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Contributor: SMMADHUMATHI 

Tomato Biriyani 

Ingredients 

• 6 tomato (grind it into fine paste) 

• 3 onions finely chopped 

• 1 onion for making paste along with jeera, somp, lavangam and pattai 

• grind all the items with required amount of green chillies and make fine paste 

• one coconut (take milk out of it) 

• 2 tumblers of rice ( wash the rice and remove the water and keep it aside for 10 

min) 

• required amt of salt 

• 1/2 table spoon of red chilly powder 

 

Making: 

1. Take pressure pan and pour oil sufficiently so that it should spread throughout 

the pan. Also add 2 table spoon of ghee. Now add some somp and then add the 

chopped onions. fry it nicely. now add the onion paste and fry it. Add tomato 

paste, coconut milk, salt, chilly powder and let it boil for 3 to 5 mins and then add 

the soaked rice into it (see that the water should not be more while rice is added 

dont add water to it. It should be boiled only with coconut milk). then close the lid 

of the pan and allow for three whistles. Open and garnish with coriander leaves. 

2. Your tomato biriyani is ready 
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Malaysian paratha 

Ingredients: 

• 2 onions 

• 2 carrots 

• 10to 15 beans 

• small piece of cabbage 

• 1 capsicum  

• little tomato sauce  

  

 Prepare roti dough  

Making of the stuff: 

1. Cut all the vegetables into finger size see that no vegetable contains water in it. 

now in a pan add very little oil and fry all the veg with tomato sauce and salt as 

required. now after cooking the veg keep aside let it get cooled for some time. 

Making of paratha: 

1. Take little bit big round and make a big roti by rolling it now add the stuff and 

apply water towards the side of the roti which is along with the stuff. Now fold all 

the four sides you will get the roti as puffs shape which we get in bakery. now 

take the tawa and in that add this stuffed roti and let it get cooked see that it 

should not get burnt use little oil to make the paratha well. If you have oven you 

can use it for making parathas. Your malaysian paratha is ready. 
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Tomato dosa 

Ingredients: 

• 6 tomatos chop nicely 

• 10 to 15 red chillies as required spice if you want more you can add it 

• Ginger small piece 

• pacha arisi 2 tumblers 

• pulungal arisi 3 tumblers 

• Little amount of coconut 

• Curry leaves 

 

Making 

1. Soak both the rice for 4 hrs. In grinder add the soaked rice, chopped tomato, red 

chillies, ginger, coconut and curry leaves. Let it grind well see that less amount of 

water is there because tomato is also a water content so add water if required. 

add salt to it and the dough is ready to make dosas 

2. Prepare dosa and have it ( you can make dosa immediately after grinding also) 

3. You can store the remaining dough in fridge also.  
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ெவ�ைதய கீைர ேதாைச 

ேதைவயான ெபா/ க) 

• ெவ�ைதய கீைர இர� அ�ல� ��� க�க�  

• ���க� அ�சி இர� ட�ள   

• ப"ச�சி இர� ட�ள   

• உ$�� ஒ& ட�ள   

• ெவ�ைதய� சிறிதள(  

 

ெச�Eைற: 
1. இர� அ�சி, உ$�� ம*�� ெவ�ைதய+ைத ஒ�றாக கல�� 

உறைவ-க(�. (for 4 hours)  

2. கீைரைய ந�-கி-ெகா�ள(�,ந�-கிய கீைரைய உறைவ+த கலைவ1ட� 
ேச +� grinder அ�ல� மி"ய3� ேபா� அைர+� எ+தா� மா( ெர5. 
ந6�க� அேபா�ேத அைத பய� ப+தலா�. 

3. 7டாக(� கி�"ப3யக(� ேதாைச ெர5... இ� கச-8� என பய:பட 
ேவ�டா� ெரா�ப(� taste ஆக இ&-8� இத<ட� எ�த வைகயான 
ச�5ன=1� பய� ப+தலா�  
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வாழ�கா� ப��தா� எ�ன ெச�யலா� 

ேதைவயான ெபா/ க) 

• ெவ�காய� இர�  

• த-காள= இர�  

• ப"ைச மிளகா> ேதைவேக*ப  

• �ள= உறைவ+த�  

 

ெச�Eைற 

1. ப�+த வாழ-கா>ைய cookeril இர� wistel வ3� ேவகைவ-க(�. ெதாைல 
உ�-க @டா� அ:ப5ேய cookerஇ� ைவ-க(�. wistel ேபான(ட� அைத 
எ+� ெதாைல உ�+� ந�றாக மசி-க(�. 

2. வானலிய3� சிறிதள( எ�ெண> ேச +� அதி� க8, க ப&:�, உ ப&:�, 

ந�-கிய ெவ�காய�, ப"ைச மிளகா>, த-காள= ேச +� ந�றாக வத-க(�. 
ப3ற8 மசி+த வாழ-கா>ைய ேச +� உ:�, சா�பா  அ�ல� ரச ெபா5 
ேச +� �ள= த�ண6  வ3� ந�றாக வத-க(�. 

3. வாழ-கா> ெரசி:ப3 ெர5. 
4. இைத B� அ�ல� ச:பா+தி1ட� ேச +� சாப3டலா� Cைவ மிக(� 

ந�றாக இ&-8�  
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ெதா�ட�கா� �ைவய� 

ேதைவயான ெபா/ க):  

• ப�+த ெதா�ட-கா> ஆ� அ�ல� ஏ�  

• த-காள= இர�  

• ப"ைச மிளகா> ேதைவேக*ப  

• உ:� ேதைவேக*ப 

 

ெச�Eைற: 
1. வானலிய3� சிறிதள( எ�ெண> ேச +� அதி� த-காள= ம*�� 

ெதா�ட-கா> ேச +� வத-க(� ந�றாக வத�கிய ப3ற8 சிறி� ேநர� ஆற 
வ3ட(� ப3ற8 ப"ைச மிளகா>, மிளகள( �ள= ம*�� உ:� ேச +� 
அைர-க(�. இேதா உ�க� ெதா�ைடகா> �ைவய� ெர5. சாத+�ட� 
கல�� சாப3�டா� Cைவ மிக(� &சி. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.penmai.com  7 

 

SMMADHUMATHI’s @ Madhumathi’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen 
www.Penmai.com 

 

தா� த��கா 

ேதைவயான ெபா/ க):  

• � ப&:� - ஒ& க:  

• மFச� G�  

• மிளகா> G�  

• தன=யா G�  

• ெவ�காய� இர� ெபா5யாக ந�-கிய�  

• த-காள= இர� ெபா5யாக ந�-கிய�  

• சீரக� சிறிதள( 

• க8  

• மிளகா> வ�*ற� இர�  

• உ:� ேதைவேக*ப  

• ெகா+தம�லி தைழ  

 

ெச�Eைற: 
1. �தலி� ப&:ைப ந�றாக ேவக ைவ+� ெகா�ள(�. வானலிய3� சிறிதள( 

எ�ெண> ேச +� அதி� ந�-கிய ெவ�காய�, த-காள= , மFச� G�, 

மிளகா> G�, உ:� ம*�� தன=யா G� ேச +� வத-க(� இேபா�� ேவக 
ைவ+த ப&:ைப அதி� ேச +� ஒ& ெகாதி வ�த(ட� இற-க(�. அ+� 
வானலிய3� சிறிதள( எ�ெண> ம*�� ெந> ேச +� அதி� க8, சிறக�, 

ம*�� மிளகா> வ*ற� ேச +� தாள=+� அைத அ�த கலைவய3� 
ஊ*ற(�. ப3ற8 சிறிதள( ெகா+தம�லி தைழ ேச -க(�... இேதா உ�க� 
தா� த-கா ெர5. 

2. இைத எ�த வைகயான சாத+irku ேவ�மானாI� ைச 5J ஆக பய� 
ப+தலா�. 
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��ேபா� இ லி ெச�ய 

ேதைவயான ெபா/ க):  

• இ�லி அ�சி - நா�8 ட�ள   

• �� உ$�� - அேத ட�ள aal ஒ& ட�ள   

• ெவ�ைதய� - நா�8 ேடப3� KB�  

 

ெச�Eைற: 
1. இ�லி அ�சிைய தன=யாக ஊறைவ-க(� , ெவ�ைதய� ம*�� உ$�ைத 

ேச +� தன=யாக ஊறைவ-க(�. 
2. நா�8 மண3 ேநர� ந�றாக ஊறைவ-க(�  

3. இேபா�� �தலி� உ$�ைத தன=யாக அ�� எ�-ெகாள(�. ப3ற8 
அ�சிைய அைர+� அைத அைர+த உ$��ட� ந�றாக கல-க(�. இ�த 
கலைவைய இர� அ�ல� L�� மண3 ேநர� ெவள=ய3� ைவ+� ப3ற8 
fridge இ� ைவ-க(� அெபா�� தா� இ�லி �K எ�� உ:பலாக வ&�.  

4. ப3� 8றி:�: அ�சி எ-8� ��னா� ேதைவேக*ப உ:ைப அத<ட� 
ேச +� ஒ& தர� அைர+� ெகா�ள(�. (க� உ:� ேச +தா� ந�றாக 
இ&-8�).  
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இ லி ெபா" 

ேதைவயான ெபா/ க):  

• கலடைல ப&:�  

• உ$+த� ப&:�  

• பய�  

• ேசாயா  

• நா�8 அ�ல� ஐ�� பாதா�  

• �வர� ப&:� 

• எ�$ (white) சிறிதள(  

• ேகா�ைம ரைவ  

• மிளகா> வ�*ற� ேதைவயான அள(  

• ெப&�காய� சிறிதள(  

• ேவ  கடைல  

• ெபா�-கடைல  

• மPதி எ�லா� அைர க: அள( எ+� ெகா�ள(�  

 

ெச�Eைற: 
1. ேமேல 8றி:ப3�ட எ�லா itemகைள1� ெர� KB� எ�ெண> வ3� 

ந�றாக வ�+�ெகா�ள(�. ப3ற8 அைத ந�றாக ஆற வ3� மி"ய3� 
ேச +� இத<ட� ேதைவயான அள( உ:� ம*�� அைர KB� ச -கைர 
கல�� அைர-க(�. 

2. இேதா உ�க� இ�லி ெபா5 ெர5. 
3. இதி� எ�லா ப&:� வைகக8$� ேச +� உ�ள+தா� உட��-8 மிக(� 

ச+��ளதாக இற-8�. 
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ேகா�ைம ரைவ ெபா$க� 

ேதைவயான ெபா/ க):  

• ேகா�ைம ரைவ ஒ& க:  

• சீரக� சிறிதள( 

• க&ேவ:ப3ைல  

• உ:� ேதைவேக*ப  

• ப"ைச மிளகா>  

• பாசி ப&:�  

 

ெச�Eைற: 
1. �தலி� ெவ�� வானலிய3� ேகா�ைம ரைவைய ந�றாக 

வ�+�-ெகா�ள(�. ப3ற8 ஒ& க: ேகா.ரைவ-8 ெர� க: த�ண6  
வ3� உ:� ேச +� ேவக ைவ+�-ெகா�ள(�. இதன=ைடேய cookerஇ� பாசி 
ப&:ைப ேவக ைவ+� ெகா�ள(�. இேபா�� வானலிய3� சிறிதள( 
எ�ெண> ம*�� ெந> ேச +� அதி� சீரக�, ப"ைச மிளகா>, 

க&ேவ:ப3ைல ேச +�, ந�றாக வ�+� ேவக ைவ+த�ட� ேச +� ந�றாக 
கிளற(�. அத<ட� ேவக ைவ+த பாசி ப&:ைப1� ேச +�-ெகா� 
ந�றாக கிளற(�. 

2. இேதா உ�க� ேகா.ரைவ ெபா�க� ெர5. இத*-8 எ�த வ3தமா ச�5ன=1� 
பய�ப+தலா�. 
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இன%�பான மா$கா ஊ'கா� 

ேதைவயான ெபா/ க):  

• ெப�ய மா�கா> - இர� (சிறிதள( இன=:பாக இ&-கேவ��) 
• எ�ெண> - நா�8 ேடப3� KB�  

• க8 - அைர KB� 

• ெவ�ைதய� - கா� KB� 

• க8 ெபா5 - ஒ& KB�  

• மிளகா> ெபா5 - ஒ& KB�  

• ெவ�ல� - ஒ& ைக�5 அள(  

• ெப&�காய ப(ட  - ஒ& சி�5ைக  

• உ:� ேதைவேக*ப  

• மFச� G� - இர� சி�5ைக  

 

ெச�Eைற 

1. மா�காைய வ3�ைல வ3�ைலயாக ந�-கி-ெகா�ள(�. வானலிய3� 
எ�ைணைய வ3� க8 ம*�� ெவ�ைதய+ைத தாள=+� அத<ட� 
மா�காைய ேச +� ந�றாக வத-க(�. அ� ெவ�த(ட� மFச� ெபா51�, 

உ:�� ேச -க(�. இர� நிமிட�க� ந�றாக கிளறிவ3� மிளகா> Gைள 
அத<ட� ேச -க(�. மP�� இர� நிமிட�க� கிளறிவ3� 
ெவ�ல+ைத ெபா5 ெச>� அத<ட� ேச -க(�. இ:ெபா� அ�த 
வாணலிைய L5 இர� நிமிட�க� அ:ப5ேய சி�ம  இ� ைவ-க(�. 
இெபா�� அத<ட� க8 ெபா5ைய ேச +� ந�றாக கிளறி ஒ&நிமிட� 
கழி+� அைத இற-க(�. 

2. இேதா உ�க� இன=:� மா�கா> ஊ�கா> ெர5.  

3. இ� சாK ேபா� இன=:�� கர�� கல�� இ&-8� 8ழ�ைதக� மிக(� 
வ3&�ப3 சா:ப3வா க�. இைத இ�லி, B�, ேதாைச அ�ல� ச:பா+தி1ட� 
ேச +� சாப3�டா� Cைவ மிக(� ந�றாக இ&-8�. 
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இ�(ட�  இ லி 
ேதைவயான ெபா/ க):  

• ேகா�ைம ரைவ - இர� க:  

• ஓ�K - ஒ& க:  

• தய3  - ஒ& க:  

• சைமய� ேசாடா - ஒ& சி�5ைக  

• உ:� ேதைவேக*ப  

• க8  

• க ப&:� 

• உ ப&:� 

• சீரக�  

• த-காள= இர� 

• ெவ�காய� இர�  

• கார� ஒ��  

• உ&ைள கிழ�8 ஒ��  

(ேம* @றிய கா>கறிகைள ெபா5 ெபா5யாக ந�-கி-ெகா�ள(� ) 
 

ெச�Eைற: 
1. வானலிய3� ஓ�ைஸ ந�றாக வ�+� மி"ய3� ெபா5-க(�. ஒ& 

பாதர+தி� ேகா�ைம ரைவ, ெபா5யா-கிய ஓ�K, தய3 , சைமய� ேசாடா 
ம*�� உ:� ேச +� க:பா� கா� க: த�ண6  ேச +� கல-க(�. 
இெபா�� வானலிய3� சிறிதள( எ�ெண> வ3� அதி� க8, க ப&:�, உ 
ப&:�, சீரக� ம*�� ந�-கிய கா>கறிகைள அத<ட� ேச +� சிறிதள( 
உ:� ேச +� இர� நிமிட� வத-க(�. (கா>க� ேவகவ3�ைல எ�றா� 
பரவாய3�ைல இ�லி ைவ-8� ெபா�� ேவ�5� ெவ��வ3�) ப3ற8 இ�த 
கலைவைய பாதர+தி� இ&-8� கலைவ1ட� கல�� ஐ�� நிமிட� L5 
ைவ-க(�.ஐ�� நிமிட�க� கழி+� அ�த மாைவ எ+� இ5லி ெச>யலா�. 

2. இேதா உ�க� இ�Kட�� இ�லி தயா . யாராவ� வ3&�தின க� திS  
எ�� வ�தா� இைத ெச>� அச+��க�. Cைவ மிக(� 7:பராக இ&-8�.  
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SMMADHUMATHI’s @ Madhumathi’s Recipes 
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www.Penmai.com 

 

ெவ)ள+�கா� ேத$கா� ச ன% 

ேதைவயான ெபா/ க):  

• ெவ�ள�-கா> ஒ��  

• ேத�கா> ஒ& L5  

• ப"ைச மிளகா>  

• ெபா�கடைல சிறிதள( 

• உ:� ேதைவேக*ப  

 

ெச�Eைற: 
1. ெவ�ள�காைய ேதா� சீவ3 ந�-கி-ெகா�ள(�. ேத�காைய �&வ3 

அத<ட� ெவ�ள�-கா>, ப"ைச மிளகா>, ெபா�கடைல ம*�� உ:� 
ேச +� அைர+� எ+த� Cைவயான ெவ�ள�-கா> ச�ன= ெர5.  
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www.Penmai.com 

 

வ�த,ழ�- 

ேதைவயான ெபா/ க):  

• �ள= ஊறைவ+த� 

• க8 

• எ�ெண> நா�8 அ�ல� ஐ�� KB� (இத*8 ெகாFச� எ�ெண> 
@தலாக இ&�தாI� பரவாய3�ைல)  

• க+த�, ெவ�ைட, �&�ைக, ேச:ப�கிழ�8, ெசௗெசௗ (இதி� எ�த கா> 
ேவ�மாI� ேச -கலா�) 

• ெவ�காய� (optional) 

• சா�பா  ெபா5 ேதைவேக*ப (maximum இர� KB� வைர பய� 
ப+தலா�)  

• உ:� ேதைவேக*ப  

 

ெச�Eைற: 
1. வானலிய3� எ�ைணைய வ3� அதி� க8 தள=+� க&ேவ:ப3�ைல, 

ேமேல 8றிப3�ள எதாவ� ஒ& கா> ேச +� ந�றாக வத-கி ெகா�ள(� 
இ+�ட� சா�பா  ெபா5, உ:� ேச +� வத-கி ெகா�$�க�. ந6�க� 
ெசௗெசௗ அ�ல� �&�ைக பய�ப+தினா� �தலிேலேய அைத ேவக 
ைவ�-ெகாள(�. இ�த வதகலி� �ள= த�ண6� வ3� ெகாதி-க வ3ட(� 
அ� ந�றாக வ*றி வ�த(ட� இற-கி வ3�க�.  

2. இேதா உ�க� வ+த-8ழ�� ெர5.  

3. சாத� சா:ப3� ெபா�� ெகாFச� ந�ெல�ெண>1ட� கல�� 
சா:ப3�டா� Cைவ மிக(� ந�றாக இ&-8�. 
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மிள, ,ழ�- 

ேதைவயான ெபா/ க):  

• க&ேவ:ப3ைல - இர� க:  

• உ ப&:� - ஒ& ைக �5 அள(  

• மிள8 - நா�8 KB�  

• மிளகா> வ*ற� - ஒ�� (spice அதிக� ேவ�� எ�பவ க� இைத 
ேச +�-ெகா�ளலா�) 

• சீரக� - அைர KB�  

• �ள= த�ண6  - அைர க:  

• உ:� ேதைவேக*ப  

 

ெச�Eைற: 
1. மிள8, சீரக�, உ ப&:� இைவ அைன+ைத1� ந�றாக வ&+�ெகா�ள(�. 

இதைன க&ேவ:ப3ைல1ட� ேச +� ைமய அைர+�-ெகா�ள(�. அைர+த 
வ3�ைத வானலிய3� சிறிதள( எ�ெண> ேச +� க8 தாள=+� 
அத<ட� ேச +� �ள= த�ண6  வ3�, உ:� ேச +� ந�றாக ெகாதி-க 
வ3ட(�. சிறி� ேநர+தி� எ�ெண> வனலிய3� ஓர+திலி&�� ேமேல 
வ&�. இ� தன ந6�க� இற-க ேவ�5ய பத�. 

2. இேதா உ�க� மிள8 8ழ�� தயா . 
3. இைத சாத+�ட� ேச +� சா:ப3�டா� Cைவ மிக(� &சி.  
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உ/ைள�கிழ$, ,/மா 

ேதைவயான ெபா/ க):  

• உ&ைள - ஐ��  

• ெவ�காய� - இர�  

• ப"ைச மிளகா> - நா�8  

• கடைல மா( - ஒ& ைக �5 

• க8  

• சீரக�  

• க.ப&:� 

• உ.ப&:�  

• க&ேவ:ப3ைல 

 

ெச�Eைற: 
1. உ&ைளைய ேவகைவ-க(�. ெவ�காய+ைத ந6ளமாக ந�-கி-ெகா�ள(�. 

இேபா�� வானலிய3� சிறிதள( எ�ெண> ேச +� அதி க8 கடைல 
ப&:�, உ$+த� ப&:�, சீரக�, ப"ைச மிளகா> ம*�� ெவ�காய� ேச +� 
ந�றாக வத-க(� ப3ற8 சிறிதள( த�ண6  ேச +� அைத ெகாதி-க 
வ3ட(�. இ+�ட� உ:� ேச +�, ேவக ைவ+த உ&ைளைய1� ேச +� 
ந�றாக ெகாதி வ�த(ட� கடைல மாைவ த�ண6�� கைர+� அ+�ட� 
ேச -க(�. இேபா�� இ�த கலைவ ெக�5யா8�. அ:ப5 ஆனா உடேனேய 
அைத இற-கி ைவ+� அதி� சிறிதள( கறிேவ:ப3ைல ேச -க(� Cைவயான 
8&மா தயா .  
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ேகா�ைம ரைவ ேதாைச 

ேதைவயான ெபா/ க):  

• ேகா�ைம ரைவ - இர� க:  

• அவ� - ஒ& ைக�5 அள(  

• ெபா5+த ஓ�K - கா� க:  

• க8  

• க.ப&:�  

• உ.ப&:�  

• சீரக�  

• ெவ�காய� - ஒ��  

• த-காள= - ஒ��  

• உ:� ேதைவேக*ப  

• ப"ைசமிளகா> - இர�  

• தய3  - ஒ& க:  

 

ெச�Eைற: 
1. ெவ�காய+ைத1� த-காள=ைய1� ேபாதிய ந�-கி ெகா�ள(�. 

இதன=ைடேய அவைல சிறி� ேநர� ஊறைவ-க(�. இேபா�� ஒ& 
பாதர+தி� ேகா�ைம ரைவ, ஊறைவ+த அவ�,ெபா5+த ஓ�K, தய3  ம*�� 
உ:� ேச +� சிறிதள( ந6  வ3� ந�றாக கிளற(�. வானலிய3� சிறிதள( 
எ�ெண> வ3� அதி� க8, க ப&:�, உ ப&:�, சீரக�, 

ப"ைசமிளகா>,ெவ�காய�, த-காள= ம*�� சிறிதள( உ:� ேச +� ந�றாக 
வத-க(�. இ�த கலைவைய ஏ*கனேவ உ�ள கலைவ1ட� ேச +� கல�� 
ெகா�$�க�. இேபா�� ேதாைச க�லி� இைத ஊ*றி ெம�வாக spread 

ெச>ய(�. அத<ட� சிறிதள( எ�ெண> ேச க(�.  

2. ப3� 8றி:�: இ�த ேதாைச ெகாFச� த5மனாக தா� வ&�. இைத ந6�க� 
மிதமான 7�5� தா� ேவக ைவ-க ேவ��. ெகாFச� 7 ஏறினாI� 
ேதாைச க&கிவ3�. அதனா� கவனமாக இ&�க�. ேதாைசைய தி&:ப3 
ேபா� வ3� ம�ப51� சிறிதள( எ�ெண> ேச -க(�.  

3. இேதா உ�க� இ�Kட�� ேதாைச ெர5. இத*-8 இன=:� மா�கா> 
ஊ�கா>, ெவ�ள�-கா> ச�ன=, ேத�கா> ச�ன= இ:ப5 எ� 
ேவ�மானாI� பய� ப+தலா�.  
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ப0 1  ஹ�வா 

ேதைவயான ெபா/ க): 
• பU�V� - ெப�ய ைசK நா�8  

• ச -கைர - ��� க:  

• ��தி�  

• திரா�ைச  

• ஏல-கா> ெபா5  

• ெந>  

• பா� அைர லி�ட   

 

ெச�Eைற: 
1. பU�V�ைட ேதா� சீவ3 �&வ3 ெகா�$�க�. இேபா�� வானலிய3� ெந> 

ேச +� �வ3ய பU�V�ைட அதி� ேபா� வத-க(�. இ+�ட� பா�, 

ஏல-கா> ெபா5 ம*�� ச -கைர ேச +� ந�றாக ெகாதி-க வ3ட(�. 
பU�V� பாலிேலேய ந�றாக ெவ�� வ3�. சிறி� ேநர+தி*8 ப3ற8 
வானலிய3� ஓர+திலி&�� ெந> ேமேல எ���வைத பா -கலா�. இ� தா� 
ந6�க� இற-கேவ�5ய பத�. இ+�ட� ��தி�, திரா�ைசைய ெந>ய3� 
வ�+� அத<ட� ேச +தா� இேதா உ�க ஹ�வா ெர5.  
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வா$கி பா� (ஆ�திரா (ெபஷ�) 

ேதைவயான ெபா/ க):  

• க+தி�-கா> - கா� கிேலா (ைவெல� நிற�) 
• ெவ�காய� - இர�  

• ேசா�� - சிறிதள(  

• ப�ைட  

• லவ�க�  

• உ&ைள - ஒ��  

• ப"ைச மிளகா> - நா�8  

• வா�கி பா+ மசாலா ெபா5 (MTR brand கைடய3� கிைட-8�) 
• உ:� ேதைவேக*ப  

 

ெச�Eைற: 
1. அ�சிைய ந�� கைள�� அ�த ந6ைர வ5+� சிறி� ேநர� அ:ப5ேய 

ைவ-க(� (இ:ப5 ெச>தா� சாத� உதி  உதிரக வ&�). ெவ�காய�, க+தி�, 

உ&ைள இைவ அைன+ைத1� ெபா5யாக ந�-கி-ெகா�ள(�. ப3ரஷ  
panஇ� நா�8 KB� எ�ெண> ம*�� ெந> ேச +� இத<ட� ேசா��, 

ப�ைட, லவ�க�, ப"ைச மிளகா> ேச +� ந�றாக வத-கி-ெகா�ள(�. 
இத<ட� ந�-கிய ெவ�காய� க+தி�, உ&ைள ஆகியவ*ைற ேச +� 
வத-க(�. இ+�ட� ஊறைவ+த அ�சிைய ேச +�, அ�சி ��8� 
அளவ3*8 ந6  உ*றி panஐ  

2. L5 L�� whistle வ3ட(�.  

3. இேதா உ�க� வ�கி பா+ ெர5. இைத தய3  ப"ச51ட� ேச +� சாப3�டா� 
Cைவ மிக(� &சி. 
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அ+சி உ�-மா 

ேதைவயான ெபா/ க):  

• அ�சி - இர� க:  

• மிள8 - சிறிதள(  

• சீரக� - சிறிதள(  

• �வர� ப&:� - நா�8 S KB�  

• மிளகா> வ�*ற� - நா�8  

• க&ேவ:ப3ைல  

• க8 

• க. ப&:�  

• உ ப&:�  

• உ:� ேதைவேக*ப  

• எ�ெண>  

• த�ண6  - நா�8 க:  

 

ெச�Eைற: 
1. அ�சிைய இர� ெசா� எ�ெண> வ3� ப3சறி ைவ+�-ெகா�ள(�. 

ப+� நிமிட�க� கழி+� அ�சி1ட� ப&:�, மிள8, சீரக� ேச +� mixiஇ� 
ரைவ ேபா� உைட+� ெகா�ள(�. இேபா�� கடாய3� நா�8 ேத-கர�5 
எ�ெண> ேச +� க8, மிளகா>, உ ப&:�, க ப&:� தாள=+� நா�8 க: 
ந6  ேச +� உ:� ேச +� ந�றாக ெகாதி-க வ3ட(�. இ+�ட� அைர+� 
ைவ+த அ�சிைய ேச +�-ெகா�ள(�. இேபா�� இ�த கலைவைய ஒ& 
ப+திர+தி� ைவ+� cookerஇ� இர� whistle வ3ட(�. அைத இற-கிய(ட� 
ஒ& KB� ேத�கா> எ�ைண1ட� ெர� KB� ேத�கா> �&வ� 
ேலசாக வ�+� ேச +தா� Cைவயான உ:�மா ெர5. 
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ப0( -லா6 

ேதைவயான ெபா/ க):  

• ப"ைச ப�டாண3 - இரY� கிரா�  

• ெவ�காய� - இர�  

• ப"ைசமிளகா> - நா�8 அ�ல� ஐ��  

• இFசி B� வ3�� - சிறிதள( 

• எ�ெண> - நா�8 KB�  

• ெந> - இர� KB�  

• ேசா�� - சிறிதள(  

• அ�சி  

 

ெச�Eைற: 
1. அ�சிைய கைள�� ந6ைர வ5க�5 ப+� நிமிட�க� அ:ப5ேய ைவ-க(�. 

ெவ�காய+ைத ெபா5யாக ந�-கி-ெகா�ள(�. இேபா�� ப3ரஷ  panஇ� 
எ�ெண>, ெந> ேச +� அ+�ட� ேசா��, ப"ைசமிளகா>, ெவ�காய� 
ம*�� இFசி B� வ3�� ேச +� ந�றாக வத-கி-ெகா�ள(�. இதி� 
ப�டாண3ைய ேச +� உ:� ம*�� அ�சி ேபா� அ�சி ��8� அள(-8 
த�ண6  வ3ட(�. இேபா�� panஐ L5 L�� whistle வ3� இற-க(�. 

2. இேதா உ�க� Cைவயான பUK �லாZ ெர5.  
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ஜ8ரா ைர( 

ேதைவயான ெபா/ க):  

• ஜ6ரக� - L�� KB�  

• ேசா�� - ஒ& KB�  

• ெவ�காய� - நா�8  

• ப"ைசமிளகா> - நா�8  

• அ�சி  

• உ:� ேதைவேக*ப  

 

ெச�Eைற: 
1. அ�சிைய கைள�� ந6ைர வ5க�5 ப+� நிமிட�க� அ:ப5ேய ைவ-க(�. 

ெவ�காய+ைத ெபா5யாக ந�-கி-ெகா�ள(�. இேபா�� ப3ரஷ  panஇ� 
எ�ெண>, ெந> ேச +� அ+�ட� சீரக�, ேசா��, ப"ைசமிளகா> ம*�� 
ெவ�காய� ேச +� ந�றாக வத-கி-ெகா�ள(�. இ+�ட� அ�சி1� உ:�� 
ேச +� அ�சி ��8� அள(-8 த�ண6  வ3� L�� whistle வ3ட(�.  

2. இேதா உ�க� ஜ6ரா ைரK ெர5. இ+�ட� எ�த வைகயான 8ழ�ைப1� 
ேச +� சாப3டலா�. Cைவ ந�றாக இ&-8�.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.penmai.com  23 

 

SMMADHUMATHI’s @ Madhumathi’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen 
www.Penmai.com 

 

 

 

பஹாரா ைப$க� ஆ�திர (ெபஷ� 

ேதைவயான ெபா/ க):  

• க+தி�-கா> - அைர கிேலா  

• ெவ�காய� - ஐ��  

• த-காள= - ஐ��  

• ப"ைசமிளகா> - ஏ� அ�ல� எ�  

• மிள8 - L�� அ�ல� நா�8  

• கிரா�� - இர�  

• கசகசா - சிறிதள(  

• பாதா� - நா�8  

• ��தி� - நா�8  

• மFச� ெபா5 - ஒ& KB�  

• கார ெபா5 - ஒ& KB�  

• தன=யா ெபா5 - ஒ& KB�  

• உ:� ேதைவேக*ப  

 

ெச�Eைற: 
1. க+தி�காைய கா�� ந6-கி நா�காக ந�-கி-ெகா�ள(�. க+தி�-கா> 

ெமா+தமாக இ&-கேவ�� தன=யாக வர@டா� அதனா� ந�-8� 
ெபா�� கவன� ேதைவ. இேபா�� கடாய3� சிறிதள( எ�ெண> வ3� 
க+தி�-கா>ைய தவ3ர மித��ள அைன+ைத1� ப+� அ�ல� பதிைன�� 
நிமிட�க� ந�றாக வத-க(�. இைத ந�றாக ஆறவ3ட(�. ப3ற8 இைத 
அைர+� ைவ+�-ெகா�ள(�. இேபா�� கடாய3� சிறிதள( எ�ெண> 
ேச +� மFச� ெபா5, கார ெபா5, தன=யா ெபா5 ேச +� இ+�ட� 
க+தி�காைய ேச +� ந�றாக L5 ேபா� வத-க(�. இ+�ட� அைர+� 
ைவ+த வ3�� ம*�� உ:� ேச +� ப+� நிமிட�க� ந�றாக வத-க(�. 

2. இேதா உ�க� ைப�க� ெர5.  
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காரா ��தி 
 

ேதைவயான ெபா/ க):  

• தரமான கடைல மா( - ஒ& க:  

• அ�சி மா( - ஒ& ேடப3� KB�  

• சைமய� ேசாடா - ஒ& சி�5ைக  

• மFச� G� - ஒ& சி�5ைக  

• கார ெபா5 - ஒ& KB�  

• உ:� - கா� S KB�  

• ெந> - ஒ& KB�  

 

இைவ அைன+ைத1� ேதாைச மா( பத+�-8 கைர+�-ெகா�ள(�. எ�ெண> 
ந�றாக C�ட(ட� இ�த மாைவ கார B�தி கர�5ய3� எ�ைண-8 ேநராக 
ப35+� ஒ& ேத> ேத>+� வ3ட(�. அதி� மாைவ ெசா�ட வ3ட-@டா� கவன� 
ேதைவ. இ:ப5 ெச>தா� B�தி �+� �+தாக வ&�. ஆரFC வ�ண� 
வ�த(ட� எ+� வ3ட(�.  
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ஓம�-" 

ேதைவயான ெபா/ க):  

• தரமான கடைல மா( - ஒ& க:  

• அ�சி மா( - ஒ& S KB�  

• மFச� G� - ஒ& சி�5ைக  

• ஓம+த�ண6  - ஒ& S KB�  

• உ:� - கா� S KB�  

 

இைத ெகாFச� ெக�5யாக ப3ைச��-ெகா�ள(�. இைத ஓம:�5 அ"சி� ேபா� 
எ�ைணய3� �ழி�� எ+�-ெகா�ள(�.  

நில-கடைல, ெபா�-கடைல, அ(� இ� L�ைற1� எ�ைணய3� ெபாறி+�, 

எ�ெண> வ5�த(ட� கல�� ெகா�ள(�. க&ேவ:ப3ைல ம*�� மிளகாைய 
எ�ைணய3� ெபா�+� இ+�ட� ஒ& KB� ச-கைர, ஒ& சி�5ைக உ:� ம*�� 
சிறிதள( ெப&�காய� ேச +� மி-Kய3� ெபா5+� ைவ+�-ெகா�ள(�.  

 

Mixture கல�,� Eைற  

இேபா�� ஓம:�5ைய உ�+� ைவ+�-ெகா�ள(�. ஒ& ப�8 B�தி ஒ&, ப�8 
ஓம:�5, வ�+த கலைவ சிறிதள( ம*�� ெபா5 சிறிதள( ேச +� 8I-கி 
ெகா�ள(�. இேதேபா� மPத� உ�ளைத கல��-ெகா�ள(�.  

இேதா உ�க� mixture ெர5. ெச>� பா +� எ:ப5 இ&-8< ெசா�I�க கா.  
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ெகா�ட�கடைல சாத� 

ேதைவயான ெபா/ க):  

• ெகா�ட-கடைல - கா� கிேலா (�த� நா� இரேவ 
ஊறைவ+�-ெகா�ள(�). 

• உ&ைளகிழ�8 - இர�  

• ெவ�காய� - இர�  

• த-காள= - ஒ��  

• MTR �லாZ மசாலா - இர� ேடப3� KB� (கைடகள=� கிைட-8�) 
• உ:� ேதைவேக*ப  

• ப"ைசமிளகா> - இர�  

• ேசா�� - ஒ& S KB�  

• எ�ெண> - நா�8 S KB�  

• ெந> - ஒ& S KB�  

 

ெச�Eைற: 
1. அ�சிைய கைள�� ந6ைர வ5+� ப+� நிமிட�க� அ:ப5ேய ைவ-க(�. 

இேபா�� ெவ�காய� ம*�� த-காள=ைய ெபா5யாக ந�-கி ெகா�ள(�. 
உ&ைளைய cube ைசKஇ� ந�-கி-ெகா�ள(�. அ+� panஇ� எ�ெண> 
ம*�� ெந> ேச +� ேசா��, ப"ைசமிளகா>, ந�-கிய ெவ�காய�, த-காள=, 
ஊறைவ+த ெகா�ட-கடைல ம*�� உ&ைள ேச +�, இ+�ட� உ:�, 

மசாலா ெபா5 ம*�� அ�சிைய ேச +� அ�சி ��8� அள(-8 ந6  வ3� 
L�� whistle வ3ட(�.  

2. இேதா உ�க� ெகா�ட-கடைல சாத� ெர5. இதி� �ரத ச+� மிக(� 
உ�ள� அதனா� எ�லா&-8� மிக(� ந�ல�. ெசFசி பா+�� எ:ப5 
இ&-8< ெசா�I�க friends. எதாவ� 8ைற இ&�தாI� ெசா�லலா�.  
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ம�கா ேசாள� வைட 

ேதைவயான ெபா/ க):  

• ம-காேசாள� - இர� க:  

• ெவ�காய� - இர�  

• மிளகா> வ�*ற� - ேதைவேக*ப  

• உ:� - சிறிதள(  

• ெப&�காய� - ஒ& சி�5ைக  

• இFசி - சிறிதள(  

 

ெச�Eைற: 
1. ம-கேசாள+ைத ேதா� ந6-கி உதி +� ெகா�ள(�. இ+�ட� இFசி, மிளகா> 

வ�*ற�, உ:� ம*�� ெப&�காய� ேச +� ந�றாக மி-Kய3� 
அைர+�-ெகா�ள(�. ெவ�காய+ைத ெபா5யாக ந�-கி அைர+த 
கலைவய3� கல-க(�. இேபா�� கடாய3� எ�ெண> ைவ+� அ� 
ந�றாக C�ட(ட� இ�த கலைவைய வைடயாக த�5 ெபாறி+� எ-க(�.  
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Corn 

ேதைவயான ெபா/ க):  

• corn - இர�  

• ெவ�காய� - இர�  

• த-காள= - இர�  

• ப"ைசமிளகா> - நா�8  

• தன=யா ெபா5 - ஒ& KB�  

• மFச� ெபா5 - ஒ& KB�  

• மிளகா> ெபா5 - ஒ& KB�  

• க8  

• க. ப&:� 

• உ. ப&:�  

• எ�ெண> - இர� KB�  

• உ:� - ேதைவேக*ப  

 

ெச�Eைற: 
1. corn ஐ ேதா� ந6-கி cooker இ� ைவ+� நா�8 whistle வ3ட(�. இேபா�� 

அைத எ+� உதி +� ெகா�ள(�. ெவ�காய�, த-காள=, ப"ைசமிளகா> 
இைவ அைன+ைத1� ெபா5யாக ந�-கி-ெகா�ள(�. கடாய3� எ�ெண> 
ேச +� அ+�ட� க8, க ப&:�, உப&:�, ந�-கிய ெவ�காய�, த-காள=, 
ப"ைசமிளகா>, தன=யா ெபா5, மFச� ெபா5, கார ெபா5, உ:� எ�லா� 
ேச +� ந�றாக வத-கி-ெகா�ள(� இ+�ட� ேவக ைவ+� உ�+த corn ஐ 
ேச +� ஒ& கிள� கிளறி எ+தா� உ�க� corn ெர5.  

2. இைத ெச>� உ�க� பச�க$-8 8+� அைச��க friends ப35-கா�< 
ெசா�ன 8ழ�ைத�க @ட வ3&�ப3 சா:ப3வா�க.  
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Malaysian popcorn 

ேதைவயான ெபா/ க):  

• ேவக ைவ+த corn - இர�  

• ெவ�ைண - நா�8 ேடப3� KB�  

• கார ெபா5 - ஒ& S KB�  

• உ:� - ேதைவேக*ப  

 

ெச�Eைற: 
1. ேவக ைவ+த corn ஐ உ�+� ஒ& பா+திர+தி� எ+�-ெகா�ள(� இ+�ட� 

ெவ�ைண, கார ெபா5 ம*�� உ:� ேச +� ந�றாக கல-க(�. இேதா 
உ�க� Malaysian popcorn ெர5. இ�தா� ந6�க� சின=மா theater வ�கி சா:ப3� 
ேவக ைவ+த corn. 
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ெவ�ைட�கா� சாத� 

ேதைவயான ெபா/ க):  

• ெவ�ட-கா> - அைர கிேலா  

• ெவ�காய� - L��  

• த-காள= - இர�  

• Mtr �லாZ மசாலா - இர� KB�  

• உ:� ேதைவேக*ப  

• க8  

• ேசா��  

• க. ப&:�  

• உ. ப&:�  

• சீரக�  

• எ�ெண>  

 

ெச�Eைற: 
1. ெவ�ைட-காைய ெபா5யாக ந�-கி-ெகா�ள(�. இேத ேபா� ெவ�காய� 

த-காள= இர�ைட1� ந�-கிெகா�ள(�. கடாய3� நா�8 KB� 
எ�ெண> ேச +� இ+�ட� க8, கடைல ப&:�, உ$+த� ப&:�, சீரக�, 

உ:�, மசாலா ெபா5, ந�-கிய ெவ�காய�, த-காள= ம*�� ெவ�ைட 
ேச +� ெகாழெகாழ:� ந6�8� வைர ந�றாக வத-க(�. இேபா�� இ�த 
கலைவைய சாத+�ட� கல�� எ+� ைவ+தா� ெவ�ைட-கா> சாத� 
ெர5.  

2. இத*-8 sauce, தய3  ப"ச5 அ�ல� ெவ�� தயU  ேச +� சாப3�டா� 
ந�றாக இ&-8�.   
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ஆ: paratha 

ேதைவயான ெபா/ க):  

• உ&ைள கிழ�8 - நா�8 அ�ல� ஐ��  

• ேகா�ைம மா( - நா�8 க:  

• சீரக� - சிறிதள(  

• கார ெபா5 - இர� ேடப3� KB�  

• உ:� ேதைவேக*ப  

• ெப&�காய� - ஒ& சி�5ைக  

• மFச� G� - ஒ& சி�5ைக  

 

ெச�Eைற: 
1. ேகா�ைம மாைவ ச:பா+தி மாவாக ப3ைச�� ெகா�ள(�. இைத ப3ைச1� 

ெபா��. ஒ& KB� கார ெபா5, சிறிதள( சீரக�, ம*�� ெப&�காய+ைத 
ேச +� ப3ைச�� ெகா�ள(�.  

2. உ&ைள கிழ�ைக ேவக ைவ+� ேதாைல உ�+� மசி+� ெகா�ள(�. 
கடாய3� சிறிதள( எ�ெண> ேச +� அதி� மசி+த உ&ைள கிழ�8, 

சிறிதள(� கார ெபா5, உ:� ம*�� மFச� G� ேச +� வத-கி 
ெகா�ள(�. இ�த வத-கைல சிறி� ேநர� ஆற வ3ட(�.  

3. இேபா�� ப3ைச�� ைவ+த ச:பா+தி மாைவ சிறிதள( எ+� க: மாதி� 
ெச>� அதி� சிறிதள( உ&ைளகிழ�ைக ைவ+� உ&�5 ச:பா+தியாக 
இ�-ெகா�ள(�. இைத ேதாைச க�லி� சிறிதள(� எ�ெண> ேச +� 
ேவகவ3� எ+தா� Cைவயான ஆI paratha ெர5. 

4. இத*-8 எ�த வைகயான ப"ச51� ெதா�-ெகா�ளலா�.  
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ைம;< (ெபஷ� ேதாைச 

ேதைவயான ெபா/ க):  

• த-காள= - நா�8  

• மிளகா> ெபா5 - சிறிதள(  

• ெவ�காய� - இர�  

• கார� - ஒ��  

• உ:� - சிறிதள(  

 

ெச�Eைற: 
1. த-காள=ைய ந�-கி அ+�ட� மிளகா> ெபா5, உ:� ேச +� ைமய 

அைர+�--ெகா�ள(�. 
2. கார�ஐ ெபா5யாக �&வ3--ெகா�ள(�, ெவ�காய+ைத ெபா5யாக 

ந�-கி-ெகா�ள(�.  

3. இேபா�� ேதாைச க�லி� ேதாைச ஊ*ற(�. இத� மP� ஒ& KBனா� 
அைர+த த-காள= வ3�ைத ஊ*றிய ேதாைச மP� தடவ(�, இத� மP� 
ெபா5யாக ந�-கிய ெவ�காய�, ம*�� கார�ஐ Gவ3 L5 இ� சி�ம இ� 
ைவ+� ேவகவ3ட(�. இேதா ைம7  Kெபஷ� ேதாச ெர5. இத*-8 
ெதா� ெகா�ள எ�(� ேதைவ படா� அ:ப5ேய ேவ�� எ�றா� தய3  
ெதா�-ெகா�ள(�.  

 

பA� ,றி�-: இைத அைன+ைத1� ப�\� ெபா�� அ:ைப சி�னதாக ைவ+� 
ெச>ய ேவ��.  
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ெலம� = 

ேதைவயான ெபா/ க):  

• �தினா - இர� தைழக�  

• இFசி - சிறிதள(  

• ெலம� - ஒ��  

• S G� - இர� S KB�  

• ச-கைர - ேதைவேக*ப  

 

ெச�Eைற: 
1. ஒ& பா+திர+தி� ஒ& க: த�ண6  வ3� இ+�ட� �தினா, S G�, இFசி, 

ச-கைர, ெலம� ேச +� ந�றாக ெகாதி-கவ3ட(�. இைத இற-கி வ5க�5 
எ+தா� Cைவயான ெலம� S தயா . 
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வ 8 "ேலேய பன 8< ெச�வ� எ�ப" 

 

ேதைவயான ெபா/ க):  

• பா� - ஒ& லி�ட   

• வ3ன=க  அ�ல� ெலம� ஜூK - இர� S KB�  

 

ெச�Eைற: 
1. ஒ& பா+திர+தி� பாைல ஊ*றி ந�றாக ெகாதி-க வ3ட(�. பா� ெகாதி-8� 

ெபா�� ேமேல 8�:ப3�ட அள( ப5 வ3ன=க  அ�ல� ெலம� ஜூK ஐ 
அத<ட� ேச +தா� பா� தி�ய ஆரமி-8�. அைத அ:ப5ேய சிறி� ேநர� 
சி�ம இ� ைவ+� ெகாதி-கவ3ட(�. பாI� த�ண6&� ப3�வைத ந6�க� 
பா -கலா�. இேபா�� அைத இற-கி வ5க��க�. இதனா� ந6�க� 
த�ண6ைர ப3�+� எ+� வ3டலா�. ேகாவா ேபால இ&-8� ெக�5 பாைல 
ஒ& த�5� உ�க$-8 ப35+த வ5வ� ெகா+� ப3^ச�� ஐ�� நிமிட�க� 
ைவ-க(�. 

2. இேதா உ�க� பன 6  ெர5. இ� ெச>வத*8 ப+� நிமிட�கேள ப35-8� 
ப3ெரJ ஆக(� இ&-8�.  
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ேம�திய மசிய� 

ேதைவயான ெபா/ க):  

• � ப&:� - கா� க:  

• க ப&:� - கா� க:  

• ப ப&:� - கா� க:  

• ெவ�ைதய� - கா� S KB�  

• மிளகா> வ�*ற� - எ�  

• ெப&�காய� - ஒ& சி�5ைக  

• உ:� - ேதைவேக*ப  

• �ள= - ஒ& உ&�ைட ஊறைவ+த�  

• மFச� G� - கா� S KB�  

 

ெச�Eைற: 
1. கடாய3� ஒ�றைர KB� எ�ெண> வ3� எ�லா ப&:�, மிளகா> 

வ�*ற�, ெவ�ைதய� ம*�� ெப&�காய� ேச +� ந�றாக சிவ-8� வைர 
வ�+�-ெகா�ள(� கவன� ேதைவ. இைத cookerஇ� ைவ+� நா�8 whistle 

வ3ட(�. இ�த ப&:� அைன+�� ந�றாக ெவ��வ3�.  

2. ேவகைவ+த அைன+ைத1� ந�றாக மசி+�-ெகா�ள(�. இத<ட� �ள= 
த�ண6 , உ:� ம*�� மFச� G� ேச +� ந�றாக ெகாதி-க வ3ட(�. இ� 
ெக�5யா8� ெபா�� அ:ப3லி&�� இற-கிவ3ட(�.  

3. இேதா Cைவயான ேம�திய மசிய� ெர5. இத*8 ெதா�-ெகா�ள ெவ�� 
அ:பள� ேபா��. ஐேயா இ:ேபா ேபா> கா> வா�க<�< 
நினகிரவ�க$-8 இ� ெரா�ப(� பய� ப� பா இதி� எ�த கா1� ேச -க 
ேதைவ இ�ைல. 
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-ள%ேயாதைர ெச�வத>, -ள%�கா�?ச�   

ேதைவயான ெபா/ க):  

• �ள= - எIமி"ைச ைசK  

• மிளகா> வ�*ற� - பன=ெர�  

• கடைல ப&:� - L�� KB�  

• உ.ப&:� - L�� KB� 

• ெவ�ைதய� - கா� KB�  

• க8  

• ெப&�காய�  

• உ:�  

• க&ேவப3ைல  

• எ�ெண> - Y� கிரா�  

• நில கடைல - ஐ�ப� கிரா� 

• மிள8 - நா�8  

 

ெச�Eைற: 
1. பாதி எ�ைணைய ஊ*றி க.ப&:� ம*�� உப&:�, மிளகா>, கடைல, 

எ�லாவ*ைற1� தன= தன=யாக வ�+� எ+�-ெகா�ள(�. 
ெவ�ைதய+ைத எ�ெண> இ�லாம� தியாக வ�+� ெபா5+� ெகா�ள(�. 
மPத��ள எ�ைணய3� க8, கைர+த �ள= ம*�� உ:� ேச +� ந�றாக 
சி�ம  இ� ைவ+� ெகாதி-க வ3ட(�. இதி� ெவ�ைதய ெபா5 ம*�� 
மFச� G� ேச -க(�.  

2. வ�+த மிள8, கடைல, க.ப&:�, உ.ப&:�, மிளகா> வ�*ற� 
எ�லாவ*ைற1� சிறிதள( எ+� மி-Kய3� கரகர:பாக 
ெபா5+�-ெகா�ள(�. வ�+� ைவ+த மிளகாைய ைகயா� நC-கி 
ெகாதி-8� கலைவய3� ேபாட(�. மித��ள பாதி எ�ைணைய இ�த 
கலைவய3� ஊ*றி, இ+�ட� ெபா5+த கலைவைய ேச +� ெப&�காய� 
ேச +� ெகாFச ேநர� ெகாதி-க வ3� இற-க(�.  

3. இற-கிய கலைவய3� மித��ள கலடைல, க ப&:�, உ ப&:�, ம*�� 
க&ேவ:ப3ைல ேச +� ந�றாக கல�� சிறி� ேநர+தி*8 ப3ற8 �ட(�.  
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4. இேதா உ�க� Cைவயான �ள=கா>"ச� தயா . இதைன சாத+�ட� கல�� 
சாப3�டா� Cைவ மிக(� ந�றாக இ&-8�.   

  

பால� பன8< 

ேதைவயான ெபா/ க):  

• பால- கீைர - ஐ�� க�க�  

• ெவ�காய� - L��  

• ப"ைச மிளகா> - நா�8  

• ேசா�� - சிறிதள(  

• சீரக� - சிறிதள( 

• ச-கைர - கா� S KB�  

• பன 6  - ேதைவேக*ப  

• உ:� - ேதைவேக*ப  

• எIமி"ைச சா� - ஒ& S KB�  

 

ெச�Eைற: 
1. பன 6ைர cube ைசKஇ� ந�-கி ெகாFச� 7 ந6  ைவ+� அதி� ேபாட(�. 

இேபா�� பாலகீைரைய ந�றாக க�வ3 ந�-கி ேவக ைவ+�-ெகா�ள(�. 
ேவக ைவ+த கீைர1ட� ெவ�காய�, ேசா��, சீரக�, ப"ைசமிளகா>, ேச +� 
ந�றாக அைர+�-ெகா�ள(�. 

2. இேபா�� அைர+த வ3�ைத கடாய3� சிறிதள( எ�ெண> ேச +� ந�றாக 
ெகாதி-கவ3ட(�. இதி� கா� KB� கார ெபா5 ேச +� பன 6  ேச +� ஒ& 
ெகாதி வ�த(ட� இற-கி இதி� ச-கைர ம*�� எIமி"ைச சா� ேச +� 
ந�றாக கல-க(�.  

3. இேதா உ�க� பால- பன 6  ெர5. எ�ன-8 பன 6  taste �5-கா� பா, எ�க 
வ 6�ல பன 6  இ�ல பா அ:ப5< ெசா��றவ�க$-8 ஒ& 5:. ந6�க 
பன 6 -8 பதி� உ&ைளகிழ�ைக cube ைசKஇ� ந�-கி எ�ெண>ய3� 
ெபாறி+� எ+� ேச +�-ெகா�ள(� இத*8 ெபய  பால- ஆI. 

4. இ� ச:பா+தி, B� அ�ல� எ�த வ3தமான கல�த சாத+தி*8� 
ெதா�-ெகா�ள Cைவயாக இ&-8�.   
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ஆவ�கா� ஊ'கா� 

ேதைவயான ெபா/ க):  

• மா�கா> - பதிைன��  

• கார ெபா5 - அைர கிேலா  

• உ:� - அைர கிேலா (ேலா-க� உ:ைப பய� ப+த(�) 
• க8 ெபா5 - அைரகிேலா  

• ெப&�காய� - இர� KB�  

• க&:� ெகா�ட-கடைல - கா� கிேலா  

• ெவ�ைதய� - Y� கிரா�  

• ந�ெல�ெண> - ஒ& லி�ட   

 

ெச�Eைற: 
1. �தலி� மா�காைய உைட+� ந�றாக அல�ப3 காய ைவ-க(�. கவன� 

மா�காய3� ஒ& �ள= @ட ந6  இ&-க @டா�. இேபா�� ஒ& பாதர+தி� 
ேமேல 8றிப3��ள அைன+� ெபா5, உ:�, ெகா�டகைல ம*�� 
ெவ�ைதய+ைத ந�றாக கல�� ைவ+�-ெகா�ள(�. இெனா& பா+திர+தி� 
உைட+த மா�கா> ெகாFச� ேபா� அ+�ட� இர� கர�5 கல�� 
ைவ+��ள ெபா5ைய ேபாட(�. ப3ற8 அைர க: எ�ெண> உ*ற(�. 
இ:ப5ேய மPத��ள அைன+ைத1� ெச>� �5-க(�. 

2. ஒ& லி�ட  எ�ைணய3� பாதி மPதி இ&-8� அைத ��வ�� கல�த 
மா�கா> மP� உ*ற(�. இ�த கலைவைய ஒ& �ண3 க�5 L�� நா�க� 
த�ண6  இ�லாத இடமாக பா +� ைவ-க(�. ��றா� நா� இைத எ+� 
எ�ெண> ேமேல உ�ளதா எ�� பா +�-ெகா�$�க�. இ�ைல எ�றா� 
மP�� அைர லி�ட  எ�ெண> வ3ட(�. அ:ப5 எ�ெண> ேமேல 
இ&�தா� ந6�க� மP�� எ�ெண> ஊ*ற ேதைவ இ�ைல.  

3. இேதா உ�க� ஆவ-கா> ஊ&கா> ெர5. இ�த ஊ�காய3� வ3&:ப:ப�டா� 
சிறிதள( எ+� ந6�க� இFசி B� வ3�� ேச +�-ெகா�ளலா�. இைத 
சாத+�ட� ேச +� சாப3�டா� Cைவ மிக(� ந�றாக இ&-8�.  
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@லி பரா�தா 

 

ேதைவயான ெபா/ க):  

• �ள�கி - இர� (ெப�யதாக இ&�தா� ஒ��)  

• ேகா�ைம மா( - இர� க:  

• உ:� - ேதைவேக*ப  

• சீரக� - சிறிதள(  

• கார ெபா5 - சிறிதள(  

• ெப&�காய� - ஒ& சி�5ைக  

 

ெச�Eைற: 
1. �தலி� �ள�கிைய ேதா� சீவ3 கார� �&வலி� �&வ3-ெகா�ள(�. 

இைத இர� சி�5ைக உ:� Gவ3 ஐ�� நிமிட�க� L5 ைவ-க(�. 
அ:ப5 ெச>தா� அதி� இ&-8� ந6ைர வ5+� வ3டலா�. வ5+த ந6ைர 
எ+� ைவ+�-ெகா�ள(�. இைத மா( ப3ைச1� ெபா�� பய� 
ப+தலா�  

2. இேபா�� ஒ& பா+திர+தி� ேகா�ைம மா(, உ:�, கார ெபா5, சீரக� ம*�� 
ெப&�காய� ேச +�-ெகா�ள(�. இ+�ட� இெபா� �ள�கிைய 
ேச -கேவ��. அ:ப5 ேச -8� ெபா�� அைத ந�றாக ப3ழி�� அதி� 
உ�ள ந6ைர எ-க(�. ப3ற8 இ�த �ள�கிைய ேச -க(� இேபா�� 
ப3ழி�த ந6&ட� சிறிதள( த�ண6  ேச +� மாைவ ப3ைச�� ெகா�$�க�. 

3. இைத ச:பா+தி மாதி� இ� ேதாைச க�லி� எ�ெண> ேச +� ேபா� 
எ+தா� Lலி பரா+தா ெர5. இத*-8 பால- பன 6  மிக(� ந�றாக 
இ&-8�.  
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ஆ: க?ேசா+ 

ேதைவயான ெபா/ க):  

• உ&ைள கிழ�8 - இர�  

• ைமதா - கா� கிேலா  

• உ:� - ேதைவேக*ப  

• கார ெபா5 - இர� KB�  

• சைமய� ேசாடா - ஒ& சி�5ைக  

• ேகச� ப(ட  - ஒ& சி�5ைக  

• தன=யா ெபா5 - ஒ& KB� 

• மFச� G� - கா� S KB�  

 

ெச�Eைற: 
1. ஒ& பா+திர+தி� ைமதா, உ:�, ேகச� ப(ட , கார ெபா5 ம*�� சைமய� 

ேசாடா ேச +� ச:பா+தி மா( ேபால ப3ச��-ெகா�ள(�. ப3ைச�த மாவ3� 
சிறிதள( எ�ெண> ேச +� ந�றாக ப3ைசய(�. இ� softaga வர உத(�. 

2. உ&ைளகிழ�ைக ேவக ைவ+� ந�றாக மசி+� இ+�ட� தன=யா ெபா5, 

ஒ& KB� கார ெபா5,மFச� G� ம*�� உ:� ேதைவேக*ப ேச +� 
வானலிய3� சிறிதள( எ�ெண> ேச +� வத-கி-ெகா�ள(�. 

3. இேபா�� ப3ைச�த மாைவ க: ேபா� ெச>� அதி� சிறிதள( 
உ&ைளகிழ�ைக ைவ+� B� ேபால இ�-ெகா�ள(�. கடாய3� 
எ�ெண> ைவ+� அ� ந�றாக C�ட(ட� அதி� இ�ட மாைவ ேபா� 
ெபா�ன=ற� வ�த(ட� எ-க(�. இேதா உ�க� ஆI க"ேசா� ெர5. 

4. இத*-8 உ�க$-8 எ�தைவைகயான sauce ேவ�ேமா அைத 
ெதா�-ெகா�ள(�. இ� கைடய3� வ3*8� க"ேசா� ேபா� இ&-கா�. 
அதனா� கைடைய மனதி� ைவ+�-ெகா� இைத ெச>ய ேவ�டா�. 
கைடய3� நிைறய டா�டா பய�ப+�வா க� அ� ந� உடI-8 ேக 
வ3ைளவ3-8�.   
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மா�பழ மி�� ேஷ� 

ேதைவயான ெபா/ க):  

• மா�பழ� - L��  

• பா� - அைர லி�ட   

• ச-கைர - ப+� S KB�  

 

ெச�Eைற: 
1. மா�பழ+ைத ேதா� சீவ3 ��ட�களாக ந�-கிெகா�ள(�. இைத 

மி-Kய3� ேபா� இ+�ட� பா� ம*�� ச -கைர ேச +� ந�றாக 
அைர-க(�. இேதா உ�க� மா�பழ மி�- ேஷ- ெர5. இைத fridge இ� 
ைவ+� சா:ப3�க� Cைவ மிக(� ந�றாக இ&-8�. 

2. இேத ேபா� ந6�க� வாைழபழ�, ச:ேபா�டா, ம*�� ஆ:ப3� இ� @ட 
ெச>யலா�.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

www.penmai.com  42 

 

SMMADHUMATHI’s @ Madhumathi’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen 
www.Penmai.com 

 

சேமாசா 

ேதைவயான ெபா/ க):  

• உ&ைள கிழ�8 - நா�8 (ேவக ைவ+த�) 
• ெவ�காய� - L��  

• ப"ைசமிளகா> - ஆ�  

• இFசி - சிறிதள( (optional) 

• உ:� - ேதைவேக*ப  

• ைமதா - கா� கிேலா  

• சைமய� ேசாடா - இர� சி�5ைக  

 

ெச�Eைற: 
1. �தலி� ைமதா மாைவ சைமய� ேசாடா ம*�� உ:� ேச +� ச:பா+தி 

மா( ேபா� ப3ைச��-ெகா�ள(�. ப3ற8 இ�மாவ3� சிறிதள(� எ�ெண> 
ேச +� ந�றாக அ5+� ப3ைச�த� ெகா�ள(�.  

2. இேபா�� ேவக ைவ+த உ&ைளகிழ�8, ப"ைசமிளகா>, ெவ�காய� ம*�� 
உ:� ேச +� ந�றாக வத-கிெகா�ள(�. இைத சிறி� ேநர� ஆற வ3ட(�. 
ப3ற8 மாைவ எ+� ச:பா+தி இவ� ேபா� இ�-ெகா�ள(�. 

 

3. ப3ற8 ஒ& L5 ேபா அைத ேமேல இ&:ப� ேபால roundஆக க� ெச>த� 
ெகா�$�க�. இைத இர� பதியாக ெவ�5-ெகா�ள(�. 
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4. இேபா�� ஒ& பாதிய3� சிறிதள( உ&ைளகிழ�8 கலைவைய அதி� 
ைவ+� கிேழ உ�ள� ேபா� ம5+�-ெகா�ள(�. ம5-8� ெபா�� 
ஓர+தி� சிறிதள( த�ண6  தடவ3 ஒ�ட(� இ� சேமாசா ப3�யாம� வர 
உத(�. இேத ேபா� அ+த பதிைய1� ெச>�-ெகா�ள(�. 

 

5. இைத எ�ெண> ந�றாக 7டான(ட� ேபாட(�. ெபா�ன=ற� வ�த(ட� 
எ+தா� Cைவயான சேமாசா ெர5. 
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கடைல ,ழ�- 

 

ேதைவயன ெபா/ க) 

• நில-கடைல - ஒ& ைக �5  

• �ள= - ஊறைவ+த சா�  

• சா�பா  ெபா5 - ேதைவயான அள(  

• உ:�- ேதைவயான அள( 

• எ�ெண> - இர� ேத-கர�5 

• க8- சிறிதள(  

 

ெச�Eைற: 
1. ஒ& வானலிய3� சிறிதள( எ�ெண> ேச +� அதி� கக, கடைல, 

ெகாFச� க&ேவ:ப3�ைல ேச +� ந�றாக வ�+�-ெகா�ள(�. இத<ட� 
சா�பா  ெபா5, உ:� ேச +� அதி �ள= த�ண3 வ3� ெகாதி-க வ3ட(� இ� 
ெகாFச� ெக�5 ஆன(ட� இற-கிவ3ட(� (ெக�5 ஆகவ3�ைல எ�றா� 
சிறிதள( அ�சி மா( த�ண6�� கைர+� இத<ட� ேச +� 
ெகாதி-கவ3ட(�) 

2. இேதா அ&ைமயான கடைல 8ழ�� ெர5  
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Oats ேதாைச ேரா� 

ேதைவயா ெபா/ க)  

• Oats - ஒ& க: 

• ���க� அ�சி - ஒ& க: 

• ப"ச�சி - ஒ& க:  

• உ$+த� ப&:� - அைர க:  

• அவ� - அைர க: 

• உ:� - ஒ�றைர S KB�  

• எ�ெண> - சிறிதள(  

உ)ேள ைவ�,� மசாலாJ�,  

ேதைவயான ெபா/ க):  

• ெபா5யாக ந�-கிய கா>கறிக� - ேதைவேக*ப  

• உ:�- ேதைவேக*ப  

• ெப&�காய� - ஒ& சி�5ைக  

• கர ெபா5 - ேதைவேக*ப  

• த-காள= (அ) �தினா ச�5ன= - சிறிதள(  

 

ெச�Eைற: 
1. இர� அ�சி ம*�� உ$+த�ப&:ைப இர�5லி&�� நா�8 மண3 ேநர� 

ஊறைவ+�ெகா�ள(�. அவைல1� ooats 1� பதிைன�� நிமிட�க� ஊற 
ைவ+�-ெகா�ள(�. இைவ அைன+ைத1� ந�றாக அைர+�-ெகா�ள(�. 
இத<ட� உ:� ேச +� ஒ& ரா+தி� ���� அ:ப5ேய வ3ட(�.  

2. மசாலா ெச>1� �ைற  

3. எ�லா கா>கறிகைள1� ந�றாக ேவகைவ+�-ெகா�ள(�. இைத 
வானலிய3� சிறிதள( எ�ெண> ேச +� அதி� ேமேல 8றிப3��ள 
அைன+� ெபா&�கைள1� ேச +� வத-கி-ெகா�ள(�  

4. இெபா�� ேதாைச க�லி� இ�த மாைவ ைவ+� இர� ேதாைச 
ெச>�-ெகா�ள(� ஒ& ேதாைசய3� ேம� சிறிதள( த-காள= ச�5ன= 
தடவ3 அத� ேம� மசா� பர:ப3 இெனா& ேதாைசைய ைவ+� �ட(� 
ப3ற< அதைன ேரா� ெச>� சிறி� சிறிதாக க� பண3னா� ேதாைச ேரா� 
ெர5  
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திர " பா� (அ) ஆவA� பா�ேகாவா 

 

ேதைவயான ெபா/ க):  

• ெந> - ஐ�� S KB�  

• மி�- maid - ஒ& 5�  

• ஏல-கா> - ஒ& சி�5ைக  

• தய3  - ஒ& S KB�  

• ஓவ� கிளாK ெபௗ�  

 

ெச�Eைற: 
1. ஓவ� ப+திர+தி� சிறிதள( ெந> வ3� ப+திர� ���� 

தடவ3-ெகா�ள(�. ப3ற8 அதி� மி�- maid ஐ வ3� இ+�ட� தய3  ம*�� 
ஏல-கா> ேச +� �தலி� ஒ  ஐ�� நிமிட�க� ஓவன=� ைவ-க(�. ப3ற8 
ெவள=ய3� எ+� ஒ& கிள� ககிளறி வ3 ம�ப51� ஒ& இர� 
நிமிட�க� ைவ-க(�. இேபா�� எ+� பா +தா� அ� ெக�5யாக 
இ&-8� அ:ப5 இ�ைல எ�றா� மP�� ஒ& ஒ& நிமிட� ைவ+தா� 
Cைவயான பா�ேகாவா ெர5.  
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ட-) கா மBடா 

ேதைவயான ெபா/ க):  

• ப3ர� - ஆ� slice (ந�8 கா>�ததாக இ&�தா� ந�ல�) 
• ேகச� ப(ட  - ஒ& சி�5ைக  

• condensed மி�- - ஒ& 5�  

• ச-கைர - ஒ& க:  

• பா� - ஒ& லி�ட   

• ெந> - ேதைவேக*ப  

• த�ண6  - ஒ& க:  

• dry fruits - ேதைவேக*ப  

 

ெச�Eைற: 
1. ப3ர�ஐ ெந>ய3� ந�றாக ெபா�ன=ற� வ&� வைர ெபா�+�-ெகா�ள(�. 

இேபா�� ச-கைரைய த�ண6  வ3� ந�றாக ெகாதி-க வ3ட(� பா8 வர 
ேவ�� எ�� அவசியமி�ைல. இைத வ�+� ைவ+தி&-8� ப3ர�இ� 
ேம� உ*ற(�.  

2. எ�லா வைகயான உல �த பழ�கைள1� ந�றாக ெந>ய3� 
வ&+�-ெகா�ள(�. இேபா�� பாைல ந�றாக ெகாதி-க வ3� அத<ட� 
condensed பாைல ேச +� ெகாதி-கவ3ட(� இ� ெக�5யாக வ�த(ட� அைத 
ப3ர� இ� ேம� உ*ற(�. இ�த கலைவைய ந�றாக ஊற ைவ-க(�. 
கவன� ப3ர� ந�றாக பாலி� ��க ேவ��. இதி� உல �த பழ�கைள 
ேச +� 7டாக சாப3�டா� அ&ைமயாக இ&-8�. 
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Khaddu ki kheer 

ேதைவயான ெபா/ க):  

• Cைர-கா> �&வ� - ஒ& க:  

• ச-கைர - ஒ& க:  

• dry fruits - ஒ& க:  

• ஏல-கா> ெபா5 - சிறிதள(  

• ெந>  

• condensed மி�- - ஒ& 5�  

• பா� - ஒ& லி�ட  (காய+�-ெகா�ள(�) 
 

ெச�Eைற: 
1. கடாய3� ெந> ேச +� அதி� �&வ3ய Cர-காைய ேச +� ந�றாக 

வத-கிெகா�ள(�. இேபா�� இதி� சிறிதள( பா� ேச +� Cர-கா> 
மி&�வாக வ&� வைர வத-க(�. ப3ற8 அதி� ச-கைர ேச +� condensed 

மி�- ேச +� சிறி� ேநர� வத-க(�. இ+�ட� உல �த பழ�கைள1� 
ேச +�-ெகா�ள(�. இேபா�� இ�த கலைவைய இற-கி ைவ+� அதி� 
கா>+� ைவ+தி&-8� பாைல ேச +தா� அ&ைமயான kheer ெர5. 
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ஆ�பA) kheer 

ேதைவயான ெபா/ க):  

• ஆ:ப3� �&வ� - L�� ஆ:ப3�ஐ �&வ3ெகா�ள(�  

• ேவகைவ+த சாத� - ஒ& க: 

• பா� - ஒ& லி�ட   

• ச-கைர - ஒ& க:  

• ஏல-கா> ப(ட   

• dry fruits - ேதைவேக*ப  

• condensed மி�- - ஒ& 5�  

• ெந>  

 

ெச�Eைற: 
1. ஒ& கடாய3� ெந> ேச +� �&வ3ய ஆ:ப3�ஐ ேபா� ந�றாக 

வத-கி-ெகா�ள(�. இ+�ட� ச-கைர ேச +�-ெகா�ள(�. இ� ந�றாக 
வத�க ேவ�� ஆ:ப3� கல  slight ப3ர(�ஆக மாறிய(ட� அ:ைப 
அைண+�வ3ட(�. இேபா�� ஒ& பா+திர+தி� பாைல வ3� அ+�ட� 
condensed மி�- ேச +� ந�றாக ெகாதி-கவ3ட(� இ� ெகாதி+த(ட� அதி� 
ேவக ைவ+த சாத+ைத ேச -க(�. இேபா�� ஒ& ெகாதி வ�த(ட� இதி� 
வத-கிய ஆ:ப3� ஐ ேச -க(�. இ+�ட� உல �த பழ�க� ேச +தா� 
Cைவய� ஆ:ப3� kheer ெர5. 
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Dry fruits ல � 

ேதைவயான ெபா/ க):  

• ேப^"ச�பழ� - கா� கிேலா  

• அF7  - ஒ& க:  

• உல �த திரா�ைச - ஒ& க: 

• பாதா� - ஒ& க:  

• ப3Kதா - ஒ& க:  

• ��தி� - ஒ& க:  

• ேத� - 200 gms  

• ச-கைர - இர� க: (ெபா5+�-ெகா�ள(�)  

 

ெச�Eைற: 
1. ஒ& பா+திர+தி� ேப�"ைச, அF7 , ம*�� திரா�ைச ேச +� ந�றாக 

ப3ைச��-ெகா�ள(�. இ+�ட� ேத�, ெபா5+த ச-கைர ேச +� ந�றாக 
கல-க(�. இேபா�� ஒ& வானலிய3� சிறிதள( ெந> ேச +� மPத��ள 
உல �த பழ�கைள வ�+�-ெகா�ள(�. வ�+த பழ�கைள ெச>த� 
ைவ+தி&-8� கலைவ1ட ேச +� ந�றாக கல��-ெகா�ள(�. இேபா�� 
உ&�ைட உ&�ைடயாக ல� ேபா� ப35+தா� Cைவயான dry fruits ல� 
தயா .  
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த�காள% -ள%ேயாதைர 
 

ேதைவயான ெபா/ க):  

• த-காள= - ஐ��  

• mtr �ள=ேயாதைர ப(ட  - அைர ப-ெக�  

• உ:� - ேதைவேக*ப  

• க . ப&:�  

• உ.ப&:�  

• க8  

• நில-கடைல  

• எ�ெண>  

• க&ேவ:ப3ைல  

 

ெச�Eைற: 
1. ஒ& வானலிய3� சிறிதள( எ�ெண> ேச +� அதி� க8, ப&:�க�, 

நில-கடைல ம*�� க&ேவ:ப3ைல ேச +� ந�றாக வ�+�-ெகா�ள(�. 
இதி� ெபா5யாக ந�-கிய த-காள= ேச +� இ+�ட� உ:� ம*�� 
�ள=ேயாதைர மி-K ேச +� ந�றாக வ+தகி-ெகா�ள(�. வானலிய3� 
ஓர+தி� எ�ெண> வ�த(ட� இறகினா� பத� ச�யாக இ&-8�. இைத 
சாத+தி� ேச +� ப3ைச�� சா:ப3�க� Cைவ அ&ைமயாக இ&-8�  
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ப/�- ெபா"   

ேதைவயான ெபா/ க):  

• �வர�ப&:� - ஒ& க:  

• கடைல:ப&:� - அைர க: 

• மிள8 - ஆ�  

• மிளகா>வ*ற� - ஒ��  

• ெப&�காய� - சிறிதள(  

• உ:� - ேதைவேக*ப  

 

ெச�Eைற: 
1. ஒ& வானலிய3� ப:&�-க�, மிள8, ெப&�காய�, மிளகா>வ*ற� 

எ�லாவ*ைற1� வ�+�-ெகா�ள(�. ப3ற8 இத� சிறி�ேநர� ஆற வ3� 
மி-Kய3� ேபா� உ:� ேச +� அைர-க(�. இேதா ப&:� ெபா5 தயா . 
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HERA KABAB 
ேதைவயான ெபா/ க): 

• பால- கீைர - ஐ�� க�  

• கடைல ப&:� - ஒ& க:  

• உ&ைளகிழ�8 - நா�8 ேவகைவ+த�  

• ��தி� - ப+�  

• திரா�ைச - ப+�  

• பாதா� - ப+�  

• இFசி - ஒ& சிறிய ��  

• ப3"ைச மிளகா> - நா�8  

• கர� மசாலா - இர� SK KB�  

• உ:� - ேதைவேக*ப  

• ெவ�ைண - Y� கிரா�  

• அ�சி மா( - இர� S KB�  

• கடைல மா( - L�� S KB�  

• கிரா�� - இர�  

• சீரக� - பாதி S KB�  

• ப�ைட- இர�  

 

ெச�Eைற: 
1. �தலி� ��தி�, திரா�ைச ம*�� பாதாைம ஊறைவ+� ெபா5 ெபா5யாக 

ந�-கி-ெகா�ள(�. 
2. கீைரைய ஆ>�� ந�றாக ேவகைவ+� ெகா�ள(�. இ� சிறி� ஆறிய(ட� 

அதி� இ&-8� த�ண6ைர ந�றாக ப3ழி�� வ3� கீைரைய ப"ைசமிளகா>, 

கிரா��, ப�ைட, சீரக� ம*�� இFசி ேச +� ந�றாக வ3�� ேபா� 
அைர+�-ெகா�ள(�. அைர+த வ3�ைத ஒ& வானலிய3� ெவ�ைண 
ேச +� ந�றாக வத-கி-ெகா�ள(�. 

3. அ+� கடைல ப&:ைப cookerஇ� ைவ+� நா�8 wistle வ3ட(� . இைத1� 
ந6ைர வ5+� வ3�� ேபா� அைர+�-ெகா�ள(�. இதைன அைர+த 
கீைர1ட� ேச +�, அ�சி மா( ம*�� கடைல மா(� உ:�� ேச +� 
ச:பா+தி பத+தி&-8 ப3ச�+�-ெகா�ள(�. 
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4. அ+� ேவகைவ+த உ&ைளகிழ�ேகா ஊற ைவ+� ந�-கிய உல �த 
பழ�கைள உ:� ம*�� சிறிதள( கரமசாலா ேச +� ந�றாக 
ப3ைச��-ெகா�ள(�. 

5. இேபா�� ச:பா+தி மா( ேபா� ப3ைச�த மாைவ தைடயாக த�5 அத*8 
ேம� இ�த உ&ைளகிழ�8 கலைவைய ைவ+� ஓவ� வ5வ+தி� 
உ&5-ெகா�ள(�. இ�த உ&�ைடைய எ�ைணய3� ெபாறி+� எ+தா� 
Cைவயாக hera கபா: ெர5. 
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Veg -லா6 

ேதைவயான ெபா/ க):  

• கிரா�� - நா�8  

• ஏல-கா> - நா�8  

• ப�ைட - நா�8 ��க�  

• ப3�Fசி இைல - இர�  

• சீரக� - சிறதள(  

• மிள8 - நா�8  

• கார ெபா5 - ஒ& S KB�  

• இFசி B� வ3�� - இர� S KB�  

• ப"ைசமிளகா> - இர�  

• �தினா - சிறிதள(  

• கார� - இர� (ெபா5யாக ந�-கி-ெகா�ள(�) 
• 8ைடமிளகா> -இர� (ெபா5யாக ந�-கி-ெகா�ள(�) 
• ப"ைச ப�டாண3 - சிறிதள(  

• உ&ைளள=ழ�8 - நா�8 (ந�-கி ேவகைவ+�-ெகா�ள(�) 
• ெவ�காய� - இர� அ L��  

• மிள8 சீரக ெபா5- ஒ& S KB�  

• தன=யா ெபா5 - ஒ& S KB�  

• ெக�5 தய3  - ஒ& க:  

• ேகச� ப(ட  - இர� சி�5ைக ( ந6�� கைர+�-ெகா�ள(�) 
• எ�ெண> - ேதைவேக*ப  

• உ:� - ேதைவேக*ப  

• ப3�யாண3 அ�சி - L�� க:  

 

ெச�Eைற: 
1. வானலிய3� எ�ெண> ேச +� இதி� ேமேல 8றிப3��ள அைன+� 

மசாலா-கைள1� ேச +� இ+�ட� ந�-கிய ெவ�காய�, கார�, 

8ைடமிளகா>, ப�டாண3 ம*�� ேவகைவ+த உ&ைளகிழ�ைக ேச +� 
ந�றாக வத-கி-ெகா�ள(�. இேபா�� cookerஇ� (ந6�க� ைரK cooker @ட 
use ப�ணலா�) இைத ேச +� இ+�ட� ப3�யாண3 அ�சி, உ:�, தய3  ம*�� 
ேகச� த�ண6ைர ேச +� சிறிதள( ந6  ேச +� L�� wistel வ3�டா� 
அ&ைமயான �லாZ ெர5.  
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Veg பா� 

ேதைவயான ெபா/ க):  

• கார� - இர�  

• பU�K - ஒ& க:  

• cauliflower - ஒ& க:  

• கர� மசாலா - 1 1/2 S KB�  

• உ:� - ேதைவேக*ப  

• மிளகா>G� - ஒ& S KB�  

• ரைவ - அைர க:  

• அ�சி மா( - கா� க:  

• ைமதா மா( - ஒ& க:  

• ப3ர� crumbs- ஒ& க:  

• த�ண6  - ஒ& க:  

 

ெச�Eைற: 
1. ேமேல @றிய கா>க� அைன+ைத1� ெபா5 ெபா5யாக ந�-கிெகா�ள(�. 

இேபா�� வாணலிய3� சிறிதள( எ�ெண> ேச +� அ+�ட� ந�-கிய 
கா>கைள ேபா� மிதமான 7�5� வத-க(�. இ+�ட� ரைவ, 

மிளகா>+G�, கர� மசாலா, ம*�� உ:� ேச +� த�ண6  வ3� ேவக 
ைவ-க(�. கைடசியாக அ�சி மாைவ ேச +� ஒ& கிள� கிளறி 
இறகிவ3ட(�. extra ந6  இ�லாம� பா +�-ெகா�$�க�. அ:ப5 இ&�தா� 
இ�<� சிறிதள( அ�சி மா( ேச +� கல��-ெகா�$�க�.  

2. அ+� ஒ& த�5� ைமதாமா( ம*�� அைர க: ப3ர� crumbs ேச +� 
கல��-ெகா�$�க�. இ�<ெமா& த�5� மPதி இ&-8� crumbs ஐ 
ேபா�-ெகா�ள(�.  

3. இ:ெபா�� ேமேல ெச>� ைவ+தி&-8� கலைவைய சிறிய சிறிய 
உ&�ைடகளாக உ&�5 ெகா�ள(�. இ�த உ&�ைடகைள ைமதாமா( 
கலைவய3� ப3ர�5 கிேழ இ&-8� கர�5ய3� ேபா� ெகாதி-8� 
த�ண6�� �-கி உடன5யா எ+� எ+� வ3ட(�. அைத மP�� 
ைமதாமா( கலைவய3� ப3ர�ட(�. இைதேபா� இர� �ைற ெச>� 
அ�த உ&�ைடைய தன=யாக ைவ+தி&-8� crumbs இ� ஒ&தடைவ ப3ர�5 
எ+� எ�ைணய3� ெபாறி+� எ+தா� Cைவயான veg பா: ெர5.  
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ெவ�ைட�கா� �ைவைய� 

ேதைவயான ெபா/ க):  

• ெவ�ைட-கா> - கா� கிேலா  

• கார ெபா5 - 1 5 KB�  

• மிளகா>வ�*ற� - நா�8  

• உ:� - ேதைவேக*ப  

• �ள= - சிறிதள(  

• எ�ெண>  

• க8  

 

ெச�Eைற: 
1. ஒ& கடாய3� சிறிதள( எ�ெண> ேச +� ெவ�ைட-காைய ந�றாக 

வத-கிெகா�ள(�.(ெகாழ ெகாழ:� ேபா8� வைர). ப3ற8 ேமேல 
8�ப3�ளவ*ைற ேச +� mixer இ� அைர+�-ெகா�ள(�. இேபா�� 
கடாய3� எ�ெண> ம*�� க8 ேச +� அைர+த வ3�ைத1� ேச +� 
ந�றாக வத-கிெகா�$�க�. இேதா Cைவயான �ைவய� ெர5. இைத B� 
ம*�� ச:பா+தி1ட� சா:ப3�டா� ந�றாக இ&-8�. இைத சாத+தி� 
ப3ைச��� சா:ப3டலா�. 
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கார  இCசி ;� 

ேதைவயான ெபா/ க):  

• உ&ைளகிழ�8 - இர�  

• ெவ�ைண - இர� S KB�  

• இFசி - சிறிதள(  

• கார� - நா�8  

• உ:� - ேதைவேக*ப  

• மிள8 சீரக� - ேதைவேக*ப  

• எIமி"ைச சா� - ஒ& S KB�  

• கK�� ேம+தி - சிறிதள(  

• cornflour - சிறிதள(  

 

ெச�Eைற: 
1. �தலி� உ&ைளகிழ�ைக ேவக அைர+� ைவ+� எ+�-ெகா�ள(�. 

இேபா�� ஒ& pan இ� ெவ�ைண, இFசி, ம*�� அைர+த உ&ைளகிழ�8 
வ3�ைத1� ேச +� சிறிதள( ந6 , உ:�, மிள8 ெபா5 ேச +� 
ெகாதி-கவ3ட(�. இேபா�� இதி� கார�ஐ ெபா5யாக ந�-கி ேபா� 
ெகாதி-கவ3ட(�. ெகா+தி வ�த(ட� அதி� கK�� ேம+தி ம*�� 
எIமி"ைச சா� ேச +�ெகா�ள(�. இ�த கலைவய3� சிறிதள( cornflour ஐ 
ந6�� கைர+� கல��-ெகா�$�க�. இேபா�� ஒ& ெகாதி வ3ட(�.  
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ெபா+?ச ரச� 

ேதைவயான ெபா/ க):  

• மிள8- சிறிதள( 

• சீரக� - சிறிதள(  

• �வர�ப&:� - இர� S KB�  

• உ$+த�ப&:� - இர� S KB�  

• ேத�கா> �&வ� - சிறிதள(  

• மிளகா> வ*ற� - இர�  

• உ:� - ேதைவேக*ப  

 

ெச�Eைற: 
1. ேமேல 8றி:ப3��ளதி� ேத�கா>ைய தவ3 +� மPத��ளவ*ைற 

சிறிதள( எ�ைணய3� வ�+� எ+�-ெகா�ள(�. இைத mixer இ� 
ந�றாக ேத�கா1ட� ேச +� ெபா5+� ெகா�$�க�. இேபா�� ஒ& 
ப+தர+தி� த�ண6  வ3� அதி� இ�த கலைவைய உ:� ேச +� 
ெகாதி-கவ3ட(�... 

2. இேதா Cைவயான ரச� தயா . 
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இைல வடா� 

ேதைவயான ெபா/ க):  

• � அ�சி - இர� க: 

• ப அ�சி - இர� க:  

• ஜZவ�சி - அைர க:  

• த-காள= (optional) - ஏ� அ�ல� எ�  

• ப"ைச மிளகா> - எ�  

• ெப&�காய� - ெபா5 சிறிதள(  

• உ:� - ேதைவேக*ப  

• வாழ இைல - எ�  

 

ெச�Eைற: 
1. ேமேல 8றிப3��ள அ�சி ம*�� ஜZவ�சிைய ஒ& நா� ந�றாக 

ஊறைவ-க(�. அ+தநா� அைத grinderஇ� அைர+�-ெகா�ள(�. இைத 
ேதாைச மா( பத+தி*8 அைர+�-ெகா�$�க�. த-காள= ேபாட வ3&:ப� 
உ�ளவ க� இ�த மாைவ இ�<� ெகாFச� ெக�5யாக அைர+� 
எ+�-ெகா�$�க�. ஏெனன=� த-காள= ேச -8� ெபா�� அதி� உ�ள 
ந6&� ேச ��-ெகா�$� அதனால ெகாFச� ெக�5யாக அைர+தா� 
த-காள= ேச -8� ெபா�� அ� ேதாைச மா( பத+தி*8 வ&�. இ�த 
மாைவ இர� நா� அ:ப5ேய ைவ+�வ3�க�. அ� ந�றாக ��ள=-க 
ேவ��.  

2. இேபா�� mixer இ� ப"ைச மிளகா> ெப&�காய� சிறிதள( ந6  ேச +� 
அைர+�-ெகா�ள(�. இதைன அைர+த மா(ட� கல�+�-ெகா$�க�. 
(த-காள= ேபாட வ3&��வ க� த�ண6  இ�லாம� ெவ�� த-காள=ைய 
இத<ட� ேச +� அைர+� எ+�-ெகா�ள(�) 
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3. இேபா�� வாழ இைலைய இ�த வ5வ+தி� க� ப�ண3 அதி� எ�ெண> 
தடவ3-ெகா�$�க�. �த� �ைற இைலய3� எ�ெண> தடவ3னா� 
ேபா�� அ+த �ைறகள=லி&�� ேதைவ இ�ைல. 

 

4. அ�த இைலய3� இர� அ�ல� ��� drop மாைவ வ3� கிேழ உ�ள 
பட+தி� உ�ள� ேபா� தடவ3-ெகா�$�க�. 
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5. �த� �ைற தட(� ெபா�� எ�ெண> இ&:பதா� ெகாFச� மா( 
வ3லகி தா� வ&�. ஒ& தடைவ அைத ெவ�5� ைவ+� எ+தா� அ+த 
�ைற ந�றாக வ&�. 

6. இ�த இைலகைள இ�லி த�5� ஒ& த�-8 இர� இைலயாக ைவ+� 
இ�5லி பாைனய3� அவ3+� எ-க(�.அ� இ� ேபா� வ&� 

 

7. அைத ேவக ைவ+த ப3ற8 இைத ேபா� உ�+� எ+�-ெகா�$�க�. 
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8. உ�+� எ+தைத ஒ& பாK5- ஷ6� இ� fan -8 அ5ய3� ேபா� காய 
வ3ட(�. இ� ஒ&நாள=� கா>�� வ3�. இ� ேபா� ேபா� காய வ3�க� 
. 

 

9. ப3ற8 அைத ஒ& �ற+தி� ேபா� இர� நா� ேலசான ெவ>ய3லி� 
காய வ3�க�. இேதா உ�க� இைல வட� தயா . 
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கி+(பA crumbs 

 

ேதைவயான ெபா/ க):  

• ப3ர� - ஐ�� அ ஆ� பUK  

• எ�ெண> - ெபா�+ெத-க  

 

ெச�Eைற: 
1. ப3ர�ஐ உ�க$-8 வ3&�ப3ய வ5வ�கள=� க� ப�ண3-ெகா�$�க�. ஒ& 

கடாய3� எ�ெண> ைவ+� ெகாFச� C�ட(ட� அதி� இ�த ப3ர� piecesஐ 
ேபா� ெபா�ன=றமாக ெபாறி+� எ+�-ெகா�$�க�. இேதா கி�Kப3 
crumbs ெர5. 

2. ந6�க� cornflakes @ட ெபாறி+� ேபா�ெகா�ளலா�.   

 
 


