட� ச3$கைர ேச3$க��. ஒ2 UCN� 

உ��� ேச3$க��.  
 

ஒ2 CN� சீரக�, நா�ைக � லவ5க�, <�� ஏல$கா*, ஆ� அ/ல� ஏ# வர 
மிளகா*, ேதா/ உ;:த N6� ப�க1, இர6� ெப;ய ெவ5காய� 
எ/லாவ�ைற?� ஒ2 ,:தமான ெவ1ைள: �ண�ய�/ ைவ:� அ�ப�ேய இ�:� 
<�ைடயாக$ க�� இ த pulp-/ <���ப� ஒ2 கர6�ய�/ க�� கர6�ைய 
பா:திர:தி� ��$காக ைவ:�வ�ட��. ம�ெறா2 கர6� ெகா6� கலைவைய 
கிளறி$ெகா6ேட வர��. மசாலா சா� கலைவய�/ இற5��. அ��� சி�மி/ 
இ2$கேவ6��. கலைவ ெக��யாகி ஜா� பத� வ த�� அ��ைப நி�:திவ���, 

இர6� UCN� வ�ன-க3 ேச3:�வ�ட��. ஆறிய�� <�ைடைய$ கச$கி� 
ப�ழி � Mர எறிய��. ம�நா1 சா�ப�ட மா5ேகா ெக�ச� தயா3.  
ப�ர�, ச�பா:தி, N;$� ந/லா ேம�B ஆ��. 
 

மா�பழ பாயச� : 

 

ந/ல இன-�� மா�பழ�தா� ேவ6�� இைதB ெச*ய. இர6� பழெம�:� ேதா/ 
ந7$கி pulp எ�$க��. இர6� ட�ள3 பாைல$ கா*Bசி ஆறவ�ட��. பாைல 
ப�;�ஜி/ ைவ:�வ�ட��.  
 

அைர க� ேசமியாைவ (வ�:த ேசமியா உக த�) ெகாதிந7;/ ேபா�� 
<�ைவ$க��. இர6� நிமிட� ேபா��, பதமா* ெவ தி2$��. இ த ேசமியாைவ 
வ�க�� pipe அ�ய�/ கா6ப�$க ேசமியா உதி3 உதிரா* வ2�. 
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இ�ேபா�, ேம5ேகா pulp உட� ஒ2 க� ச3$கைர ேச3$க��. பழ� இன-�� 
எ�பதா/ அதிக� ச3$கைர ேதைவ�படா�, எ�றா8� பா8� இர6� ட�ள3, 

ேசமியா ேவ� உ1ளதா/ Cவ 7� அதிக� வ�2��பவ3 இ�A� அைர க� 
ேச3$கலா�. ச3$கைர கைர � 4� ேபாலா��வைர அ��ப�/ ைவ$க��. ப�ற� 
இற$கி ஏல:M1 ேச3$க��. கைடசியாக ேசமியாைவ ேச3:� ஒ2 கிள� கிளறி 
இற$கி ஆறவ�ட��. ந�� ஆறிய�� ப�;�ஜி/ ைவ:த பாைலB ேச3:� வ�:த 
" தி;களா/ அல5க;$க��.  
 

Rடாக இ2$�� ேபா� பா/ ேச3:தா/ தி; த� ேபா/ ஆகிவ���. மJ6�� 
ப�;�ஜி/ ைவ:� ஜி/ெல�� சா�ப�டலா�. 
 

மா6கா. %வ ;	 ஊ�கா.: 

 

�ள-�ப�/லாத கிள- <$� மா5கா* இத�� ஏ�ற�. மா5காைய ேதா/ ந7$கி கார� 
சீ�வ� ேபால சீவ�$ெகா1ள ேவ6��. இதி/ அைர அ/ல� ஒ2 CN� உ�� 
ேச3:� கல � ஒ2 த��/ ெகா��, ெம/லிய �ண� ெகா6� <�, ெமா�ைட 
மா�ய�/ <�� நா�க1 ைவ$கேவ6��. �ண� ெகா6� <�வ� Mசி வ�ழாம/ 
இ2$க. <�றாவ� நா1 �2வ/ ,25கி$ ெகாKசமாக தா� இ2$��. இதி/ 
ெவய�/ R� இ2$��ேபாேத அளவாக ச3$கைர ேச3:� (அள� அவரவ3க1 
இZட�தா�. ெகாKச அளவ�/ ெச*� பா3:தா/ நம$ேக ந� வ�2�ப� ெத;?�) 
ஒ2 பா��லி/ ேபா�� மJ6�� �ண�யா/ பா��/ வாைய <� இர6� நா�க1 
ெவய�லி/ ைவ$கேவ6��. இர6� நா�க1 ஆன�� ெவய�/ ப�ேட ச3$கைர 
கைர � கல �, ஜா� பத:தி/ இ2$��. இதி/ ெகாKச� கார மிளகா* ெபா�, 

சீரக�ெபா�, சி�னதாக அ; த ேபHBச�பழ: �6�க1 ேச3:� கிளறி இ�ெனா2 
நா1 ெவய�லி/ ைவ$க ேவ6��. 
 

ஜா� மாதி; இ�கி� ேபா�� வைர ெவய�லி/ ைவ:� எ�:தா/ வ2ட:�$�� 
வ2�. இ தள� ெச*� பய��சி  ஆன�� நிைறய ெச*� வ2ட:�$�� 
உபேயாகி$கலா�. இ� ச�பா:தி$� R�பராக இ2$��. 
 

றி��:  
• சில ஊ3கள-/ ெமா�ைட மா� இ/லாத ேபா�, ைம$ேராேவL அவன-/ 

ைவ:�� ெச*யலா�. இ� ெரா�ப நா1 வரா�. உடேன பய�ப�:தி வ�ட 
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ேவ6��. அதிக ப�ச� ப�;�ஜி/ ப:� ப�ன-ர6� நா�க1 
உபேயாகி$கலா�.  

• ேபHBச�பழ� இ/லாம8� ெச*யலா�. 
• உ��, �ள-��, கார� எ�� எ/லா ,ைவ?� இ2$��. 

 
 

மா6கா. ஜூ%: 

 

ெர6� மா5காைய "#தாக ப�ரஷ3 �$ ெச*ய��. ஒேர ஒ2 வ�சி/ வ தா/ 
ேபா��. ெகாKச ேநர� சி�மி/ ைவ:தி2$க ேவ6��. ப�ற� ப�ரஷ3 அட5கிய�� 
திற � மா5காைய ஆற வ�ட��. ந�றாக ஆறிய�� காைய slit ெச*� pulp ஐ 
கச$கி எ�$க��. ேதா/, ெகா�ைட எ/லா� ேபாக pulp ஐ அைத வ�ட ெர6� 
மட5� த6ண73 ேச3:� மி$சிய�/ ஒ2 ஓ�� ஓ�ட ேவ6��. வ�2�ப�ப�டா/ 
நாைல � �தினா தைழைய?� ேச3:தைர$கலா�. இ த ந7ைர ஒ2 ச/லைடய�/ 
வ�க��$ெகா1ள��. அதி/ வ�2�ப�ப� ெபா�:த ச3$கைர அ/ல� $>ேகாC 
கல � ப�;�ஜி/ ைவ:� சா�ப�டலா�. 
 

$>ேகாC ேச3$�� ஐ�யா இ2 தா/ சா�ப��� "� ேச3�ப� நல�. ஒ2 pinch 

சா/� ேச3�ப� இன-�ைப எ�:�$கா���. வ�2�ப�னா/ ஒேர UCN� ஜ7ரா 
ப�ட3 கல$கலா�. Crushed ice cubes ஐ ட�ள;/ ேபா�� ேமேல ஜூைஸ வ��� 
ப;மாறலா�. 
 

மா6கா. ஜூ% ெவ�ல� ேச1 த2: 

 

ேமேல ெசா�னப� ெச*யாம/ ெவ/ல� ேச3:� ஜூC ெச*யலா�. ேமேல 
ெசா�ன "ைறய�ேலேய pulp எ�:�$ெகா6�, அதி/ ெவ/ல� ேச3:� கைர?� 
வைர கர6�யா/ கல$க��. அ��ப�/ ைவ$க ேவ6டா�. கைர த�� ஒ2 
ச/லைடய�/ வ�க�� ,$� ெபா� ேச3:� ��$கலா�. 
 
Fresh Mango Juice: 
 

இன-�பான பழ� எ�றா/ ேதா/ சீவ�, க��ைப (ெகா�ைட ேதா/ தவ�ர 
மJதி?1ளைத க��� எ�ப3) மி$சிய�/ ேபா�� ேலசாக blend ெச*� ேமேல fresh 

கிH� ேபா�� சா�ப�டலா�. அேநகமாக ச3$கைர ேதைவ�படா�. 
ஆனா/ இைதேய ெகாKச� வ�:யாசமாக �ெரெச�� ெச*தா/ எ/ேலா2� 
வ�2��வ3. இ�ேபா இர6� பழ� எ�:�$ெகா6டா/ இர6ைட?� ேதா/ 
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சீவ�வ��� ஒ�ைற ம��� blend ப6ண�$க\�. இ�ெனா2 பழ:ைத சி� சி� 
�6ட5களாக ந�$கி$ ெகா1ள��. Beat ெச*தைத ஒ2 கிளாC ட�ள;/ பாதி 
வ���, ேமேல பழ: �6ட5கைள� ேபா�� அ�ப�ேய ப�;�ஜி/ ைவ$க��. 
சா�ப���ேபா� ேமேல ஒ2 CN� fresh கிH� ேபா�� ப;மாறலா�. 
 
Tips: 

மா�பழ� R� த�ைம ெகா6ட�. ஏ�ெகனேவ ெவய�லா/ R�, இைத ேவ� 
சா�ப��டா/ அLேளாதா� எ�� நிைன�பவரா ந75க1? சா�ப��� "� பழ:ைத 
ஒ2 கா/ மண�, இ2ப� நிமிட� எ�� ஒ2 பா:திர:தி/ த6ண 73 நிர�ப�, அதி/ 
இ த� பழ:ைத <���ப� ைவ?5க1. இ�ப� ெச*வதா/ உட/ R� ஏறா�. 
இ�A� ேயாக3� உட� சா�ப�டலா�, மா5கா* ெவ/ல பBச� ெச*யலா�. 
இ�A� எ�ென�னேவா "ய�சி ெச*யலா�. ெவய�/ கால:தி/ ம��ேம 
கிைட$�� மா�பழ:ைத பய�படாம/ அAபவ�$கலாேம! 
 

ந;1 ேமா1 : 
 

தய�ைர ம:தா/ ந�றாக சி8�ப��. அ/ல� blender அ/ல� whisk use ப6ணலா�. 
ேதைவயான உ��, ெப25காய� ேபா�� ந�றாகேவ த6ண 73 வ��� வ�ளாவலா�. 
ந73$க இ2�ப�� நிைறய ேநர� கைடவ�� தா� ,ைவைய அதிக;$��. 
வ�2�ப�னா/ ெகாKச� ெபா��ெபா�யாக ந�$கிய ெவ1ள;, மா5கா* 
�6�கைள ஒேர ஒ2 CN� ேச3$கலா�. ெகாKச� ெந*ய�/ க�� தாள-:� 
கறிேவ�ப�ைல ெகா:தம/லி கி1ள-�ேபாட��. இைத அ�ப�ேய ��$க�� 
ெச*யலா� அ/ல� சாத:�ட� ப�ைச �� சா�ப�டலா�. ���பதாய�2 தா/ ந73 
அதிகமாக ேச3$க��.  
 

வ�2�ப� உ1ளவ3க1 இKசி, பBைச மிளகாைய அைர:� கா/ CN� அள� 
ேச3$கலா�. �ழ ைதக>$� த2வதாய�2 தா/ இைத தவ�3$கலா�.. 
 

North India வ(� ெச.H� Mattha: 

 

ந� ஊ3 ந73 ேமா3தா� இ�. ேமேல ெசா�ன "ைறையவ�ட சி� சி� வ�:தியாச� 
அLவள�தா�. 
 

ஒ2 க� தய�;/ அைர CN� சீரகெபா�, கா/ CN� காலா நம$ (க2�� உ��), 
கா/ CN� �தினா ெபா� (இ��� ெர�ேம�டாக கிைட$கிற�, இ/லாவ��டா/ 
�தினா கிைட$��ேபா� ஒ2 ப�� இைலைய ைம$ேராேவவ�/ ேப�ப3 டவ/ 
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ந�வ�/ ைவ:� காய ைவ:� ெபா�$க��), ேதைவயான உ��, ேச3:� ந�றாக 
கைடய��. ேவ6�ய ந73 ேச3:� கைட தா/ ந�றாக Pைர:� வ2�. ேமேல 
ம/லி தைழயா/ அல5க;:� சா�ப�டலா�. 
 

Tips: ேமேல ெசா�ன �தினா ெபா�ையB ெச*� ைவ:�$ெகா6டா/ ச�பா:தி, 
ச�ஜி எ�� எதி8� ேச3$கலா�. கைடகள-/ ெர�ேம� ெபா�?� கிைட$��. 
 

பானக�:  
 

ெவ/ல:ைத த6ண 7;/ ெபா�:��ேபா�� ைகயா/ கைர$க கைர � வ���. 
அ/ல�, ெகாKச ேநர� அ�ப�ேய ைவ:� கைர$க உடேன கைர?�. இ த ந7;/ 
பல வைககள-/ பானக� தயா;$கலா�.  
 

1. ,$� ெபா�, ஏல$கா* ெபா� ேபா�� கல � வ�க�� ���ப� ஒ2 "ைற. 
2. மிள� ெபா�, ஏல$கா* த�� ேபா�� வ�க�� ���ப� இ�ெனா2 "ைற. 
3. <�றாவ�, மிள� ெபா� ேபா�� ெகாKச� எ8மிBைச சா�� கல � வ�க�� 
���ப�. 
 

எ�வாய�2 தா8� ப�;�ஜி/ ைவ$காம/ உபேயாகி$க��. இ� ெரா�ப �ள-3Bசி 
ெச*ய$4�ய�, �ழ ைதக1 கா� அைட:�$ெகா1>� ஜி/ெல�� ப2கினா/. 
 

க�க4� பானக�: 
 

க�� க/க6ைட அ�மிய�/ ெபா�:� ந7;/ கல � கைரய வ�ட��. கைர த�� 
ஏல:M1, ,$� ெபா� அ/ல� மிள� ெபா� ேச3:� வ�க�� ��$க��. 
 

எ�லா� ஜி�ெல�� சா�ப(��ப
 உ�ள2. கா�ப( Z� மா@றாக Dடான 
பான� சா�ப(டேவ4�� எ�றா�? 

 

�தினா Z: 
 

U:Mேள ேவ6டா� இ� தயா3 ெச*ய. ஒ2 �� �தினாைவ ம6 ேபாக அல�ப� 
ஒ2 �6� இKசி?ட� அைர$க��. அைர:தைத இ�A� ெகாKச� ந73 வ��� 
ெகாதி$க வ�ட��. ேதைவயான ச3$கைர ேச3:� ந�றாக ெகாதி:� வ த��, 

வ�க�� Rடாக இ2$��ேபாேத ஒ2 <� எ8மிBச�பழ� ப�ழி � மJ6�� 
வ�க�� அ2 த��. மாைல ேவைள$ேக�ற பான� இ�. 
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/�ம�லி கா�ப(: 
 

ெபயேர ெசா/8� இதி/ ம/லி?� ,$�� இ2$�� எ��. ஆனா8� மைறவான 
ஒ2 ingredient � உ6�. மிள�. இ த <�ைற?� ெவய�லி/ காய 
ைவ:�$ெகா6� மி$சிய�/ ெபா�$கலா�.  
 

அள� எ�றா/ ஒ2 க� தன-யா எ�றா/ ,$� ெபா� ஒ2 <�� CN� 
ேபாட��. ,$� �6டாக ேபா�டா8� ச;தா�, ஆனா/ என$� மி$சிய�/ ேபாட 
தய$க� எ�பதா/ ,$� ெபா�தா� கல�ேப�. இ த அள�ட� ஒ2 CN� 
மிளைக?� ேச3:�$ெகா6� ெபா�$க��. இ த� ெபா�ைய ெச*� 
ைவ:�$ெகா6டா/ ேதைவ�ப��ேபா� கா�ப� ேபாடலா�. 
Cவ 7��$� க2�ப�� ெவ/ல� ேபா�டா/தா� ,$� கா�ப� ,$� காப�யா* 
இ2$��. க2�ப�� ெவ/ல"� ந�றாக� ெபா�:� ைவ:�$ெகா1ளலா�. 
 

கா�ப( ேபா�� �ைற : 
 

ஒ2 க� ந7;/ ஒ2 CN� ெபா�, இர6� அ/ல� <�� CN� ெவ/ல� 
ேபா�� ஒ�றாக$ ெகாதி$க வ�ட��. ெகாதி:த�� வ�க�� உபேயாகி$க��. 
ெவ/ல:தி/ உ1ள ம6, ம��� ,$கி/ உ1ள நா3 ந75க வ�க�ட ேவ6��. 
உ5க1 ,ைவ$ேக�ப ெபா� ம��� ெவ/ல:ைத 4��ேயா �ைற$கேவா 
ெச*யலா�. 
 

"$கியமான பய� எ�னெவ�றா/, இ� ெகா#�ைப க���ப�:��, பசிைய: 
M6��, ஜ7ரண ச$திைய?� அதிக;$க ைவ$��, எ/லாவ�றி��� ேமலாக சள- 
ப��$கா�. 
 
 

பR	S	 �ரX: 
 

கா/ கிேலா பX�Y�ைட ேதா/ சீவ� கார� �2வ�ய�/ �2வ��. அ/ல� கார� 
�2வ�ய�/ ேத5கா* �2�� N �2வலி/ �2வ��. அ��ப�/ ஒ2 பா:திர:தி/ 
ெகாKச� தாராளமாக ந73 வ��� ெகாதி:த�� பX�Y� �2வைல?� ேச3$க��. 
�2வ/ ந�� ேவகேவ6��. 
  

ெவ த�� ஒ2 ெவ1ைள �ண�ய�ேலா சி�ன க6 உ1ள U ஃப�/�ட;ேலா 
வ�க��$ெகா1ள��. ஒ�ட�ப  ப�ழியேவ6��. ப�ற� இ த ந7;/ ஒ2 சி��ைக 
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உ��, ேதைவயான ச3$கைர ேச3:� ந�� ஆற வ�ட��. ஆறிய�� ெலம� ஜூ,� 
ெகாKச� கல � வாசைன ெத;யாம/ இ2$க ெலம� எஸ�C அ/ல� ைப� 
ஆ�ப�1 எஸ�C ேச3:� மJ6�� வ�க�� ப�;�ஜி/ ைவ:� சா�ப�டலா�.  
ச:தான�, வ�ைளயா�வ��� வ2� �ழ ைதக>$� Rejuvenating Drink இ�. 
ச3$கைர$� பதி/ glucose ேச3$கலா�. ப�;�ஜி/ ைவ$காம/ room temperature இ/ 
ைவ:�� சா�ப�டலா�. அதிக ேநர� தா5கா� எ�பதா/ உடேன 
ெசலவழி:�வ�டேவ6��. 
 

ெவ	
ேவ1 ச1ப : 
 

ெவய�/ கால:தி/ இ த ஜூC சா�ப�ட ெரா�ப�� ந/ல�. சாதாரணமாகேவ 
ெவ��ேவ3 ேபா�� ைவ:த ந73 ந/ல ,ைவேயா�2$��. இ� ச3$கைர ேவ� 
இ2�பதா/ energetic ஆக�� இ2$��. 
 

இர6� க� த6ண 73 எ�றா/ இர6� க� ச3$கைர?� ேவ6��. "தலி/ ப:� 
அ/ல� பதிைன � கிரா� ெவ��ேவைர ந�றாக ம6 ேபாக பல "ைற 
க#வ�$ெகா1ள��. இ த ேவைர வ�ர/ ந7ள:�$� சி�னB சி�னதா* 
ெவ��$ெகா6�, த6ண7;/ ேபா�� ெகாதி$க வ�ட��. ஐ � நிமிட� 
ெகாதி:த�ட� ச3$கைர?� கல � மJ6�� ெகாதி$கவ�ட��. இதி/ கா/ CN� 
சி�;$ ஆசி� ேச3:� இர6� நிமிட� கழி:� இற$கலா�. உடேன ஒ2 ெவ1ைள 
�ண�ய�/ வ�க��$ெகா1ள��. ெரா�ப ெகாKசமாக ெலம� எ/ேலா கல3 
ேச3$கலா�. Preservative (KMS) ேச3�பதா* இ2 தா/ ந�றாக ஆறிய�� ஒேர ஒ2 
சி��ைக ேச3$க��. ஆனா/ ஒ2 நா1 கழி:�தா� உபேயாக�ப�:தேவ6��. 
Kms ேபாடாவ��டா/ அ�ேற உபேயாகி$கலா�. 
 

ப�;�ஜி/ ைவ:� உபேயாக�ப�:தினா/ நா1ப�� வ2�. சி�;$ ஆசி� ேச3:த�� 
Pைர$��, ப�ற� தாேன அட5கி��. இ� concentrate தா�. ,ைவ$� த� த மாதி; 
த6ண 73 ேச3:�� ப2கலா�. 
 

ெசௗ ெசௗ ஜூ%: 
 

ெசௗ ெசௗ-இ/  ஜூஸா எ�� பா3$கிற73களா? ஆமா�. 
ெசௗ ெசௗ ைவ இர6டாக க� ப6ண�$ ெகா6� இர6� ப�திைய?� பரபர�A 
ேத*$க ேவ6��. பா/ ெவள-ய�/ வ �வ���. அைத �ழா* அ�ய�/ கா��னா/ 
ைகய�/ ெபவ�கா/ ேபால ஓ��வ� ேபா��. சா;, "தலி/ ��C 
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ெசா/லிவ��ேட�. 
 

இ த ெசௗ ெசௗ-ைவ ேதாைல சீவ�யா/ சீவ� வ���, ந�வ�/ உ1ள 
ெகா�ைடைய?� ெவ�� எறி �வ��� ெகாKச� ெப;ய �6�களாக ெவ�� 
�$க;/ ேவகவ�ட��. த6ண 73 தாேன வ���$ெகா1>�. அத��1 ஒ2 கா/ க� 
ச3$கைரைய கா/ க� ந72ட� ெகாதி$கவ��� வ�க��$ெகா1ள��. 
 

ெவ த ெசௗ ெசௗ-ைவ ெகாKச� ந73 ேச3:� மி$சிய�/ ைநசாக அைர:� ,க3 
சிர��ட� கல � வ�க�� ஆறிய�� ப�;�ஜி/ ைவ$க��. வ�2�ப�னா/ ஏதாவ� 
எெச�C, அத��: த� த கல3 ேச3:�, ேதைவயான ந73 வ���� ப2க��. ந73 
ச:� அதிக"1ள கா* எ�பதா/ �>ைமயாக இ2$��. 
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Diabetic Patients' Recipes 

 

டயப��$ ேபஷ�� எ�றா/ அதிக� அ;சி சா�பா� சா�ப�ட "�யா�. அவ3க>$� 
ஒேர alternate ேகா�ைம உண�தா� (இ�ேபா சி� தான-ய5களான வர�, க��, சாைம 
ப�றி அதிக� ேபச�ப�கிற�). ந� நா�ைட� ேபால ஒ2 கிைளேம�$� க6��பா அ;சி 
உண�தா� ஏ�ற� எ�பதி/ ச ேதகமி/ைல. ஆனா8� ப�ற ததிலி2 ேத அ;சி 
சா�பா�ைடேய சா�ப��டவ3க>$� இ த உண�க1 பழகேவ நாளா��. நா� ம��� 
ந/ல அ;சி சா�பா� சா�ப���ேபா� அவ3க1 ம��� ேவற வழிய��றி அவ3க>$� 
ஏ�ற சா�பா� சா�ப�ட ேவ6��. அத�� பதி/ அவ3கள-� அ த ேகா�ைம 
சாத:�$ேக 4ட சா�ப��� பதா3:த5கைள உ��, கார�, �ள- �ைறவாக அ/ல� �ள-ேய 
இ/லாம/ ெகாKச� ,வாரசியமாக மா�றினா/, நா"� அைதேய சா�ப�டலா�. அ�ப� 
சில "ய�சிக1. 
 

ப9�� த�காள�: 
 

ஒ2 க� �வர�ப2�ைப �ைழய ேவக வ��� ேதைவயான உ�� ேபா�� மசி:� 
ைவ$க��. ஒ2 வாணலிய�/ ெகாKசமாக ந/ெல6ெண* வ��� க��, 

உ>:த�ப2��, ெப25காய� ெபா� ேபா�� க�� ெவ�:த��, இKசி �2வ/, 

இர6டாக$ கீறிய பBைச மிளகா*, ெபா�யாக ந�$கிய ெவ5காய�, ெபா�யாக ந�$கிய 
த$காள-ைய?� ேபா�� (ஒ2 சி��ைக உ�� ேபாட த$காள- சீ$கிர� வத5��), ந�� 
வத$கி மசி:த ப2�ப�/ ெகா��$ கல$க��. மJ6�� ப2�ைப அ��ப�ேல�ற: 
ேதைவய�/ைல. கைடசிய�/ ெகாKச� கறிேவ�ப�ைல ெகா:தம/லியா/ அல5க;:� 
ப;மாற��. 
 
Tips:  

• இ த �Z பல2� ெச*வ�தா�. இதி/ �ள- கிைடயா� எ�பதா/ எ த 
ேவைள$� ெச*கிேறாேமா அ�ெபா#ேத த73:�வ�ட ேவ6��.  

• ெவ5காய� ேவ6டாதவ3க1 Cகி� ப6ணலா�. இKசி, கார�, உ�� அவரவ3 
ேதைவ$ேக�ப. த$காள- ம��� ேபா�வதானா/ அள�$� ஏ�ப இர6ேடா, 
<�ேறா ேபாடலா�.  

• �ள-�� ப:தா� எ�றா/ ஒ2 எ8மிBச�பழ� ப�ழியலா�.  
• �வர�ப2��$� பதி/ பாசி�ப2�ைப உபேயாகி$கலா�. 
• இைத சாத�, ேகா�ைம ரைவ சாத�, இ�லி, ேதாைச, ச�பா:தி எ/லாவ�றி��� 

ெதா��$ெகா1ளலா�. �ழ ைதக1, ஜுர� வ � ேதறியவ3க1, ெடலிவ; 
ஆனவ3க1 எ�� யாவ2� சா�ப�டலா�. 
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தய(1 த�காள��ழ��: 

 

ேதைவயான பBைச மிளகாைய ஒ2 கர6� ேத5கா* �2வ8ட� ைநசாக அைர:� 
ெக��யான தய�;/ ந�� கல �ைவ$க��. �ள-�� ப��:தவ3க1 ெகாKச� �ள-:த 
தய�ரா* உபேயாகி$க��. இன- ஒ2 வாணலிய�/ ெகாKசமாக எ6ெண* வ���, சீரக� 
தாள-:�, ெப25காய�, கறிேவ�ப�ைல ேச3:�, ந�$கிய த$காள-கைள� ேபா�� ந�� 
வத$க��. வத5கிய�� கல � ைவ:த தய�3 கலைவைய$ ெகா�� ெரா�ப ேநர� 
ெகாதி$க வ�டாம/ உ�� ேச3:� இற$க��. அதிக� ெகாதி$க வ��டா/ ேமா3 ப�; � 
ரச� ேபால ஆகிவ���.  
 

Tips: இதி/ த$காள- கா*க1 சீச� இ2 தா/ அைத உபேயாகி$கலா�. ,ைவ 
அதிகமா��. அேத ேபால ேத5கா* வ�2�பாவ��டா/ ேத5கா* பா/ உபேயாகி$கலா�. 
பBைச மிளகாைய அைர:�B ேச3:தா/ கார� அதிக� எ�� ேதா�றினா/ மிளகாைய$ 
கீறி வத$க��. கி�ட:த�ட த$காள- பBச� ேபாலதா�. இைத �லாL 
ேபா�றவ�றி��� உபேயாகி$கலா�. 
 

த�காள� ழ��: 
 

த$காள-ைய ெவ ந7;/ ேபா�� blanch ப6ண� ெபா�யாக ந�$க��. ெவ5காய:ைத?� 
ந�$க��. இவ�ைற ந7;/ ேபா�� ெகாதி$க வ�ட��. எ6ெண* ேதைவேய இ/ைல. 
ந�� ெவ த��, மKச1M1, மிளகா*M1, ெப25காய�, உ��, தன-யா ெபா� ேபா�� 
ந�� ெகாதி$க வ�ட��. ெகாKசமாக கா3��ேளாைர$ கைர:� வ��டா/ ெக��யா��. 
ேவ6டாவ��டா/ வ���வ�டலா�. ேமேல கறிேவ�ப�ைல, ெகா:தம/லி ேபா�� 
அல5க;$க��.  
 
Tips: 

•  இதி/ ெகாKச� எ8மிBைசB சா� அ/ல� ஆ�R3 ெபா� ெரா�ப ெகாKசமாகB 
ேச3:தா/ �ள-�� ,ைவ 4��. 

• மிளகா* ெபா�$� பதி/ சா�பா3 ெபா� ேபாடலா�.  
 

பாக@கா. த;ய�:  
 

ஆ திரா சைமய/ இ�. பாக�கா* கச�� நிைற த�. ச3$கைர வ�யாதி வ தா/தா� 
சா�ப�ட ேவ6�� எ�� இ/ைல. எ/லா2ேம சா�ப�டலா�. பாக�காய�/ உ1ள கச�� 
ேபாக ேவ6�� எ�றா/ அைத ந�$கி உ��� ேபா�� ப�சிறி ைவ$கேவ6��. ஒ2 
ப:� பதிைன � நிமிட� ைவ:� ஒ�ட� ப�ழி தா/ கச�� ேபா*வ���. �வர�ப2�ைப 
இைல இைலயாக ேவகவ��� ைவ$க��. ேமேல உ1ள ந7ைர வ�:� ரச� ெச*ய 
உபேயாகி:� வ��டா/ ப2�� ம��� இ2$��. 
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ஒ2 எ8மிBைசயள� �ள-ைய ெக��யாக கைர:� ைவ$க��.  
ஊ�� ேநர:�$�1 ேதைவயான பBைச மிளகா*க1, சீரக�, தன-யா, ெகா�பைர 
ெகாKச� ைவ:� பBைசயாகேவ அைர:� ைவ$க��. 
 

ஒ2 வாணலிய�/ ெகாKசமாக ந/ெல6ெண* வ���, க��, சீரக�, கறிேவ�ப�ைல 
ேபா�� ெவ�:த�� ெவ5காய� ேபா�� வத$க��. சீ$கிர� வத5கிவ���. 
வத5கிய�� ப�ழி த பாக�காைய� ேபா�� ந�� வத$க��. சி�மி/ ைவ:�, <� 
<� ைவ:� வத$கினா/ ெவ �வ���. இன- அைர:த வ�#ைத?� ெகா�� 
வத$க��.  
 

�ள-$கைரசைல?� ெகா�� எ/லா� ேச3 � ெகாதி:த�� இைலயாக ெவ த ப2�ைப 
ெகா�� ெக��யான�� உ�� ேபா�� இற$க��. ேமேல ேத5கா* பாைல ஒ2 CN� 
அள� வ��� ெகா:தம/லி தைழயா/ அல5க;$க��. இ� 4�ைட வ�ட ச�� 
இளகலாக இ2$��.  
 

பய த�ப9�� ழ��: .  
 

ப��:த கா*கைள� ெப;ய �6ட5களாக ந�$கி$ெகா1ள��. கிழ5� வைகக1 
ேவ6டா�. பர5கி$கா*, கார� 4ட ந7ரழி� ேநாயாள-க>$� ேவ6டா�. ெவ6ட$கா*, 

க:த;, அவைர, ெமாBைச ேபா�ற� ேபாடலா�. ேதைவயான பாசி�ப2�ைப ந�� 
க#வ�, கா*கறிகைள?� ேபா�� மKச1M1, மிளகா*:M1, ெப25காய� எ/லாேம 
ேச3:� �$க;/ ேவகவ�ட��. கா*க1 �ைழய ேவ6�� எ�பவ3க1 கா*கைள 
தன-ேய ேவகவ�டலா�.  
 

ெவ த ப2�ப�/ உ�� ேபா�� கல$கி ைவ$க��. பBைசயாகேவ ெர6� CN� 
ேத5கா* �2வ8ட�, ஒ2 CN� சீரக�, ஒ2 ெவ5காய� ைநசாக அைர$க��. 
Rடான ப2�ப�/ அைர:த வ�#ைத� ேபா�� ந�� கல$கி ெகாKச� எ6ெணய�/ 
ேசா�� தாள-:� வ�ட��. இைத: தி2�ப அ��ப�/ ஏ�ற: ேதைவய�/ைல. 
ெவ5காய� ேவ6டாெம�றா/ வ���வ�டாலா�. பBைச ெவ5காய வாசைன 
ப��$காவ��டா/ ப2�� ேவகவ���ேபாேத ெவ5காய"� ேபா��வ�ட��. 
 

தாள-$க ம��� தா� எ6ெண* எ�பதா/ ேநாயாள-க1 சா�ப�ட$4�ய� இ�.  
 

கார	 ழ��: 
 

கார�ைட வ�ட வ�டமாக ந�$க��. �வர� ப2��ட� ேவகவ�ட��. ெவ தைத 
தன-யாக ைவ$க��.  



 

www.penmai.com  474 

 

KASRI66’s @ Chitra’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

 

வாணலிய�/ ந/ெல6ெண* ஊ�றி க��, உ>:த�ப2��, ெவ தய� ேபா�� 
ந7ளவா��/ கீறிய பBைச மிளகா*, கா* த சிக�� மிளகா* (மிளகா*க1 ேதைவ$ேக�ப) 
ேபா��, கறிேவ�ப�ைல?� கி1ள-�ேபா�� ந7ள ந7ளமாக ந�$கிய ெவ5காய:ைத?� 
ேபா�� வத$க��. ெகாKச� வத5கிய�� த$காள-:�6�கைளB ேச3:� வத$க��. 
சிறி� வத5கிய��, ேவக ைவ:த ப2�� + கார� �6�கைளB ேச3:� மKச1M1 
உ�� ேபாட��. எ/லா� ேச3 � ெகாதி:� வ த�� இற$கி எ8மிBைச சா� ப�ழி � 
ைவ$க��. 
 

இ��� "�னா/ ெசா�ன ப2�� த$காள- ேபால இ2$�� எ�றா8� அைத 
அ��ப�/ ைவ�பதி/ைல. இ� ப2�ைப ெகாதி$கவ��� ெச*வ�. 
 

ெவ6காய த;ய�: 
 

நா8 ெவ5காய� எ�:�$ெகா6டா/ பாதிைய ெப;ய ெப;ய �6�களாக�� மJதிைய 
ந7ளமாக�� ந�$கி$ெகா1ள��. 
 

ெகாKச� தன-யா, மிளகா*, ேத5கா* �2வ/ எ�:� எ6ெண* ெகாKசமாக எ�:� 
வ�:�$ெகா1ள��. வ�:தைவக>ட� ெப;ய ெவ5காய: �6�கைள?� ேச3:� 
ந�� அைர$க��.  
 

வாணலிய�/ தாள-த� ெச*�, ந�$கிய ெவ5காய:ைத வத$கி வத5கிய�� அைர:த 
ேபC�ைட ேச3:� இ�A� ெகாKச� வத$கி உ��, மKச1M1 ேபா��, ெக��யாக 
கைர:த �ள-$கைரச/ ேச3:� ெகாதி$க வ��� இற$க��. இைத ச�பா ேகா�ைம 
சாத�, ேகா�ைம ரைவ உ��மா, வரக;சி சாத�, திைண சாத� எ�வானா8� அ:�ட� 
ேச3:� சா�ப�டலா�. 
 

ெவTதய�கீைர ழ��: 
 

இ��� சாதா �ழ�� ேபாலதா� எ�றா8� ெவ தய ச�ப த�ப�ட அைன:�ேம 
ந7ரழி� ேநாயாள-க>$� மிக�� ந/ல�.  
 

"தலி/ ெவ தய$கீைரைய ந�� ஆ* �, க#வ�, உ�� Mவ� ஒ2 ப:� நிமிட� 
பாக�காைய ைவ:த� ேபாலேவ ைவ$க��. ப:� நிமிட� ஆன�� ஓ�ட� ப�ழி � 
வ��டா/ அதிக�ப� கச�� ேபா��. அத��1 ெகாKச� �ள-ைய ஊற வ�ட��. அைர 
<� ேத5காைய மி$சிய�/ அைர:�� பா/ எ�$க��. "த/ பா/ எ�:த�� இ�A� 
ெகாKச� ந73வ��� இர6டாவ� பா/ எ�$கலா�. இெத/லா� ேவைல$� ஆகா� 
எ�றா/ ெர�ேம� ேத5கா* பாைல உபேயாகி$கலா�. 
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வாணலிய�/ ந/ெல6ெண* வ���, க��, ெவ தய� தாள-:�, ெகாKச� சி�ன 
ெவ5காய� ேபா�� த$காள-?� ந�$கி� ேபா�� வத$க��. வத5கிய�� மKச1M1, 

சா�பா3ெபா�, தன-யா:M1 ேபா�� கைடசியாக கீைரைய?� ேபா�� வத$க��. கீைர 
சீ$கிர� வத5கி ,26�வ���. �ள-ைய$ கைர:�$ெகா�� ஒ2 ஐ � நிமிட� <� 
ைவ:� ப��ன3 இர6டாவதாக எ�:த ேத5கா* பாைலவ��� இ�A� ெகாKச� 
ெகாதி:த�� "த/ பாைல?� வ��� இற$க��. இ� மிக�� ,ைவயாக��, கச�ேப 
ெத;யாம8� இ2$��. 
 

ெவ தய$கீைர$� பதி/ "25ைக$கீைர?� உபேயாகி$கலா�. 
 

 

�F6கல�சி உ��மா: 
 

ஒ2 க� �#5கல;சி$� ஒ2 க� வரக;சி ேதைவ. வரக;சி$� பதி/ சாைம, அ/ல� 
திைண அ;சி 4ட ேபாடலா�.  
 

�#5கல;சிைய (இ�லி அ;சி அ/லாம/ சா�ப��� �#5க;சி) ந�� க#வ�, <�� 
அ/ல� நா�� மண� ேநர� ஊறைவ$க��. அ:�ட� கார:தி��: ேதைவயான 
கா* த மிளகாைய?� ேபா�� ஊற வ�ட�� (வரைக?� ஒ2 மண� ேநர� தன-யாக 
ஊறவ�ட��). ஊறிய�� மி$சிய�/ ந�� ெகாரெகாரெவ�� அைர:�$ெகா1ள��. 
உ���, ெப25காய"� ேபா�� ஊறிய வரக;சிைய?� ேச3:� கல$க��. வரக;சி 
சிறிய அளவ�/ இ2$��. அைர:த �#5கல;சி?� ெப;ய ரைவகளாக இ2$��. 
இர6ைட?� ந�றாக$ கல$க��. இைத இ�லி மா� பத:தி�$�$ ெகா6�வ � 
இ�லி த��$கள-/ ஊ�றி இ�லிகளாகB ெச*� ெகா1ள��. ந�றாக ஆறேவ6��. 
அதனா/ �ப� ெச*?� "�ேப இ�ப� தயா3 ெச*� ெகா6டா/ ேவ6�ய ேபா� 
உ��மா ெச*யலா�. 
 

ஆறிய இ�லிகைள க��ய��றி உதி3:�$ெகா1ள��. இன- வாணலிய�/ இர6� 
CN� ந/ெல6ெண* வ��� வ�2�ப� ேபால க��, உ>:த�ப2�� , கடைல�ப2��, 

கறிேவ�ப�ைல தாள-:�, உதி3:� ைவ:த இ�லிகைள?� ெகா��, ேமேல ெகாKசமாக 
உ�� (ஏ�கனேவ இ�லிய�/ உ�� ேபா�� இ2$கிேறா�) Mவ�, ெகா:தம/லி தைழ?� 
ந�$கி�ேபா�� இற$க��. வ�2�ப"ைடயவ3க1 ேத5கா* �2வ8� ேச3$கலா�.  
 

ஆவ�ய�/ ெவ �வ��வதா/ உ��மா ெச*ய அதிக ேநர� ஆகா�. RடாகB ச�ன-?ட� 
சா�ப�டலா�.  
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ெரசிப� ப�$க இ�லி உ��மா ேபால:தா� ெத;?� எ�றா8�, எ6ெண* ெசலவ�/ைல 
எ�ப��, �#5கல;சி?�, வரக;சி?� ச:� நிைற த� எ�பதா/ ெகாKசமாக 
சா�ப��டாேல வய�� நிைற?� எ�ப�� advantage. 

 

வரக�சி உ�� அைட:  
 

அ;சி மா� ஒ2 க� எ�றா/ ஒ2 க� வரக;சி மா� ேதைவ. இ தியாவ�/ வரக;சி 
மா� ெர�ேமடாக$ கிைட$�� எ�� நிைன$கிேற�. ெவள-நா��/ இ2�பவ3க1 
வரக;சிைய மி$சிய�/ அைர$கலா�. ,லபமாக ெபா� ஆகிற�. இைத சலி:� சலி:� 
நிதானமாக� ெபா�$க��. இர6� மாைவ?� கல � ெகா6� ஒ2 வற�� 
வாணலிய�/ சிவ$காதப�$� வ�$க��. ேகால� ேபா�டா/ ந�றாக வர ேவ6��  
எ�பேத பத�. ஈர அ;சிைய மாவா$கி உபேயாகி�பவ3க>$� மா� உல3 � ேகால� 
ேபாட வரேவ6��. 
 

இ த மாைவ ஒ2 ேப�ப;/ ெகா�� ந�� ஆற வ�ட��. �ப� ெச*?� "�ேப 
எதாவ� ஒ2 தான-ய:ைத ஊறவ�ட��. 
 

�வர�ப2�� 4ட உபேயாகி$கலா�. அ� ஊற ேவ6�ய ேதைவய�/ைல. நா� 
உபேயாகி�ப� த�ைட பய�� (Black eyed peas).  ஊறிய பய�ைர அைர ேவ$காடாக 
ேவகைவ:�$ ெகா1ள��. ேத5காைய �2வ�$ெகா1ள��. ேதைவயான இKசி, பBைச 
மிளகாைய� ெபா�யாக ந�$கி$க��. ெகா:தம/லி கறிேவ�ப�ைல?� ஆ* � தயாராக 
ைவ$க��.  
 

ஒ2 கடாய�/ ந/ெல6ெண* வ���, க��, உ>:த�ப2��, கடைல� ப2�� ேபா�� 
தாள-:�, ெப25காய�ெபா�, இKசி, பBைச மிளகா*, கறிேவ�ப�ைல ேபா�� இர6� க� 
த6ண 73 வ��� ெகாதி$க வ�ட��. இ த ந73 ெகாதி$��ேபா� ேதைவயான உ��, 

ேத5கா*, அைர ேவ$காடாக ெவ த தான-ய"� ேச3:� ந�� ெகாதி:த�� அ��ைப 
சி�மி/ ைவ:� மாைவ ெகாKசெகாKசமாக ெகா��$ கிளற��. ெக��யான�� மா� 
ேச3�பைத நி�:திவ�டலா�. க��கள-�றி கிளறேவ6��. க�� வ தா8� ெகாKச 
ேநர� கிளறினா/ ச;யாகிவ���. எ�ப�?� மா� மிK,�. மா� மிKசாம/ ெச*ய 
ேவ6�� எ�றா/ ப$க:திேலேய ஒ2 அ��ப�/ ெவ ந73 ைவ:தி2 தா/ இ�A� 
ெகாKச� ந73 ேச3:� மாைவ அ�ஜC� ப6ண�வ�டலா�. ேமேல ெகா:தம/லி: Mவ� 
அ��ைப அைண$க��.  
 

இைத ெபா�$�� R� வ2�வைர ஆறவ�ட��. ெரா�ப ஆற$4டா�. 
 

ஆறிவ��டா/ அைட த���ேபா� ஓர5க1 வ�;ச/ வ��டமாதி; வ2�. R� 
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இ2$��ேபாேத, ைககைள நைன:�$ெகா6� மாைவ ஒ2 எ8மிBைச அள�$� 
உ2�� அைத அ�ப�ேய த�ைடயா$கி ந�வ�/ ஓ�ைட ேபா�� (வைட ேபால) இ�லி 
த��/ அ�$க��. ஆவ�ய�/ ஒ2 ப:� நிமிட� ைவ:தா/ ேபா��. ெதா��$ெகா1ள  
எ��ேம இ/லாவ��டா8� Rடாக இ2$��ேபா� சா�ப�டலா�.  
 

இ� மாசி மாத"� ப5�ன- மாத"� ேச2� ேநர� கணவ� ஆ?>$காக வ�ரதமி2 � 
ெச*?� காரைடயா� ேநா�� ப6�ைக$�B ெச*வ�. சாதா அ;சி மா�$� பதி/ 
வரக;சி மா��, ஆவ�ய�/ ேவ�வதா/ எ6ெண* இ/லாத�� இத� Cெபஷ/. சாதா 
நா�கள-/ �ப� ேபால சா�ப�டலா�. 
 

ப6�ைக$� ெவ6ெண*: ெதா�� சா�ப��வ��, இதிேலேய Cவ 7� அைட ெச*வ�� 
வழ$க�. 
 

ேகா2ைம இ
யா�ப�: 

 

ேகா�ைமைய ெபா�ன-றமாக வ�:� ெமஷின-/ த � மாவா$கி ைவ$க��. இ� 
ந�� வ�ப�� வ��வதா/ மJ6�� வ�$க:ேதைவய�/ைல. இ த மாைவ 
சலி$க$4ட ேவ6டா�. சலி:தா/ நா3Bச:� ேபா*வ���. ேதைவயான மாைவ எ�:� 
அதி/ உ�� ேச3:� ெகாதி$�� ந73 வ��� ப�ைச � "�$� அBசி/ இ�யா�பமாக� 
ப�ழி � மJ6�� ஆவ�ய�/ ைவ:� இற$க��. இைத வ�2�ப� ேபால எ8மிBைச 
ேசைவ, �ள- ேசைவ, ேத5கா* ேசைவ, தய�3 ேசைவ எ�� ெச*� தரலா�. 
 

மாவ�/ உ�� ேச3$காம/ ெச*தா/ பாலி/ ேபா�� ச3$கைர Mவ� �ழ ைதக>$� 
சா�ப�ட: தரலா�. 
 

இ�யா�ப� ப�ழிய "�யாதவ3க1 சி�னBசி�ன உ26ைடகளாக உ2�� கீேழ 
ெசா�ன அ�மிண� ெகா#$க�ைட ேபால ெச*� வ�டலா�. 
 
 

ராகி மா0 ேசைவ/ேகா2ைம மா0 ேசைவ:  
 

ேசைவ எ�றா8� இ�யா�ப� எ�றா8� ஒ��தா�. ெர�ேம� மாவ�/ ெச*வதானா/ 
மாைவ ெவ�� வாணலிய�/ ந�� வ�$கேவ6��. வாசைன வ2� வைர 
வ�$கேவ6��. க2க$4டா�. வ�:த மாைவ ெப;ய த��/ ெகா�� ஆறவ�ட��. 
இ த மாைவ ப�ைசய ெவ ந73 ேதைவய�/ைல. சாதா த6ண 7ேர ேபா��. உ�� ேச3:� 
மாைவ ப�ைச � "�$� அBசி/ ேபா�� இ�லி:த��/ ைவ:� ப�ழி � ஆவ�ய�/ 
ேவக வ�ட��. ேமேல ெசா�ன ப� தயா3 ெச*� தரலா�. ராகி மா� உபேயாகி:தா/ 
கல3 ெகாKச� டா3$ ஆக வ2�. அவரவ3 க�பைன$ேக�ப வரக;சி மா�, அ;சிமா� 
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ேபா�றவ�ைற உபேயாகி$கலா�. 
 

அ�மிண( ெகாF�க	ைட:  
 

வரக;சி அ/ல� சாைம அ;சிைய மாவா$க��. வாணலிய�/ த6ண 73 ைவ:� 
ெகாதி:த�� ெகாKசமாக உ�� ேச3:� இ த மாைவ ெகா��$ கிளற��. 
ெக��யான�� மா� ேச3�பைத நி�:திவ�டலா�. ெகாKச ேநர� கிளறி, ப�� அ��ைப 
அைண:� <� வ�ட��. வாணலிய�/ அ� ப��$�ேமா எ�� ேதா�றினா/ 
ெகாதி$��ேபா� ந7;/ ஒ2 CN� ந/ெல6ெண* வ�ட��. ெகாKச� ஆறிய�� 
மாைவ$ ைகய�/ எ6ெண* ெதா��$ெகா6� சீைட ேபால ேகாலியள� 
உ2��$ெகா1ள��. ெகாKச� ெபா�ைம ேதைவ இைதB ெச*ய. 
 

உ2�� ைவ:தைத ஆவ�ய�/ ேவக வ�ட��. அத��1 ஒ2 <� ேத5காைய: �2வ� 
ேதைவயான கா* த மிளகா*, உ��, ெர6� ேடப�1CN� ெபா��$கடைல ேபா�� 
மி$சிய�/ ெக��யாக ச�ன- ேபால அைர$க��. அைர:த வ�#ைத ெவ த 
ெகா#$க�ைட ச�� ஆறிய�� அத� ேமேல ப�சிறினா3ேபாேல கல � ைவ$க��. 
ஒ2 ப:� நிமிட� ஆன�� ஒ2 வாணலிய�/ எ6ெண* ெகாKசமாக வ��� க��, 

ெப25காய�, கறிேவ�ப�ைல தாள-:�, ப�சிறி ைவ:த ெகா#$க�ைடகைள� ேபா�� 
டாC ப6ண� ப;மாற��. 
 

நிைறய ேவைல வா5�� �Z இ� எ�றா8� 2சி ம��� கல;/ உ5கைள 
தி2�தி�ப�:திவ���.  
 

Tips: ேமேல ேகா�ைம இ�யா�ப� ெரசி�ப�$�B ெச*த� ேபால ேகா�ைமைய வ�:� 
அைர:�� இ�ப�B ெச*யலா�. ராகி மா�, ெவ�� ேகா�ைம மா�, சாதா அ;சி மா� 
எ�� எ/லாவ�றி8� ெச*ய$4�ய� இ�. 
 

மண� உ��மா: 
 

க6��பாக அைனவ2� வ�2���ப�யான �Z இ�. 
 

ஏதாவ� ஒ2 அ;சிமா� எ�:�$ெகா1ள��. ேகா�ைம மா� ச; வரா�. வர�, சாைம, 
திைண, �திைரவாலி எ�� எ�வானா8� ச;. இ த மா�$�: த� த �ள-ைய 
ஊறைவ:� ந73$க$ கைர$க��. மா�$�: த$க உ�� ேபா�� �ள-:த6ண73 வ��� 
ெக��யாக ச�பா:தி மா� ேபால ப�ைசயேவ6��. இன- ஒ2 நா� C�$ கடா* 
எ�:� அதி/ எ6ெண* வ���, க��, உ>:த�ப2��, கடைல�ப2��, ெபா�� 
ெப25காய�, ேமா3 மிளகா* (இ� இ/லாதவ3க1 சிவ�� மிளகா*), கறிேவ�ப�ைல 
ேபா�� தாள-:� ெக��யாக� ப�ைச � ைவ:த மாைவ வாணலிய�/ உதி3:� வ�ட��. 
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ந�� கிளறேவ6��. மா� ேவ��வைர கிளற ேவ6��. த6ண 73 அதிக� வ��டா/ 
எ6ெண?� நிைறய இ#$��. அதனா/ ேலசாக அLவ�ேபா� ந73 ெதள-:� <� <� 
ைவ:�$ கிளற��. அ��� சி�மி/ இ2$க ேவ6�ய� ெரா�ப "$கிய�. 
 

�ள- ந73 உபேயாகி�பதா/ ப�ர�� கல;8�, ெக��யாக� ப�ைச � உதி3�பதா/ பா3$க 
அB, அச/ மண/ ேபாலேவ ெத;?�.  
 

,ைவய�8� கி5 தா� இ�. ஆனா/ Rடாக இ2$�� ேபாேத சா�ப��டா/ தா� 
ந�றாக இ2$��. 
 

வரக�சி + திைண உ��மா ெகாF�க	ைட: 
 

வரக;சி பாதி திைண பாதி எ�� எ�:�$ெகா1ள��. இர6�� தலா ஒ2 க� எ�:�$ 
ெகா1ளலா�. இ த அ;சி இர6�� ேச3 � இர6� க� எ�றா/, அைர க� ேத5கா* 
�2வ/ ேவ6��. ஒ2 நா�C�$ கடாய�/ <�� க� ந73 வ��� ெகாதி:த��, உ�� 
ேபா�� அ;சிகைள$ க#வ� (அைர மண� ேநர� "�ேப ஊறைவ:�� ெச*யலா�), 
ேத5கா?ட� ேச3:�$ கிளற��. த6ண 73 தி�டமாக இ2$கேவ6��. எெல$�;$ 
ைரC �$க3 இ2 தா/ ந/ல�. அLவ�ேபா� பா3:�$ெகா1ளலா�. அ;சி ேவக 
ேவ6��, ஆனா/ �ைழயாம/ இ2$க ேவ6��. அைத$ ெகாKச ேநர� அ�ப�ேய 
<� அைண:� ைவ:தா/ ப;மா�� ேநர:தி/ ெகாKச� ச;யான பத� வ2�. இ� 
ஆறிய�� ெகா#$க�ைடகளாக உ2�� மJ6�� ஆவ�ய�/ ப:� நிமிட� ேவக வ�ட��. 
ெவ த�� எ�:� ெபாலெபாலெவன உதி3:� ைவ$க��. 
 

வாணலிய�/ ெகாKசமாக எ6ெண* வ��� க��, ப2�� வைகக1, மிளகா*, 
கறிேவ�ப�ைல, ெப25காய� எ/லா� தாள-:� உதி3:த ெகா#$க�ைடகைள� ேபா�� 
ேலசாக� ப�ர�� உடேன எ�:� சா�ப�டலா�.  
 

ேப3தா� ெகா#$க�ைட. ஆனா/ பா3$க உ��மா ேபால இ2$��. இர6� "ைற 
ெவ �வ��வதா/ வய�� நிைற?�. சாதாரணமாக உ��மா ெகா#$க�ைட எ�றா/ 
உ26ைடயாக இ2$��. ஆனா/ "தலிேலேய தாள-:� ப�� ெகா#$க�ைடயாக 
ெச*வதா/ அ;சி உ��மா ,ைவ வ2வைத தவ�3$க "�யா�. இ� உ��மா ேபால 
ெத; தா8� ஒ;ஜின/ ெகா#$க�ைட ,ைவைய: த2�. 
 

ெகா�A ேதாைச:  
 

ெகா1> அைர க� எ�:� ப�ன-ர6� மண� ேநர� ஊறவ�ட��. "த/ நா1 ஊற 
ஆர�ப�:தா/ ச;யாக இ2$��. இர6� க� இ�லி அ;சி ஊறவ�ட��. இ��� "த/ 
நா1 ஊற ஆர�ப�:தா/ ச;யாக இ2$��. அைர$�� அைர மண� ேநர� "�� அைர 
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க� உ> � ஊறவ�ட��. எ/லாவ�ைற?� தன-:தன-ேய கிைர6ட;/ 
அைர:�$ெகா6� ஒ�றாக$ கல � �ள-$க வ�ட��. உ�� ேச3$க மற$க ேவ6டா�. 
�ள-:த�� ேதாைச வா3$கலா�. பா3$க ம5கலாக: ெத;?�, ஆனா/ ,ைவய�/ பள-B. 
 

��ள6கி ச	ன�: 
 

உ>:த� ப2��, தன-யா, ேதைவயான மிளகா*, ெகாKசமாக சீரக�, ெகாKசமாக 
ெவ தய� எ�:� ஒ2 CN� எ6ெணய�/ வ�:� ைவ$க��. இர6� 
ெவ5காய:ைத ந�$கி, பBைச வாசைன ேபா�� வைர வத$க��. இைத: தன-யாக 
ைவ$க��. "1ள5கிைய ேதா/ சீவ� ெபா�யாக ந�$கி$ெகா6�, அைத?� ந�� 
வத$கி$ெகா1ள��. இ�ேபாதி வ�:த சாமா�கைள "தலி/ அைர:�, ப�� 
"1ள5கிைய?� ேச3:� ைநசாக அைர$க��. உ�� ேபா�� 4டேவ வத$கி ைவ:த 
ெவ5காய:ைத?� ேபா�� அைர$க ேவ6��. ஆனா/ ஒ�� இர6� ெவ5காய� 
ெத;வ� ேபால அைர:தா/ தா� ,ைவ.. "1ள5கி வ�2�பாதவ3க1 4ட வ�2�ப�B 
சா�ப��வ3. 
 

ெவTதய  திைண ெபா6க�: 

 

ஒ2 க� திைன?ட� ஒ2 ப�� பாசி�ப2�ைப ேபா��, ஒ2 UCN� ெவ தய"� 
ேபா�� �$க;/ 1 : 1 ½  எ�ற வ�கித:தி/ த6ண 73 வ��� �$க;/ ைவ$க��. சாத� 
ேபால ெவ த�� இற$கி, உ��, ெப25காய�ெபா� எ/லா� ேபா�� ெகாKச� ெந*ய�/ 
" தி;� ப2��க1, ெபா�யாக ந�$கிய இKசி, ேதைவயான மிள�, சீரக� 
(ஒ�றி6டாக� ெபா�:த�) எ/லா� ேபா�� வ�:� கிளற��. ெவ தய:திைண 
ெபா5க/ ெர�. 
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Leftover Recipes 

 

சாத பேகாடா: சாத:ைத ைகயா/ ந�� ெநா�$கி ப�ைசய��. இ த சாத� 
ெகா1>� அள�$� கடைல மாைவ� ேபா��, உ��, மிளகா* M1, 

ெப25காய:M1 ேபா��, கறிேவ�ப�ைல கி1ள-�ேபா�� ேமேல ஒ2 CN� 
ெந* வ��� ப�ைச � எ6ைணய�/ உதி3:�� ெபா;$க��. இ� �ைள� 
பேகாடா. ெவ5காய பேகாடாவாக ெச*வதானா/ 3 ெவ5காய�, ேதைவயான 
பBைச மிளகா*, கார�ெபா�, ெகா:�ம/லி, உ�� ேபா�� ப�ைசய��. 
ெவ5காய:தி/ உ1ள ந7ேர ேபா�மான�.  
 

ெவஜிடப(� ைர% க	ெல	:  இத�� சாத� உதி;யாக இ/லாம/ �ைழவாக 
இ2 தா/தா� ந�றாக இ2$��. ஒ2 க� சாத� இ2 தா/ ஒ2 கார� 
ேதைவ. கார�ைட ந7;/ ேவக ைவ:�$ெகா1ள��. �$க;/ ேவக ைவ$கலா� 
அ/ல� ஒ2 இ�B �6�களா$கி ைம$ேராேவL ெச*� ெகா1ளலா�. ெவ த 
கார�ைட ைகயா/ மசி$க��. மி$சிய�/ அ�:தா/ ஜூC ஆகிவ���. 
 

ஒ�றிர6டாக மசி:தா/ ேபா��. சாத:�ட� மசி:த கார�ைட?� ேபா�� 
கல � ெகா1ள��. ஒ2 வாணலிய�/ ெகாKச� எ6ெண* வ��� ெபா�யாக 
ந�$கிய ெவ5காய�, ந7ள ந7ளமாக ந�$கிய "�ைடேகாC, ந7ளமாக ந�$கிய 
�ைடமிளகா* ேபா�� வத$க��. சீ$கிர� வத5கிவ���. இைத?� 
சாத$கலைவய�/ ேபாட��. ேவ� ஒ2 க�ப�/ ப�ர� crumbs ஒ2 CN� 
எ�றா/ ேசாளமா� ஒ2CN� ேச3:�, அைத வ�ட அதிகமாக அ;சி மா� 
(,மா3 3 CN�) ேச3:� உ��, கார�ெபா�, மசாலா ெபா� ேச3:� கல$க��. 
இ த கலைவைய சாத$ கலைவய�/ ேச3:� ப�ைசய��. தள3:தியாக 
இ2 தா/ மJ6�� bread crumps,  ேசாளமா� ம��� அ;சிமா� கலைவ தயா3 
ெச*� கல$க��. உ��, கார� எ/லா� அதிகமாக ேபாடேவ6��. 
ஏென�றா/ சாத�, கார�, கா*கறிக1 எ/லா� இ2$கிற�. இைத 
உ2��$ெகா1ள��. இ�ெனா2 க�ப�/ 2 ேடப�1CN� ைமதா�� ஒ2 
ேடப�1CN� ேசாளமா�� ேதாைச மா� பத:தி/ கல � ைவ:�$ெகா6�, 

இ த உ2�� ைவ:த உ26ைடகைள bullets ேபால ந7ள உ26ைடகளாகேவா, 

க�ெல� வ�வ�ேலா ெச*� மா�$ கலைவய�/ ேதா*:� bread crumbs இ/ 
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�ர�� ஒ2 த��/ ஒ�� ேம/ ஒ�� படாம/ ப�;�ஜி/ ஒ2 மண� ேநர� 
ைவ:� ப�� எ6ெணய�/ ெபா;$கலா�. மதிய� ெச*� ைவ:தா/ மாைல 
ேநர சி��6�யாக ெச*யலா�. ப�$க ெப;தாக இ2 தா8� ெச*வ� 
,லப�தா�. 
 

சாத அைட: ெர6� க� சாத� எ�றா/ ஒ2 கார� (சீவ�$ெகா6�), ஒ2 
ெவ5காய� அ/ல� ெவ5காய:தா1, (ெபா�யாக ந�$க��, வ�2�பாதவ3க1 
"�ைடேகாைச ந�$கி� ேபாடலா�) பBைச மிளகா*, ெகா:தம/லி, எ/லா� 
ேபா��, ஒ2 CN� ேகா�ைம மா�, ெர6� CN� கடைல மா� ேபா��, 
உ�� ேபா�� ந�� ப�ைசய��. ெக��யாக இ2 தா/ ெர6� CN� தய�3 
வ��� ப�ைசயலா�. ேதாைச க/லி/ அைடயாக: த�� ெர6� ப$க"� 
எ6ெண* வ��� நிதான த7ய�/ ேவகவ�ட��. ,டB,ட சா�ப�ட ந�றாக 
இ2$��. கடைல மா�, ேகா�ைம மா� எ/லா� பBைசயாக இ2�பதா/ 
நிதானமாக ேவக வ�ட��. ைகய�/ ஒ�டாம/ இ2$க ஈர$ைகயா/ ஒ2 
வாைழ இைல அ/ல� ப�ளாC�$ கவ;/ த�டலா�. 
 

ேதாைச:  மJ த சாத:ைத மி$சிய�/ ெகாKசமாக ந73 வ��� ைநசாக அைர:� 
ேதாைச மா�ட� கல � வா3:தா/ கரகர�பான ேதாைசக1 கிைட$��.  
 

 

ேசமியா உ��மா ம̀Tதா�... 
 

ேசமியா உ��மா மJ � வ��டா/ அ� ெக��யா�� அள�$� கடைல மா� 
ம��� அ;சிமா� (2:1 வ�கித�) ேச3:�, இ�A� ெகாKச� பBைச மிளகா*, 

இKசி,ெவ5காய�, கறிேவ�ப�ைல,ெகா:தம/லி, " தி;: �6�க1 அதிக�ப� 
சாமாA$� த� த உ�� ேபா�� பேகாடா$களாக ெபா;$கலா�. 
 

ரைவ உ��மா ம̀Tதா�... 
 

இ� ெகாKச� ,வாரசியமான ஐ�டமாக மா�றலா�. உ��மாவ�/ ெகாKச� 
தய�3 ஊ�றி தள3:த��. ேமேல �ைட மிளகா*, "�ைடேகாC ம��� 
ெவ5காய� இவ�ைறெய/லா� l/ ேபால ெமலிதாக ந�$கி ேபாட��. 
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தன-யா ெபா�, சீரக� ெபா�, கர� மசாலா எ/லா� ஒ2 கா/ கா/ CN� 
ேபா�� கல$க��. இ த கலைவ ப�ர� மJ� தட�� பத:தி/ இ2$கேவ6��. 
  

ஒ2 ப�ர� CைலC எ�:� ெவ6ெண* தடவ��. ம��ற� ெச*�ைவ:த 
கலைவைய ப�ர� CைலC மJ� தடவ��. தவாவ�/ 
"தலி/ அ�ைள ப6ண�ய பாக� கீேழ இ2$��ப� ேபா�� ,�றி8� ெந* 
அ/ல� எ6ெண* வ�ட��. அ��� சி�மி/ இ2$க���. அ�:� 
ெவ6ெண* தடவ�ன ப$க:ைத: தி2�ப�� ேபா�� ேடாC� ஆன�� த��/ 
அ�$கி ைவ$க��. ேமேல ரைவ மசாலா�ட� ெடாமாேடா சாC தடவ� 
சா�ப�டலா�. Rடாக சா�ப�ட ந�றாக இ2$��. ெர6� CைலC 
சா�ப��டாேல வய�� நிர�ப�வ���. 

Bread loaf வா5கியதி/ நா� உபேயாகி:த� ேபாக சில சமய� நா�ைக � 
CைலC மJ �வ���. அைத எ�னெவ/லா� ெச*யலா�? 
 

1. ஓர5கைள ந7$கி Cைலைஸ த6ண7;/ ஒ2 "ைற ந�� அமி�:திவ��� 
உடேன ப�ழி � ைவ$க��. எ/லா Cைலைச?� இ�ப� ெச*�வ��� ப�� 
ஒ�றாக� ப�ைச � சி�ன சி�ன உ26ைடகளாக உ2�� ைவ$க��.  
ஒ2 ப�லி/ ெக�� தய�ைர எ�:�$ெகா6� அதி/ உ�� ேபா��, பBைச 
மிளகா* வ�#ைத?� ேபா�� கல$க��. க�� தாள-:� தயாராக ைவ$க��. 
உ2�� ைவ:த ப�ர� உ26ைடகைள எ6ெணய�/ ெபா;:� தய�;/ ேபா�� 
ைவ$க உடேன ஊறிவ���. ேமேல ெகா:தம/லி தைழகளா/ அல5க;:� 
ப�;�ஜி/ ைவ:தா/ பBச� ெர�. 
 

2. அ�:� ஒ2 Cவ 7�. மJ த CைலCகைள ஓரெம/லா� ெவ��வ��� 
diagonal ஆக ெவ��$ெகா1ள��. ஒ2 Cைலஸு$� நா�� "$ேகாண 
�6�க1 கிைட$��. இைத எ6ெணய�/ ெபா;:�, ேகச; கல3 கல த 
ச3$கைர பாகி/ ேபா�� சா�ப�டலா�. Rடாக இ2$��ேபா� ப�ர� 
ெமா�ெமா��பாக�� ஊறி?� ஊறாம8� இ2$�� ,ைவ அலாதியான�. 
(�லா�ஜா<� அ/ல� ஜா5கி; ெச*� பா� மJ தா8� இைத ெச*� 
பா25க1. அ��ற� ப�ர� ஜா"�$� fan ஆகி�வ 73க1). 
 

3. இேத ேபால ப�ர� Cைலைச வ�2��� வ�த:தி/ ெபா;:�$ெகா6�, 
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ச3$கைர பா� ைவ$க ேநரமி/லாவ��டா/, ேமேல milk மி/$ ெம*� ஊ�றி 
sliced nuts-ஆ/ அல5க;:� சா�ப�டலா�. 
 

4. க�ெல� ெச*ய bread crumbs ைவ:தி2�ேபா�. சில சமய� அ� 
அதிகமாகிவ���. அைத steamed bread crumbs cake ஆ$கலா�. இத�� "�ைட 
ேதைவ. Eggless ஆக வ�2�ப�னா/, egg replacer use ப6ண��.  
"தலி/, அைர க� crumbs ஐ அைர லி�ட3 பாலி/ ேபா�� கிளறி ெகாKச� 
ெக��யான�� ஆறவ�ட��. ந�� ஆறேவ6��. ேவ� ஒ2 ப�லி/ இர6� 
"�ைடைய அ�:� ைவ$க��. இ�ெனா2 ப�லி/ அைர க� powdered sugar 

உட� 2 ேடப�1 CN� �ைள� ெவ6ெண*  ேச3:� beat ெச*�ெகா6� bread 

crumbs mixture ஐ?� கல � அ�:� ைவ:த "�ைட?ட� கல � ஒ2 ேக$ 
mould இ/ ேபா�� CU� ெச*யேவ6��. "�ப� அ/ல� நா�ப� நிமிட5க1 
ேக$ firm ஆ�� வைர ைவ:� ஆறவ�ட��. அதிக� ேவைல எ�$காத ேக$ 
இ�. 
 

இன� சில 2�கடா�க�: 
 

ரவா இ�லி மி$C வா5கியதி/ ெகாKச� மJ தா/ அைத உ��மாவாக 
மா�றலா�. ஜC� ேமா3 வ��� கல � , எ6ைணய�/ க�� உ>:த�ப2�� 
கடைலப2�� தாள-:�, ரவா மி$C கலைவைய ெகா�� கிளற��. 
 

�லா� ஜா"� மி$C ெகாKசமாக இ2 தா/ உ2�� ெபா;:� உ�� பBைச 
அைர:�$கல த தய�;/ ேபா�� ேமேல N தி Mவ� அல5க;:� சா�ப�டலா�. 
 

கைடய�/ வா5கிய ஊ�கா* எ�றா/ சா� அதிக� இ2$��. சாைற ச�பா:தி 
மா�ட� ப�ைச � ச�பா:தி ெச*தா/ ெதா��$க தய�3 இ2 தா/ ேபா��. 
ஊ�கா* எ6ெண* வாசைன வராம/ இ2�ப� "$கிய�. 
 

தய�3 மJ தா/ ேமா3$�ழ�� ெச*யலா�. ேமா3 �ழ�� மJ தா/ (ஒ2 கர6� 
அள� இ2 தா/ ேபா��) ச�பா:தி மா�ட� ப�ைச � ெச*யலா�. 
 

ரச� ெச*� அ�ய�/ மJ த ப2�ைப வ 7ணா$காம/ இ2$க அைத?� ச�பா:தி 
மா�ட� கல � ெச*யலா�. soft chappatis கிைட$��. 
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கீைர மசிய/ மJ தா8� அ�ப�ேய. இ�ப� மJ தைதஎ/லா� ச�பா:திகளாக 
ெச*� உ5க1 வ 7��/ ச�பா:தியா? ஆைள வ���A ஓ�னா/ நா� 
ெபா��ப/ல. 
 

�ள��பான ஆ�ப(�கைள ைவ:�$ெகா6� தவ�$கிற73களா? ைகவச� நிைறய 
ஐ�யா இ2$கிற�.  
 

ெவ தய$�ழ�ப�/ தானாக� ேபாடலா�. 
 

ெமலிதாக சீவ�னா/ பTஜி ெர�. 
 

ெபா��$கடைல, ேத5கா*, உ��, மிளகா*, ெகா:தம/லி ைவ:தைர$க R�ப3 
ச�ன- தயா3. 
 

ேதா/ சீவ� �6டாக ந�$கி, பய:த�ப2��ட� �$க;/ ேவகவ�ட��. 
வாணலிய�/ ந/ெல6ெண* வ���, க��,உ>:த�ப2�ைப தாள-:�, 

ெவ5காய�, இKசி, பBைச மிளகாைய� ேபா�� வத$கி, ெவ த ப2�� + ஆ�ப�1 
கலைவைய$ ெகா�� உ�� ேபா��, சா�பா3 ெபா� வ�2�ப�னா/ ேபா�� 
வாசைன ேபாக ெகாதி வ த�� இற$க��. ஆ�ப�1க1 மசி � வ��� 
எ�பதா/ யா2$�� ெத;யா�. 
 

வாைழ�பழ� பல2$� ப��$கா�. அவ�ைற வ�2 தாள-க1 வா5கி 
வ �வ��டா/ ேவேற வ�தமாக உபேயாகி$கலா�.  
 

ஆ� பழ:ைத மசி$க��. அதிேலேய Cவ 7� இ2�பதா/ ஒ2 க� ெவ/ல:ைத 
ெபா�:� கல$க��. வாணலிய�/ ெந* ஒ2 CN� வ���, ஒ2 க� ரைவைய 
மணமாக வ�$க��. ஒ2 சி��ைக உ�� ேபா�� மசி:த பழ 
ெவ/ல$கலைவைய?� ெகா�� ஒ2 5 நிமிட� வத$க��. ேமேல வ�2�ப�ன 
essence அ/ல� ஏல:M1 ேச3:� ஒ2 greased pan இ/ ெகா�� CU�மி/ ஒ2 
பதிைன � இ2ப� நிமிட� ைவ:� ந�� ஆறிய�� �6� ேபாட��.  
 

ஒ6� அ/ல� இர6� பழ� தா� மJ த� எ�றா/ ,6ட$கா*Bசிய பாலி/ 
ச3$கைர ேச3:� பழ:ைத?� மசி:� கல � சி�னB சி�ன க�கள-/ ஊ�றி 
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�Hச3 இ/ ைவ:� சா�ப�டலா�. ஒ2 மண� ேநர� ைவ:தா/ ேபா��. இைத 
மா�பழ�, ச�ேபா�டா உபேயாகி:�� ெச*யலா�. 
 

சில சமய� மா6கா. சாத� ெச*?� ேபா� ெரா�ப ெகாKசமாக மா5கா* 
மJ � ேபா��. அைத ச�ன- ஆ$கினா/ இ�லி ேதாைச ேம8� இர6� 
அதிகமாக இற5��.  
 

ஒ2 சி��ைக க���, இர6� CN� உ> �� வ�$க��. இ:�ட� 
மா5கா* �2வ/, பBைச மிளகா*, ேத5கா* �2வ/ உ�� ைவ:� 
அைர$க��. வ�$��ேபா� ஒ2 சி��ைக ெவ தய� வ�:தா/ ந/ல 
வாசைனயாக இ2$��. எ/லாவ�ைற?� அைர:� ேமேல க�� தாள-த� 
ெச*� கறிேவ�ப�ைல கி1ள- ேபா�� ப;மாற��. 
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Diwali Recipes 

 

ேகா2ைம அ�வா 

 

ேதைவயான� ெபா9	க�: 
ச�பா ேகா�ைம அ/ல� ேகா�ைம ரைவ - 1 க� 

ச3$கைர - 3 க� ( சில3 ெர6டைர க� ேபா��� ெச*வ3) 
ெந* – ¾ க� அ/ல� 1 க� 

ஏல$கா* M1 - ேதைவயான அள� 

ேகச; கல3 - ேதைவயான அள� 

" தி;  - ேதைவயான அள� (சீவ�ய�); �திதாக "ய�சி ெச*பவ3க1 10-லி2 � 
12 எ�:�$ ெகா1ள��. 
 

ெச.�ைற: 
• ேகா�ைமய�/ ெச*ய வ�2�ப�னா/ "த/ நா1 இரேவ ேகா�ைமைய ஊற 

வ�ட��. அ�cC� 12 மண� ேநர� ஊறினா/ தா� ந�� கா\�. ரைவய�/ 
ெச*ய வ�2�ப�னா/ ஆ� மண� ேநர� ஊறினா/ ேபா��. அதனா/ 

காைலய�/ ஊற ேபாட��.  

• இைத ந�� ேதாைச$� அைர�ப� ேபால கிைர6ட;/ அைர$க��. 
மி$சிய�/ அைர�ப� அLவள� ந�� வரா�. அைர:� ச$ைக எ/லா� 
ேபாக பாைல ெர6� <\ மண� ேநர� ஊற ைவ$க��.  

• இ த பா/ ேமேல த6ண72� கீேழ பா8மாக இ2$��. ேம81ள ந7ைர 
இ2:�வ���, பா/ ெர6� க� வ2�ப� எ�$க��. அதாவ� ந7ைர 
இ2:�வ��� பாைல அள$க��. பா/ ெர6� க� வ தா/ ச;. �ைற?� 
எ�றா/ ெவ�� ந73 வ��� ெர6� க� ஆ$க��.  

• ஒ2 நா�C�$ வாணலிய�/ ச3$கைரைய� ேபா�� <��� வைர ந73 
வ���, ச3$கைர கைர த�� ந�� ெகாதி$�� ேபா� ெர6� CN� பா/ 
வ��டா/ அ#$� Pைர:� வ2�. அைத கர6�யா/ எ�:�� ேபாட��.  

• இன- ப$க:தி/ ஒ2 அ��ப�/ 4 அ/ல� 5 க� ந7ைர ெகாதி$கவ�ட��. 
ெகாதி$��ேபா� அ��ைப அைண$காம/ சி�மி/ ைவ$க��. இ�ேபா� 
ச3$கைரய�/ பா� வ தி2$��. ஒ2 க�ப�� பா� வ த��, ேகச; கல3 
ேச3:�, எ�:� ைவ:தி2$�� ேகா�ைம பாைல வ��� ந�� கிளற��. 
அ��� சி�மிேலேய இ2$க���.  
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• பா/ ந�� பா�ட� ேச3 � ெகா6ட��, அ/வா ெக��யாக ஆர�ப�$��. 
இ�ேபா� ப$க:தி/ அ��ப�/ இ2$�� ெகாதி ந7;/ ஒ2 க� எ�:� 
அ/வாவ�/ வ��� மJ6�� கிளற��.  

• மJ6�� ேகா�ைம பா/ ெவ � அ/வா பத:�$� வ2�. மJ6�� 
இ�ெனா2 க� ெகாதி ந73 ேச3:�$ கிளற��. ெக��யான�� <�றாவ� 
கிளாC ெகாதி ந73. இ�ப� ெகாதி ந73 ேச3:� கிளற கிளற அ/வா க6ணா� 
ேபால ந�� ெவ � வ2�. அள�� ந�� கா\�.  

• இன- ஏல:M1 ேபா�� ெந*ைய ெகாKச ெகாKசமாக ஊ�றி$ கிளற��. 
ெந* 4ட நா� ெசா�ன அள� ப��$கா�. அ�ப�ேய ெந* அதிகமானா8� 
அதிக�ப� ெந*ைய அ/வா ெவள-ேய க$கிவ���.  

• அ/வா ஒ�டாம/ வ த�� சீவ�ய " தி;ைய$ ெகாKச� அல5க;$க 
ைவ:�வ���, மJதிைய அ/வாவ�/ ெகா�� கிளற��. ேமேல அைர <� 
ெலம� ஜூC வ��� ஒ2 கிள� கிளறினா/ ச3$கைர உைரவைத: 
த�$கலா�. அ/வா�$� ஒ2 glossy look கிைட$��. இன- அ/வாைவ ெந* 
தடவ�ய த��/ ெகா��, ஆறிய�� �6� ேபாட��.  
 

றி��:  
• " தி;ைய ேமேல ெந*ைய brush ப6ண� ைம$ேராேவவ�/ ேலசாக R� 

ப�:தி ப�� சி�C க�ைடய�/ சீவ�னா/ வ�:த " தி; பா3$க�� 
சா�ப�ட�� ெமா�ெமா��பாக இ2$��. 

• ெந* க$கினா8� அ�தா� பத�. பா:திர:தி/ ஒ�டாம/ வ தா8� பத� 
தா�. அதிக�ப� ெந*ைய வ�:� ேவ� Cவ 7�C ெச*ய உபேயாகி$கலா�. 

• இ� ெகாKச� ேவைல இ#:தா8� ந�றாக வ2�. இைதெய/லா� ெச*ய 
ேநர� கிைடயா� எ�பவ3க>$�� ஈஸியா ெச*ய ஒ2 ெச*"ைற 
ெசா/ேற�. 

 

ெர6� க� ேகா�ைம மாைவ (,மா3 400 கிரா�) ச�பா:தி$� ப�ைசவ� ேபால 
ப�ைச � ஒ2 ,:தமான ெவ1ைள: �ண�ய�/ ந�� "� � அ� "#�� வைர 
,மா3 நா8 க� ந7;/ "$கி ைவ$க��. மா� அைசயாம/ ெர6� <\ மண� 
ேநர� இ2$க���. இ த மாைவ: �ண�ைய வ��� ெவள-ேய எ�$காமேலேய 
ைககளா/ ப�ைசய��. பா/ வ2�. �ண�$�1 மா� ஜL� ேபால இ2$��. 
பாைல ம��� ப�ழி � ப�ழி � (எ/லா� த6ண 72$�1ேளேய ெச*ய��) பா/ 
வ � <�ைட சிறியதாக ஆன�� ந�� ப�ழி � எ�:�$ெகா1ள��. இ த� 
பாைல அைர மண� ேநர� ைவ:தா/ ந73 ேமலாக�� பா/ கீழாக�� நி���. 
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ேமேல?1ள ந7ைர வ�:� ேமேல "த/ "ைறய�/ ெசா�ன� ேபால 2 க� பா/ 
எ�:� அேத "ைறய�/ மJதிையB ெச*ய��. கிைர6ட3 இ/லாதவ3க1, ேநர� 
இ/லாதவ3க1 இ�ப� ெச*யலா�. இ� நிBசயமாக ந�� வ2�.  
ச3$கைர ம��� சில3 எ�$�� மா�$� ெர6� ப5� எ�� ெச*வ3. இன-�� 
அதிக� ேவ6டாதவ3 <\ க� எ�$கலா�. 
 

இ த ெர6டாவ� "ைற 4ட ெச*ய ேநர� இ/லாதவ3க1 ெர�ேம� அ/வா 
ெச*யலா�. இ� ஒ2 ெர6� நா1தா� வ2�. வ�வ� கிைட$கா�. இத�� ஒ2 
க� ேகா�ைம மா�$� ஒ6ணைர க� ச3$கைர ேதைவ. 
 

ஒ2 க� மாைவ ஒ2 வாணலிய�/ ெந* வ���, ந�� வாசைன வ2� வைர 
வ�$க��. ெந*$� அள� இ/ைல. மா� ந�� வ�பட ேவ6��. ப$க:தி/ 
ஒ2 பா:திர:தி/ ந7ைர ெகாதி$க வ�ட��. மா� வ�ப�� ந�� மணமாக 
வ த��, ெகாதி ந7ைர ேகச;$� ெச*வ� ேபால வ��� மா� ெக��யான�� 
ச3$கைரைய?� ெகா��, (அ��� சி�மி/ இ2$க���) ேகச; கல3, ஏல:M1 
ேபா�� ச3$கைர ந�� ேச3 � ெகா6ட�� ேமேல மJ6�� ெகாKச� ெந* வ��� 
த��/ ெகா�� " தி;�ப2��கைள வ�:��ேபா�� அல5க;$க��. இ� 
ெச*வ� ,லப�. நிமிஷ:�$�1 ஆகிவ���. ச3$கைரைய பா� வராம/ ேநர�யாக 
ேச3�பதா/ �6� ேபாட வரா�. 
 

றி��: ெபா�வாக எ/லா அ/வா�$�� ந/ல ெந* வ��� ெச*வ�தா� ந/ல�. 
டா/டா, ப, ெந* அLவளவாக ந�றாக வரா�. 

 

ைமதா அ�வா: 
 

இதி/ <�� "ைற உ1ளன. ஒ�� ைமதா�ட� ந73 ேச3:� ெச*?� சாதாரண  

அ/வா, இர6டாவ� பா/ ேச3:� ெச*வ�, <�றாவ� ேத5கா* பா/ ேச3�ப�. 
<�ைற?� த2கிேற�. 
 

�த� வைக: 
 

ைமதா 1 க� (200 கிரா�); ச3$கைர 3 க� (600 கிரா�); ெந* 1 க� (200 கிரா�); ஏல:M1, 

ேகச; கல3, " தி;: �6�க1. 
 

மாைவ சலி:� 3 க� ந73 வ��� க��ய�/லாம/ கைர:� 4 மண� ேநர� 
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ைவ$க��. ேகச; கலைர?� மாவ�ேலேய கல � வ�ட��. இதி/ ேமேல 
ேகா�ைம அ/வா�$�B ெசா�ன மாதி; ந7ைர வ�$க: ேதைவய�/ைல. 
ச3$கைரய�/ ந73 வ��� அ#$ெக�:த ப�� ஒ2 க�ப�� பா� வ த�� மா�$ 
கைரசைல அ�ப�ேய ேச3:� கிளற��. வ�2�ப�னா/ ேகா�ைம அ/வா�$� 
ெசா�ன மாதி; ெகாதி ந73 வ��� நிதானமாக$ கிளறினா/ மா� ந�� ேவ��. 
அ/வா ெக���ப�ட�� ெந*ைய சிறி� சிறிதாக வ��� ெந* க$க: 
ெதாட5கிய�� (அ/ல� பா:திர:தி/ ஒ�டாம/ வ த��) ஏல:M1 
" தி;�ப2�� ேச3:� ெந* தடவ�ய த��/ ெகா�� ஆறிய�� �6� ேபாட��. 
 

இர4டா� வைக: 
 

ேமேல ெசா�ன அள� தா�. மா�ட� ந72$� பதி/ பா/ 3 க� வ��� ேகச; 
கல2$� பதி/ ேராC ப�ட3 கல � ைவ$க��. அ த "ைறய�/ ெசா�ன� 
ேபால 4 மண� ேநர� ஊறவ�ட ேவ6டா�. ஒ2 மண� ேநர� ேபா��. 
ம:தெத/லா� அேத "ைறதா�. த��/ ெகா��ய�� ெவ1ள; வ�ைதகளா/ 
அல5க;$க��. 
 

N�றாவ2 வைக: 
 

ேத5காைய அைர:� 3 க� பா/ எ�$க��. இதி/ மாைவ$ கைர:� ஒ2 
மா�த8$� ஆ�ப�1 $H� கல3 ேச3:� ைவ$க��. ஊறேவ ேவ6டா�. ச3$கைர 
பா� வ த�� மாைவ$ ெகா�� ெக��யா�� ேபா� சைமய8$�� பய�ப�:த$ 
4�ய ேத5கா* எ6ெண* வ���, (இ� வாசைன$�: தா�, வ�2�பாதவ3க1 
வ��� வ�ட��) ஏல:M1 ேச3:�, ெந* வ��� கிளறி வாணலிய�/ ஒ�டாம/ 
வ த�� அ/ல� ெந* க$க ஆர�ப�:த�� த��/ ெகா�� " தி;, ெவ1ள; 
வ�ைத இவ�ைற ேமேல Mவ� அல5க;$க��. ஆறிய�� �6� ேபாடலா�. 
 
 

ஜா6கி�  

 

"# உ>:த� ப2�� ஒ2 க� எ�றா/ ஒ2 UCN� பBச;சி ேதைவ. இ தள� 
ப2�� எ�:�$ெகா6டா/ ச3$கைர 400 கிரா� ேவ6��. அ� தவ�ர ேகச; கல3 
அ/ல� ஜிேலப� கல3 ப�ட3 கைடய�/ கிைட$��. ஏல:M1 ேவ6டா�, ேராC 
எெச�C ேபாடலா�.  
 

உ> ைத?� அ;சிைய?� அைர மண� ேநர� ஊற ைவ:� கிைர6ட;/ த6ண73 
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வ�டாம/ ெவ6ெண* ேபா�� ைநசாக அைர$க ேவ6��. இ த மா� த6ண 7;/ 
ேபா�டா/ ப � ேபால ேமேல மித$��. மாைவ வழி$�� "� ெகாKச� ஜா5கி; 
கல3 ேச3$க��. இன- ஒ2 வாயக�ற பா:திர:தி/ ச3$கைரைய� ேபா�� <��� 
வைர ந73 வ��� ச3$கைர கைர த�� அ#$ெக�:� ஒ2 க�ப�� பா� கா*Bச��. 
பா� வ த�� அதி8� ெகாKச� ஜா5கி; கல3 ெபா� ேச3:� ேராC எெச�,� 
ேச3:� இற$க��. இன- ஒ2 அ� த�ைடயான கடா* அ/ல� ஒ2 ப�ரஷ3 
ேபன-/ எ6ெண* வ��� ந�� காய வ�ட��. ஜா5கி; ெர� இ2 தா/ அைத 
உபேயாகி$கலா�. இ/லாவ��டா/ ஒ2 கனமான பாலித7� கவ3 எ�:� அதி/ 
மாைவ� ேபா�� ேமேல ஒ2 ர�ப3 பா6� ேபா�� இ2$க$ க��, ஒ2 "ைனைய 
க:தி;:� ப�ழிய��. ந�வ�/ ஓ�ைட வ��� ,�றி8� வைளய வைளயமாக� 
ப�ழிய��. எ6ெண* ந�� கா* த�� அ��ைப நிதானமாக ைவ$க��. Induction 

stove இ2 தா/ ஒேர temperatureஇ/ ைவ$கலா�. ஜா5கி; தி2��� க�ப� இ2 தா/ 
அ��ப$க� ேமலாக: தி2�ப�, ெவ த�� பாகி/ ேபா�� (அK, நிமிட� 
ைவ:தி2 �) ஒ2 தா�பாள:தி/ எ�:� ைவ$க��.  
 

றி��: ஒ2 ஜா5கி; ப�ழி �, ப$க:திேலேய இ�ெனா�� ப�ழி தா/ கைலயாம/ 
இ2$��. இத�� அ� த�ைடயான வாணலி தா� ேவ6��. 
 

 

க% க% ப1ப(: 
 

ேதைவயான� ெபா9	க�: 
கசகசா – ½ க�  

ேத5கா* – ½ க� (�2வ�ய�) 
" தி; – 10 

ச3$கைர – 1 க�  

பா/ - ½ க�  

ேகாேகா ப�ட3 – 1 UCN�  

ெந* - ேதைவயான அள�  

 

ெச.�ைற: 
• கசகசாைவ ,:த� ெச*� அதாவ� ஒ2 க�ப�/ <��� வைர ந73 வ��� U 

ப�/ட;/ அதிக� அைச$காம/ வ�க�ட, ��ைப ம6 இ2 தா/ அ�ய�/ 
நி�� வ���. இ�ப� வ�க��ய கசகசாைவ " தி;�ப2��ட� பாலி/ ஊற 



 

www.penmai.com  492 

 

KASRI66’s @ Chitra’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

ைவ$க��. ஒ2 மண� ேநர� ஊறிய��, ேத5கா* �2வ8ட� மி$சிய�/ 
ந�� ைநசாக அைர$க��. இ� ந�� அைரப��வ���. அதிக� ந73 வ�ட 
ேவ6டா�. சில3 கசகசாைவ?� " தி;ைய?� அளவான த6ண7;/ 
ஊறைவ:� ேத5கா?ட� அைர:� ேமேல ேதைவ�ப�டா/ பா/ வ��� 
அைர�ப3.  

• நா�C�$ வாணலிய�/ ச3$கைரைய� ேபா��, ந73 வ��� கைர த��, ஒ2 
CN� பா/வ��� அ#$ைக எ�$க��.  

• ஒ2 க�ப�� பத� பா� வ த�� அைர:த வ�#ைத$ ெகா�� கிளற��.  

• கலைவ ெக���ப�� ேநர� ேகாேகா ெபௗடைர?� கல � க��ய��றி 
கல � ெந* வ���$ கிளற��.  

• வ�#� N:� வ2� வைர ெந* வ��டா/ ேபா��. அ��ைப அைண:� 
வ��� கர6�யா/ நிதானமாக$ கிளற ஒ2 ப � ேபால ேமேல வ �வ���. 
இைத ஒ2 ெந* தடவ�ய த��/ ெகா�� வ�/ைல ேபாட��. ச3$கைர 
அள� �ைற தா/ அ/வா பத:தி/ நி��வ���. 
 

றி��:  

• கசகசா எ�ப� அதிகமானா/ ேபாைத வ2� எ�� பல நா�கள-/ தைட 
ெச*ய�ப�ட�. இ� அள�ட� சா�ப�ட உட��$� ந/ல�. உட/ R� 
தண�$��. ெவ�� கசகசாைவ அ/வா/ப3ப� ெச*தா/ ஒ2 வ�த வாசைன?� 
கல2மா* இ2$��. இ� சில3 வ�2�பமா�டா3க1 எ�பதா/ 
ேகாேகா ப�ட3 ேச3�ப�. ேகாேகா ப�ட3 ேச3:தா/ சீ$கிரேம ெக���ப��.  

• ெப6க>$� ஏ�ப�� ெவ�ைட R���� இைத ெச*� சா�ப�ட �ணமா��.  
வ 7��/ சி� �ழ ைதக1 உட�� ேதறாம/ இ2 தா/ இைத மாத� ஒ2 
"ைற ெச*� தரலா�. 
 

ரா:தி;ேய கா/ CN� கசகசாைவ ந7;/ க#வ� ஊறைவ:�, அ:�ட� ஒேர ஒ2 
பாதா� ப2�ைப?� ஊறைவ:�, காைல எ# த�� அ�மிய�/ ைநசாக அைர:�, 
(மி$சிய�/ இ த அள� அைர$க "�யா�) பா/ ச�ேற dilute ெச*� அதி/ இ த 
அைர:த வ�#ைத� ேபா��, ந�� கிளறி கா*Bசி, ச3$கைர ேச3:� வள2� 
�ழ ைதக>$�: த தா/ உட�� ப��$��. அள� அதிகமானா/ சி� �ழ ைதக1 
M5கி$ெகா6ேட இ2�ப3. அதனா/ எBச;$ைகயாக இ2$க��. 
 

ல	� பாசTதி: 
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வ 7��/ ல�� ெச*?� ேபா� ஆறிவ��டா/, கைடசிய�/ N தியாக நி��வ���. 
அ/ல� ல�� ெச*� சா�ப�டாம/ மJ � வ���. அ�ப� N தியாக மJ தாேலா, 

ல�டாக மJ தாேலா நா8 ல�� எ�:� மி$சிய�/ ஒ�றி6டாக� ெபா�$க��. 
அைர லி�ட3 பாைல ,6ட$ கா*Bசி, ஏல:M1 ேச3:�, ெபா�:த ல�ைட?� 
ேபா�� இற$க��. Cவ 7� ப:தா� எ�பவ3க1 2 ேடப�1 CN� ச3$கைர 
ேச3$கலா�. ஆறிய�� ப�;�ஜி/ ைவ:� ேமேல வ�:த ந�C Mவ� சா�ப�ட��. 
 

 

மின� ைடம�	 க	%: 
 

ஒ2 க� ைமதாவ�/ ஒ2 ேடப�1 CN� அ;சி மா�, உ��, ெப25காய�, கார� 
ெபா�, வ�2�ப�னா/ மசாலா ெபா� (இ� இ/லாமேலேய ந�றாக வ2�), ஓம� 
அ/ல� சீரக� ஒ2 CN� ேச3:� கல$க��. இ� தவ�ர, ெர6� ேடப�1 CN� 
ரைவைய சிவ$காம/, ஆனா/ ந�� வ�ப��ப� வ�:�$ெகா1ள��. வ�:த 
ேவ3$கடைல: ேதாைல ந7$கிவ���, கரகர�பாக� ெபா�$க��, ெவ1ைள எ1ைள 
சிவ$காம/ வ�:�$ெகா1ள��. இ�ேபா� மா�$ கலைவ?ட�, ரைவ, 

ேவ3கடைல ெபா�, எ1 எ/லா� ேச3:� கல �, ெர6� ேடப�1 CN� 
எ6ெணைய ந�� கா*Bசி$ ெகா�� ந�� ப�சிற��. எ6ெண* மா� "#$க� 
ப��ப� ப�சிறி$ெகா6�, ந73 வ��� ச�பா:தி மா� ேபால ெக��யாக� ப�ைச �  

ப:� நிமிட� ஊறவ�ட��. எ1, ேவ3கடைலய�/ எ6ெண* இ2�பதா/ ந�� 
இ2$��. இைத ெப;ய ச�பா:திகளாக இ�� fork ஆ/ அ5க5ேக prick ெச*�, 

க:தியா/ கீறி ெபா;$க��. 
 

றி��:  
• fork ெகா6� prick ெச*வதா/ உ�பா�. ெபா�ைம இ2 தா/ சி�ன சி�ன 

ச�பா:திகளாக: த�ைட அளவ�/ ெச*யலா�. மJ�ய� ச�பா:தியாக இ�� 
நா�காக$ கீறி� ெபா;$கலா�. ேஷ�C ந� வ�2�ப� தா�.  

 

சி�வ3க>$� papdi chat ேபால ெச*� த தா/ மிக�� வ�2�ப�B சா�ப��வ3. 
எ6ெண* அதிக� ��$காத தி�ப6ட� இ�. "�$� ெச*� பழ$க� 
இ/லாதவ3க1 ப6�ைக$�B ெச*� பா3$கலா�. 
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Festival Recipes 

 
உ�காைர: 
 

பாசி�ப2�� ஒ2 க�, கடைல� ப2�� ஒ2 க� எ�:� ந�� க#வ� ஒ2 மண� 
ேநர� ஊறவ�ட��. வாணலிய�/ ந73 வ��� ஊறிய ப2�ைப வ�:�� ேபா�� ந�� 
ேவகவ�ட��. பாசிப2�� சீ$கிர:திேலேய ெவ �வ���. அதனா/ கடைல�ப2�ைப 
"தலி/ ேபா�� பாதி ெவ த�� பாசி�ப2�ைப ேபா�� ேவகவ�ட��. ந73 அதிக� 
ேவ6டா�. ேதைவ ஏ�பட ஏ�பட ேச3:�$ெகா1ளலா�. ப2��க1 ெவ த�� வ� 
க�� ஆறவ�ட��. ந�� ஆறிய�� மி$சிய�/ த6ண 7ேர இ/லாம/ வ��� வ��� 
அைர$க ெபா� ெபா�யாக அைரப��. பா3$க ெபா�யாக இ2 தா8� அ#:தினா/ 
ஒ��$ெகா1>�. ெபா� ெபா�யாகேவ இ2$க���. இ த ெபா�ைய வாணலிய�/ 
ெர6� CN� அ/ல� ந/ெல6ெண* வ��� �ைற த த7ய�/ பள பளெவ�� 
வ2� வைர வ�:� மJ6�� ஆறவ�ட��. இதி/ ெந*ய�/ வ�:த ேத5கா* 
�2வ/ ஒ2 <�, ெந*ய�/ வ�:த " தி; �6ட5க1, ஏல:M1 
ேச3:� fork ஆ/ கிளற��. அ#:த ேவ6டா�.  
 

இன- ெவ/ல� ஒ2 க� எ�:� மிக�� ெகாKசமாக ந73 வ��� கைர த�� க/ 
ம6 ேபாக வ�க��, இள� பாகாக கா*Bச��. பாைக ெகாKச ெகாKசமாக ப2�� 
ெபா�ய�/ கல � பா� ெமா:த"� கல த�� ஒ2 பா:திர:தி/ ந�� அ#:தி 
ைவ:� ஒ2 அைர நா1 அ�ப�ேய ைவ$க��. அழகாக ெபால ெபாலெவன 
உ$காைர தயா3. ப:� நா1 4ட ைவ:� சா�ப�டலா�. பைழயதாக 
பைழயதாக:தா� 2சியாக இ2$��. 
 

�	�: 
 

அ;சி மா� ஒ2 க� எ�றா/ ெபா�:த ெவ/ல� ஒ2 க� ேதைவ. மாைவ ெவ�� 
வாணலிய�/ ந�� சிவ$க வ�:� ஒ2 சி��ைக உ�� ேபா�� கல � ஒ2 
சி��ைக மKச1 M1 கல த ெவ ந73 ெதள-:� ப�ைசய��. மா� ப��:தா/ 
ப��$க�� வ��டா/ உதி2� பத:தி/ இ2$க\�. மா� ந�� வ�ப�வ�� 
ெவ ந73 ெதள-�ப�� "$கிய�. இ த மாைவ ஒ2 ச��ட:தி/ ேபா�� �$க;/ 
weight ேபாடாம/ ஆவ�ய�/ இ�லி ெச*வ� ேபால ேவக வ�ட��. �$க;/ 
ைவ$�� ேபாேத ஒ2 சி�ன க�ப�/ ஒ2 CN� �வர� ப2�ைப?� ேமேல 
ைவ:� வ��டா/ க� அைர ேவ$காடாக ெவ தி2$��. இ த மா� ஒ2 
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தா�பாள:தி/ ந�� ஆற���.  
 

இ�ெனா2 அ��ப�/ ஒ2 க� ெவ/ல� ெபா�:தைத ெகாKசமாக ந73 வ��� 
கைர த�� ��ைப ந75க வ�க��, மJ6�� அ��ப�/ ைவ:� இள� பாகாக 
கா*Bச��. பா� வ த�� மாவ�/ ெகாKச ெகாKசமாக வ��� ந�� கிளற��. 
பா� ேச3$�� "� அைர ேவ$காடாக ெவ த �வர� ப2�ைப?� கல � ஒ2 
<� ேத5கா* (�2வ�ய�), ஏல:M1 ேச3$க��. எ/லா� ேச3 � கல த�� 
ெந*ய�/ நிைறய " தி;�ப2��கைள வ�:� கல � அ�ப�ேய அ#:தி <� 
ைவ$க��. ஒ2 ெர6� மண� ேநர:தி/ ந�� உதி � வ2�. ந/ல வாசைன 
யாக வர கைடசிய�/ ெர6� CN� உ2$கின ெந* ேச3$கலா�. 
 

பாகி/ அதிக ந73 வ�டாம/ ெச*தா/ பா�� சீ$கிர� வ2�. ���� உதி3 உதிராக 
வ2�. "த/ "ைற ெச*பவ3க1 கள- ேபால ெமா:ைதயாக வ � வ��டா/ 
பய�பட ேவ6டா�. ந�� ஆற ஆற ச;யாகி வ���. மாைவ ந�� சிவ$க 
வ�:தா/ தவேற வரா�. 
 

�F6கல�சி ரைவ �	�: 
 

எ/லா� ேமேல ெசா�ன "ைற�ப� தா�. அ;சி மா�$� பதி/ �#5கல;சிைய 
ந�� சிவ$க வ�:� ரைவயாக அைர:� சலி$க��. ெச*?� "ைற?� 
ெவ/ல� அள�� ேமேல ெசா�ன அேத அள�தா�. இ த ��� பா3$க மண/ 
மணலாக வாசைனயாக இ�A� ,ைவயாக இ2$��. ெபா�வாக நவரா:தி;ய�/ 
வ2� ெவ1ள-$கிழைம ��� ெச*வ3. இ� ப:� நா�க1 4ட ெகடா�. 
 
 

அவலி� சில Recipes 

 
 

அவ/ எ�ப� ஒ2 ,லபமாக கிைட$�� ெபா21. இைத ைவ:�$ெகா6� சில 
items ெச*யலா�.  
 

அவ� ேகச�: 
 

ஒ2 க� ச�ன அவைல மி$சிய�/ ரைவ ேபால உைட:�$ெகா1ள��. ேவகமாக 
அதிக ேநர� ஓ��வ��டா/ மாவாகிவ���. அதனா/ வ��� வ��� அைர:தா/ 
ரைவ ேபாலாகிவ���. இைத ேவ\மானா/ ச/லைடய�/ சலி:�$ெகா1ள��. 
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மா� கீேழ வ�# �வ���. இ த ரைவைய ஒ2 CN� ெந*ய�/ வ�$க��. 
வ�ப�ட�� ெகாதி ந7ைர அவ/ ெகா1>�ம��� ெதள-:�, (ைகயா/ ெதள-:தா/ 
ைக ெபா; � ேபா��. CNனா/ பரவலாக ெதள-$க��). ஒ2 <� ேபா�� <� 
ைவ$க��. அ��� சி�மி/ இ2$க���. அவ/ சீ$கிரேம ெவ �வ��மாதலா/ 
ெதள-$�� த6ண 7;/ ெகாKச� ேகச; கலைர ேபா�� ெதள-$க��. ெவ த 
அவலி/ ச3$கைர ேபா�� கிளறி ஏல:M1 ேபாட��. ச3$கைர ேபா�ட ப�� அவ/ 
ேவகா� அதனா/ அவ/ ெவ �வ��டதா எ�� பா3:� ப�� ச3$கைர ேபாட��. 
ச3$கைர அள� அவ/ ரைவ எLவள� இ2 தேதா அதி/ "$கா/ அளேவ 
ேபா��. இ� நிமிட:தி/ ப6ண�வ�டலா�. ேமேல ெந*ய�/ வ�:த " தி; 
திராை_ களா/ அல5க;$க��. 
 

எMமி8ைச அவ�: 
 

ேமேல ெசா�ன ப� அவைல ரைவயா$கி ெகா6�, ஒ2 வாணலிய�/ 
ந/ெல6ெண* வ��� க��, உ>:த� ப2��, கடைலப2��, ெப25காய ெபா�, 

பBைச மிளகா* ேபா��, கறிேவ�ப�ைல?� ேபா�� க�� ெவ�:த�� அவ/ 
ரைவைய$ ெகா�� ந�� வ�$க��. ேகச;$� ேபாலேவ மKச1 M1 கல த 
ெகாதி ந7ைர ெதள-:� <� <� ேவகவ�ட��. ந�� ெபால ெபால ெவ�றான�� 
உ�� ேபா�� ெலம� ஜூC வ��� அ�ப�ேய அ��ைப அைண:� ைவ$க��. 
சி�� ஆறிய�� ந�� கிளறி வ�ட ��� ேபால உதி; உதி;யாக எ8மிBைச அவ/ 
தயா3. 
 
 

அவ� �	�: 
 

அவைல ெவ�� வாணலிய�/ ந�� வ�:� கரகர�பாக ெபா�$க��, Rடாக 
இ2$�� ேபாேத உ�� கல த ெவ ந73 ெதள-:� ப�சிறி வ��� ஆவ�ய�/ 
ேவகவ�ட��. ஆவ�ய�/ ெவ த�� இற$கி ைவ:� ஒ2 தா�பாள:தி/ ெகா�� 
ஆற வ�ட��.  
 

இன- எLவள� அவ/ ரைவ எ�:ேதாேமா அதி/ "$கா/ ப5� ெவ/ல� எ�:� 
பா� கா*Bசி ெவ த அவ/ ெபா�ய�/ ெகாKச ெகாKசமாக வ���, கிளறி அ�ப�ேய 
<� ைவ$க��. ெவ/ல�பா� அதிகமாக ேதா�றினா/ நி�:திவ�ட��. ஒ2 
ெர6� <\ மண� ேநர� கழி:� பா3:தா/ ந�� உதி3 தி2$��. ேமேல ஒ2 
CN� ெந*ய�/ வ�:த " தி; �6ட5கைள ேபா�� ந�� கிளறி வ�ட��. 
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ேத5கா* வ�2�ப�னா/ ப/ ப/லாக கீறி ெந*ய�/ வ�:� ேபாடலா�. 
 

இ த ��ைட ஆவ�ய�/ ேவ�� வைர ெச*� ந�� ஆறவ���, ேதைவயான 
ேத5கா* �2வ8� ச3$கைர ெபா�?� கல � breakfast ேபால சா�ப�டலா�. இ� 
சீ$கிரேம வாசைன வ �வ���.  
 

அவ� ல	�: 
 

அவைல ெவ�� வாணலிய�/ ந�� ெபா;$க��. அதி/ கா/ ப5� ேத5கா* 
�2வைல?� ந�� ெவ�� வாணலிய�/ வ�:�$ெகா6� ஆற வ��� ப�� 
ந�� ெர6ைட?� ெபா�$க��. சம அள� ச3$கைர ெபா�ைய ேச3:�, வ�:த 
" தி; �6�கைள ேச3:� ல�� ப��$�� பத� வ2மள� உ2$கிய ெந*ைய 
வ��� உ26ைட ப��$க��. ஏல:M1 ேச3$க மற$கேவ6டா�. 
 

அ�:த� வ�த வ�தமாக நவரா:தி; ஒ�ப� நா>� பாயச� ெச*� அச:தலா�.  
 
 

பாயச6க� பலவ(த�: 

 

பா� பாயச�: 
 

இ த பாயச� எ/லா2$�� ப��:த ஒ��. இைத வ�2�பாதவ3கேள இ2$க 
மா�டா3க1. இைத?� பல வ�த5கள-/ ெச*யலா�.  
 

�த� வைக: 
 

அைர க� பBச;சிைய ந�� கைள � ெகா1ள��. ஒ2 லி�ட3 பாைல �$க;/ 
வ��� அதி/ கைள � ைவ:த அ;சிைய?� ேபா�� அ��ப�/ ஏ�ற��. ேலசாக 
ஆவ� வ த�� weight ஐ ேபா�� அ��ைப சி�மி/ ைவ$க��. ஒ2 whistle வ த�� 
அ��ைப அைண:� வ��� ந�� ஆற வ�ட��. அ;சி ெவ � பா8� ஒ2 
வ�தமாக rose கல2$� வ தி2$��. இதி/ ஒ2 க� ச3$கைர ேபா�� ந�� 
கல$க��. ம�ப�?� அ��ைப ஏ�ற ேவ6டா�. �$க;/ இ2�பதா/ Rடாகேவ 
இ2$��. அ த R��ேலேய ச3$கைர ந�� கைர � வ���. ப�ற� �5�ம�N 
ஏல$கா* M1 ேச3:� ெந*ய�/ " தி; திராை_ைய வ�:�� ேபா�� <� 
ைவ$க��. இ� ச தன கல;/ சா�ப�ட பா/ேகாவா ேடC��/ இ2$��. 
வ�ேசஷமான வ�2 தாள-கைள அச:த இைத �ைர ப6ணலா�. 
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ெர4டாவ2 �ைற: 
 

இ� ச�� ,லப� தா�. ெர6� ேடப�1 CN� ெந*ய�/ அைர க� பBச;சிைய 
(ந�� க#வ� ஒ2 U ப�/ேட;/ வ�க�� ைவ:த�) ேபா�� அ;சி ேலசாக 
ெவ>$�� வைர அ/ல� ந/ல மன� எ#��� வைர வ�$க��. இதி/ ஒ2 
லி�ட3 பா/ வ��� ேமேல ெசா�ன ப�$� �$ேக;/ அ/ல� ஒ2 ெப;ய 
பா:திர:தி/ வ��� நிதான த7ய�/ ேவகவ�ட��. �$க3 எ�றா/ ேமேல ெசா�ன 
"ைறய�/ ேவைல ,லப�. ஒ2 வ�சி/ வ த�� அைண:� வ��� ச3$கைர 
கல � ஏல:M1 ேச3:� " தி; etc வ�:� ேபாட��. �$க;/ ெச*?� ேபா� 
Hawkins ேபா�ற �$க3 ஐ உபேயாகி:தா/ ந�றாக இ2$��. ெப;ய �$க3 உ1ேள 
ஒ2 பா:திர:தி/ ைவ:தா/ பா/ ெபா5கி ெகா��� அபாய� உ1ள�. இ த 
பாயச� "த/ method ேபாேல இ/லாம/ வ�ைர வ�ைரயாக அ;சி ெத�ப��. 
 

N�றாவ2 �ைற: 
 

இ� ச�� அவசர:�$� உத�� "ைற. வ�:த சாத� ஒ�� அ/ல� ெர6� 
கர6� எ�:� ந�� மசி:� அதி/ ெகாKச� ெகாKசமாக பாைல ேச3:� 
அ�கனமான பா:திர:தி/ ைவ:� சி�மி/ ெக��யா�� வைர ந�� 
கிளறி$ெகா6ேட இ2$க��. ெக���ப�ட�� இ�A� ெகாKச� பாைல 
ேச3$க��. கைடசிய�/ ஒ2 க� பா/ மJத� இ2$�� ேபா� ஒ2 க� ச3$கைர 
ேச3:� ( Cவ 7� அதிக� ேவ6டாதவ3க1 "$கா/ க� ேபாடலா�) ச3$கைர 
கைர � ந73:த�� மJதி உ1ள பாைல?� வ��� ஏல:M1 etc ேச3:� இற$க��. 
 

ெவ�ல பாயச�: 
 

ேமேல ெசா�ன (<ணாவ� )"ைறய�/ ச3$கைர$� பதி/ ெவ/ல:ைத 
ெகாKச�மாக ந73 வ��� ேவ� ஒ2 பா:திர:தி/ கைர:�$ெகா1ள��. ெவ/ல� 
கைர � ெகாதி:த�� வ�க�� இ த ெக���ப�ட பா/ சாத$கலைவய�/ ெகா�� 
ஏல:M1 ேபா�� இற$க��. 
 

இ�ெனா9 method: 

 

அ;சிைய ந�� க#வ� அதிேலேய ஒ2 ப�� பாசிப2�ைப?� ேபா�� �$ேக;/ 
ேவக வ��� ெவ/ல� கைர:� வ�க�� ( பா� வ2� "�ன3 ) ெவ த அ;சி 
ப2�� கலைவய�/ ெகா�� எ/லா� ேச3 � ெகாதி:த�� ஒ2 க� பா/ வ��� 
கிளறி உடேன இற$க��. பாைல ேச3:தப�� அதிக ேநர� அ��ப�/ ைவ:தா/ 
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ெவ/ல� இ2�பதா/ பா/ தி; த� ேபாலாகிவ���. அ�ப� ஆனா8� பய�பட 
ேவ6டா�. ஒேர ஒ2 சி��ைக சைமய/ ேசாடா ேச3:தா/ தி; த பா/ ஒ�� 
ேச3 �வ���.  
 

ேத6கா. பா� பாயச�: 
 

ஒ2 மா�த8$� ேமேல ெசா�ன ெவ/ல பாயச:தி/ பா8$� பதி/ ேத5கா* 
பா/ ேச3:� உடேன இற$க��. வ�2�ப�னா/ ேத5காைய ப/ ப/லாக கீறி 
ேபாடலா�. அ/ல� ெந*ய�/ " தி;?ட� ப/லாக கீறிய ேத5காைய வ�:� 
ேச3$கலா�. 
 

கார	 கீ1: 
 

கார�ைட �2வ� ெந*ய�/ வத$கி பா8ட� ேவகவ��� ந�� ேச� ேபாலான�� 
ச3$கைர ேச3:� கைர த�� இற$க��. ச3$கைர ேச3:த�� ந73:�$ெகா1>�. 
ெகாKச ேநர� அ�ப�ேய ஆற வ�ட��. ஆறிய�� ,6டகா*Bசின பாைல வ��� 
ஏல:M1 etc ேச3:� இற$க��. இத�$� " தி; பாதா� ம��� சீவ� ேபாடலா�. 
பாதாைம ேதாெல�:� ந7ள ந7ளமாக க� ப6ண� ேபாட��. 
 

பர6கி�கா. பாயச�: 
 

ந/ல "�றிய பர5கி$காைய (red pumpkin) �2வ� ெந*ய�/ வத$க��. பBைச 
வாசைன ேபாக\�, ந/ல மன� வர\�. அ�தா� கண$�. இதி/ ஒ2 லி�ட3 
பாைல ெகாKச ெகாKசமாக வ��� கார� கீ3 ேபாலேவ ெச*ய ேவ6�ய� தா�. 
 

ேகா2ைம மா0 பாயச�: 
 

பாயச� ெச*ய ேதைவயான ேநர"� ெபா2>� இ/லாத சமய:தி/ இ த பாயச� 
ைக ெகா�$��. ெர6� அ/ல� <\ tablespoon ெந*ய�/ ஒ2 கர6� ேகா�ைம 
மாைவ ந�� நிதானமாக வாசைன வ2� வைர வ�$க��. ெந* ப:தாவ��டா/ 
இ�A� ெகாKச� வ�டலா�. மா� க2கிடாம/ பா3:�$க\�. ப$க:� அ��ப�/ 
ெகாKச� அதிகமாகேவ ந7ைர ெகாதி$க ைவ$க��. மா� ந�� வ�ப�ட�� ெகாதி 
ந7ைர வ��� ேவகமாக அேத சமய� க��கள-�றி கிளற��. இ� ந7ைர ந�� 
இ#$��. அதிக ந73 வ�ட வ�ட மJ6�� மJ6�� ெக��யா��. மா� ெவ த�� 
(மா� ச;யான பத:தி/ வ�ப�வ�� ச;யான அள� ந73 வ��வ�� ேநர:ைத 
�ைற$��) ச3$கைர ேச3:� கைர த�� பா/ வ��� ஏல:M1 ேபா�� 
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இற$க��. " தி; ப2�ைப சி�ன சி�ன பXஸாக உைட:� ெந*ய�/ வ�:� 
ேபாட��. இதி/ almond essence ேச3:தா/ பாதா� கீ3 ேபாலேவ இ2$��. 
 

கடைல மா0 பாயச�: 
 

ேமேல ெசா�ன அேத method. ேகா�ைம மா�$� பதி/ கடைல மா�, ஆனா/ 
பாதா� essence ேவ6டா�. இ� ைமR3 பா� வாசைனய�/ இ2$��. 
 

உ9ைள�கிழ6 பாயச�: 
 

உ2ைள$கிழ5� ெர6� எ�:� ந�� ேவகைவ:� ேதா8;:� க��க1 இ�றி 
மசி:� ேபா�� பாைல ெகாKச ெகாKசமாக வ��� கல � ெகாதி$க வ�ட��. 
கைடசிய�/ ச3$கைர ேபா�� அ��ைப வ��� இற$கி ைவ:� கைர?� வைர 
கல$கி பாதா� essence வ�ட��. essence ஐ ஆறியப�� வ��டா/ தா� ம2 � 
வாசைன வராமலி2$��. தாராளமாக ேதா8;:த பாதா� �6ட5கைள பBைசயாக 
ேபா�டா/ ேமேல மித$��. பாதா� கீ3 ஒ;ஜின/ 4ட இ�ப� இ2$கா�. 
ப�;�ஜி/ ைவ:� ப;மாற யா2� ந�ப� வ��வ3. 
 

பன ;1 பாயச�: 
 

வ 7��/ பன 73 ெச*� ப�ெரஷாக ெச*யலா�. பன 7ைர �2வ� அ/ல� உதி3:� 
ைவ$க��. பாைல ந�� ,6ட$ கா*Bசி ேதைவயா� ச3$கைர ேச3:� ச3$கைர 
கைர � ஒ2 ெகாதி வ த�� இற$க��. இற$கின உடேனேய பன 7ைர கல � 
வ��டா/ அ த R��ேலேய பன 73 ெவ �வ���. ;Bசான பாயச� இ�. ெக��யாக 
ஆகிவ���. DUM பாயச� எ�� ேப3 இத��.  
 

"�ைட ேகாசி8� பாயச� ப6ணலா�. கார� பாயச� ேபாலதா�. ேகாைச �2வ� 
ெந*ய�/ வத$கி பாலி/ ேவகவ��� ம�றப� அேத ேபாலதா�. 
 
Tips:  
 

பாயச:தி/ பா/ ,6ட வ�ட ேநரமி/லாவ��டா/ ெகாKச� MILKMAID கைடசிய�/ 
வ��டா/ ேபா��. ஒ2 �� வா5கி ைவ:தா/ தின"� ெகாKச ெகாKசமாக use 

ப6ணலா�.  
 

வ 7��ேலேய நவரா:தி; ஒ�ப� நா>$�� வ2�ப� மி/$ெமய�� ெச*� 
ைவ:�$ெகா6டா/ பா8$� பதி/ இைத use ப6ணலா�. ேநர"� ெசல�� 
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மிK,�. 
 
 

வ(த வ(தமான /4ட� தயா��� �ைறக�: 
 

எ/லா2$�� ெத; த� தா� இ� எ�றா8� �திதாக தி2மனமானவ3க>$�� 
C4/ ேபா�� �ழ ைதக1 உ1ளவ3க>$�� உபேயாகமாய�2$�� எ�� 
நிைன:� வ�வரமாக எ#�கிேற�. 
 

"தலி/ எ ெத த தான-ய5கள-/ ,6ட/ ெச*யலா� எ�� பா3$கலா�. பBைச 
பய�, காராமண� கா* அ/ல� த�ைட பய�, ெவ1ைள ெகா6ைட கடைல (காNலி 
ச�னா), க2�� ெகா:�$கடைல, ேவ3$கடைல, ெமாBைச அ/ல� அவைர ப2��, 

ப�டாண�, ராTமா அ/ல� கி�ன- பX�C, கடைல ப2��, பாசிப2�� இவ�ைற use 

ப6ண� ,6ட/ ெச*யலா�. 
 

எ த ,6ட/ ெச*கிேறாேமா, அ த தான-ய:ைத "த/ நா1 இரேவ ஊற வ�ட��. 
சிலவ�ைற அதிக ேநர� ஊற வ��வதா/ ந�� ெப;தாகி ேவ�� ேநர"� 
�ைற?�. அேத அவசரமாக ெச*ய ேவ6� இ2 தா/ பாசி ப2��, கடைல ப2�� 
இவ�ைற �ைற த ேநர� ஊற ைவ:ேத ெச*�வ�டலா�. 
 

நவரா:;$� ெச*?� ெபா� "� 4��ேய எ ெத த நா>$� எ ெத த ,6ட/ 
ெச*வ� எ�� ப�ளா� ப6ண� காேல6ேட;/ மா3$ ப6ண� 
ைவ:�$ெகா6டா/ மற$காம/ ஊற ைவ$கலா�. 
அ�ப� ஓ2ேவைள மற � வ��டா8� தான-ய:ைத ந�� வ�:� ெவ ந7;/ 
ேபா�� ஒ2 casserole அ/ல� சாதா flaskேலா ேபா�� <� ைவ:தா/ ஊறிவ���.  
 

ஊறின ப��ன3 ேவக ைவ$க\�. சிலவ��$� ேவக அதிக ேநர� ேதைவ�ப��. 
சில �$க;/ ைவ$காமேல வாணலிய�/ ந73வ��� ைவ:தாேல ெவ � வ���. 
சில� அதிக� ெவ � �ைழ � மான:ைத வா5கிவ���. so ெகாKச� உ�� கல � 
�$க;/ ைவ:தா/ �ைழயாம/ ச;யான பத:�$� ேவ��. அதிக உ�� 
ேச3:தா/ ேவகாம8� ேபா�� எ�பதா/ ஒ2 அைர teaspoon உ�� ேபாடலா�. 
 

எ ெத த ,6டைல �$க;/ ேவக வ�டலா� எெதைத ெவள-ய�/ ேபா�� ேவக 
ைவ$கலா� எ�� கைடசிய�/ லிC� த2கிேற�. 
 

இன� எTெதTத வ(த தி� தாள��கலா� எ�� பா1�கலா�. 
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1. இ� Basic method. ஊறின தான-ய:ைத ப�ரஷ3 cooker இ/ ேவக ைவ$க��. ந�� 
ந7;�றி வ�த��/ ெகா�� ந7ைர வ�:�வ���, வாணலிய�/ ெகாKச� எ6ெண* 
வ���, க��, உைட:த உ>:த� ப2��, கடைல�ப2��, மிளகா*, ெப25காய� 
ேபா�� ப2��க1 வ�ப��, க�� ெவ�:த��, கறிேவ�ப�ைல கி1ள-�ேபா�� 
ேத5காைய?� �2வ��ேபா�� வ�:� ைவ:த ெவ த ,6டைல?� ெகா�� 
ப�ர�� ைவ$க��. இ த method இ/ அேநகமாக எ/லா வைக ,6டைல?� 
ெச*�வ�டலா�. 
 

2. மிளகா* எ�� ெபா�வாக ேபா�டா/ எ�ப�, பBைச மிளகாயா சிக�� மிளகாயா 
எ��ேக�டா/ ெர6ைட?� ேச3:�� ேபா�வ� ,ைவைய$4���. பBைச 
மிளகா* சில2$� ஒ:�$ெகா1ளா�, அவ3க1 சிக�� மிளகாைய ம��� 
உபேயாகி:� ெச*யலா�. இ த வைகய�/ ெச*ய ஏ�ற தான-ய5க1, ெவ1ைள 
ெகா6ைடகடைல, க2�� ெகா6ைடகடைல, ேவ3$கடைல, அவைர ப2��, பBைச 
பய�, கடைலப2�� ம��� பாசிப2��. 
 

3. தாள-��ட� பBைச மிளகா* ம��� இKசிைய ெபா�யாக ந�$கிேயா ��வ�ேயா 
ேபா�� ெச*வ� ஒ2 "ைற. இத�$� ஏ�றைவ பாசி ப2��, ப�டாண�, காராமண�, 
கடைல ப2��. இதி/ ப�டாண� ,6ட/ ம��� Cெபஷ/. அத�$� ெகாKச� 
மா5கா* �2வ��ேபா�டா/ மிKசாம/ ெசலவழி?�. 
 

4. ெகாKச� தன-யா, ெகாKச� கடைல ப2��, ேதைவயான சிக�� மிளகா* 
இவ�ைற ஒ2 க�� ெப25காய:ெதா� ந/ெல6ைணய�/ ந�� வாசைன 
வ2�ப� வ�:� கரகர�பாக ெபா�:� ைவ:�$ெகா6டா/ ெவ�ேம தாள-:�, 

,6டைல?� ெகா�� வத$கி, இ த ெபா�ைய?� உ�ைப?� ேபா�� ப�ர�� 
ேத5கா* ேச3:� இற$�வ� இ�ெனா2 "ைற. ேத5கா* வ�2�பாதவ3க1 
வ���வ�டலா�. அ/ல� ேமேல ெசா�ன "ைறய�/ ெபா� ெச*?�ேபா� �2வ�ய 
ேத5காைய?� ந�� வ�:� ெபா� ெச*� ைவ:�$ெகா1ளலா�. வ 7��/ 
ெபா;ய/ ெச*?�ேபா�4ட இ த ெபா�ைய?� ேபா�டா/ ந�றாக இ2$��. 
இ த வைகய�/ ெச*ய$4�ய� white ச�னா �� க2�� ெகா:�$கடைல?�. 
 

5. ேதைவயான பBைச மிளகா*, ெகாKச� சிக�� மிளகா* M1, ெகா:தம/லி:தைழ, 

<�ைற?� உ�� ெப25காய�ேபா�?ட� ேச3:� அைர:� ெகா�� தாள-�ப� 
ஒ2 வைக. இதி/ ப�டாண�?� கடைல ம��� பாசிப2�� ,6ட8�, பய� 
,6ட8� ெச*யலா�. 
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6. எ த வைக ,6டலாக இ2 தா8� ெகாKச� (,மா3 ஒ2 pinch அள� 
ேபா��)ஆ�R3 ெபா�, சா� மசாலா ெபா�, அ/ல� ஜ/ஜ7ரா ேமலாக Mவ� 
கல தா/ ,ைவ சா�ைட மிKசிவ���. ப�டாண�, காNலி ச�னாைவ இ�ப� 
தரலா�. 
 

7. ெவ�� �ள-கா*Bச/ ெபா� கைடய�/ கிைட�பைத ேமேல Mவ�னா/ 
இ�ெனா2 taste.  

 

8. சி�ன �ழ ைதக1 வ�2��� ப� ெச*ய சாதா பாசிப2�� அ/ல� கடைல 
ப2�ைப ேவகைவ:�, உ�� ேச3:� வ�ய வ��� ெவ�� க��, சீரக�, இKசி 
பBைச மிளகா* வ�#�, ெப25காய� தாள-:� ,6டைல?� ெகா�� ப�ர�� 
(ேத5காைய avoid ப6ண��) இற$கி ைவ:� ேமேல ெகாKச� ஓம�ெபா�, 

அ/ல�, கரகர�பாக ெபாறி:த N;ைய ெநா�$கி ேபா�� ெகாKச� சா� மசாலா 
Mவ� தரலா�. ைகவச� எ��� இ/லாவ��டா/ ெவ�� potato chips ஐ ெநா�$கி� 
ேபா�� தரலா�. இன- ஒLெவா2 ,6டைல?� எLவள� ேநர� ஊறவ�ட\�, 

எ�ப� எLவள� ேநர� ேவகவ�ட\� எ�� பா3$கலா�.  
 

ேவ3$கடைல - ரா:தி;ய�/ ஊறவ��� , ம�நா1 மதிய� ப�ரஷ3 �$க;/ <\ 
ச�6� வ�டலா�. ஒ2 அைர teaspoon உ���, ஒ2 சி�ன க�� ெவ/ல"� ேபாட 
உ�� ேலசாக உைர:� ப�:த� ஏறாம/ இ2$��. 
 

ச�னா - ெர6� வைக?� இரேவ ஊறவ�ட\�. ப�ரஷ3 �$க;/ ஒ2 அைர 
teaspoon உ��, ேபா��, <\ வ�சி/ வ�ட��. 
 

ப�டாண� - இர� ஊற ைவ:�, ம�நா1 ப�ரஷ3 �$க;/ ைவ:� ெகாKச� உ�� 
ேபா��, ெர6ேட ெர6� whistle வ��டா/ ேபா��. அதிக� ைவ:தா/ �ைழ � 
வ���. 
 

அவைர, ராTமா�� ச�னா ேபாலேவ. பய� காராமண� கடைல, ெர6�� இரேவ 
ஊறைவ:தா8� வாணலிய�/ ஓப� ஆகேவ ைவ:� ேவகவ�டலா�.  
 

கடைல ப2�ைப ஒ2 மண� ேநர� ஊறைவ:தாேல ேபா��. அைத வாணலிய�/ 
ந7;/ ேவகவ��� உ�� ேச3:�, ேவகவ�டலா�. 
 

ெரா�ப ஈசியாக ெச*ய$4�ய� பாசி ப2�� ,6ட/ தா�. இத ஊறேவ 
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வ�டேவ6டா�. க#வ� ேநர�யாக வாணலிய�/ ேபா�� ேவகவ��� ெச*யலா�. 
 

ெபா�வாக ப6�ைக சமய:தி/ ெவ5காய� ேச3�ப� இ/ைல எ�பதா/ அைத 
எ#தவ�/ைல. வ�2�ப�னா/ ப�டாண� ,6டலி/ ெவ5காய� ேச3:� வத$கலா�. 
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Idli Dosa Recipes 

 

ேதாைசகள-/ பல வ�த5கைள� பா3$கலா�. 
 

ெவ�� �#5கல;சிைய ெர6� க� அ/ல� அைர கிேலா எ�:� ந�� க#வ� 
ஊற ைவ:� ைநசாக அைர:� ஆ� அ/ல� ஏ# மண� ேநர� �ள-$க ைவ:� 
fridge இ/ ைவ$க\�. இதி/ உ�� ேச3$க ேவ6டா�. இ�தா� Base. இைத ைவ:� 
வ�தவ�தமாக ேதாைசக1 ெச*யலா�. 
 

1. �தலி� ழTைதக� வ(9���ப
 vegetable ேதாைச  

 

இ த அள� (அைர kg) அ;சி$�, ெர6� ெவ5காய�,ஒ2 சி�ன கார�, ஒ2 �6� 
ெசௗ ெசௗ, ஒ2 �6� பX�Y�, நா8 பBைச மிளகா* ேவ6��.  
 

ெவ5காய:ைத ெபா�யாக ந�$க��. மJதி கா*கைள �2வ��. மிளகாைய slit 

ப6ண� வ�ைதகைள ந7$கி ந�$க��. ஒ2 வாணலிய�/ சிறி� எ6ெண* வ��� 
"தலி/ ெவ5காய:ைத?� ப�� மிளகாைய?� கைடசிய�/ மJதி கா*கைள?� 
ேபா�� ந�� வத$கி உ�� ேச3:� (மாவ�8� உ�� ேச3:�) மாவ�/ ெகா�� 
கல � ச�� ஆறிய�� ேதாைசகளாக வா3$க��. வ�2�ப�னா/ ேத5காைய?� 
�2வ� ேச3$கலா�. 
 

colourfulஆன ச:தான ேதாைச இ�. 
 

2. அ� த2 சரீக ேதாைச 

 

இ த மாவ�/ ேதைவயானைத எ�:� ஒ2 teaspoon சீரக:ைத ஒ�றிர6டாக 
ெபா�:�� ேபா��, ஒ2 <� ேத5காைய?� �2வ� ேச3$கலா�. உ�� ெகாKச� 
�ைறவாக ேபா�டா/ ேலசாக Cவ 7�டாக இ2$��. சீரக:ைத ைநசாக ேபா�டா/ 
ம2 � வாசைன வ �வ��� எ�பதா/ ஒ�றிர6டாக ெபா�:� ேபாட��.  
 

3. கார ேதாைச 

 

மாவ�/ l� gram சி�ன ெவ5காய:ைத?� ஒேர ஒ2 ெப;ய ெவ5காய:ைத?� 
ெபா�யாக ந�$கி வத$கி ேச3$க��. அ/ல� ெவ5காய:ைத அைர:� 
பBைசயாகேவ மாவ�/ கல$கலா�. இ:�ட� ஒேர ஒ2 tablespoon கடைல 
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மாைவ?� ேச3:�, ேதைவயா� காரெபா�,ெப25காய ெபா�, ந�$கிய 
கறிேவ�ப�ைல, மற$காம/ உ��� ேச3:�, ந73$க கைர:� ெமலிதாக வா3:�, 

"�கலாக எ�$க��. அைடைய?� taste இ/ மிKசிவ���.  
த�மனாக வா3:தா/ soft ஆக இ2$��. 
 

4. ஆ�ப� 

 

அைர கிேலா அ;சி அைர:த� எ�றா/ ஒ2 ேத5கா* ேவ\�. ேத5காைய 
�2வ� அைர:�, அ�ப�ேய மாவ�/ கல$க��. பாெல/லா� எ�$க 
ேவ6�யதி/ைல. ஒ2 CN� ஷுக3 ேச3$க தி:தி�� ெத; �� ெத;யாம8� 
இ2$��. சாதாரண ேதாைசையவ�ட ச�� ந73$க கைர:�$ெகா6� க/லி/ 
எ6ெண* தடவ�, ெமலிதாக�� இ/லாம/ த�மனாக�� இ/லாம/ மJ�யமாக 
வா3$க��. சி�மி/ அ��� இ2$க\�. <�யா/ <� வா3:தா8� ேபா��. ஒ2 
ப$க� ெவ த�� அ�ப�ேய எ�:� ேத5கா* பா8ட� சா�ப�டலா�. ம/லிைக�N 
ேபால இ2$�� ேதாைச. 
இ த ேதாைசைய அைனவ2� வ�2��வ3.  
 

5. ேகா2ைம ேதாைச 

 

இ த அள� மா�$� அைர க� அ/ல� "$கா/ க� ேகா�ைம மா� ேதைவ. 
உ�� ேச3:�, ேகா�ைம மாைவ?� கல �, ெவ5காய� பBைச மிளகாைய ந�$கி 
(பBைசயாகேவ) ேச3:� க�� தாள-:� ேச3:� ந73$க கைர:� வா3$க��. வய�� 
நிர�ப இ2$�� இைத சா�ப��டா/. ேகா�ைம ேதாைசைய தன-யாக ெச*ய 
வ�2�ப�னா/ அைர கிேலா இ�லி அ;சி?ட� ஒ�றைர ஆழா$� ேகா�ைமைய?� 
ஊற ைவ:� அைர:� உ�� ேச3:� �ள-$க வ��� ம�நா1 ெச*யலா�. 
 

6. அைர த0ட� ெச.ய ேவ4�மா?  

 

�ள- ேதாைசைய அைர:த�டேனேய ெச*யலா�. ஒ2 சிறிய உ26ைட �ள-ைய 
கைர:� மாவ�/ கல �, உ��, ெப25காய ெபா�, மKச1 ெபா� ேச3:�, 

க2ேவ�ப�ைலைய கி1ள-�ேபாட��. ெகாKச� எ6ைணய�/ க�ைக?� 
வரமிளகாைய?� கி1ள-�ேபா�� ெவ�:த�� மாவ�/ ெகா�ட��. இ� �ள-��� 
உைர��மாக இ2$��. மச$ைகய��ேபா� வா*$� 2சியாக இ2$��.  
 

சில சமய� �ள- கைரச/ அதிகமாகி வ��டா/ ேதாைச க/ைல வ��� வரா�. 
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அதனா/ மாைவ அைர$க �ள- கைரசைலேய த6ண72$� பதி/ உபேயாகி$கலா�. 
அ�ப�?� �ள- ந73 அதிகமாகி வ��டா/ ஒ2 ெர6� teaspoon அ;சிமாைவ 
ேச3:தா/ ச;யாகி வ���. 
 

இ�A� உ5க1 க�பைனய�/ வ�தவ�தமாக try ப6ண� அச:�5க. 
 

ெவTதய ேதாைச: 
 

அைர கிேலா இ�லி அ;சி ஊற வ�ட��. 4டேவ <\ teaspoon ெவ தய:ைத 
தன-யாக ஊறவ�ட��. அைர$�� "�� ப:ேத ப:� நிமிட5க>$� ஐ � teaspoon 

உ> ைத?� ெவ தய:�ட� அ/ல� தன-யாக ஊற ைவ:� எ/லா:ைத?� 
ஒ�றாக அைர$க��. ெவ தய� �ைறவாக இ2�பதா/ கச��� ெத;யா�, 

உட��$�� ந/ல�. ச�ேற சிவ�பாய�2$�� இ த ேதாைச. 
 

காPசி�ர� இ	லி: 
 

ஒ2 க� இ�லி அ;சி எ�றா/ "$கா/ க� உ>:த�ப2�� எ�:�$ெகா6� 
ெர6ைட?� ஒ�றாகேவ ேபா�� ஒ2 நா8 மண� ேநர� ஊற வ�ட��. மி$சிய�/ 
ச�� ெகாரெகாரெவ�� அைர:� எ�$க��. த6ண 73 அதிக� வ�ட ேவ6டா�. 
இதி/ உ�� ெப2காய:M1 ேச3:� �ள-$க வ�ட��.  
 

ம�நா1 இதி/ ஒ2 teaspoon சீரக�, ஒ2 teaspoon மிள� ெர6ைட?� "#தாகேவா, 

ஒ�றிர6டாக ந,$கிேயா ேபா��, ஒ2 teaspoon ,$� ெபா�, ெகாKச� 
கறிேவ�ப�ைல ேபா��, ஒ2 கர6� ந/ெல6ெண* ஒ2 கர6� ெந* 
ெர6ைட?� ந�� கா*Bசி ெகா��, ஒ2 க� தய�2� ேச3:� கல$க��.  
 

ஒ2 pan இ/ எ6ெண* தடவ� அதி/ இ த மாைவ பாதியள� pan வைர ஊ�றி 
ஆவ�ய�/ ேவக ைவ$க��. ஒ2 க:திைய வ��டா/ மா� ஒ�டாம/ ெவள-ேய 
வர\�. அ�ேபா�தா� இ�லி வ ததாக அ3:த�. பான-/ ேவகவ�டாம/ 
சி�னBசி�ன ட�ள3கள-/ எ6ெண* தடவ� மாைவ பாதியள� வ���� 
ெச*யலா�. அ/ல� சாதாரண இ�லி த��ேலேய 4ட ெச*யலா�.  
 

இ த இ�லிைய காைலய�/ ேவ6�பவ3க1 "த/ நா1 இர� ெச*� ைவ:ேதா 
அ/ல� இரவ�/ ேவ6�பவ3க1 காைலய�ேலேய ெச*� ைவ:ேதா சா�ப�டலா�. 
ஆறினா/ தா� ,ைவ 4��. ,டB,ட ேவ6�மானா8� சா�ப�டலா�. 
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ெதா��$ெகா1ள மிளகா* ெபா�தா� best. 

 
 

கர கர ேதாைச: 

 

ஐ � க� �#கல;சி$� ஒ2 க� உ> �, கா/ க� �வர�ப2��, கா/ க� 
கடைலப2��, அைர CN� ெவ தய� ேதைவ. எ/லாவ�ைற?� ஊற ைவ:� 
ஒ�றாக அைர$கலா�. ைநசாக அைர:� உ�� ேச3:� �ள-$க வ�ட��. ச�ேற 
ந73$க கைர:� வா3$க கரகர ேதாைச ெர�. அ��ைப சி�மி/ ைவ:� வா3$க 
ேதாைச ந�றாக வ2�. ெகாKச� சிவ�பாக�� ெத;?�.  
 

இெத/லா� வ�ட சாதா ேதாைச மா� அைர$�� ேபாேத ஒ2 க� சாத:ைத?� 
கைடசிய�/ ேச3:� அைர:� வா3:தா8� கர கர ெவ�� ேதாைச வ2�. சாத� 
ேச3:தா/ அதிக நா1 ைவ$க "�யா� எ�றா/ ஒ2 க� ெக�� அவைல ஊற 
ைவ:� ேச3:� அைர:தா8� ெமா� ெமா�ெவ�� வ2�. 
 

 

ஜ�வ�சி இ	லி  
 
 

ஒ2 கிேலா ப8ச�சிைய மிஷின-/ ரைவயாக உைட:� ைவ$க��. இ�லி 
ேதைவயானேபா� l:த�ப� கிரா� அ/ல� "$கா/க� ஜLவ;சிைய 
எ�:�$ெகா6� ெர6ைட?� ேச3:� �ள� த தய(��  

ேதாைச மா� பத:�$� கைர:�, உ�� ேபா�� �ள-$க வ�ட��. காைலய�/ 
ெச*வதானா/ "த/ நா1 ரா:தி;?�, ரா:தி; ெச*வதானா/ காைலய�8� ஊற 
வ�ட��. க6��பாக த6ண 73 4டா�. இ�லி ெச*வத�$� ெர6� மண� ேநர� 
"� ஒ2 ப�� கடைலப2�� எ�:� ,:த� ெச*� ஊறவ�ட��.  
 

ெச.�ைற: 
 

இ�லி ெச*?� "� ஒ2 வாணலிய�/ ெகாKச� ெந*?� ெகாKச� 
ந/ெல6ைண?� கல � Rடா$கி, அதி/ க��, கறிேவ�ப�ைல ேபா�� தாள-:�$ 
ெகா�ட��. ப�ற� ஒ2 pinch ேசாடா உ��, ெகாKச� இKசிைய �2வ�$ெகா6�, 

ேதைவயான பBைச மிளகாைய?� க� ப6ண� ேபா��, ஒ2 <� ேத5காைய?� 
�2வ� ேபா��, கைடசிய�/ ெகா:தம/லிைய?� ஆ* � ேபா�� ந�� கல$க��. 
இ�லி:த��/ எ6ெண* தடவ�, இ த மாைவ ஊ�றி ேமேல ஊறிய 
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கடைலப2�ைப Mவ� ஆவ�ய�/ ைவ$க��. சாத இ�லி ேபாலேவ ப:� நிமிட� 
ேபா��. இ த இ�லிய�/ உ��, கார� உ1ளதா/ ப�ரயாண:தி� ேபா�� எ�:� 
ெச/லலா�. 
 

அவ� இ	லி  
 

இத�� இ�லி ரைவ ேதைவ. இ�லி ரைவ எ/லா supermarket ல?� கிைட$��. 
ஒ2 க� இ�லி ரைவைய?�, கா/ க� ெக�� அவைல?� தன-:தன-ேய 
ஊறவ�ட��. கா/ க� உ> ைத?� தன-யாக ஊறவ�ட��. "தலி/ மி$சிய�/ 
இ�லி ரைவைய?� அவைல?� ஒ�றாக அைர$க��. உ> ைத grinder இ/ ந�� 
அைர$க��. எ/லா:ைத?� கல � உ�� ேச3:�, ஆ�, ஏ# மண� ேநர� 
ஊறவ��� இ�லி ஊ�ற��. 
 

ேதாைசக� பலவ(த�  

 

வாணலி ேதாைச:  

 

ஒ2 ஆழா$� பBச;?�, கா/ ஆழா$� கடைல ப2�ைப?� ஒ2 மண� ேநர� ஊற 
வ���, ேதைவயான உ��, மிளகா*, ஒ2 <� ேத5கா* ேச3:� ந�� அைர$க��. 
ஒ2 நா8 மண� ேநர� கழி:� மாவ�/ க��� உ>:த� ப2��� தாள-:�$ 
ெகா��, வாணலிய�/ ெமா:ைதயாக ( நிைறய எ6ெண* "தலி/ வ��� வ��டா/ 
அ�:த�:த ேதாைச ந�றாக வ2�) ஊ�றி ,�றி8� எ6ெண* வ���, <� 
ைவ:� ஊ:த�ப� ேபால வா3$க��. இைத ,டB,ட சா�ப�டA�. 
 

�#5கல;சி ேதாைச$� நா8 க� அ;சி எ�றா/ ஒ2 க� உ> � ேதைவ. 
அவரவ3 "ைற�ப� அள� எ�:தா8� ச;தா�. அ;சிைய?� உ> ைத?� ஊற 
ைவ:� தன-:தன-ேய அைர:�$கல �, �ள-:த�� ேதாைச வா3$கலா�.  
 

பBச;சி ேதாைச$�, ேமேல ெசா�ன நா8$� ஒ�� தா� அள� எ�றா8�, 

பBச;சி ஊற அதிக ேநர� எ�$கா�. மா� ெகாKச� ந73$க இ2 தா/ தா� வா3$க 
வ2�.  
 

கள�கPசி ேதாைச:  

 

இைத பBச;சிய�/ ெச*தா/ ந�றாக இ2$��. ெர6� ஆழா$� பBச;சி$� ஒ2 
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<� ேத5கா* ேதைவ. அ;சி ஊறிய�� ேத5கா?ட� அைர:� உ�� ேபா�� 
கைர$க��. இ த மாவ�/ ெர6� கர6� மாைவ தன-ேய எ�:�, ஒ2 ட�ள3 
த6ண 73 ேச3:� அ��ப�/ ைவ:� கKசி ேபால கா*Bச��. கா*Bசின கKசிைய 
Rடாக இ2$�� ேபாேத ெமா:த மாவ�8� கல �, ெர6� கர6� �ள-:த 
ேமாைர?� வ���$கல$க��. ( கKசி, ேமா3 ெர6�� கல�பதா/ "தலிேலேய 
அதிக ந73 வ��� அைர$காம/ ெக��யாக அைர$க��) 
உடேனேய ேதாைசகளாக வா3$கலா�. soft ஆக��, 2சியாக�� இ2 தா8� அதிக 
ேவைல வா5�� ேதாைச இ�. ெதா��$க �ள-�� ச�ன-தா� ேம�B. 
 

ெவ�ல ேதாைச/ இன��� ேதாைச: 

 

அைர க� அ;சி மாவ�/ ஒ2 க� ேகா�ைம மா� ேச3:� ைவ$க��. "$கா/ க� 
�2வ�ய ெவ/ல:ைத ( Cவ 7� அதிக� வ�2�பாதவ3க1 ெவ/ல:ைத அைர 
க�பாக �ைற$கலா�) த6ண 73 வ��� அ��ப�/ ைவ:� ெவ/ல� கைர த�� 
வ�க�ட��. ��ைபக1 அக�ற�� ெவ/ல ந7ைர கல � ைவ:த மாவ�/ ெகா��, 

ஒ2 <� ேத5கா* �2வ� ேச3:�, ஏல$கா* ெபா� ேபா��, ெர6� கன- த 
வாைழ�பழ� மசி:�Bேச3:� ச�� ேநர� <� ைவ$க��. மா� 
room temperature $� வ த�� க��க1 இ�றி கைர:�$ெகா6�, ேதாைச$க/லி/ 
,�றி8� sunflower oil 8� ெந*?� ேச3:� ைவ:�$ெகா6� ஊ�றி ேதாைச 
வா3$க��. sponge ேபால ேதாைச ெர�. 
 

பய த� ப9�� ேதாைச/ெபசர	�:  

 

பய:த�ப2�ைப?� �#5க;சி?� சம அள� எ�:� ஊற ைவ:� ைநசாக 
அைர$க\�. கைடசிய�/ இKசி பBைச மிளகா* ேபC�ைட?� கல � உ�� 
ேபா�� உடேனேய ேதாைச வா3$கலா�. க/லி/ ேதாைசைய ஊ�றி ேமேர ஒ2 
சி��ைக சீரக"�, ெபா�யாக ந�$கிய ெவ5காய"� Mவ� <� ைவ:� 
வா3$க��. 
 

ஆ திர ேதச:தி/ ெவ�� ப2�ைப ம��� அைர:� ெச*வ3. ெவ5காய� 
ேவ6டா� எ�பவ3க1 ெவ�� சீரக:ைத கல � வா3$கலா�. இKசி க6��பாக 
ேவ\�. ெதா��$க த$காள- ச�ன-. 
 

தான�ய ேதாைச:  

 

பBைச பய�, காராமண�, ெகா1>, ெகா:� கடைல, உ> � தலா l� கிரா� எ�:� 
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அ;சி?� கா/ கிேலா எ�:� ஊற ைவ:� (தான-ய5க1 தன-யாக�� அ;சி 
தன-யாக��) தான-ய5கைள "தலி8�, அ�:த� அ;சிைய?� அைர:� உ�� 
ேபா�� கைர:� �ள-$க வ�ட��. ம�நா1 ெச*தா/ ச:தான ேதாைச ெர�. 
�ேராU� நிைற த ேதாைச இ�. �ள-�� ச�ன- ச;யான combination. 

 

ெவ4ைட�கா. ேதாைச: 

 

இ�லி அ;சி?�, பBச;சி?� சம அள� எ�:� ஊறவ��� ஐ�ப� கிரா� 
ெவ6ட$கா* (அ/ல� காைய வ���வ��� ெகா6ைடக1 ம��� ேபா�டா8� 
ச;தா�) ேச3:� அைர$க��. அ;சி?ட� ஒ2 tablespoon ெவ தய:ைத?� ஊற 
வ�ட��. கா*கைள மி$சிய�/ ஒ2 ,�� ,�றி�ேபா�டா/ grinder இ/ ந�� 
அைரப��. ைநசாக அைர:� உடேன வா3$கலா�. ெவ6ைட$காய�/ பைச 
இ2�பதா/ ேதாைச ந�றாக வ2�. 
 

இ�ெனா2 "ைறய�/ ெவ6ட$கா*கைள ந�$கி, ெர6� tablespoon ேத5கா* 
�2வ/, ஒ2 CN� சீரக:�ட� மி$சிய�/ அைர:� ப�� grinder இ/ கல � ந�� 
�ள-$க வ��� ெச*யலா�. வ�2�ப�னா/ சீரக:ைத அைர$காம/ ேதாைச ேமேல 
Mவ�?� ெச*யலா�. த�மனாக வா3:தா/ R�ப3 ஆக வ2�. ெதா��$க சா�பா3 
அ/ல� �ள-�� ச�ன- ச;யாக இ2$��. 
 

ேகfவர/ராகி ேதாைச:  
 

l� கிரா� உ> ைதஊற ைவ:� அைர$க��. இ:�ட� ஒ2 க� ராகி மா� ( 
கைடய�/ கிைட�ப�) கல �, உ�� ேபா��, ,$� ெபா� ேச3:� "# மிள�� 
ேச3:� ெவ5காய"� ந�$கி� ேபா�� ேதாைசகளாக வா3$க��. ஊ:த�ப� 
ேபா8� ெச*யலா�. ச3$கைர வ�யாதி உ1ளவ3க1 சா�ப�டலா�. 
இைதேய இ�ெனா2 "ைறய�/, உ> � அைர க�, அ;சி கா/ க�, அைர CN� 
ெவ தய�, ஊறைவ:� அைர:�$ெகா6�, நா8 க� ராகி மா�� கல � உ�� 
ேபா�� �ள-$க வ�ட��. ம�நா1 ேதாைச வா3$கலா�. ெவ5காய� இ/லாம/ 
ெச*தா/ ெதா��$க ெவ5காய ச�ன-. 
 

ெவTதய ேதாைச: 
 

ஒ2 ஆழா$� அ;சி$�, ெர6� teaspoon ெவ தய� ேச3:� ஊறைவ:� அைர:� 
உ�� ேபா�� ேபா�� �ள-$க வ�ட��. ம�நா1 ேதாைச வா3$க, ேதாைச 
2சியாக��, வாசைனயாக�� இ2$��. உ> ேத ேவ6டா�. இ��� �யாெப�C 
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உ1ளவ3க>$கான�. soft ஆக வ2� இ த ேதாைச. 
 

ேசாயா மா0 ேதாைச: 
 

இ� ஒ2 ெர�ேம� ேதாைச. <\ ஆழா$� பBச;சி?�, ஒ2 ஆழா$� உ> �� 
கல � மிஷின-/ த � மாவா$கி$ ெகா1ள��. ேதைவயான ெபா� இ த மாவ�/ 
ஒ2 ஆழா$� எ�:� இ:�ட� கைடய�/ கிைட$�� ேசாயா மா� அைர ஆழா$� 
கல � உ�� ேபா��, �ள-:த ேமா3 வ��� கல$கி, க��, இKசி, பBைச மிளகா*, 

ெவ5காய�, கறிேவ�ப�ைல தாள-:� ேதாைச வா3$க��. ச:தான� எ�றா8� 
digestion ஆக ெகாKச� ேநர� ஆ��. 
 

ேகா2ைம ேதாைச:  
 

பBச;சி ஒ2 ஆழா$�, "# ேகா�ைம ஒ2 ஆழா$� எ�:�, ஊைரவ��� அைர:� 
உ�� ேச3:� �ள-$கவ�ட��. ம�நா1 ேதாைச வா3$கலா�. உ> � ெசலவ�/லாத 
ேதாைச இ�. ெதா��$க ெவ5காய ச�ன-. 
 

ெவTதய�கீைர ேதாைச:  
 

இ�லி அ;சி ஒ2 ஆழா$�, கடைல ப2�� அைர ஆழா$�, �வர� ப2�� அைர 
ஆழா$� ேச3:� ந�� ஊறவ�ட��. இதி/ ெப25காய�, ேதைவயான வர 
மிளகா* ேச3:� ந�� அைர$க��. அைர ஆழா$� உ> ைத தன-யாக ஊறவ��� 
தன-யாக அைர:� தன-யாகேவ ைவ$க��. ஒ2 கர6� பய:த�ப2�ைப தன-யாக 
ஊைரவ��� வ�க�� ைவ$க��. இைத அைர$க ேவ6டா�. 
 

ஒ2 க�� ெவ தய$கீைரைய ந�� அலசி ஆ* � ெபா�யாக ந�$க��. இ� ஒ2 
க� ேதைவ. கறிேவ�ப�ைல ெபா�யாக ந�$கிய� ெகாKச� ேதைவ. இ�ேபா� 
அைர:� ைவ:த ப2�� மா�ட�, அைர:த உ> ��, ஊறின பய:த�ப2��� 
ேச3:�, ஒ2 <� ேத5கா* �2வ8� ேச3:�, கறிேவ�ப�ைல, கீைர, உ�� எ/லா� 
ேபா�� ந�� கல � அதிக R��/ ேதாைசகளாக வா3$க��. ச3$கைர ேநா* 
உ1ளவ3க1க>$கான ேதாைச இ�. பா� அதிக� எ�றா8� ,ைவ அைத மற$க 
ைவ$��. ெதா��$க எதாவ� ஒ2 Raita ேபா��. 
 
 

அ� த2 பல வ(த6கள�� ரைவ ேதாைச: 
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ரைவ ேதாைச வைகக�. 
 

1. ரைவைய ேலசாக ைக ெபா�$�� R��/ வ�:� மி$சிய�/ அைர:தா/ 
மாவாகிவ���. இ:�ட� ஒ2 கர6� அ;சி மா�, உ�� கல �, க�� தாள-:�, 

வத$கிய ெவ5காய�, கறிேவ�ப�ைல, இKசி, பBைச மிளகா* எ/லா� ேபா�� ந73$க 
கைர:� வா3$க��. உடேன ேதாைச வா3$கலா�. மிஷின-/ ெகா�:� 
அைர�பதானா/ ஒ2 ப5� ரைவ$� ஒ2 ப5� அ;சி எ�ற வ�கித�. ைநசாக 
அைர:� ைவ:தா/ உடA$�ட� வா3$கலா�. ந/ல ெமா�ெமா��பாக வ2�. 
 

2. <�� ஆழா$� பBைச ரவ�?ட�, ஒ2 ஆழா$� பBச;சி மாைவ$ கல � ந73 
வ��� அதிக ெக��?ம/லாம/ அதிக ந73$க�ம/லாம/ கைர:� ெர6� <\ 
மண� ேநர� ைவ$க��. ேதாைச வா3$��"� ேதைவயான உ��, ேமா3, தாள-:த 
க��, பBைச மிளகா*, கறிேவ�ப�ைல ேபா�� ேதாைச மா� பத:தி/ 
கைர:�$ெகா6� க/லி/ எ6ெண* வ��� வா3$க��. மிக�� ந�றாக வ2�. 
 

3. ஒ2 ப5� ரைவைய சிவ$க வ�:� மி$சிய�/ ெபா� ெச*� ெகா1ள ேவ6��. 
அ:�ட� ஒ2 ப5� அ;சி மா�� ேச3:� சிறி� �ள-:த தய�3, த6ண73 ேச3:� 
கைர$க��. மாவ�/ சிறி� சீரக�, உ�� ேபா�� ஒ2 மண� ேநர� ஊறவ�ட��. ப�� 
கறிேவ�ப�ைல ேச3:� ந�� கல$கி ேதாைச வா3$க, தக� ேபால 
ெமா�ெமா��பாக ேதாைச வ2�. ெவ�� வாணலிய�/ ரைவைய சிவ$க 
வ2:�வ��வதா/ ந/ல கல2� கிைட$��, கரகர��� வ2�. 
 

4. எ5க1 வ 7�� favorite recipe இ�. நா8 க� ைமதா, ெர6� க� அ;சி மா�, ஒ2 க� 
ரைவ ேச3:�, உ�� ேபா��, இKசி பBைச மிளகா*, கறிேவ�ப�ைல ேபா��, மிள� 
சீரக� "#தாக ேபா��, அைரமண�ேநர� ஊைரவ��� வா3$க��. 
 

5. ரைவ, அ;சி மா�, ைமதா <�ைற?� சம அள� எ�:�, (ரைவைய ம��� 
ந�� வ�:� எ�$க\�.) �ள-:த ேமா3 வ��� கைர:�, இKசி பBைச மிளகா* 
ேபா��, கறிேவ�ப�ைல கி1ள- ேபா��, உ�� ேச3:� வா3$கலா�. ெதா��$க 
vegetable �2மா ந�றாக இ2$��. 
 

6. அ;சி மா�, ரைவ ெர6�� சமமாக எ�:�$ெகா6�, அ:�ட� ஒ2 tablespoon 

கடைல மா� அ/ல� ஒ2 tablespoon வ�:� அைர:த உ>:த�ப2�� மா� 
ேபா�� ேம/ சாமா�க1 ேச3:� வா3$கலா�. 
 

ரவா ேதாைசைய பல வ�தமாக ஊ�றலா�. இKசி, பBைச மிளகா* ேபா�வ� ஒ2 
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வ�த� எ�றா/, மிள� சீரக� "#தாக ேபா�வ� ஒ2 வ�த�. �ழ ைதக1 
வ�2���ப� ெச*ய மாவ�/ கார:�$� பதி/ tootifrooti dry grapes, " தி; �6�க1 
ேபா�� வா3�ப� ஒ2 வ�த�. 
 

நிைறய எ6ெண* வ��� ஒ2 க� அ/ல� சி�ன ட�ள3 இ/ மாைவ ெமா6� 
ெவள-��ற� இ2 � உ1ேநா$கி ஊ�றி$ெகா6ேட வர\�. onion ரவா எ�றா/ 
எ6ெண* வ��� ெவ5காய� அ; தைத Mவ�, ேலசாக எ6ைணய�/ வத5கிய��( 
கர6�யா/ வத$க ேவணா�)ேமேல மாைவ ஊ�றி அ�ப�ேய எ�$க��. அ/ல� 
ெவ5காய:ைத ந�$கி மாவ�/ ேபா��� ஊ�றலா�. ெபா�வாக ஒ2 CN� 
எ6ைணைய ரவா ேதாைச$� மா� கைர:த�� மாவ�/ பBைசயாக ஊ�றி 
கல �வ��டா/ ேதாைச சீராக க6க>ட� பா3$க அழகாக வ2�. 
 

இன� லP8/� ேதாைசைய எ�ப
ெய�லா� தரலா� எ�� பா1�கலா�: 
 

1. ேதாைச மாவ�ேலேய ெகாKச� ந/ெல6ெண* வ��� கல � ஊ:த�ப� ேபால 
த�மனாக வா3$க, க6 க6ணாக வ2�. மதிய:�$�� கா* � ேபாகா�. 
 

2.அ/ல� மாவ�ேலேய இ�லி மிளகா* ெபா� ேச3:� ஊ:த�ப� ெச*யலா�. 
 

3. சாதா ஊ:த�ப� ேபால ெமா:ைதயாக வா3:� <� ைவ:� ேமேல இ�லி 
மிளகா* ெபா�ைய எ6ைணய�/ �ைழ:� தடவ� தரலா�. 
 

4. ேதாைச மாவ�/ ெர6� tablespoon cornflour கல � வா3$க க6ணா� ேபால 
வ2�. மதிய� வைர ந�றாக இ2$��. 
 

5. ெவ5காய�, த$காள-, பBைச மிளகா* க� ப6ண� ேபா�� ேதாைச வா3:� 
த தா/ soft ஆக வ2�. ெவ5காய� இ2�பதா/ தாக� அ�$கா�. பBைசயாகேவ 
ேபாடலா�. ேலசாக வத$கி 4ட ேபாடலா�. 
 

6. சாதாரணமாக லKB,$� இ�லி ேதாைச த2�ேபா�, ஒLெவா2 இ�லி, ேதாைச 
மJ�� ஒ2 tsp பாைல ெதள-:� ைவ:தா/ மதிய� வைர softஆகேவ இ2$��. 
கா* � ேபாகா�. பா/ ேவ6டா� எ�றா/ ெவ�� த6ண7ைரேய ெதள-$கலா�. 
இ�லி எ�றா/ த�ைட cookerஇ/ இ2 � எ�:த�� ேநேர �ழா* அ�ய�/ கா�� 
வ��டா/ இ�லி?� த��/ ஒ�டாம/ வ2�. காயாம8� இ2$��. 
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மா0 �ள� 2வ(	டா� எ�ன adjustments ெச.யலா�? 

 

ஒ2 க� �ள-:த மா�, ெர6� க� ேகா�ைம மா�, ேத5கா* �2வ/, ஏல:M1 , 

ெவ/ல�, <\ வாைழ�பழ� மசி:� கல � Cவ 7� ேதாைச வா3$கலா�. 
 

ஒ2 க� பய:த�ப2�ைப ெர6� மண� ேநர� ஊறவ��� இKசி பBைச 
மிளகா?ட� அைர:� ப2��$� ஏ�ற உ�� ேபா��, ெகா:தம/லி 
கறிேவ�ப�ைல?� ேபா��, �ள-:த ேதாைச மா�ட� கல � ேதாைச வா3$க 
ெபசர�� ேபாலேவ வ2�. 
 

ஒ2 கர6� �ள-:த மாைவ க/லி/ ஊ�றி, ேமேல �2வ�ய ேத5காைய 
பர:திவ���, இ2 �ற"� சிவ$கவ��� எ�:தா/ ெதா��$க ச�ன- 4ட 
ேதைவய�/ைல. 
 

மா� �ள-:தா/ ேமேல ந73வ��� ச�� ேநர� அைசயா� ைவ:தா/ ந73 ேமேல 
ெதள- � நி���. அைத அ�ப�ேய இ�:�வ��� ேதாைச வா3:தா/ �ள-�� 
ேபா*வ���. சில3 ெகாKச� பா/ கல � ேதாைச ஊ��வ3. 
 

ேதாைச மா0 ச�ீகிர� �ள��காமலி9�க: 
 

மா� அைர:த உட�, �ள- ச3$கைர Mவ� ைவ:தா/ அதிக� �ள-$கா� எ�ப�ட� 
,ைவ?� 4��. 
 

அ�$க� கர6� ேபா�� ஊ3கள-/, மாைவ அைர:த�ட� த6ண73 உ1ள 
ேவெறா2 பா:திர:தி� உ1ேள மா� பா:திர:ைத ைவ:தா/ சீ$கிர� �ள-$கா�. 
 

சில ஊ3கள-/ இ�லி மா� அைர:தா/ �ள-$கேவ ெச*யா�. அ�ேபா� 
casseroleஇ/ மாைவ ஊ�றி <� ைவ:தா/ மா�� �ள-$��. N Nவாக இ�லி?� 
கிைட$��. 
 

�ள-$�� �ள-$கா� எ�ற problemஎ/லா� இ2$க���. சில நா�கள-/ இ�லி 
அ;சிேய கிைட$கா�. அ�ேபா எ�ன ெச*வ�? 

 

பBச;சிைய ஒ2 ச�பட:தி/ ேபா�� அ#:தமாக <� ப�ரஷ3 cooker இ/ சாத� 
வ��ப� ேபால weight ேபா��, நா8 ஐ � whistle வ த�� அைண:�வ�ட��. 
ஆறிய�� திற � பா3:தா/ அ;சி �#5கிய�2$��. இைத எ�ப��ேபாேல ஊற 
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ைவ:� இ�லி ெச*யலா�. 
 

ேவ� சில methods 4ட try ப6ணலா�. அ;சிைய �ைற த த7ய�/ ெபா�ன-றமாக 
வ�:� ஊற ைவ:� அைர$கலா�. அ/ல� ைம$ேராேவவ�/ அ;சிைய 
,டைவ:� ப�ற� ஊறைவ:� அைர$கலா�. இ�லி இ/லா�டா8� ேதாைச 
க6��பாக வ2�. 
 

அ;சிைய ந�� க#வ� ெகாதிந7;/ ஊறவ��� அைர$கலா�. அ/ல� பBச;சிைய 
ஊறைவ:� ந�� அைர:�, கைடசிய�/ ஒ2 ப�� வ�:த சாத� ேச3:� அைர:� 
ேதாைச ஊ�றலா�. 
 

சாத� ேவ6டா� எ�றா/ பBச;சிைய ஊறவ��� அைர:�, மாைவ வழி:த��, 

grinder க#வ�ய ந7ைர கKசி ேபால கா*Bசி கல � �ள-$க வ�டலா�. 
 

இன��� ேதாைச (ழTைதகA� ப(
 த வ(த தி�): 
 

l� gram ைமதாவ�/ கா/ teaspoon உ�� ேபா�� கல � ைவ$க��. ஒ2 மி$சி 
ஜா;/ ெர6� teaspoon ெவ6ைண ேபா�� மா�$� ேதைவயான பாைல?� ( 
அ/ல� பா/ பாதி, த6ண73 பாதி?� வ�டலா�) ெகா�� ந�� beat ெச*ய��. இ� 
ந�� Pைர:� வ த�� மாைவ?� ெகா�� beat ப6ண� எ�:� ைவ$க��. 
ந�வ�/ stuff ப6ண, N ேபால �2வ�ன ேத5கா* ஒ2 <� எ�:� ச3$கைரைய 
ெபா�ப6ண� ேபா��, colourfulஆக வ�2�ப�னா/ ெகாKச� tootifrooti, " தி;�ப2�� 
�6ட5க1, dry grapes, chaco chips, எ/லாம மி$C ப6ண� ைவ$க��. 
 

இ�ேபா ஒ2 ேதாைச க/லி/ ெந* வ��� இ த மாைவ ரவா ேதாைச$� ேபால 
ெவள-��ற:திலி2 � உ1�றமாக ேதாைச ஊ�றி ,�றி8� ெந* வ�ட��. ( ெந* 
வாசைன ப��$காவ��டா/ எ6ெண* 4ட உபேயாகி$கலா�) அ��� சி�மி/ 
இ2 தா/ க2காம/ வ2�. ேதாைசைய தி2�ப� ேபா�� ந�வ�/ ேம/ ெசா�ன 
Nரண:ைத ைவ:�, இ2 �ற"� ம�:� தர��. ெகாKச� dates ஐ 4ட ெபா�யாக 
ந�$கி�ேபா�டா/ ஒ2 ேதாைச சா�ப��டா8� ேபா�மாய�2$��. 
 

�ழ ைதகைள ம��ம/ல, ெப;யவ3கைள?� கவ2� இ த ேதாைச.  
 

ஒ2 ேசK,$�, ேத5கா*$� பதி/ ஒ2 ெலம� ஐ�ப�ழி � ேகா� ெகா�ைட ந7$கி, 
<\ அ/ல� நா8 teaspoon ச3$கைர ேச3:�, அ� கைர?� வைர ந�� 
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CNனா/ கல$கி ( த6ண 73 ேவ6டா�) ேதாைசய�� ந�வ�/ இ த syrup ஐ தடவ� 
ம�:� தரலா�. 

Tricolour ேதாைச: 
 

இ��� �ழ ைதக>$� தா�.  
 

வ 7��/ இ2$�� ேதாைச மாைவ <\ க��கள-/ எ�:�$ெகா1ள��. ஒ2 க� 
மாைவ ெவ1ைளயாகேவ ைவ$க��. ெவ தய� ேச3$காம/ அைர:தி2 தா/ இ� 
ெவ1ைளயாகேவ வ2�. இ/லாவ��டா/ ெகாKச� ேத5காைய அைர:�� 
ேச3$கலா�. 
 

ெர6டாவ� க�ப�/ ெகா:தம/லி அ/ல� �தினாைவ அைர பBைச மிளகா?ட� 
அைர:� கல$க��. கீைர சா�ப�ட அட� ப��$�� �ழ ைதக1 எ�றா/ பால$ 
கீைர அ/ல� அைர$கீைர அ/ல� "ைள$கீைர ஏதாவ� ஒ�ைற ஆ* � 
அல�ப� ெகாKச� எ6ெண* வ��� வத$கி அைர:� கல �வ�ட��. கீைர$� 
த� த உ�� ேபாட மற$க ேவ6டா�. 
 

<ணாவ� க�ப�/ த$காள-ைய blanch ெச*� (ேதா/ ந7$கி) வர மிளகா?ட� 
அைர:�, கார� ெகாKச� �2வ� (இைத அைர$கேவ ேவ6டா�) அைத?� கல � 
ைவ$க��. 
 

இன- வ�தவ�தமாக ேதாைசக1 வா3$கலா�.  
 

1. <\ கல3 ேதாைசகைள?� தன-:தன-ேய வா3:� ஒ�ற�ேம/ ஒ�றாக 
தரலா�. ( ந�வ�/ ெடாமாேடா sauce ைவ:ேதா ைவ$காமேலா) 
 

2. <\ கல3 ேதாைசகைள?� ஒ�� ம�ெறா�ைற வ�ட ச�� சிறியதாக 
இ2$�� ப� வா3:� ெப;யதி� ேம/ ெகாKச� சிறிய�, அத� ேம/ இ�A� 
சிறிய� எ�� ைவ:� Tower ேதாைசயாக தரலா�. 
 

3. ஒLெவா2 ேதாைசைய?� தன-:தன-ேய வா3:�, க6 <$� ேபால த$காள- 
சாC ஊ�றி �ைச� ெச*� தரலா�. 
 

4. இ5கிcZ alphabets ேபால வா3$கலா�.  
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5. பX�Yைட?� அைர:� ேச3$கலா�. 
 

ம�றைவ உ5க1 க�பைன$�: 
 
 

இ�லி மJ � வ��டா/ உ��மாதா� ெச*ய ேவ6�� எ�றி/ைல. அைத உதி3:� 
அ:�ட� ெகாKச� கடைல மா�, ெவ5காய�, இKசி, பBைச மிளகா*, ெகா:தம/லி 
கறிேவ�ப�ைல ேச3:� ெப25காய"� ேச3:�, ேலசாக ப�ைச � எ6ைணய�/ 
பேகாடா$களாக ெபா;$கலா�. 
 

இ�லிைய மJ � வ��டா/ ப�5க3 chips$� ேபால ந7ளவா��/ ெவ��, பTஜி மாவ�/ 
ேதா*:� ேபா�� மKR;ய� ேபால ெச*யலா�. 
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Bajji, Bonda, Pakoda & Vada Recipes 

ெவஜிடப(� �ெர	 ேபா4டா  

 

ேதைவயான� ெபா9	க�: 
ெபா�யாக ந�$கிய கார� - அைர க� 

ெபா�யாக ந�$கிய பX�C - அைர க� 

"�ைட ேகாC - அைர க� 

ேவகைவ:த உ2ைள$கிழ5� - ஒ�� அ/ல� இர6� 

மிளகா* M1, மKச1 M1, உ��, தன-யா M1, கர� மசாலா M1, ஆ�R3 ெபா� 
- ேதைவ$ேக�ப. 
சா6�வ�B ப�ர� - ஆ�  

கடைல மா� - அைர க� 

அ;சி மா� - அைர க� 

ேசாடா உ�� - ஒ2 சி��ைக (வ�2�ப�னா/) 
எ6ெண* – ெபா;$க: ேதைவயான அள� 

 

ெச.�ைற: 
• கா*கைள அைர ேவ$கா� ேவக ைவ$க��. அதிக� த6ண73 

ேவ6டா�. பாதி ெவ த�� வ�$க��. ஒ2 வாணலிய�/ எ6ெண* 
வ���, க�� தாள-:�, ெவ த கா*கைள வத$க��. சீ$கிரேம 
ெவ �வ���. இதி/ ேதைவயான மKச1 மிளகா* Mைள ேச3:�, 

வத$க��. ெபா� வாசைன ேபான��, ெவ த கிழ5ைக மசி:��ேபா�� 
தன-யா M1, ஆ�R3 ெபா� ேச3:�, கர� மசாலா Mைள?� ேச3:� 
அ��ைப அைண$க��. உ�� ேபா�� ந�றாக கல � ஆற வ�ட��. 
ந�றாக ஆறிய�� ெந/லி$காயள� உ26ைடகளாக 
உ2��$ெகா1ள��. 

• சா��வ�B ப�ர�ைட ஓர5க1 ந7$கி தயாராக ைவ$க��. �ெர� 
CைலCகைள ேலசாக: த6ண73 ெதள-:� (அதிக� ந73 ெதள-:தா/ 
ேஷ� மாறிவ���), இர6� உ1ள5ைககளா/ அ#:த� ெகா�$க �ெர� 
CைலCக1 ந":தா�ேபா/ ஆ��. இத� ந�வ�/ கா* Nரண:ைத 
ைவ:� ெகா#$க�ைட ேபால <� வ�ட��. இ�ப� எ/லா ப�ர� 
CைலCகைள?� தயா3 ெச*� ைவ$க��. 
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• ேம/ மா�$� கடைல மாைவ?� அ;சி மாைவ?� கல � உ�� 
ேச3:�, இத��� ெப25காய� ெபா�?�, கார�ெபா�?� ேச3:� 
வ�2�ப�னா/ ஒ2 சி��ைக ேசாடா உ�� ேச3:� பTஜி மா� பத:�$� 
கைர:�$ெகா6�, தயா3 ெச*� ைவ:த ப�ர� உ26ைடகைள: 
ேதா*:� எ6ைணய�/ சி�மி/ ைவ:� நிதானமாக� ெபா;$க��.  
 

றி��: 
• Nரண� சிறிய அளவ�/ இ2 தா/தா� �ெர� Cைலஸு$�1 ைவ$க 

"�?�. 
• �ெர� CைலC தயா3 ெச*த� மாவ�8� ேதா*:தப�� கமலா ஆரK, 

size$� வ �வ���. அதனா/ ெபா;$க எ6ெண* அதிக� ேவ6��.  
• Nரண� ெகாKசமாக இ2�பதா/ கார� அதிக� ேபாட��. ந�வ�/ ப�ர� 

CைலC கார� இ2$கா�. ேம/மா�� Nரண"� தா� காரமாக 
இ2$��.  

• இைத "#தாகேவா பாதியாக ெவ��ேயா ப;மாறலா�. 
• இLவள� ெப;ய Cைலைச வ�2�பாதவ3க1 ப�ர� Cைலைச நா�காக 

ெவ�� இர6� �6�க>$� ம:திய�/ Nரண:ைத ைவ:� ஓர5கைள 
நைன:� ஒ�� மாவ�/ ேதா*:�� ெபா;$கலா�. அ� ேபா6டா 
ேஷ�ப�/ வரா�.  

 

ெச*வ� பா� எ�றா8� சா�ப�ட ச:தான வய�� நிர��� �ப� இ�. 
 
 

ேகாலி பUஜி  
 

ெவ�� ைமதாவ�/ உ��, இKசி பBைச மிளகா* வ�#�, ெபா�யாக ந�$கிய 
கறிேவ�ப�ைல ெகா:� ம/லி , ஒ2 pinch ேசாடா உ�� ேச3:� ந�� �ள-:த 
ெக��:தய�3 வ��� மா� ெகாழ ெகாழெவ�� ஆ��வைர ப�ைச � ஒ2 மண� 
ேநர� ஊற வ�ட��.  
 

உ> � வைட$� ெச*வ� ேபால ைகைய நைன:�$ெகா6� மாைவ ேபா6டா 
ேபால உ2�� எ6ைணய�/ ேபா�� ெபா;$க��. oddsize உ26ைடகளாக தா� 
வ2�.  
ெதா��$ெகா1ள ேத5கா* ச�ன-. இ� க3நாடகா Cெபஷ/. 
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ேகாலி பUஜி - இ�ெனா9 �ைறய(�  

 

ஒ2 க� ைமதாவ�/ "$கா/ க� ேத5கா* �2வ/, ெபா�யாக அ; த 
ம/லி:தைழ ஒ2 க�, அ; த பBைச மிளகா*, அ; த இKசி தலா ஒ2 CN� 
ேச3:� உ�� ேபா�� ந�� கல � �ள-$காத ேமா3 வ��� இ�லி மா� பத:�$� 
க��ய�/லாம/ கைர:�$ெகா6� Rடான எ6ைணய�/ ஒ2 CNனா/ அ/ல� 
ைகயா/ பேகாடா ேபால ெபா;:� எ�$க��.  
ேத5கா* இ2�பதா/ soft ஆக�� ெகா:�ம/லி அதிக� 
இ2�பதா/ colourful ஆக�� இ2$��. 
 

ைகய�/ சாமா�க1 இ/லாதேபா�� வ�2 தாள-கைள அச:தலா�. 
 
 

ரைவ ேபா4டா  

 

ஒ2 க� ரைவய�/ ேதைவயான உ��, ெப25காய ெபா�, ேசாடா உ�� ஒ2 
சி��ைக, அ; த பBைச மிளகா* நா��, ெகா:�ம/லி, கறிேவ�ப�ைல அ; த� 
ேச3:� ந73 வ��� ச�பா:தி மா� ேபால ப�ைசய��. அைர மண� ேநர� ஊற வ��� 
ப�� எ6ைணய�/ ேலசாக உ2��ேயா, கி1ள-$கி1ள-ேயா ெபா;$க��. 
நிதானமாக� ெபா;:தா/ தா� உ1 ப$க� ந�� ேவ��.  
ெதா��$க எ��� ேதைவ இ/லாத கரகர�பான teatime snack இ�. 
 
 

ெர
ேம	 வைட  

 

உ> ைத ஒ2 மண� ேநர� ெவய�லி/ ைவ:� மாவாக தி;:� 
ைவ:�$ெகா6டா/ அவசர:�$� உத��. 
 

உ> � மாைவ ேவ6�ய� எ�:�$ெகா6� அதி/ உ��� இர6� சி��ைக 
ேசாடா மா�� ேபா�� ந�� கல$க��. அைர �ழி$கர6� தய�3 �ள-�ப�/லாத� 
ேச3:� வைட பத:�$� கல$க��. இதி/  

ெவ5காய�,ேகாC,கார� , கீைர - இவ��1 எதாவ� ஒ�ைற ஒ2 க� அ; � 
ேபா��, இKசி பBைச மிளகாைய அைர:� ேபா��, ேகா:த ம/லி, 
கறிேவ�ப�ைலைய க� ெச*� ேபா��, வ�2�ப�னா/ மிள� அைர CN� 
ஒ�றிர6டாக உைட:�� ேபாட��. ஒ2 ஐ � நிமிட� அ�ப�ேய ஊறவ��� 
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ைகைய நைன:�$ெகா6� எ6ெணய�/ த�� ேபாட��. 
 

இ த மா� grinder இ/ அைர:த மா� ேபால �, �,ெவ�� இ2$கா�. ஆனா/ 
வைட ம��� ெம:ெத�� தய�3 ேச3:தேத ெத;யாம/ இ2$��.  
 

"தலி/ ஒ�றிர6� வைடகைள த�� ெபா;:� ச;யாக வராவ��டா/ தய�3, 

ேசாடா உ��, த6ண73 ஏேதா ஒ�� 4ட$�ைறய இ2$�� எ�றறி � அ�ஜC� 
ப6ண��. 

�Tதி� பேகாடா  

 

ஒ2 க� ைமதா�ட� ஒ2 க� அ;சி மா� ேச3:� கல$க��. 
 

கார:�$� த� த பBைச மிளகா*, ெகா:தம/லி தைழ, கறிேவ�ப�ைல எ�:� உ�� 
ேச3:� மி$சிய�/ ெபா�$க��. உ�� ேச3�பதா/ ந73 வ���$ெகா1>�. 
 

வாணலிய�/ அைர க� எ6ெண* வ��� ேலசாக ,�ட�� கல � ைவ:த 
மா�கைள ெகா�� வ�$க��. இதிேலேய அைர:த வ�#ைத?� ெகா�� ைக 
ெபா�$�� R� வைர வ�$க��. இ த கலைவைய ஒ2 ெப;ய தா�பாள:தி/ 
ெகா�� ஆற வ��� airtight container இ/ எ�:� ைவ:�$ெகா6டா/ ஆ� மாத� 
வைர ெகடா�. 
 

இ த மா�தா� base. இதி/ ஒ2 க� " தி; �6�கைள இர6டாக உைட:� 
ேபா�� �ள- ேசாடா உ�ைப?� ேபா�� ச�பா:தி மாைவவ�ட தள3:தியாக 
ப�ைச � ெகா6� கா* த எ6ைணய�/ ப$ேகாடா$களாக கி1ள-� ேபா�� 
ெபா;$க��. 
 

மா� தள3:தியாக இ2 தா/ ந�� crisp ஆக வ2�. ெவ5காய� ேபாட 
வ�2��பவ3க1 மாவ�/ ெபா�யாக அ; த ெவ5காய:ைத " தி;?ட� 
கல$கலா�. ெவ5காய:தி/ ந73 உ1ளதா/ அதிக� ந73 ேதைவ�படா�. 
ச�பா:திமாைவ வ�ட தளர வ2� வைர ப�ைசயேவ6��. 
 

நிைறய கா\� snack இ�. 
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ேகாப( பேகா
  

 

ஒ�றைர க� கடைல மா�, கா/ teaspoon Baking powder, கா/ teaspoon ஓம�, அைர 
teaspoon உ�� ேபா�� semithickஆக ேம/மா� தயா3 ெச*ய��. 
Cauliflower ஐ உ�� ேபா�ட ெவ ந7;/ ேபா�� ெப;ய ெப;ய N$களாக ப�;:� 
வ�க�ட��. இைத மாவ�/ ேதா*:� Rடான எ6ைணய�/ அைர ேவ$காடாக 
ெபா;:ெத�$க��. இ�ப� ெபா;:தைத ஒ2 த�� பர:தி ைவ:� ஒ2 கனமான 
பா:திர:தி� அ��ப�தியா/ ந�� அ#:தி flatஆக ெச*� ெகா1ள��.  
த�ைடயா$கின N$கைள Rடான எ6ைணய�/ மJ6�� ேகா/ட6 �ெரௗன-/ 
ெபா;:� எ�$க��. இ�ப� ெச*வதா/ அதிக� எ6ெண* ��$காதேதா� crisp 

ஆக�� வ2�.  
 
 

பன ;1 பேகா
  

 

ேமேல ெசா�ன ப� மா� தயா;$க��.  
stuffing$� <\ tsp இKசி வ�#�, ஒ�றைர tsp பBைச மிளகா* வ�#�, 

ெர6� tsp ெகா:தம/லி வ�#�, அைர tsp சா� மசாலா, கா/ tsp உ��, ஒ2 tsp ெலம� 
ஜூC எ/லாவ�ைற?� மி$C ப6ண��. 
 

பன 7ைர cheese slice ஐ வ�ட thick ஆக ெவ��$ெகா6� ேமேல ெசா�ன stuffing $கான 
மி$C ஐ ெர6� slice $� ந�வ�/ ைவ:� மாவ�/ ேதா*:� எ6ைணய�/ 
ெபா;$க��. 
 

ெபா;:தைத இர6டாக க� ெச*� ேமேல சா� மசாலா Mவ� serve ப6ண��. 
 

Aloo பேகா
 

 

உ2ைள$கிழ5ைக பTஜி$� ேபால வ�/ைல வ�/ைலயாக ந�$கி$ெகா1ள��.  
 

ேம/ மா�$� ேதைவயானைவ: 
 

ஒ�றைர க� கடைல மா�$� அைர tsp ஓம�, �ள- ெப25காய�, இKசி பBைச 
மிளகா* paste, மிளகா* M1 சிறி�, உ��, கா/ tsp baking powder, "$கா/ க� 
ெவ தய$கீைர ?� அ; � ேபா�� ந73 வ��� கைர:�$ெகா6� உ2ைள$கிழ5� 
வ�/ைலகைள ேதா*:� ெபா;$க��. 
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பால� பேகா
  

 

பால$ைக ெப;ய ெப;ய இைலகளாக எ�:� க#வ� ைவ$க��.  
 

ஒ2 க� கடைல மா�$� ஒ�றைர tablespoon அ;சி மா�, �ள- ஓம�, கார�ெபா�, 

உ��, ெப25காய�, கா/ tsp bakingpowder ேபா�� கல � அல�ப� ைவ:த இைலகைள 
மாவ�/ ேதா*:� Rடான எ6ைணய�/ ெபா;$க��.  
 

�ழ ைதக>$� இ த பால$ பேகா� கள-� ேம/ green ச�ன-, sweet ச�ன-, தய�3, 

ஓம�ெபா� எ�ற orderஇ/ ேபா��, ேமேல ெகா:தம/லி தைழ Mவ� அல5க;:� 
த தா/ வ�2�ப� சாப��வ3. 
 
 

vegetable பேகாடா  

 

ேதைவயானைவ: 
 

கடைல மா� ஒ2 க�: அ;சி மா� அைர க�; cornflour கா/ க�; ெவ6ைண l� 
gram ; எ6ெண* ெபா;$க ; உ��  

 

ெவ5காய� இர6� (ெபா�யாக ந�$கிய�);கார� ஒ��(�2வ�ய�); பBைச 
ப�டாண� அைர க�; பBைச மிளகா* ஐ � ; இKசி ஒ2 இ�B �6� (இKசிைய 
?� மிளகாைய?� ெபா�யாக ந�$கி$ெகா1ள��) 
 

மா� கல�பதி/ தா� வ�ஷய�. ெவ6ைண,உ��, அைர கிளாC ந73 வ���, ஒ2 
whisk ஆ/ ந�� beat ப6ணA�. இதி/ <�� மாைவ?� ஒ�றா$கி ேபா�� 
ந�� பரபரெவ�� ேத*$க\�. வாசைன ந�றாக வ2�. இ த மி$C இ/ 
ந�$கிய கா*கைள ேபா�� ப�சிறி வ�ட��. மாைவ ெமா:தமாக use ப6ணாம/ 
இர6� ப5காக ப�;:�$ெகா6� "தலி/ ஒ2 ப5கி/ பேகாடா பத:�$� ந73 
ெதள-:� எ6ைணய�/ ெபா;$க\�. எ6ெண* அதிக� காயாம8� R� 
ேபாதாத� ேபா8� இ/லாம/ மJ�யமாக இ2 தா/ தா� ந�றாக வ2�. கா* 
சா�ப�டாத �ழ ைதக>� வ�2�ப� உ6ப3. 
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பால� ெம2 பேகாடா 

 

பய:த�ப2�� ஒ2 க� எ�:� wash ப6ண� <���வைர ந73 வ��� <\ மண� 
ேநர� ஊற வ�ட��. ஊறிய�� ஒ2 வ�த��/ ெகா�� ந73 வ�ய வ�ட��. ந73 
வ� த�� மி$சிய�/ ேபா�� வ��� வ��� ெகாரெகாரெவ�� உசிலி$� ேபால 
அைர$க��. ந7ேர வ�டேவ6டா�. 
இதி/ உ��, இKசி பBைச மிளகா* வ�#� ேபா�� பால$ கீைரைய ஒ2 க�� 
வா5கி க#வ� க� ெச*� ேபாட��. வ�2�ப�னா/ ெவ5காய"� ேபாடலா�.  
இ த மாைவ �\$� ேபால unevensized balls ஆக உ2�� ேபாட��. ெரா�ப crisp ஆ 
ேவ\� எ�றா/ ஒ2 கா/ CN� bakingpowder ேபாடலா�. 
 
 

Babycorn பேகாடா 

 

நா8 babycorn ஐ �2வ�$ெகா1ள��. �2வ/ உ1ள அள�$� ைமதா மா� 
எ�:�, உ��, ெபா�யாக ந�$கிய பBைச மிளகா*, அைர ப�� ம/லிதைழ , ெகாKச� 
மிள� ெபா�, மிளகா* ெபா� ேபா�� கல � , ெர6� CN� ெந*?� வ��� 
ப�சிறி பேகாடா$களாக ெபா;$க��. மிளகா*, மிள� M1, மிளகா* M1 <��� 
ேபா�வதா/ கார� அதிகமாய�2$�� எ�பவ3க1 அளைவ 
�ைற:��ேபா��$கலா�. 
 
 

பUஜி மிளகா. ேபா4டா 

 

ேதைவயான� ெபா9	க�: 
பTஜி மிளகா*  

கடைல மா� – ½ க�  

ேபா��$ கடைல – ½ க�  

ேத5கா* – ½ க�  

சீரக� – 1 க�  

மிளகா* M1  

ெப25காய: M1  

உ�� – ேதைவயான அள�  

ேசாடா உ�� – ஒ2 சி��ைக 

எ6ெண* – ெபா;$க: ேதைவயான அள�  
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ெச.�ைற: 
• பTஜி மிளகாைய ந7ள வா��/ Cலி� ெச*� ஒ2 ஃேபா3$கா/ உ1ேள 

உ1ள வ�ைதகைள ந7$க��.  
• அைர க� ெபா��கடைல?� அைர க� ேத5கா* �2வைல?� உ�� 

ேவ6�ய� ேபா��, ஒ2 CN� சீரக"� ேச3:� மி$சிய�/ 
அைர$க��. ந73 ேவ6டா�, வ�2��பவ3க1 இர6� ப/ N6� 
ேபா��ெகா1ள��. மிளகாய�/ கார� உ1ளதா/ கார"� ேவ6டா�. 

• அைர:த இ த ெபா�ைய மிளகா?$�1 Cடஃ� ெச*� ைவ$க��. 
கடைல மா� அைர க� எ�:� அதி/ உ��, மிளகா* M1, 

ெப25காய:M1 ேச3:�, ேசாடா உ�� ஒ2 சி��ைக ேச3:� ேதாைச 
மா� பத:�$� கல � ெகா1ள��. 

• Cடஃ� ெச*த மிளகா*கைள மாவ�/ ேதா*:� எ6ெணய�/ 
ெபா;$க��.  

• Cடஃ� ெச*ய ெவ � மசி:த உ2ைள$கிழ5� ெபா�மாைச?� 
உபேயாகி$கலா�. 

 
 

ேகாலி பUஜி  
 

ெவ�� ைமதாவ�/ உ��, இKசி பBைச மிளகா* வ�#�, ெபா�யாக ந�$கிய 
கறிேவ�ப�ைல ெகா:� ம/லி , ஒ2 pinch ேசாடா உ�� ேச3:� ந�� �ள-:த 
ெக��:தய�3 வ��� மா� ெகாழ ெகாழெவ�� ஆ��வைர ப�ைச � ஒ2 மண� 
ேநர� ஊற வ�ட��.  
 

உ> � வைட$� ெச*வ� ேபால ைகைய நைன:�$ெகா6� மாைவ ேபா6டா 
ேபால உ2�� எ6ைணய�/ ேபா�� ெபா;$க��. oddsize உ26ைடகளாக தா� 
வ2�.  
ெதா��$ெகா1ள ேத5கா* ச�ன-. இ� க3நாடகா Cெபஷ/. 
 

ேகாலி பUஜி - இ�ெனா9 �ைறய(�  

 

ஒ2 க� ைமதாவ�/ "$கா/ க� ேத5கா* �2வ/, ெபா�யாக அ; த 
ம/லி:தைழ ஒ2 க�, அ; த பBைச மிளகா*, அ; த இKசி தலா ஒ2 CN� 
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ேச3:� உ�� ேபா�� ந�� கல � �ள-$காத ேமா3 வ��� இ�லி மா� பத:�$� 
க��ய�/லாம/ கைர:�$ெகா6� Rடான எ6ைணய�/ ஒ2 CNனா/ அ/ல� 
ைகயா/ பேகாடா ேபால ெபா;:� எ�$க��.  
ேத5கா* இ2�பதா/ soft ஆக�� ெகா:�ம/லி அதிக� 
இ2�பதா/ colourful ஆக�� இ2$��. 
 

ைகய�/ சாமா�க1 இ/லாதேபா�� வ�2 தாள-கைள அச:தலா�. 
 

ரைவ ேபா4டா  

 

ஒ2 க� ரைவய�/ ேதைவயான உ��, ெப25காய ெபா�, ேசாடா உ�� ஒ2 
சி��ைக, அ; த பBைச மிளகா* நா��, ெகா:�ம/லி, கறிேவ�ப�ைல அ; த� 
ேச3:� ந73 வ��� ச�பா:தி மா� ேபால ப�ைசய��. அைர மண� ேநர� ஊற வ��� 
ப�� எ6ைணய�/ ேலசாக உ2��ேயா, கி1ள-$கி1ள-ேயா ெபா;$க��. 
நிதானமாக� ெபா;:தா/ தா� உ1 ப$க� ந�� ேவ��.  
ெதா��$க எ��� ேதைவ இ/லாத கரகர�பான teatime snack இ�. 
 

வாைழ�> வைட  

 

ேதைவயான� ெபா9	க�: 
வாைழ�N  

கட/�ப2�� -  1 க�  

மிளகா* – ேதைவயான அள�  

ெப25காய�ெபா�  

மKச1 ெபா�  

ேசா�� (வ�2�பமி2 தா/) 
உ�� – ேதைவயான அள�  

எ6ெண* – ெபா;$க: ேதைவயான அள� 

 

ெச.�ைற: 
• வாைழ�Nைவ ஆ* � ேகா� ந7$கி ,மாரான அளவ�/ ந�$கி 

ைவ$க��. கடைல� ப2�ைப ஒ2 க� எ�:� கைள � ேதைவயான 
மிளகா?ட� ெர6� <\ மண� ேநர� ஊற ைவ$க��.  
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• ஊறிய�� மி$சிய�/ ஒ�றிர6டாக அைர:�$ெகா6�, 

ெப25காய�ெபா�, மKச1 ெபா�, ேசா�� (இைத வ��டா8� 
பரவாய�/ைல) உ��� ேபா�� ெக��யாக ப�ைச � ெகா6� இ த மா� 
ெகா1>� ம��� ஆ* � ைவ:த வாைழ�Nைவ?� கல � ந�� 
ப�ைசய��.  

• வாைழ�N வைடய�லி2 � உதி3 � ேபா�� எ�பதா/ ந�றாக அ#:தி 
உ2�� வைடயாக: த�� எ6ைணய�/ ெபா;$க��. 
 

றி��: 
• இைதேய ேவ� "ைறய�8� ெச*யலா�. ெவ�� ெபா��$கடைல 

மாைவ ஒ2 க� எ�:�$ெகா6�, உ��, கார� ேபா��, ஆ* � ைவ:த 
Nைவ?� கல � வைடயாகேவா பேகாடா$களாகேவா ெபா;$கலா�. 

• ெபா��கடைல மா� எ�பதா/ ெமா�ெமா��பாகேவ இ2$��. 
 
 

ம [1 வைட  

 

ேதைவயான� ெபா9	க�: 
ேகா�ைம மா� 

ைமதா 

 ரைவ  

அ;சி மா� 

ெவ5காய�  

பBைச மிளகா*  

கறிேவ�ப�ைல  

ெகா:�ம/லி  

உ��  

எ6ெண* – ெபா;$க: ேதைவயான அள�  

 

ெச.�ைற: 
• ேகா�ைம மா�, ைமதா, ரைவ, அ;சி மா� நா��� சம அள� 

எ�:�$ெகா6�, இதி/ ெபா�யாக ந�$கிய ெவ5காய�, வ�ைத ந7$கி 
ெபா�யாக ந�$கிய பBைச மிளகா*, ெகா:�ம/லி, கறிேவ�ப�ைல, உ�� 
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ேபா�� ப�சிறி$ெகா1ள��. ெபா;$க$ கா* � ெகா6�2$�� 
எ6ெணய�/ ஒ2 கர6� எ6ெண* வ���, கர6�யா/ கல � 
வ�ட��. எ6ெண* Rடாக இ2$க ேவ6��. ந�� ப�சிறி$ெகா6� 
ெமா:த மாைவ?� ந73 வ���$ கல$காம/ ெகாKச ெகாKசமாக ந73 
ெதள-:� ப�ைச � ஒ2 பாலித7� ஷ7��/ எ6ெண* தடவ�, ஈர$ைகயா/ 
ஒ2 உ26ைட எ�:� த�ைடையவ�ட கனமாக: த��, ந�வ�/ ஓ�ைட 
ேபா�� எ6ெணய�/ நிதானமாக� ெபா;$க��.  

• எ6ெண* ��$காத, இர6�, <�� நா�களானா8� ெகடாத வைட 
ெர�. ப�$ன-$ ேபா��ேபா� அ/ல� ப�ரயாண� ப6\�ேபா� இைதB 
ெச*� எ�:�$ெகா6டா/ ெகடாம/ இ2$��. 

 
 

Babycorn பேகாடா 

 

நா8 babycorn ஐ �2வ�$ெகா1ள��. �2வ/ உ1ள அள�$� ைமதா மா� 
எ�:�, உ��, ெபா�யாக ந�$கிய பBைச மிளகா*, அைர ப�� ம/லிதைழ , ெகாKச� 
மிள� ெபா�, மிளகா* ெபா� ேபா�� கல � , ெர6� CN� ெந*?� வ��� 
ப�சிறி பேகாடா$களாக ெபா;$க��. மிளகா*, மிள� M1, மிளகா* M1 <��� 
ேபா�வதா/ கார� அதிகமாய�2$�� எ�பவ3க1 அளைவ 
�ைற:��ேபா��$கலா�. 
 

 
peas ேபா4டா  

 

கா* த ப�டாண�ைய ப:� மண� ேநர� ஊற ைவ:�,ந7;�றி மி$சிய�/ ரைவ 
ேபால அைர$க\�. இ� ெக��யா�� வைர ஒ2 tablespoon அ;சிமா�, ஒ2 
tablespoon கடைல மா� ேபா�� ப�ைச �, ெப25காய ெபா�, இKசி மிளகா* 
வ�#� உ�� ேபா�� ெவ5காய� வ�2�பாதவ3க1 ேத5காைய ப/லாக 
கீறி�ேபா�� சி� சி� உ26ைடகளாக உ2���ெபா;$க��.  
ச:� நிைற த snack இ�. ப�டாண� எ�� ெசா�னா/தா� ெத;?�. 

Broccoli பேகாடா  

இ��� ,லபமாக ெச*ய$4�ய ஒ��. Broccoli ஐ cauliflower ேபாலேவ சி� சி� 
N$களாக க� ப6ண� ெவ ந7;/ சிறி� ேநர� ேபா�� <ட��. ஒ2 ப:� நிமிட� 
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கழி:� வ�க�� ைவ$க��. cauliflower ேபால Cெம/ எ��� இ2$கா�. ெர6� 
tablespoon கடைலமா�ட� ெர6� tablespoon அ;சிமா�� கல �, உ��, மKச1 M1, 

கார:M1, ெப25காய ெபா� ேச3:� கல$கி N$கள-� மJ� ந�� coat ஆ��வைர 
Mவ� ைவ$க��. மா� ப:தா� ேபாலி2 தா/ இ�A� ெகாKச� கல$கலா�.  
ஒ2 வாணலிய�/ ச�� ெப;ய �ழிகர6� எ6ெண* ைவ:�, ,�ட�� நா8, 

ஐ � N$களாக ெபா;:�, எ�$க��. சீ$கிர� ெபா; �வ���. ெசா�னா/தா� 
ெத;?� Broccoli இ/ ெச*தெத��. 

ேசமியா பேகாடா 

 

ேசமியாைவ ெவ� ெவ��பான ந7;/ பதிைன � நிமிட� ேபா�� ைவ:�, 

வ�க�� ேதைவயான உ��, கறிேவ�ப�ைல, இKசி?ட� ஒ2 கர6� அ;சி 
மா� ேபா���ப�ைச �, ெபா�யாக ந�$கிய ெவ5காய:ைத?� Mவ�$கல � 
எ6ைணய�/ கி1ள-$கி1ள- ேபா�� ெபா;:தா/ எ6ெண* ��$காத கர கர 
பேகாடா ெர�. 
 

இைதேய இ�ெனா2 "ைறய�8� ெச*யலா�. கடைல மா�:அ;சிமா� 
ெர6�$� ஒ�� எ�ற ratio வ�/ எ�:�, அைர க� ேசமியாைவ ெவ ந7;/ 
ேபா�� ைவ:தி2 � வ�க�� ேமேல பBைச மிளகா*, இKசி, ேசா��, 

ெவ5காய�, மிளகா* M1, " தி;�ப2�� ேபா�� கல � எ6ைணய�/ 
ெபா;$க��. கல$க ந73 ேதைவேய இ2$கா�, ெவ5காய:தி8� ேசமியாவ�8� 
உ1ள ந7ேர ேபா��. ந73 ேதைவ எ�றா/ சிறி� ெதள-:�� ப�ைசயலா�. 

 

சாத பேகாடா  

 

வ 7��/ வ�:த சாத:தி8� பேகாடா ெச*யலா�. ஒ2 க� சாத:ைத ந�� 
மசி$க��. இ:�ட� ஒ�றைர க� கடைல மா�� கல$க��. <\ ெவ5காய�, 

ஐ � பBைச மிளகா*, ெர6� ெகா:� கறிேவ�ப�ைல இவ�ைற ெபா�யாக ந�$கி 
மா� சாத$கலைவய�/ கல �, உ��, மிளகா*:M1, ெப2காய:M1 ேச3:� 
ப�ைச � எ6ைணய�/ கி1ள-$கி1ள- ெபா;$க��. ெவ5காய:தி8� சாத:தி8� 
உ1ள ந7ேர ேபா��. ேதைவ எ�றா/ ந73 ெதள-:�� ப�ைசயலா�. 
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இன� பUஜி மா0 ெச.ய வ(த வ(தமாக recipes பா1�கலா�. 
 

1. சாதாரணமாக கடைல மா� ஒ2 க� எ�றா/ அ;சி மா� ஒ2 க� எ�:� 
ெச*வ� ஒ2 "ைற. இ:�ட� உ��, மிளகா* M1, மKச1 M1, �ள- ேகச; 
கல3, ஒ2 pinch ேசாடா உ�� ேச3:தா/ ேம/ மா� ெர�. 
 

2. கடைல மா� வயதானவ3க1 வ�2�பமா�டா3க1. அவ3க>$� 
ேகா�ைமமாைவ கடைல மா�$� பதி/ ேச3:� ெச*யலா�. இ� உ�ப� 
வ தா8� crispnessஇ/ ெகாKச� �ைற�தா�. ேசாடா மாைவ இ�ெனா2 pinch 

ேச3:� ேபாடலா�. Rடாக சாப��டா/ ேசாடா உ�� இ/லாமேலேய கர கர 
ெவ�� சா�ப�டலா�. வய��ைற ெக�$கா�. 
 

3. கடைல ப2�� ஒ2 க� எ�றா/ பBச;சி அைர க� ஒ2 ப�� உ> � எ�:� 
அைட$� ஊற ைவ�ப� ேபால ஊற ைவ:� மி$சிய�/ ைநசாக அைர:�, உ��, 

மிளகா* M1, ெப25காய� வ�2�ப�னா/ ேகச; கல3 ேபா�� ெச*யலா�. 
மிளகாைய?� ஊற ைவ:�� ெச*யலா�. இ த அள� ெர6� ேப2$கான�. 
இ� ச�ேற soft ஆக வ2�. கரகர�� ப��$காதவ3க1 இ�ப� ெச*யலா�. 
 

4. கடைல ப2�� ஒ2 க� எ�றா/ பBச;சி அைர க��$� ெகாKச� 
�ைறவாக, ஒ2 tablespoon �வர� ப2�� (இைத வ��டா8� த�ப�/ைல), வர 
மிளகா* ஐ � அ/ல� ஆ�, இவ�ைற ெர6� மண� ேநர� ஊற ைவ:� 
ைநசாக அைர$க��. கைடசிய�/ உ��� ேச3:� அைர$க��. இ�ப� அைர:� 
ெச*தா/ எ6ெண* �ைறவாக ��$��.  
 

5. ைகய�/ உ1ள இ�லி மாவ�ேலேய நா8 கர6� எ�:�, நா8 tablespoon 

cornflour , �ள- உ�� ( இ�லி மாவ�/ உ�� உ1ளதா/ கவன�), ெப25காய�, 

கார�ெபா� , மKச1 ெபா� ேபா�� ெச*யலா�. 
 

6. கடைல மா� ெர6� க� எ�றா/, அ;சிமா� ஒ2 க�, ெபா��கடைல மா� 
ஒ2 க� ேபா�� ேம/ சாமா�க1 ேபா�� ெச*வ� ஒ2 "ைற. இத�$� 
ேசாடா மாேவ ேதைவய�/ைல. ஆறினா8� கரகரெவ�� இ2$��. 
 

7. வ 7��/ பTஜி ேபா6டா ப�;ய3க1 அதிக� எ�றா/ ெர6� ஆழா$� 
�#கல;சி$�, நா8 ஆழா$� கடைல ப2�� எ�:� ெவ*ய�லி/ ந�� 
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உல3:தி, அ:�ட� இ2ப:ைத � gram வர மிளகா* ( அ/ல� ேதைவ$ேக�ற�) 
ேச3:� மிஷின-/ த � மாவா$கிெகா1ள��. ேதைவயான சமய:தி/ உ�� 
ம��� கல தா/ ேபா��. இ� உ�ப�?� வ2�. ேசாடா உ�� இ/லாமேலேய 
கரகரேவ��� வ2�. ஆறினா8� crisp ஆக இ2$��. எ6ைண?� அதிக� 
��$கா�. 
 

சில tips. 

 

பேகாடா ெச*?� "� கடைல மாைவ வற�� வாணலிய�/ வாசைன வ2� 
வைர வ�:� ப�� ந�றாக ஆற வ��� எ6ெண* கா*Bசி$ ெகா�� ெச*தா/ 
கைடய�/ வா5கிய� ேபாலேவ இ2$��. 
 

2. ெவ5காய பேகாடா ெச*தா/ ெவ5காய� உதி3 � உதி3 � ேபா��. அதனா/ 
ெவ5காய:ைத ஒ2 ப�� எ�:� ைவ:�$ெகா6� மJதிைய ந�� அைர:� 
கல தா/ உதிரா�. 
 

3. ெவ5காய� சா�ப�டாதவ3க1 ேகாைச ெம/லியதாக ந�$கி ேபா�� பேகாடா 
அ/ல� வைட ெச*யலா�. 
 

4. கடைல மா� அளைவ ச�� �ைற:��ேபா�� அத�� பதி/ ெபா��கடைல 
மா� ேபா�டா/ �ேராU� ச:�� கிைட$��. ெமா�ெமா��பாக�� வ2�. 

Plain ேபா4டா  

 

 

இ�லி$� அைர$�� ேபா�, அ;சி மாைவ?� உ> � மாைவ?� கல$�� "�, 

தலா ஒ2 கர6� அ;சி மா��, ஒ2 கர6� உ> � மா�� எ�:� 
ைவ:�$ெகா6டா/, உ��, ெப25காய� ப/லாக கீறிய ேத5கா* ேச3:� 
ைவ$க��. ஒ2 ைக�ப�� கடைல ப2�ைப?� ஒ2 ைக�ப�� �வர� ப2�ைப?� 
ஒ2 அைர மண� ேநர� ஊற ைவ:�, ேவ6�ய மிளகா?ட� மி$சிய�/ 
ஒ�றிர6டாக அைர:� ேமேல ெசா�ன மா�ட� கல � எ6ைணய�/ உ2�� 
ெபா;$க��. ஈஸி snack இ�. 
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பUஜி எ�றா� எ�லா9�� உ9ைள�கிழ6, ெவ6காய�, வாைழ�கா., 

க தி��கா. தா� நிைன0 வ9�. 
 

ேவ� சில options \ட உ4�. 
 

carrotஐ வ	டவ	டமாக ெவ	
 பUஜி ெச.தா� ெகாPச� %வ ;	டாக 
ழTைதக� வ(9���ப
 இ9��. 
 

ேகாைவ�காைய சி� சி� வ	ட6களாக ெவ	
 பUஜி ேபாடலா�. 	
 	
 
sizeஇ� நிைறய கா]� இ2. ஆனா� ெபா�ைமயாக ேதா. 2 ேபாட]�. 
 

�டல6காைய ந�வ(� உ�ள வ(ைத ந;�கி பUஜி ேபாடலா�. ெசௗெசௗ 
என�ப�� ெப6கE1 க தி��காய(M� பUஜி ேபாடலா�. Health எ�பவ1க� 
ெவ@றிைலைய மாவ(� ேதா. 2 பUஜி ேபாடலா�. 
 

க@>ரவ�ள� (அ) ஓமவ�லி தைழய(M� பUஜி ேபாடலா�. இ2 வா.ைவH� 
ந;��, 9சிையH� \	��. 
 

ப(ர	 ஐ ஓர� ந;�கி சி� ச2ர6களாக ெவ	
 மாவ(� ேதா. 2 பUஜி 
ேபாடலா�. ஆ�ப(� இ9Tதா� ( �ள��� ஆ�ப(� best) சி�ன சி�ன 
வ(�ைலகளாக ெவ	
 பUஜி ெச.யலா�. 
 

எ20ேம இ�ைலயா? ெவ�� அ�பள ைத \ட நா�காக ெவ	
 மாவ(� 
ேதா. 2 பUஜி ேபாடலா�. 
 

cabbage இ9Tதா� இைல இைலயாக எ� 2 பUஜி ேபாடலா�. சில1 இைத 
இைலகளாக எ� 2 ெர4� இைலகள�� ந�வ(� கார ெக	
ச	ன�ைய தடவ( 
மாவ(� ேதா. 2 பUஜி ெச.வ1. இTத taste� �� ம தெத�லா� /மா1தா�. 
 

ெர4� ப(ர	 slice கA� ந�வ(� (slice ஓர6க� ந;�கிய2) ஒ9 cheese slice ஐ 
ைவ 2 அைத சி�ன8சி�ன cubeகளாக ெவ	
 மாவ(� ேதா. 2 பUஜி 
ேபாடலா�. இ�ப
 ெச.தா� பா1�க0� ெப�ய size இ� இ9��. சா�ப(ட0� 
வய(� நிர�ப இ9��. வ ;	
� எதிபாராத வ(9Tதாள�கைள சமாள��க உத0�. 
 

டமிளகா., cauliflower, Broccoli, பன ;1 ேபா�ற எைதH� use ப4ண( பUஜி 
ேபாடலா�. 
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 Pickles and Vathal Recipes 

 
Mock mangai oorugai 
 

ந/ல சிவ�� கார� கிைட:தா/ அைத சி�னசி�ன �6�களாக க� ெச*� 
ெகா6� அதி/ உ��, மிளகா* M1, வ�:��ெபா�:த ெவ தய ெபா�, மKச1 
ெபா�, ெப25காய�ெபா� ேபா�� ந�� ப�சி;வ�ட��. ஒ2 கர6� 
ந/ெல6ைணைய வாணலிய�/ ஊ�றி க�� தாள-:� ெபா�க>ட� ப�சிறி ைவ:த 
கார� �6�கள-� மJ� ஊ�றி �8$கி ைவ$க��.  
மா5கா* கிைட$காத சீசன-8� மா5கா* கிைட$காத ஊ;8� இ த ஊ�காைய 
ெச*� அச:தலா�. 
அதிக ப�ச� 3 நா1 வைர ப�;�ஜி/ ைவ:� உபேயாகி$கலா�. 
 

ெதா� வைகக�: 
 

�தினா, கறிேவ�ப�ைல, ெகா:�ம/லி, இKசி - இவ��1 எ த ெதா$� 
ெச*வதானா8� அைத க#வ� ேதைவயான �ள- கைரச8ட� மி$சிய�/ ைமய 
அைர:� உ��, மிளகா* M1 (கா* த மிளகாைய?� ேவ6�மானா/ அைர:�B 
ேச3$கலா� ), மKச1 M1, வ�:� ெபா�:த ெவ தய:M1, ெப25காய:M1 
ேச3:�, வாணலிய�/ தாராளமாக ந/ெல6ெண* வ��� க�� தாள-:� இ த 
ேபC� ?� ெகா��$கிளறி ந�� ,6� எ6ெண* வ���$ெகா6� வ த�� 
இற$க��. 
இKசி ெதா$�$� ம��� ெகாKச� ெவ/ல� ேச3$கலா�. இ�ப� ெச*தா/ 
ெதா$� நிைறய நா1 வைர ெகடாம/ வ2�. 
மா5காைய 4ட மி$சிய�/ அைர:� ேமேல ெசா�ன ப� ெதா$� ேபாடலா�. 
ஆனா/ �ள- ேவ6டா�. 
 

ேமேல ெசா�ன ெதா$� வைககள-/ �ள-$� பதி/ மா5காைய அைர:�� 
ெச*யலா�. 
 

ெந� ெபா� வ த�  
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ெபா; கைடய�/ ெந/ ெபா; கிைட$��. அதி/ ஒ2 ப:ைத Nசண�ைய ��வ�ேயா, 

அைர:ேதா கல � உ�� ேதைவயா� பBைச மிளகாைய?� அைர:� ேபாட��. 
"தலி/ Nசண�, உ��, மிளகா* ேச3:� அைர$க��. Nசண�?� ந73 வ���$��, 

உ�� ேபாட இ�A� ந73:�$ெகா1>�. இ� ெக��யா�� வைர ெந/ ெபா;ைய 
கல � ப�ளாC�$ சீ��/ கி1ள-$கி1ள- ைவ$க��.  
அ��ப�/ ைவ$கேவா கிளறேவா ேவ6டா�. கி1ள- ைவ$கலா� அ/ல� 
CNனா/ ைவ:� ேலசாக ேதாைச ஊ��வ� ேபால த�டலா�. சீ$கிர� கா?�. 
வாசைனயாக�� இ2$��, எ6ைணய�/ ெபா;:தா/ ெவ>�பாக சீறி�ெபாறி?�. 
பBைச மிளகா?$� பதி/ மKச1 M1 மிளகா* M1 ேபாடலா� . ஆனா/ 
ெபா;:தா/ சிவ�பாக வ2�. 
Nசண�$� பதி/ ெவ5காய:ைத?� அைர:� ெச*யலா�. அதிக ெவ*ய�8� 
ேதைவ இ/ைல. 
 
 

ெந�லி�கா. ெபா
 ஊ�கா. 

 

ெப;ய ெந/லி கிைட$�� ெபா� வா5கி க#வ� freezer;/ ஒ2நா1 ஓப� ஆக 
ைவ$க��. ம�நா1 ேதாெல/லா� ,25கி இ2$��. இைத ,மா3 ப�ென6� 
மண� ேநர� ெவள-ய�/ ைவ$க\�. ைந� ெவள-ய�/ ைவ:தா/ காைல வைர 
ெவள-ய�/ இ2$க���. இ�ேபா ைக வ�ர/களா/ அ#:த, ெகா�ைட ப�; � ஆ� 
ப�திகளாக ப�;?�. இ:�ட� ெகாKச� க/8��, ேதைவயான பBைச மிளகா* ( 
மிளகா* கார� �ைறவாகேவ ேபா��. ப:� ெந/லி$� நா8 மிளகா* ேபா��) 
ேபா�� மி$சிய�/ வ��� வ��� அைர$க��. இத�$� ந73 எ��� ேவ6டா�. 
உ�� ம��� ெந/லிய�/ உ1ள ந7ேர ேபா��. ேத5கா* �2வ/ ேபால வ த�� 
எ�:� ஒ2 த��/ பரவலாக ேபா�� வ 7��$�1ேளேய அைர மண� திற � 
ைவ:�வ��� airtight boxஇ/ ேபா�� ப�;�ஜி/ ைவ$க��. 
ெவய�/ கால:தி/ ேமா3 சாத:�$� ெதா��$கலா�. அ/ல� ேமா3சாத� 
ப�ைச?�ேபா� சிறி� கல$கலா�. ப�:த� ேபாேல வா* கச$�� ெபா� ஒ2 
சி��ைக வாய�/ ேபா�டா/ ந�றாக இ2$��. க3�ப�ண�க1 மச$ைகய�� ேபா� 
�ள- வாய�/ ேபா��$ெகா6டா/ �ம��வ� நி���. ( பா�� ைவ:திய� 
ேபா�மா!!) 
 

அவசர:�$� தய�;/ கல தா/ பBச� தயா3. க�� ம��� தாள-:தா/ ேபா��. 
ெந/லிய�/ �வ3�� ம��� இ2�பதா/ மிளகாைய பா3:� ேச3$க��. கார� 
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ப:தாவ��டா/ மிளகாைய இ�A� ெகாKச� தன-யாக அைர:� ேச3$கலா�. சில3 
இதி/ க�ைக ஒ2 அைர CN� அள� வாணலிய�/ வர�டாக வ�:� அைர:�� 
ேச3�ப3. 
 

 

இன��� மா6கா. ஊ�காய 

 

மா5காைய �2வ� அதி/ ஒ2 சி��ைக உ��, ஒ2 CN� கார�ெபா� , அைர க� 
ச3$கைர ேச3:� ஒ2 தா�பாள:தி/ ெகா�� ெம/லிய �ண�யா/ ேமேல <� 
ெவய�லி/ ைவ$க��. அேநகமாக ஒேர நாள-/ கா* �வ���. இ/லாவ��டா/ 
ம�நா>� ைவ$கலா�. ஜா� ேபால ச3$கைர எ/லா� பா� வ���$ெகா6� 
பளபள�பாக வ2� வைர ெவ*ய�லி/ ைவ$க��. இ� சாத:�$�� 
ெதா��$கலா�. ச�பா:தி$� ந�றாக இ2$��. �ள-��, இன-��, கார� கல த 
ஊ�கா* இ�. 
 

வ�2��பவ3க1 ேபHBச� பழ:ைத சி� சி� �6�களாக கல � ேச3$கலா�. இ� 
அதிக நா1 வரா�. ெவ�� மா5காய�/ ேபா�டா/ ஆ� மாதமாவ� ப�;�ஜி/ 
ைவ:� உபேயாகி$கலா�. 
 

ெவய�லி/ ைவ$க வசதி இ/லாவ��டா/ ேமேல ெசா�ன �றி�ைப ெச*� 
ைம$ேராேவவ�/ ைவ:� ஜா� ேபால ஆன�� அகலமான த��/ ெகா�� ந�� 
ஆ�� வைர ைவ:� ப��ன3 ப�;�ஜி/ ைவ:� உபேயாகி$கலா�. இ��� ஒ2 
மாத� வைரதா� வ2�. 
 

Dry மா6கா. ெதா� 

 

சீசன-/ மா5காைய வா5கி ேதா/ சீவ� �2வ� எ��� ேபாடாம/ ெவய�லி/ 
உல3:த��. �2வ/ ெரா�ப�� உலர$4டா�. ைகயா/ உ2��னா/ உ2��� 
பத� வ தா/ ேபா��.  
ந/ெல6ைணைய ,டைவ:� ேதைவயான மKச1 ெபா�, மிளகா* ெபா�, 

ெப25காய�ெபா� ேபா�� அ��ைப அைண:� வ�ட��. இ த எ6ைணைய 
உல3 த �2வலி/ ேபா�� மி$ஸிய�/ ஒ2 ,�� ,�றி ஈரமி/லாத பா��லி/ 
எ�:� ைவ$க��. இ� வ2ட:�$�� ெகடா�. ேதைவ�ப�� ேபா� ேவ6�ய� 
ம��� எ�:� ந/ெல6ைணய�/ க�� தாள-:� உபேயாகி$க��. 
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ப8ைச மிள ஊ�கா. 

 

பBைச மிள� நவ�ப3 �ச�ப3 மாத5கள-/ கிைட$��. இைத ந�� க#வ� 
வ�க�� வ�ர/ ந7ள"1ள ெகா:�கைள ஒ2 இ�B ந7ள:�$� க:த;ேகாலா/ 
ெவ�� க/8�� ஒ2 ப�� ேபா�� ஒேர ஒ2 ெலம� வ�2�ப�னா/ க� ெச*� 
ேபா�� ஈரமி/லாத பா��லி/ ேபா�� தின"� �8$கி ைவ$க��. நா8 
நாள-ேலேய க2�பாக மாறி உ��� ந73 வ���$ெகா1>�. ெவய�லி/ ைவ$கேவ 
ேவ6டா�. ேமா3 சாத:�$� R�ப3 �ைண. இ த ஊ�கா*$ேக/லா� எ6ெண* 
ேதைவேய இ/ைல எ�பதா/ எ/லா2� சா�ப�டலா�. 
 
 

பாக@கா. ஊ�கா. 

 

கா/ கிேலா பாக�காைய வா5கி க#வ� வ�ைத ந7$கி ெபா�யாக ந�$க��. 
இ:�ட� ஒ2 இ�B ந7ள இKசிைய?� ேதா/ சீவ� ெபா�யாக ந�$கி ேச3$க��. 
நா8 பBைச மிளகாைய?� அ�ப�ேய ெபா�யாக ந�$கி ேச3$க��. ஆ� ெலம� 
ஐ ப�ழி � ேமேல ஊ�றி பா��லி/ ைவ$க��. தின"� �8$கA�. ச:� 
ேபாகா�, கச�� ெத;யா�, NBசிக1 சா��. மாகாள-கிழ5� ஊ�கா* வ 7��/ 
இ2 தா/ ஒ2 கர6� எ�:� ேச3$க ந76ட நா1 ெகடாம8� இ2$��. 
 
 

எ4ெண. இ�லாத மிளகா. ஊ�கா.  

 

capsicum ஊ�கா* ேபாலேவ பTஜி மிளகாய�8� ஊ�கா* ேபாடலா�. 
 

பTஜி ெச*?� ஊ�காைய ந�� க#வ� ந73 ேபாக �ைட$க��. 
 

இைத ஒ2 ப$க:தி/ ம��� கீறி உ1ேளய�2$�� வ�ைதகைள ஒ2 fork CNனா/ 
ந7$கி வ�ட��. 
 

இதA1 கீேழ ெசா�ன ெபா�ைய தாராளமாக அைட:� ஒ2 ெம/லிய lலா/ 
க�� ஒ2 airtight ஜா;/ ேபா�� தின"� �8$கி வ�ட��. ந�� ஊறிய�� lைல 
ந7$கிவ��� ஒ2 க:தியா/ சி�ன சி�ன �6டாக ெவ�� உபேயாகி$க��. 
 

ெபா
 ெச.ய ேவ4
யைவ: 
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க�� ( மி$சிய�/ பBைசயாக அைர:த�), உ�� ேதைவயான� ( அதிக� 
ேவ6�ய�2$கா�) , மKச1 M1, ெப25காய:M1, வ�:� அைர:த ெவ தய 
ெபா� ( இ��� அதிக� ேச3:தா/ கச � வ��� ) கார� மிளகாய�ேலேய 
உ1ளதா/ மிளகா* M1 ேதைவய�/ைல. ஆனா/ அதிக கார� வ�2��பவ3க1 
ெகாKசமாக ேபாடலா�. மிளகா?$�1 stuff ப6ண அதிக ெபா� ேதைவ. ஆனா/ 
உ�� 4ட ேபா��வ��டா/ க;:�வ���. அதனா/ உ�� ம��� ேதைவ$ேக�ற 
மாதி; ேபாட��. 
 

பTஜி மிளகா* எ�ப�� கிைட$�� எ�பதா/ ெகாKச ெகாKசமாக ஊ�கா* 
ேபா��$கலா�. எ6ெண* ேதைவேய இ/லாத ஊ�கா* எ�பதா/ எ/லா2� 
சா�ப�டலா�. மா5கா* இ/லாத ஆவ$கா* ஊ�கா*.  

 
 

மா6கா. கிைட�காத ஊ�� இ9�பவரா ந;6க�? 

 

கவைல ேவ6டா�. உ2ைள$கிழ5� வா5கி ஆவ$கா* ஊ�கா* ேபாடலா�. 
கிழ5ைக ந�� க#வ� �ைட:� ேதா/ சீவ�$ெகா6� ஆவ$கா* shape இ/ 
�6�களாக ெச*ய��. க�$காமலி2$க��, �ள-�� ,ைவ$காக�� எ8மிBைச 
சாைற தாராளமாக ேமேல வ�ட��. உ�ைப?� ேமேல ேபாட��. 
 

க�ைக ேலசாக வ�:� மி$சிய�/ ெபா�$க��. ஒ2 கர6� ெபா� ேதைவ. ( இ� 
அைர கிேலா கிழ5�$�, வ�2�ப�னா/ இ�A� அதிகமாக 4ட ேபாடலா�) 
இ:�ட� ேதைவயா� மிளகா* ெபா�, மKச1 ெபா�, ெப25காய ெபா�, வ�:� 
அைர:த ெவ தய ெபா� ேபா�� கல � ைவ$க��. 
 

ந/ெல6ெண* -ஐ தாராளமாக எ�:�, வாணலிய�/ ,டைவ:�, ந�� ,�ட�� 
க�� தாள-:�, கல � ைவ:த ெபா� வைககைள ேபா�� உடேன அ��ைப 
அைண:� கலைவைய ஆற வ�ட��. ந�� ஆறிய�� கிழ5� கலைவ?ட� 
கல � நா8 நா�க1 ெவய�லி/ ைவ:� எ�:� உபேயாகி$க��. 
 

அ� த2 ழTைதகA� ஊ�கா.. 
 

ேபQ8ச�பழ ஊ�கா.  

 

ேதைவயான� ெபா9	க�: 
seedless dates இ2l� gram; இKசி <\ cm ந7ள �6�, பBைச மிளகா* ஐ �, சீரக 
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ெபா� "$கா/ spoon; வ�:� ெபா�:த ேவ6டய ெபா� அைர spoon; வ�ன-க3 
"$கா/ க�; உ�� ேதைவயான�; எ6ெண* ஒ2 கர6�. 
 

இ த அள��ப� ெச*தா/ <\ மாத� வைர ெகடாம/ வ2�. 
 

இKசி மிளகாைய மி$சிய�/ அைர$க��. ேபHBைசைய?� தன-யாக அைர$க��. 
வாணலிய�/ எ6ெண* வ���, ,�ட�� அ��ைப சி�மி/ ைவ:�  

இKசி மிளகா* ேபC�ைட ேபா�� வத$கி, அ:�ட� வ�ன-கைர?� ெகா�� 
ெகாதி$கவ�ட��. ெகாதி:த�� சீரக ெவ தய�ெபா�கைள?� ேச3:�, ேபHBைச 
வ�#ைத?� ெகா�� ந�� கிளற��. கைடசியாக உ�� ேபா�� கிளறி இற$கி ஆற 
வ�ட��. 
வ�ன-க3 ேச3�பதா/ உடேன சா�ப��டா/ ெதா6ைட க���. ெர6� நா1 கழி:� 
உபேயாகி:தா/ ந�றாக இ2$��. ப�;�ஜி/ ைவ:தா/ <\ மாத� ெகடா�. 
ச�பா:தி ேதாைச இ�லி$� ெதா��$கலா�. 
 

�ழ ைதக1 வ�2�ப� சா�ப��வ3. 
 

ப(ர4ைட ெதா�: 
 

ப�Kசாக ப�ர6ைட கிைட:தா/ சி�ன சி�ன �6�களாக ந�$கி ஒ2 க� 
எ�:�$ெகா6�, அ:�ட� ஐ � வர மிளகா* ( red சி/லி) ஒ2 ெந/லியள� �ள-( 
ெகா�ைட, ேகா� ந7$கிய�), உ�� ேச3:� மி$ஸிய�/ ைமய அைர$க��. 
வாணலிய�/ எ6ெண* வ���, க��, ெப25காய� ம��� ேபா�� தாள-:� 
அைர:தைத?� ெகா�� ,2ள கிளறி இற$க��. இ� <�� வலி, வா*� 
ேபா�றைவகைள ந7$��. சா�ப�ட�� ந/ல 2சியாக இ2$��. 
 

திZ1 >4� ஊ�கா. 

 

N6� ஊ�கா* ப��:தவ3க1 ெர6� அ/ல� <\ N6ைட உ��ட� சி�ன 
grinding stone இ/ ந,$கி$ெகா6� , வாணலிய�/ <\ teaspoon ந/ெல6ெண* 
வ���, க��, ெப25காய�, ேதைவயான மிளகா* ெபா�, மKச1 ெபா� ேபா�� 
N6� அைர:தைத?� ேபா�� ேலசாக கிளறி இற$க��. ெகாKச� R� ஆறிய�� 
ஒ2 CN� lemonjuice கல தா/ ஊ�கா* உடேன தயா3. அதிக நா1 ைவ$க 
"�யா� எ�றா8� உடேன prepare ப6ணலா�. 
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ச1�கைர வ(யாதி உ�ளவ1கA� ெவTதய ஊ�கா. 

இ�ைற$� ,க3 இ/லாதவ3கேள கிைடயா� எனலா�. அவ3க>� சா�ப�ட 
ெவ தய ஊ�கா* ேபாடலா�. 
 

ஐ�ப� gram ெவ தய:ைத "த/ நாேள ஊறைவ:� "ைள க��$ெகா6�, l� 
gram இKசி ைய ேதா/ சீவ� சி� வ�ட5களாக அ/ல� சி� �6ட5களாக 
ெவ��$ெகா1ள��. 
 

வாணலிய�/ ந/ெல6ெண* ைவ:�, க��, ெப25காய� ேபா�� ெவ�:த��, 

மKச1 M1 , மிளகா* M1 ேபா��, ஒ2 கர6� �ள-கைரசைல?� ெகா�� 
ெகாதி:த��, இKசி �6ட5கேளா� "ைள க��ய ெவ தய:ைத?� ேபா�� 
ந�� ,2ள$ கிளறி இற$க��. உ�� ேபாட மற$கேவ6டா�. கச�ேப இ/லாத 
ஊ�கா* இ�.cholestrol  and carbohydrates இதி/ �ைற� எ�பதா/ diabetics உ1ளவ3க1 
4ட சா�ப�டலா�. 
 

உ9ைள�கிழ6 ஜ�வ�சி வ த� 

 
 

"$கா/ கிேலா உ2ைள$கிழ5� எ�றா/ அைர கிேலா ஜLவ;சி ேதைவ. 
ஜLவ;சிைய இரவ�/ ஊறவ�ட��. காைலய�/ ெபாலெபாலெவன ஊறிய�2$��. 
�$க;/ ஒ2 பா:திர:தி/ ஜLவ;சி இ�ெனா2 பான-/ உ2ைள$கிழ5� ைவ:� 
ந�� ேவகவ�ட��. 
 

ஜLவ;சி$� அதிக� த6ண 73 ேவ6டா�. ெவ த கிழ5ைக ேதா8;:� ந�� 
மசி:�, ேதைவயான உ��, மிளகா* ெபா� அ/ல� பBைச மிளகா* வ�#� , 

ஒ�றிர6டாக ெபா�:த சீரக� ேபா�� ெப;ய க6 உ1ள அBசா/ ப�ழி � 
ைவ$க�ம . ந�� கா* த�� ெபா;:� சா�ப�ட கரகர ெவ�� வாய�/ கைர?�. 
 

களா�கா. ஊ�கா. / அ9ெந�லி�கா. ஊ�கா. 

 

களா$கா* கிைட:தா/ ஊ�கா* ேபாடலா�. இதி/ உ1ள ெகா�ைடகைள 
ந7$�வதி/ தா� சிரம�. ெபா�ைமயாக ந7$கிவ��டா/ வாணலிய�/ ந/ெல6ெண* 
வ���, க��, ெப25காய� ேபா�� ெவ��ய களா$கா* �6ட5கைள?� ேபா��, 

வத$கி ( சிறி� <� ைவ:தா/ சீ$கிர� ெவ �வ���.) ப��ன3 மKச1M1, 

மிளகா* M1 ேச3:� திற � ைவ:� எ6ெண* ,�றி8� வ���$ெகா6� வ2� 
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வைர கிளறி இற$க��. ஆறிய�� வ�:� அைர:த ெவ தய�ெபா� ைய?� 
ேதைவயான உ�ைப?� ேபா�� ந�� கிளறி  airtight container இ/ எ�:� ைவ$க��. 
உ�ைப ெபா�வாகேவ ஆறிய ப��ன3 ேச3:தா/ ெகடா�. 
 

ேமேல ெசா�ன method ைலேய அ2ெந/லி$கா* கிைட:தா/ ெதா$� ேபாடலா�. 
இ த ெர6� ெதா$ைக?� சா�ப��டவ3க1 ேவேற ெதா$ைக ரசி$க மா�டா3க1. 
ெப;ய ெந/லி$காய�ேல?� ஊ�கா* ேபாடலா� எ�றா8� சி�ன ெந/லி$கா* 
அள� �ள-�ேபா, ,ைவேயா வரா�. 
 

�F எMமி8ைச ஊ�கா.  

 

இ� ந76ட நா1 ெகடா�. எ5க1 வ 7��/ ெச*?� "ைற இ�. ெரா�ப ப#$காத 
எ8மிBைச இத��� best. 

 

ஊ�கா*$� ேதைவயான எ6ெணைய "தலிேலேய வாணலிய�/ வ��� ந�� 
கா* த�� அல�ப� �ைட:த எ8மிBச5கா*கைள ேபா�� சி�மி/ நிதானமாக 
<� <� ைவ:� வத$க��. சில சமய� கா*க1 ப�ள �வ��டா/ ெவ�$�� 
எ�பதா/ <� ைவ�ப� அ6� ந�� �ைட:�வ��வ�. கா*க1 ெவ � ப�ள$�� 
வைர இ�ப� ெச*� அ��ைப அைண$க��. ஆ��வைர திற � ைவ$க��. 
 

உ1ேள stuff ப6ண ேதைவயான க/8�ைப ெபா�:� ( க/8�� ேபா�வதா/ 
சீ$கிர� ெகடா�) அ:�ட� ெப25காய:ைத ெபா�$க��. 
ெப25காய�ெபா�ையவ�ட க�� ெப25காய:ைத ைம$ேராேவவ�/ ைவ:� 
எ�:தா/ ந�� ெபா�?�. இ� வாசைன?� ந�� வ2�, ெக���ேபாகா� 4ட. 
உ�� ெப25காய:�ட� வ�:� அைர:த ெவ தய�ெபா�, மKச1M1, கைடய�/ 
கிைட$�� கார�ெபா� ேச3:� (வ�2�ப�னா/ வ 7��ேலேய மிளகாைய வர�டாக 
வ�:� அைர$கலா�. இ� பல2$� ெந� தா5கா� எ�பதா/ கைட ெபா� 
ேபாடலா�) ஆறிய கா*க>$�1 ப�ள� வழியாக அைட:� மJ6�� எ6ைண$�1 
ேபாட��. எ6ெண* மித$�� ப� இ2 தா/ ந76ட நா1 ெகடா�. அதனா/ 
"தலிேலேய நிைறய எ6ெண* வ�ட ேவ6��. ெபா�ைய அைட$�� ேபா� 
ைககள-/ ஈர� இ/லாம/ இ2$��ப� பா3:�$ெகா1ள��. இ�ப� அைட:த 
ைககைள ஒ2 ஜா;/ ெகா�� தின"� கிளறி வர��.( கா*க1 உைடயாதப�). 
 

ந�� ஊறிய�� ேதைவயான ைககைள ஒ2 சி� பா��லி/ ேபா�� 
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உபேயாகி$க��. உ�� உைற�� "தலி/ அதிக� ேபால ெத; தா8� ப��ன3 
ச;யாகிவ���. ஒ2 க:தி அ/ல� fork ெகா6� ெவ�� எ�$கலா�. 
 

சில 
�% 

 

4� வ:த/ கிள2� ெபா� ஒ2 ட�ள3 பா/ வ��� கிளறினா/ ந�� ெவ>�பாக 
வ2�. 
 

வ:த/ வைகக>$� NBசி வராம/ இ2$க அ:�ட� நா8 ஐ � வர 
மிளகா*கைள?� ேபா�� ைவ$க��. 
 

இைல வடா� எ#��ேபா� பBைச மிளகா*$� பதி/ ஓம� அ/ல� சீரக� 
ேபா�� ெச*தா/ ப�ரசவ�:தவ3க>� சா�ப�டலா�. 
 

அ�பள� ந"$காமள-2$க ஒ2 க�� ெப25காய:ைத?� அதA1 ைவ$கலா�. 
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Diwali Recipes 

 

Coconut Burfi 

I will give you the recipe of thengabarfi, @ coconut burfi. 

It is the easiest sweet we can make. The ingredients needed are grated coconut one 

measure, sugar one measure, elachi powder, a pinch of kitchen soda. a little ghee. 

Take grated coconut and sugar in a non stick pan or kadai and heat the same until 

sugar melts. Add kitchen soda ( this will purify the mixture and turn it super white in 

color) to this mixture and keep stirring. add cardamom or elachi powder and once the 

mixture starts leaving the sides you can transfer the same to a ghee greeseded plate 

and let it cool. When it is still hot you can cut them into shapes.  

 

Variations: 

1. adding milk powder or milk will give good taste but the mixture will be loose in 

consistency, so will take a little more time to thicken, 

2. grinding grated coconut and sugar in the mixer before starting will give a smooth 

texture to the burfis. No time variations in this. 

3. Can add coco powder or any food color will please the kids. Adding these colors will 

shorten the preparation time. so be careful to transfer to a plate in the correct 

consistency. 

அதிரச� 

 

இத�� வ 7��ேலேய மா� அைர$கலா�. நா8 க� பBச;சிைய ந�� கைள � 
அைர மண� ேநர� ஊற வ���, வ�த��ய�/ வ�ய வ�ட��. ந7ெர/லா� வ� த��, 

ஒ2 டவலி/ ஆற வ�ட��. அ;சி ஈரமாக இ2$��ேபாேத மி$ஸிய�/ 
அைர$க\�. இைத சலி$கேவ6�யதி/ைல. "� தவைர ைநசாக அைர$கலா�. 
ெவ1ைள ெவேளெர�� N�ேபால இ2$�� மாைவ அள � ெகா6�, மா� உ1ள 
அள�$� "$கா/ ப5� ந/ல பா� ெவ/ல� ந�$கி�ேபா�� இள� பா� 
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(ைகய�/ எ�:தா/ ெதா*?� பத�)வ த��, அ� ெகா1>� ம��� மாைவ 
ேபா�� கல$க��. 
 

 

(
�%: ெவ/ல� பா� வ �வ��டா/ அதிரச� க/ ேபாலாகிவ���. இ த அள� 
ெவ/ல:�$� மா� ெகாKச� அதிகமாக� ப��$��. அதனா/ பா� ஒ2 
ெர6�<\ கர6� தன-யாக எ�:� ைவ:�வ���, மாைவ$கல � ப�ற� 
ேதைவ�ப�டா/ பா� ேச3$கலா�. மா� பத� ச�� தள3வாக: ேதா�றினா8� 
ம�நா1 ெக���ப��வ���. இள� பாகாக இ2 தா/ மாைவ அ�ேற தயா;:� 
அ�ேற ெச*யலா�.) 

 

இ�ப� கல த மாைவ ஒ2 ச�பட:தி/ <�ைவ:�, ம�நா1 அதி/ ஏல$கா* 
ெபா�, ெவ1ைள எ1, ெர6� UCN� ெந* ேச3:� ந�� கல$��ப� ப�ைசய��. 
 

வாணலிய�/ எ6ெண* ைவ:� எ6ெண* கா* த�� ஒ2 ப�ளாC�$ ஷ7��/ 
எ6ெண* ெதா�� த��, ஒLெவா�றாக ெபா;$க\�. எ6ெண* Rடான�� 
ெகாKச� சி�மி/ ைவ:� ெபா;:தா/ உ1ேள?� ேவ��. இ/லாவ��டா/ ேமேல 
ந/ல ேகா/ட� கல;8� உ1ேள ேவகாம8� இ2 �வ���. இ�ப� ெபா;:தைத 
ெர6� கர6�க>$� ந�வ�/ ைவ:� அ#:தி அதிக�ப� எ6ைணைய வ�:� 
எ�$க��. 
இ� ெர6� நா1 கழி த ப��தா� கெர$� பத:�$� வ2�. சில சமய� ெரா�ப 
கரகர�பாகி வ��வ�� உ6�.  
 


�% : இள�பாகாக ெச*� மாைவ கல த��, ஒ2 சிறிய CN� தய�3 வ���� 
ப�ைச � ந�� ஆறவ��� ெச*தா/ அதிரச� மிக�� softடாக�� ெவள-ய�/ 
கரகரெவ��� வ2�. 
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ேச�ெகா
 அ�ல2 வைள ��� 

 

கைள � உல3:திய மா� ஒ�றைர க� 
எ�றா/ அைர க� ெபா��$கடைல மா� 
ேச3:� எ1, உ��, கார�ெபா�, ெப25காய� 
ேபா�� கா*Bசின எ6ெண* வ��� ப�சிறி 
ெகாKச� ெகாKசமாக மாைவ எ�:� ந73 
வ����ப�ைச � ைகயா/ தி;ேபா/ 
தி;:� "ைனகைள ஒ�� 
வைளயமா$க��. இ�ப� ெச*� ைவ:த 
வைளய5கைள எ6ைணய�/ 
ெபா;$க��, 

 

த	ைட 

 

அ�சிைய ந;�� ஊற ைவ 2�கைளT2 

மி�சிய(ேலா மா0 மிஷி�ைலேயா 

அைர 2�ெகா�ள0�. இ�ப
  

கைள � உல3:தின மாைவ சலி:� ஒ2 

ஆழா$� மா�$� ஒ2 ேடப�1CN� 

வ�:� அைர:த உ> �மா� ேபா�� 

உ��, மKச1 ேபா�, கார�ெபா�,ெவ1ைள 

எ1 , வ�:� ேதாெல�:த ேவ3$கடைல 

(ஒ2 �ழவ�ய�/ ஒ�றிர6டாக 

ெபா�:�),ெகாKச� கடைல�ப2���, 

�வர�ப2��மாக ஊற ைவ:� வ�:� 

அைத?� ேபா��, ெப25காய�ெபா�, ெபா�யாக ந�$கிய கறிேவ�ப�ைல ேபா�� 

ெவ6ெண* ( ஒ2 ஆழா$�$� அைர ேடப�1CNன வ 7த�) ேபா�� ந�� 

ப�சிற��. இ த மாைவ ெமா:தமாக ந73 வ����ப�ைச � அைர மண� ஊற வ�ட��.  

ஒ2 ெவ1ைள:�ண�ய�/ மாைவ ஒ2 சிறிய உ26ைட எ�:� ைகய�/ 

எ6ெண* ெதா��$ெகா6� ெமலிதாக த�ட��. ஐ � ஆ� த��ய�� 
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வாணலிய�/ எ6ெண* ைவ:� கா* த�� நாைல தாக ேபா���ெபா;$க��. 

எ6ெண* அதிக� ��$காமலி2$க த�ைடகைள அைர ேவ$காடாக 

இ2$��ேபாேத எ�:� வ��� மJ6�� ச�� ஆறிய�� ெபா;$கலா�.  

 

த	ைட� நா� இர4� க� மா0 (கைளT2ல1 திய2) எ� 2 உAT2 மா0 

ேச1 2, உ��, ெப96காயெபா
, கார [�, ெவ4ைண, ேச1 2, ெவ�� 

ெவ�ைள எ� ம	�� அதிகமாக0�, ஒேரெயா9 %>� கடைல�ப9�� ம	�� 

ஊறைவ 28 ேச1 2 ப(சிறி ப(ைசT2 சிறி2 ேநர� ஊற வ(	� ப(� சி�ன 

ப(ளா%
� கவ�� ெமலிதாக த	
 இர4
ர4டாக ெபா� 28 ெச.ததி� 

த	ைட ெமலிதாக0�, கரகர�பாக0� , இர4� �ைற எ4ைணய(� 

ெபா��கேவ4டாதப
H� நிைறய0� கிைட த2. ேவ1�கடைல ேச1 தா� 

ந�வ(� அ2 உதி1T2 ேபா. வ(��. ேமM� 2ண(ய(� த	��ேபா2 அ தைன 

ெமலிதாக த	ட0� வரா2. ஆனா� ந� ெப�யவ1க� ெச.H� �ைற இ2 

எ�பதா� எFதிேன�. 
 


�%: 

1. ெவ6ெண* அதிகமானா/ மா� எ6ைணய�/ ேபா�ட�� அ�ப�ேய 

கைர �வ���. அதனா/ தா� ஒ2 ஆழா$� மா�$� அைர ேடப�1CN� 

ெவ6ெண* எ�ேற�. ேவ6�மானா/ "$கா/ CN� ேபாடலா�.  

2. கார�ெபா�ைய �ைற:�$ெகா6� பBைச மிளகாைய ந�� வ�#தாக அைர:� 

கல தா/ ,ைவ?ட� கரகர��� 4��. 

3. மா�� "ைறயாக, கார�ெபா�?� ேவ6டா�, பBைச மிளகா?� ேவ6டா� 

எ�றா/, நிைறய கறிேவ�ப�ைலைய ெபா�யாக தி2:தி�ேபா�� மிளைக?� 

ெகாரெகார�பாக அைர:�Bெச*தா/ அ� ஒ2 ேடC�. 

4. வற�� அ;சி மாவ�8� ெச*யலா�.  

5. ேத��ழ/ மா� மJ �ேபானா/ அதிேல?� ெச*யலா�. 

ைமதாமாைவ இ�லி:த��/ ேவகவ��� ஆறிய�� க��கள-�றி சலி:� 

உ��, ெப25காய�,கார� , ஊற ைவ:த ப2�� ேபா��த�டலா�. 
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ஹேலா friends, 

நம$� சில சமய� Cவ 7� ெச*?� ேபா� mistakes வ �வ���. அ�ப�யானா/ 
அைத ச;ெச*ய சில adjustments கீேழ (இெத/லா� ெசா த சர$கி/ைல. எ�பேயா 
ப�Bசைத எ#தி ைவ:த�). 

 

1. ேத5காப3ப� ெச*?�ேபா� பத� வ2�"�ேன சிறி� கடைல மாைவ Mவ�னா/ 
வ�ைரவ�/ க�� ேபா�� பத� வ2�. ஆனா/ மா� பBைசமா� வாசைன வ2� 
எ�பதா/ வ2:��ேபாடலா�. 

ச;, அேத பத� "�றிவ��டா/? 1/2 ட�ள3 பாைல வ��� ஊறைவ:� மJ6�� 
கிளறினா/ ச;யாக வ2�. 

 

2. ைமR3 பா� ந�றாக வர ஒ2 சிறிய ேவைல. ச3$கைர�பாகி/ 2 கர6� ெந* 
வ����ப�� மாைவ� ேபா�டா/ மா� ெபா; � மணமாக வ2�. ஓ2ேவைள 
ைமR3பா� ெச5க/ ேபால ஆனா/? மி$ஸிய�/ அ�:� அ:�ட� வ�:� 
மாவா$கிய ரைவைய$கல � " தி;ைய?� வ2:��ேபா�� உ26ைட 
ப��?5க1 (மி$சி$� நா� guarantee இ/ைல). 

3. பா�ஷாவ�� கைடசி:Mளகைள பாயச:தி/ ேபாடலா�. 
 

��� ெச.ய அைர�� மா0 அள0 

பBச;சி (வாணலிய�/ ைக ெபா�$�� அள� ேலசாக வ�:த�) - நா8 க� 
எ�றா/ பாசி�ப2�� "$கா/ க�, கடைலப2�� "$கா/ க� ( ப2��கைள?� 
ேலசாக தன-:தன-ேய வ�:�) மிஷின-/ மாவா$க��. இ த மா� பலநா�க1 
வைர ெகடா�. 

 

மா� அைர:� வ த�� ஒ2 newpaperஇ/ ெகா�� ஆறவ�ட��.  
மாவ�/ ேதைவயா� உ��, ெப25காய:M1, வ�2�ப�னா/ கார�ெபா� (நா� 
கார�ேபா�வதி/ைல), எ1 அ/ல� சீரக� அ/ல� ஓம� ேபா��$கல$க��. 
(ேத��ழ/ எ�றா/ சீரக�, ;�ப6 நாடா எ�றா/ ஓம�, "1>"�$� எ�றா/ 
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ெவ1ைள எ1) மாவ�/ ெந*, ெவ6ெண*, Rடாக$ கா*Bசிய எ6ெண* (ெபா;$க 
ைவ:தி2�பைதேய use ப6ணலா�) ேச3:�, ந75க1 பா�ஷா�$�B ெசா�ன 
மாதி;ேய ைகவ�ரலா/ ப�சிறி$ ெகா1>5க1. இ த மாைவ ஒேரய�யாக த6ண 73 
வ����ப�ைசயேவ6டா�. மாைவ அBசி/ ேபா�� அள� ம��� எ�:� த6ண73 
வ���� ப�ைச � ப�ழி?5க1. 

 

மாவ�/ ெந*, ெவ6ெண* அ/ல� எ6ெண* அதிகமானாேலா ெரா�ப "�ேப 
த6ண 73 வ����ப�ைச � ைவ:தாேலா "�$� உதி3 � ேபா��. எ� அள��ப�, 

ெர�ேம� மாவானா8� மிஷி� மாவானா8� ஒ2 க� மா�$� ெவ6ைண ஒ2 
CN� ேபா�டாேல ேபா��. 

 

இ�ப� ெச*வதா/ "�$� "த/ ஈ��/ க/ ேபால வ தா/ மாவ�/ இ�A� 
ெகாKச� ெந*, ெவ6ைண ேச3:தலா�. freshஆக ஒெவா2 ஈ��8� த6ண73 
கல � ெச*வதா/ மா�� காயா�, "�$�� கைடசி வைர ெவ1ைள 
ெவேளெர�� வ2�. 
 

பய த�ப9�� ல	� 

 

ஒ2 க� பாசி�ப2�ைப ந/ல வாசைன வ2�ப� வாணலிய�/ வ�:� மி$சிய�/ 
ெபா�$க��.  
(அ/ல� பாசிப2�ைப அைர மண� ேநர� ஊறைவ:� ந7ைர வ�:� ஒ2 dry 

towelஇ/ ஆற வ��� மி$சிய�/ ெபா�:தா/ ந�� ெபா�?�) 
இ:�ட� அைர க� ந�� ெபா�:த ெவ/ல:ைத?� ைககளா/ ேச3:�� ப�ைச � 
ெகாKச� ெந*ய�/ " தி;�ப2��கைள வ�:�� ேபா�� உ26ைட ப��$க��.  
ெச*வ�� ,லப�. அதிக ெந* ேதைவ�படா�. ெவ/ல� ேச3�பதா/ weight ேபா�� 
எ�ற பய"மி/ைல. 

அ6\� >Tதி ல	� 

 

உ>:த� ப2�ைப இ�லி$� அைர�ப� ேபால ஊற ைவ:� ந73 அதிக� 
ேச3$காம/ (ந72$� பதி/ ஐC cubes ேச3:�) அைர$க��. இ த மா� வ�#� ஒ2 
க� எ�றா/ ஒ2 க� ைமதா�� இர6� tablespoon அ;சி மா�� ேச3:� இர6� 
மண� ேநர� �ள-$கவ�ட��.  
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இர6� மண� ேநர� ஆன�� இ த மாவ�/ ஒ2 pinch உ�� ேபா�� ேதாைச மா� 
பத:�$� கைர:�$ெகா6� ஒ2 spoon கா* த Rடான எ6ெண* வ��� கல$கி 
N தி கர6�ய�/ N திகளாக சலி$க��. 
பா3$க ஜLவ;சி ேபால ":� ":தாக அ54; N திக1 க6ைண�பறி$��. 
ெகாKச� ெவ/ல:ைத பா� ( ெக��பா�) கா*Bசி N திகைள ேபா�� உ26ைட 
ப��$க��.  
 

ஒ2 சிறிய ட�ள3 உ> � மாவ��� இ2ப� lemonsize ல�� கிைட$��. 
ெகாKச� எ6ெண* அதிக� இ#�ப� ேபால இ2 தா8� ஜா5கி; வாசைன?ட� 
,லபமாக ெச*ய$4�ய�. 
உ26ைட ப��$க வராவ��டா8� சி$கி ேபால ஒ2 அ8மின-ய� foilஇ/ ெகா�� 
slice ேபாடலா�. 
 

அ�:த "ைற வ 7��/ இ�லி மா� அைர$�� ேபா� ஒ2 சி�ன க� மா� எ�:� 
ெச*� பா25க1. 

கார	 ேத6கா. ேக�  

 

ஒ2 க� கார� �2வ8ட� ஒ2 க� ேத5கா* �2வ/, ஒ2 க� பா/ வ��� 
மி$சிய�/ அைர$க��. ந�� அைரப�ட�ட� ஒ2 க� கடைல மா�� ேச3:� 
ஒ2 ,�� ,�றி எ�$க��. 

 

இ த வ�#தி/ 3 க� ச3$கைர ேச3:� அ� கனமான வாணலிய�/ கிளற��. இ த 
Cவ 7��$� 1 1/2 க� ெந* ேதைவ�ப��. பாதி ெந*ைய "தலிேலேய கல � ப�ற� 
கலைவ ,26� வர ஆர�ப�:த�� மJதி ெந*?� ேச3:� ஓர5க1 ஒ�டாம/ 
வ த�� ெந* தடவ�ய த��/ ெகா�� வ�/ைலக1 ேபாட��. 

 

பா3$க ேலசாக சிவ��� ேத5கா* ப3ப� & ைமR3பா� ,ைவ?ட� இ2$�� இ த 
Cவ 7�. 
 


