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Contributor: RAMYARAJ 
 

ரவா ல�� 

ேதைவயான ெபா��க3  

• ரைவ - 2 க� 

• ச	
கைர - 1/2 க�  

• ஏல
கா� �� - 1/2 ���. 
• ��தி�/ திர�ைச - ெநய�  வ!"த# ேதைவயான அள(. 
• பா  - 1/2 லி�ட	  

 

ெச(0ைற  

1. பாைல கா�"# ஆற ைவ
க(-. 
2. ஒ/ வாணலிய�  சிறி# ெந� வ��1 ரைவைய வ!
க(-. 
3. ரைவ சிறி# வ!ப�ட(ட� அதி  ச
கைரைய கல�# வ!
க ேவ21-.  

4. ச	
கைர இளக ஆர-ப�
4- ேபா# அதி  ஏல
கா� ��, ��தி� ம6!- 
திரா�ைசைய ேபா�1 கிளறி அ1�ைப அைன"# வ�ட(-. 

5. கலைவ 7டாக இ/
4- ேபாேத... ஆறிய பாைல அதி  சிறி# சிறிதாக 
ெதள8"# உ/2ைட ப�:
க(-. 

6. ச	
கைர ெப�தாக இ/�தா  எள8தாக இளகா#. அதனா  ெப�ய ச	கைரயாக 
இ/�தா  மி
ஸிய�  ஒ/ =6! =6றிய ப�� ேச	
க(-.  
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ேகர� ஹ
வா 

ேதைவயான ெபா��க3  

• ேகர� #/வ  - 2 க� 

• பா  - 1/2 லி�ட	 

• ச	
கைர - 1/2 க�  

• ஏல
கா� �� - 1/2 ���. 
• ேகச� ப(ட	/ 4>4ம � - 2 சி�:ைக  

• ��தி� & பாதா- - வ�/�பமான அள(  

• ெந� - ேதைவயான அள( 

 

ெச(0ைற  

1. ஒ/ அ: கனமான பா"திர"தி  பாைல ஊ6றி ெகாதி
க வ�ட(-.  

2. பா  ெகாதி"த#- அதி  ேகர� #/வைல ேச	"# ேவகவ�ட(-.  

3. அ1�ைப சி-மி  ைவ"# அ:ப�:
காம  கிளறியப: இ/
க(-. ேகர� 
ந�றாக ெவ�த#- அதி  ச	
கைர, ஏல
கா� �� ம6!- 4>4ம �ைவ 1 
��� பாலி  கல�# ேச	
க(-.  

4. ஹ வா ெக�: பத"#
4 வ�த#-, ெந� வ��1 கிளறி கைடசிய�  ��தி� 
பாதா- �வ� இற
க(-.  

5. அதிக இன8�A வ�/-Aவ	க� ச	
கைர அதிக- ேச	
கலா-. இேத �ைறய�  
பB�C� ஹ வா(- ெச�யலா-.  
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பா
 ெகா�க�ைட 

 

ேதைவயான ெபா��க3  

• பDைச அ�சி மா( - 2 க�  

• பா  - 1 க� 

• த2ணE	 - 2 க�  

• ஏல
கா� �� - 1/2 ��� 

• ெவ ல-/ ச
கைர ேதைவயான அள( 

• ேத>கா� #/வ  - 1/4 க�  

• உ�A - 1/2 ���  

 

ெச(0ைற  

1. பDச�சி மாைவ ஒ/ ப"திர"தி  ேபா�1 அேதா1 உ�A ேச	"# கிளற(-. 
அ1�ப�  சிறி# த2ணE	 =ட ைவ"#... அ�த நEைர ெகா21 மா( 
ப�ைசய(-.  

2. ப��A அைத சி! சி! உ/2ைடகளாக உ/�: ெகா�ள(-.  

3. ம6ெறா/ பா"திர"தி  பாF- நE/- ேச	"# ெகாதி
க வ�ட(-. 
ெகாதி"த#- அதி  உ/�: ைவ"த உ/2ைடகைள ேபா�1 ேவக வ�ட(-. 
அேதா1 இர21 ��� பDைச அ�சி மாைவG- அதி  �வ� வ�ட 
ேவ21-.  

4. மா( உ/2ைட பாதி ெவ�த#- அதி  ச
கைர எ�றா  அ�ப:ேய 
ேச	
க(-. அ ல# ெவ ல"ைத கைர"# வ:க�: ஊ6ற(-.  

5. மா( உ/2ைட �Hதாக ெவ�த#- அதி  ஏல
கா� �� ம6!- 
ேத>கா� #/வ  ேச	"# ஒ/ ெகாதி வ��1 இற
க(-. =ைவயான பா  
ெகாH
க�ைட தயா	. 
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சி�க� ெதா�� 

 

ேதைவயான ெபா��க3  

• சி
க� - 1/2 கிேலா.  

• சி�ன ெவ>காய- - ெபா:யாக ந!
கிய# அைர க�.  

• இIசி �21 வ�H# - 2 ���. 
• மிள4 �� - 1 ���. 
• 4ழ-A மிளகா� �� - 2 ���. 
• மIச� ேபா: - 1/2 ���. 
• உ�A ம6!- எ2ெண� ேதைவயான அள(. 

 

 

ெச(0ைற  

1. 4
க�  எ2ெண� வ��1 அ# கா��த#-, ெவ>காய- ேபா�1 வத
க(-. 
2. ெவ>காய- வத>கிய#- அதி  ="த- ெச�த ேகாழிைய ேபா�1 அேதா1 

மிள4 ��, மIச� �� ம6!- உ�A ேச	"# த�1 ேபா�1 K: ஐ�# 
நிமிட- ைவ"தி/
க(-. 

3. ப�ற4 அதி  இIசி �21 வ�H#, மிளகா� �� ேச	"# சிறி# 
த2ணE	வ��1 K: இர21 வ�சி  ைவ
க(-.  

4. இ�ேபா# =ைவயான சி
க� ெதா
4 ெர:. சாத-, ச�பா"தி, இ�லி, ேதாைச, 

பேரா�டா(
4 இ�த ெதா
4 ந�றாக இ/
4-.  
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Kuska Rice 

 

Ingredients 

• Cinnamon - 3 

• Cloves - 3 

• Fennel seeds - 1/2 tsp 

• Bay leaf - 1 

• Rice - 1 cup (seeraka samba/normal cooking rice)  

• Onion - 1 (cut in to small pieces) 

• Green chilly - 2 

• Mint leaves - 1/2 cup 

• Coriander leaves - 1/2 cup 

• Ginger Garlic paste - 2 tbsp  

• Coconut milk - 1 cup 

• Garam masala - 1 tbsp 

• Lemon juice - 2 tsp 

• Cooking oil - as needed 

• Ghee - 2 tbsp (optional) 

 

Preparation Method 

1. In a pressure cooker with oil add Cinnamon, Cloves, Fennel seeds & Bay leaf. 

2. Add the onion, green chilies saute it for some time. Then add ginger garlic paste, 

mint leaves & coriander leaves. 

3. The oil separates. Then add garam masala, salt, coconut milk and 1 cup of 

water. 

4. After water gets heated add rice and lemon juice. 
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5. Close the lid and keep for two whistles. First whistle in normal flame second in 

full sim.  

6. After cooking Leave it for few minutes. 

7. Finally open the lid and add ghee. 

8. Veg kuruma/mushroom/Egg/chicken/mutton any side dish will be great for this 

dish. 

9. Basmathi rice is also fine for kuska rice. For basmathi rice soak the rice for half 

an hour and reduce 1/2 cup of water. keep it in dum that means full sim before 

getting whistle switch off the stove.  
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மசாலா சாத�/ Spicy rice 
 

ேதைவயான ெபா��க3  

• ெவ>காய- - 1 (ெபா:யாக ந!
க(-)  

• த
காள8 -1 (ெபா:யாக ந!
க(-)  

• உ/ைள கிழ>4 - 1 (ெபா:யாக ந!
க(-)  

• கறிேவ�ப� ைல & ெகா"தம லி ேதைவயான அள(  

• 4ழ-A மிளகா� �� - 1/2 ��� 

• மIச� �� - 1/4 ���  

• கர-மசாலா - 1/2 ���  

• உ�A ேதைவயான அள(. 
 

ெச(0ைற  

1. வானலிய�  எ2ெண� காய ைவ"#, கா��த#- க14 உN�# ேபா�1 
தாள8
க(-.  

2. அ1"# ெவ>காய-, க/ேவ�ப� ைல ேபா�1 வத
க ேவ21-.  

3. அ# வத>கிய#- த
காள8, உ/ைள கிழ>ைக ேபா�1 வத
கி... த�1 ேபா�1 
K: அ1�ைப சி-மி  ைவ
க(-.  

4. த
காள8 ந�றாக மசி�த#- மIச�, மிளகா�, கர-மசாலா �� ம6!- 
உ�ைப ேச	"# சிறி# ேநர- K: ைவ
க(-.  

5. எ2ெண� ேமேல வ�த#- இதி  உதி�யாக இ/
4- சாத"ைத ேச	"# 
கிளற(-. கைடசிய�  ெகா"தம லி �வ� இற
க(-.  

 

�றி�� - சாத- ேச	"த ப�ற4 அதிக ேநர- அ1�ப�  ைவ"தி/
க Oடா#.  
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Egg Chapathi Roll 

 

Ingredients 

• Eggs - 2 

• Onion - 1(cut in to small pieces)  

• Green chili - 1(cut in to small pieces) 

• Pepper powder - 1/2 tbsp 

• Capsicum(optional) - 1/4(cut in to small pieces) 

• Salt - as required 

• Oil - as required 

• curry leaves  

 

Preparation method 

1. In a pan heat oil. after it gets heated add onion and green chili saute it for 

sometime. then add capsicum and saute it. 

2. In a bowl add eggs, sauted onion, chili, capsicum, pepper, salt, and curry leaves. 

3. Mix it well. 

4. In a tawa make chapathi. after one side gets cooked, turn and spread mixed 

eggs and vegetables on top. 

5. Then slowly turn the chapathi and add little oil to it.  

6. Finally roll it and serve. 

7. Very easy and quick recipe. 
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Kothu Chapathi 
 

Ingredients 

• Eggs - 2 

• Chapathi - 2(cut in to small pieces) 

• Onion - 1 

• Tomato - 1 

• Green chilly - 1 

• chilli powder - 1 tbsp(kulambu milagai thool) 

• Salt - as required 

• Oil - as required 

• Curry leaves & coriander leaves 

 

Preparation Method 

1. In a pan heat oil after its get heated add onion and chilly, saute this for sometime. 

after it becomes golden colour add tomato, cook till tomato get smashed( u can 

add little water also to cook tomato) 

2. Now add chilli powder and salt. 

3. Next add eggs and saute for sometime. 

4. Then add chapathi and mix well.  

5. Finally garnish with curry and coriander leaves. 

6. Instead of eggs you can add vegetables also. 

 
  
 
 
 
 
 



 

www.penmai.com  10 

 

RAMYARAJ’s @ RAMYA’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

 
 
 

Mixed vegetable thick soup 
 

Ingredients 

• Radish, diced 1 medium  

• Carrots,diced 1 medium 

• beans,diced 1/2 cup 

• cabbage,diced 1/2 cup 

• Cumin seeds 1 teaspoon 

• Black pepper powder 1 teaspoon  

• Salt to taste 

• Turmeric powder 1/2 teaspoon 

• Cream optional  

 

Method 

1. In pressure cooker with vegetables add half glass water, cumin seeds, salt and 

little turmeric powder then close the lid and keep it for three whistles. 

2. The vegetables are completely cooked. Strain and reserve the liquid. 

3. Cool the vegetables... finely grind it in mixie with water... then filter it and transfer 

into a deep pan, add that reserved liquid and adjust consistency. 

4. It should be little thick. Bring the soup to a boil. Adjust salt, add pepper and stir. 

Serve hot.  

5. If you like to add cream you can add. 
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Tomatoes Soup 
 

Ingredients 

• Ripe Tomatoes - 4 

• Garlic cloves - 5  

• Bay leaf - 1 

• Corn flour - 1 tbsp  

• Butter - 1 tbsp  

• Cream (optional) - 1 tbsp 

• Black pepper powder - required 

• Salt - required 

• coriander leaves - required 

 

Instructions 

1. In a bowl add tomato, garlic and microwave for 10 mins, otherwise put the tomato 

in boiling water for 20 mins. 

2. Grind the tomato and garlic in mixie with little water and filter it to remove the 

seeds. 

3. In a pan add butter, after it melts add the bay leaf and saute for 5 seconds, now 

add the tomato puree. 

4. Boil for 5 minutes. Remove the bay leaf, now add the corn flour mixed with 1 

tblsp water and mix well. 

5. Boil until thick consistency reaches. Season with black pepper, adjust salt and 

garnish with coriander leaves. 

6. Add cream in top if desired. If you like to add the toasted bread that is also fine.  
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Sirukeerai (Amaranth) or Arai keerai (Amaranthus) Soup 
 

Ingredients  

• Amaranth - 2 cups chopped  

• Onion - 1  

• Tomato - 1 

• Garlic - 4 flakes 

• Red chilli - 2 (optional)  

• Black pepper - 1 tsp 

• Cumin seeds - 1 tbsp 

• Turmeric powder - 1/2 tsp  

• water - required  

• Salt to taste 

• Butter optional 

 

Instructions 

1. In a Pressure cooker add chopped amaranth, Onion, Tomato, Garlic, cumin 

seeds, turmeric powder, salt with that add more water then close the lid and keep 

for 3 whistles. 

2. The vegetables are completely cooked. Strain and reserve the liquid. 

3. Take a pan add butter, add that reserved liquid. Bring the soup to a boil. Adjust 

salt, add pepper and stir. Serve hot. 

 

Tips : For kids we can add the corn flour mixed with 1 tblsp water and finaly add some 

cream to taste Rich.  
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Mushroom clear soup 
 

Ingredients 

• Mushroom, diced - 1/2 cup 

• Radish, diced - 1/2 cup  

• Onion - 1 

• Garlic (crushed) - 5 flakes  

• Aniseeds - 1 tspn 

• Black pepper powder - 1 tspn 

• Turmeric powder - 1/2 tspn 

• Salt to taste 

 

Method 

1. In pressure cooker with vegetables add mushroom, Aniseeds(sombu), garlic, 

salt, turmeric powder and 3 cups of water then close the lid and keep it for three 

whistles. 

2. The vegetables are completely cooked, transfer the soup into a deep pan, Adjust 

salt, add pepper and stir. Serve hot. 
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ஆ�ப� 

 

ேதைவயான ெபா��க3  

• பDைச அ�சி - 1 ட-ள	  

• உN"த-ப/�A - 2 ���  

• ெவ�தய- - 1 ���  

• சாத- - 2 cup 

• உ�A - 1/2 ���  

 

ெச(0ைற  

1. அ�சி, உN"த- ப/�A, ெவ�தய- K�ைறG- ஒ�றாக கல�# K�! மண� 
ேநர- ஊறைவ
க(-.  

2. கிைர2ட�  ஊற ைவ"த அ�சிGட�, சாத"ைதG- ேச	"# நE	 வ��1 
ந�றாக அைர"#
ெகா�ள(-.  

3. அைர"#ைவ"#�ள மாவ�  சிறி# உ�A ேச	"# ந�றாக கல�# K: 
ைவ
க(-. ம! நா� இதி  ஆ�ப- வா	"தா .... மி/#வான ஆ�ப- 
கிைட
4-, =ைவயாக(- இ/
4-.  
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ந�� ெதா�� 

 

ேதைவயான ெபா��க3  

• ந21 - 1 கிேலா  

• ெப�ய ெவ>காய- - 4  

• த
காள8 - 2 ெப�ய#.  

• பDைசமிளகா� - 1 கீறிய#.  

• இIசி, �21 வ�H# - 2 ���.  

• மிள4 �� - 1 ���.  

• 4ழ-A மிளகா� �� - 2 அ ல# 3 ���.  

• ெகா"தம லி - சிறி#.  

• உ�A - ேதைவயான அள(  

• எ2ெண� - ேதைவயான அள(  

 

ெச(0ைற  

1. �தலி  ெவ>காய-, த
காள8ைய மி
�ய�  கரகர�பாக அைர"# 
ெகா�ள(-. 

2. அ:கனமான வாணலிய�  எ2ெண� ஊ6றி, அ# கா��த#- அதி  அைர"# 
ைவ"த ெவ>காய-, த
காள8 ம6!- பDைச மிளகா� ேச	"# ந�றாக 
வத
க(-. 

3. அ1"# இIசி, �21 வ�H# ேச	"# அ# வத>கிய#- அதி  ந2ைட 
ேபா�1 மிள4 ��, உ�A ேச	"# சிறி# ேநர- வத
க(-.  

4. கைடசியாக 4ழ-A மிளகா� �� ேச	
க(-, ப��A அதி  ந21 �Q4- 
அள( நE	வ��1 ேவக ைவ
க(-. 

5. நE	வ6றி எ2ெண� ேமேல வ�த#- உ�A, கார- ச� பா	"#, ெகா"தம லி 
�வ� இற
க(-.  
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இறா
 ெதா�� 

 

 ேதைவயான ெபா��க3  

• இறா  - 1/2 கிேலா.  

• சி�ன ெவ>காய- - 1/2 க� ெபா:யாக ந!
கிய#.  

• த
காள8 - 1 ெப�ய#.  

• பDைசமிளகா� - 1 கீறிய#.  

• இIசி, �21 வ�H# - 2 ���.  

• மிள4 �� - 1/2 ���.  

• தன8 மிளகா� �� - 1/2 ���.  

• 4ழ-A மிளகா� �� - 1 ���.  

• ெகா"தம லி - சிறி#.  

• உ�A - ேதைவயான அள(  

• எ2ெண� - ேதைவயான அள(  

 

ெச(0ைற  

1. �தலி  இறாைல ="த- ெச�# ெகா�ள(-. 
2. வாணலிய�  எ2ெண� கா��த#- ெவ>காய-, பDைச மிளகா� ேச	"# 

ந�றாக வ"தக(-, ப��A அதி  இIசி, �21 வ�H# ேச	"# வத
க(-. 
3. இIசி, �21 வ�H# வத>கிய#- அதி  இறாைல ேபா�1 மிள4 ��, உ�A 

ேச	"# சிறி# ேநர- வத
க(-. அ1"# அதி  த
காள8 ேச	
க(-.  

4. த
காள8 ந�றாக மசி�த#- அதி  தன8 மிளகா� ��, 4ழ-A மிளகா� �� 
ேச	
க(- ப��A அதி  நE	வ��1 ேவக ைவ
க(-. 

5. நE	வ6றி எ2ெண� ேமேல வ�த#- உ�A, கார- ச� பா	"#, ெகா"தம லி 
�வ� இற
க(-.  
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Dal Rice - ப��� சாத� 

 

ேதைவயான ெபா��க3  

• அ�சி - 1 க�  

• #வர- ப/�A - 1/2 க� 

• சி�ன ெவ>காய- - 1/2 க�  

• த
காள8 - 1 ெப�ய#  

• �21 - 10 ப   

• ெப/>காய- - 1/2 ���  

• கார� - 1 ந!
கிய#  

• பDைச ப�டாண� - 1/2 க�  

• கடைல ப/�A - 1 ���  

• ெவ�ைதய- - 1/4 ���  

• தன8யா - 1 ���  

• சா-பா	 ெபா: - ேதைவயான அள(  

• உ�A - ேதைவயான அள(  

 

ெச(0ைற  

1. �தலி  அ�சிையG- ப/�ைபG- ேச	"# 1 மண� ேநர- ஊற ைவ"# 
ெகா�ள(-. 

2. ெவ!- வாணலிய�  ெவ�ைதய-, கடைல ப/�A, தன8யா ேபா�1 சிவ
க 
வ!"#, ஆறைவ"# ெபா:யாக அைர
க(-.  

3. 4
க�  எ2ைண ஊ6றி, அதி  க14 தாள8"# ப�� சி�ன ெவ>காய"ைத 
ேபா�1 வ"த
க(- அேதா1 �2ைடG- ேச	�# ந�றாக சிவ
க வத
கி 
ப�� த
காள8ையG-, ம6ற கா�கைளG- ேச	"# கிளற(-.  

4. ப�ற4 அதி  ெப/>காய-, சா-பா	 ெபா:, உ�ப அேதா1 அைர"# 
ைவ"#�ள ெபா:ைய ேபா�1 ந�றாக கிளறி, 1 க� அ�சி ப/�A
4 2 க� 
எ�! த2ணE	வ��1 ேமF- 1 க� நE	 அதிகமாக வ�ட ேவ21-. அ�ப: 
எ�றா  இதி  நா�4 க� நE	 வ�ட ேவ21-.  

5. த2ணE	 ெகா"தி"த#- அதி  அ�சி ப/�ைப ேபா�1, உ�A, கார- ச� 
பா	"#, 4
கைர K: மிதமான தEய�  3 வ�சி  ைவ
க(-. 4
கைர 
திற�த#- அதி  இர21 ��� ெந� வ�ட(-. கைடசிய�  சிறி# 
ெகா"தம லி �வ� ப�மாற(-. 
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6. 4ழ�ைதக� �த  ெப�யவ	க� வைர இ�த ப/�A சாத"ைத வ�/-ப� 
சா�ப�1வா	க�. 7டாக சா�ப��டா  தா� ந�றாக இ/
4-. உ/ைள 
வ!வ  இத6
4 ெதா�1
ெகா�ள ஏ6ற#.  
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ெவ ைதய கீைர �ழ�� (ஆ திரா $ைட
) 
 

ேத.ெபா��க3  

• ெவ�ைதய கீைர - 4 க�1(இைலக� ம�1-) 
• #வர- ப/�A - 1 க� 

• சி�ன ெவ>காய- - 10 

• த
காள8 - 2 

• Aள8 - சிறிதள(  

• மIச� ெபா: - ேதைவயான அள(  

• சா-பா	 ெபா: - ேதைவயான அள( 

• உ�A - ேதைவயான அள(  

 

ெச(0ைற  

1. ப/�ைப 4
க�  ேவக ைவ"# ெகா�ள(-. 
2. ெவ�த ப/�ேபா1 கீைர,ெவ>காய-,ேவக ைவ"த த
காள8(microwave for 5 min 

)சா-பா	 ெபா:,மIச� ெபா:,உ�A ேச	"# 4
க�  ேவக ைவ
க(-.  

3. ெவ�த(ட� Aள8 சா! ேச	"# ெகாதி
க வ��1 தாள8
க(-  

4. இ�த 4ழ-A ெச�த(ட� சா�ப�1வைத வ�ட ஆறிய ப�றேக சா�ப�ட ந�றாக 
இ/
4-. 

5. இ�த 4ழ-ைப 4ழ�ைதகN- வ�/-ப� சா�ப�1வா	க�. 
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அைட ேதாைச 

 

ேதைவயான ெபா��க3  

• பDச�சி - 1 க�. 
• க. ப/�A, #. ப/�A, பDைச பய�	 எ லா- ேச	"# ஒ/ க�. 
• உN�# - 2 ���.  

• சீரக- - 1 ���  

• ெப/>காய- - 1/2 ���. 
• ெவ>காய- - 1 ெபா:யாக ந!
கிய#. 
• கா��த மிளகா� - 2  

• கறிேவ�ப�ைல - சிறி#. 
• ெகா"தம லி - சிறி#.  

• உ�A - ேதைவயான அள(.  

 

ெச(0ைற  

1. �தலி  அ�சி, ப/�A வைகக� எ லா- ேச	"#, K�! மண� ேநர- ஊற 
ைவ"# ெகா�ள(-.  

2. 
ைர2ட�  ஊற ைவ"த அ�சி, ப/�Aட� சீரக- ம6!- கா��த மிளகா� 
ேச	"# அைர
க(-. சிறி# கரகர�பாக அைர
க(-. 

3. அைர"த மாவ�  ெவ>காய-, கறிேவ�ப� ைல, ெகா"தம லி, ெப/>காய- 
ம6!- உ�A ேச	"# ந�றாக கிளற(-.  

4. ேதாைச க லி  மாைவ ஊ6றி, =6றி சிறி# எ2ெண� வ�ட(-. ேதாைச 
ெபா�ன8றமாக ெவ�த#-, தி/�ப� ேபா�1 சிறி# ேநர- கழி"# எ1
க(-. 

5. =ைவயான அைட ேதாைச ெர:. இத6
4 ெதா�1 ெகா�ள அவ�ய  அ ல# 
ச�ன8 ெச�தா  ந�றாக இ/
4-.  

6. என
4 அைடய�  பDைச பய�	 ேச	
க தா� ப�:
4-. நிைறய ேப	 பாசி 
ப/�ைப தா� ேச	�பா	க�. 
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ைம&' மசா
 ேதாைச 

ேதைவயான ெபா��க3  

• ேதாைச மா( - 1 க� 

• த
காள8 - 1  

• �21 - 3 ப   

• கா��த மிளகா� - 3  

• உ/ைள கிழ>4 - 3 

• கடைல ப/�A - 1 ���  

• ெவ>காய- - 1 ெபா:யாக ந!
கிய#. 
• பDைச மிளகா� - 2 ெபா:யாக ந!
கிய#. 
• மIச� �� - 1/2 ���.  

• கறிேவ�ப�ைல, ெகா"தம லி - சிறி#.  

• உ�A - ேதைவயான அள(.  

 

ெச(0ைற  

1. �தலி  ேதாைச மS# தட(- மிளகா� ச�ன8 ெச�# ெகா�ள(-. 
2. வாணலிய�  சிறி# எ2ெண� வ��1 த
காள8, �21, கா. மிளகா� ேச	"# 

வத
க(-. ப�� அைத ஆற ைவ"# மி
�ய�  அைர"# ெகா�ள(-. 
3. இ�ேபா# ேதாைச
4 மசா  ெச�ய ேவ21-.  

4. உ/ைள கிழ>ைக ேவக ைவ"# மசி"# ெகா�ள(-. வாணலிய�  
எ2ெண� கா��த#- அதி  க14, உN"த- ப/�A, கடைல ப/�ைப 
ேச	"# தாள8
க(-. ப�� அதி  ெவ>காய-, ப. மிளகா�, க/ேவ�ப�ைல 
ேச	"# வத
க(-. ெபா�ன8றமாக வத>கிய#- அதி  மIச ��. உ�A 
ேச	"# ந�றாக கிளறி, மசி"த உ/ைள கிழ>4 ேச	"# வத
க(-. 
கைடசிய�  சிறி# ெகா"தம லி �வ� இற
க(-.  

5. ேதாைச க லி  �தலி  ேதாைச ஊ6றிவ��1 அ# ேலசாக ெவ�த#-, 

அத� ேம  அைர"# ைவ"த ச�ன8ைய தடவ(-. ப�� அத� ந1வ�  
உ/ைள மசாைல ைவ"# =6றி ெந� அ ல# எ2ெண� வ�ட(-. ேதாைச 
ெபா�ன8றமாக ஆன#-, அைத பாதியாக K: எ1
க(-. 

6. =ைவயான மசா  ேதாைச ெர:. இத6
4 ெதா�1 ெகா�ள ச�ன8, சா-பா	 
ெச�தா  ந�றாக இ/
4-. நா� இ�லி ேதாைச இர21
4- 4 க� இ�லி 
அ�சி
4, 1 க� உN�# எ�ற கண
கி ... அரசி, உN�ைத தன8"தன8யாக ஊற 
ைவ"# அைர�ேப�.  
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வாைழ�கா(/ உ�ைள/ ெவ+காய ப,ஜி 
 

ேதைவயான ெபா��க3  

• வாைழ
கா�/ உ/ைள/ ெவ>காய-/ - 1  

• கடைல மாவ� - 1 க�.  

• அ�சி மா( - 2 ���. 
• தன8 மிளகா� �� - 1 ���. 
• ெப/>காய- - 1/4 ���. 
• ஆ�பேசாடா மா( - இர21 சி�:ைக. 
• உ�A - ேதைவயான அள(. 
• எ2ெண� - ேதைவயான அள(. 

 

ெச(0ைற  

1. உ>கN
4 ப�:"த காைய எ1"# சீவ� ைவ"# ெகா�ள(-.  

2. ஒ/ பா"திர"தி  கடைல மா(, அ�சி மா(, மிளகா� ��, ேசாடா மா(, 

ெப/>காய-, உ�ேபா1 சிறி# நE	 ேச	"# ெக�:யாக கல
க(-.  

3. வாணலிய�  எ2ெண� கா��த#-, அ1�ைப மிதமான தEய�  ைவ"#, 

காைய எ1"# பTஜி மாவ�  ேபா�1 எ1"# ப�� எ2ெணய�  ேபாட(-.  

4. பTஜி ெபா�ன8றமாக ெவ�த#- எ1"# 7டாக ப�மாற(-.  
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ப��� வைட 

ேதைவயான ெபா��க3  

• கடைல ப/�A - 2 க�. 
• சி�ன ெவ>காய- - 1/2 க� ெபா:யாக ந!
கிய#. 
• பDைச மிளகா� - 1 ெபா:யாக ந!
கிய#. 
• கறிேவ�ப�ைல - சிறி# ெபா:யாக ந!
கிய#.  

• ெகா"தம லி - சிறி# ெபா:யாக ந!
கிய#. 
• ேசா-A - 1 ���. 
• ெப/>காய- - 1/4 ���.  

• உ�A - ேதைவயான அள(. 
• எ2ெண� - ேதைவயான அள(. 

  

ெச(0ைற  

1. �தலி  கடைல ப/�ைப இர21 மண� ேநர- ஊற ைவ"# ெகா�ள(-.  

2. ஊறிய கடைல ப/�ப�  ஒ/ ைக�ப�: அள( ம�1- தன8யாக எ1"# 
ைவ"# ெகா�ள(-. மSதிய�  உ�ள நEைர வ:க�: கிைர2ட�  ேபாட(-, 

அேதா1 ேசா-A ேச	"# அைர
க(-, நE	 ஊ6றாம  அைர
க(-.  

3. இர21 நிமிட- தா� அைர
க ேவ21-. ப�� மாைவ ஒ/ பா"திர"தி  
எ1"#, அேதா1 தன8ேய எ1"# ைவ"த கடைல ப/�A ம6!- அறி�# 
ைவ"தி/
4- ெவ>காய-, பDைச மிளகா�, கறிேவ�ப�ைல, ெகா"தம லி, 
உ�A, ெப/>காய- எ லா- ேச	"# ந�றாக ப�ைசய ேவ21-.  

4. வாணலிய�  எ2ெண� கா��த#-, அ1�ைப மிதமான தEய�  ைவ"# சி!, 

சி! வைடகளாக த�: ேபாட ேவ21-. எ2ெண� 4:
காம , அழகாக 
வ/-.  

 

ப8� �றி�� : கிைர2ட�  ப/�ைப ேபா�ட#- எ1
க ேவ21-, நE>க 
ேபா�1�1 :வ� பா	
க ேபா��டா அ# ப/�A வைட இ ைல ெம# வைட.  
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ெம. வைட 

 

ேதைவயான ெபா��க3  

• உN"த- ப/�A - 2 க�. 
• சி�ன ெவ>காய- - 1/2 க� ெபா:யாக ந!
கிய#. 
• பDைச மிளகா� - 1 ெபா:யாக ந!
கிய#. 
• கறிேவ�ப�ைல - சிறி# ெபா:யாக ந!
கிய#.  

• இIசி - சிறிய #21 ெபா:யாக ந!
கிய#. 
• உ�A - ேதைவயான அள(. 
• எ2ெண� - ேதைவயான அள(. 

 

ெச(0ைற  

1. �தலி  உN�ைத 30 - 40 நிமிட>க� ஊற ைவ"# ெகா�ள(-.  

2. உN�தி  உ�ள நEைர வ:க�: கிைர2ட�  ேபாட(-, அேதா1 இIசிைய 
ேச	"# அைர
க(-, ெமா"தமாக நE	 ஊ6ற Oடா#, சிறி# சி!தாக ெதள8
க 
ேவ21-. 

3. ைமய அைர
க ேவ21-, மாைவ எ1
4- ேபா# ைகய�  மா( ஒ�டாம  
இ/
க ேவ21-.  

4. ப�� அதி  அறி�# ைவ"தி/
4- ெவ>காய-, பDைச மிளகா�, 

கறிேவ�ப�ைல, உ�A எ லா- ேச	"# ந�றாக ப�ைசய ேவ21-.  

5. வாணலிய�  எ�ைன கா��த#- சி!, சி! வைடகளாக த�: ேபாட 
ேவ21-. எ2ெண� 4:
காம , அழகாக வ/-.  
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Egg Chapathi 
 

Ingredients 

• Egg - 2 

• Chapathi - 2(cut in to small pieces) 

• Onion - 1 

• Tomato - 1 

• chilli powder - 1 tbsp(kulambu milagai thool) 

• Salt - as required 

• Oil - as required 

 

Preparation Method 

1. In a pan heat oil after its get heated add onion and saute for sometime after it 

becomes golden color add tomato, cook till tomato get smashed( u can add little 

water also to cook tomato) 

2. now add chilli powder and salt. 

3. next add eggs and saute for sometime. 

4. Finally add chapathi and mix well.  

5. Instead of eggs you can add vegetables also. 
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Veg Fried Rice 
 

Ingredients 

• Cooked basmati rice - 2 cups 

• Onion - 1 

• Beans - 5(cut in to small pieces) 

• Carrot - 1(cut in to small pieces) 

• Cabbage - little  

• Capsicum - 1/2(cut in to small pieces) 

• Garlic - 5 flakes 

• Pepper powder - 1tbsp 

• Oil - as required 

• Salt - as required 

 

Preparation method 

1. In a pan heat oil then add onion, saute for sometime then add crushed garlic 

after it becomes golden color add beans and carrot. with that add salt and little 

water, cook for some time.  

2. After vegetables get half cooked add cabbage and capsicum saute for few 

minutes.  

3. now add pepper and cooked rice, mix nicely. 

4. Finally adjust salt.  

5. This is very easy and healthy lunch box recipe.  
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நா�� ேகாழி �ழ�� 

 

ேதைவயான ெபா��க3  

• நா�1 ேகாழி - 1 கிேலா  

• சி�ன ெவ>காய- - 1 க�  

• த
காள8 - 1 

• �21 - 4 ப   

• இIசி - சிறி#  

• சீரக- - 2 ���  

• மிள4 - 1/2 ���  

• ம லி(தன8யா) - 1 ���  

• கா��த மிளகா� - 8 

• ேத>கா� - 1/2 க�  

• மIச� �� - 1 ���  

• எ2ெண� - ேதைவயான அள( 

 

ெச(0ைற  

1. ெவ!- வாணலிய�  சீரக-, மிள4, தன8யா ம6!- கா��த மிளகாைய 
ேபா�1 ந�றாக வ!"# ெகா�ள(-.  

2. மி
�ய�  வ!"த மசாலா(ட�, இIசி �21 ம6!- ேத>கா�ேயா1 
சிறி# நE	 வ��1 ந�றாக அைர"# ெகா�ள(-. கைடசிய�  அதி  பாதி க� 
சி�னெவ>காய- ேச	"# ஒ/ �ைற ம�1- மி
�சிைய =6ற(-. 
அதாவ# ெவ>காய"ைத த�: ெகா�ளேவ21-. 

3. 4
க�  எ2ெண� வ��1 அ# கா��த#- மSதி இ/
4- சி�ன 
ெவ>காய"ைத ெபா:யாக ந!
கி அதி  ேபா�1, அ# ந�றாக 
வத>கிய(ட�, மIச� �� ேச	"# ="த- ெச�த நா�1 ேகாழிைய அதி  
ேபாட(-. அதி  சிறி# உ�A ேச	"# ந�றாக வத
கி ப�� அதி  த
காள8 
ம6!- அைர"# ைவ"#�ள மசாலாைவ ேபா�1 சிறி# நE	 ேச	"# K:, 

�தலி  K�! வ�சி  ைவ
க(-.  

4. 4
கைர திற�# உ�A, கார- ச� பா	"#, ேகாழி கறி ந�றாக ெவ�# வ��டதா 
எ�! பா	
க ேவ21- இ ைலெய�றா  தி/-ப K: ேதைவயான அள( 
வ�சி  ைவ
க(-.  
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Crispy Fried Chicken 
 

Ingredients 

• Egg - 1 

• Milk - 4 tbsp 

• Chicken - 1 cup(cut into medium pieces) 

• All purpose flour(maida) - 1/2 cup 

• Salt - as per required 

• Black pepper powder - 1 tsp 

• Chilli powder - 1 tsp 

• Onion powder - 1 tsp(optional) 

• Garlic powder - 1 tsp(optional)  

• Bread crumbs - 1/2 cup  

• Vegetable oil - as per required 

 

Preparation Method 

1. In a bowl, combine milk and egg(slightly mix, Don't beat more) 

2. In a another bowl, take all purpose flour. In that add chilli powder, pepper, salt 

(Onion, Garlic powder is optional) and mix it well.  

3. In a plate, take some bread crumbs. 

4. First take one piece of chicken dip it in egg mix, then in all purpose flour, again 

dip it in egg mix, finally roll it in bread crumbs and keep it in a plate. 

5. Like this all the chicken pieces we have to do and keep it in a plate. 

6. In a pan pour oil, after it gets heated, keep the stove in medium flame, now fry 

the coated chicken. Cook until the coating is brown. 

7. Drain on a paper towel-lined platter. Serve immediately.  

8. It will be very tasty and crispy. Children Love this dish.  
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ெகா�ைட� கடைல ��மா 

 

ேதைவயான ெபா��க3  

• ெகா2ைட
 கடைல - 1 க� (ஊற ைவ"த#)  

• சி
க�/உ/ைள கிழ>4 - 1/4 கிேலா  

• ெப�ய ெவ>காய- - 2 (ெபா:யாக ந!
கிய#) 
• த
காள8 - 1 (ந!
கிய#) 
• இIசி �21 வ�H# - 3 ���  

• ேத>கா� - சிறி# 

• கசகசா - 1 ��� 

• ேசா-A - 1 ���  

• மிள4 �� - 1 ���  

• மிளகா� �� - ேதைவயான அள( 

• கர- மசாலா - ேதைவயான அள(  

• உ�A - ேதைவயான அள(  

• ெகா"தம லி - சிறி#  

 

ெச(0ைற  

1. ெகா2ைட
 கடைலைய 4
க�  ேவக ைவ"# ெகா�ள(-. மி
�ய�  
சிறி# ேநர- ஊறைவ"த கசகசா, ேசா-Aட� ேத>காைய ேச	"# ைமய 
அைர"# ைவ"# ெகா�ள(-. வாணலிய�  எ2ெண� கா��த#-, அதி  
ப�ைட...லவ>க-... ேப W� ம6!- உ>கN
4 ேவ! எ�ன �ைப�  

ேச	
க ேவ21ேமா ேச	
க(-. ப��A அதி  ெவ>காய- ேபா�1 
வத
க(-, அ# வத>கிய#-, அதி  இIசி �21 வ�H# ேச	"# வத
க(-. 

2. அ# ந�றாக வத>கிய(ட�, அதி  ந!
கிய சி
க�/உ/ைள கிழ>4 ேச	"# 
வத
க(-. ப��A அதி  சிறி# மிள4 ��, மிளகா� ��, கர- மசாலா, உ�A 
ேச	"# வத
க(-. கைடசியாக த
காள8ையG- அைர"# ைவ"#�ள 
கலைவையG- ேச	
க(-. 

3. ெகாதி"த#- 4
க�  ேவக ைவ"த கடைலேயா1... இைதG- கல�#, 

ேதைவயான அள( த2ணE	 ேச	"# 2 வ�சி  ைவ
க(-. 
4. கைடசிய�  ெகா"த ம லி �வ� இற
க(-. 
5. இ# ேதாைச, பேரா�டா ம6!- ச�பா"தி
4 ெதா�1 ெகா�ள ந�றாக 

இ/
4-.  
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ெகா�ைட� கடைல �ழ�� 

 

ேதைவயான ெபா��க3  

• ெவ�ைள ெகா2ைட
 கடைல - 1 க� (ஊற ைவ"த#)  

• க"தி�
கா� - 4  

• ெப�ய ெவ>காய- - 2 (ெபா:யாக ந!
கிய#) 
• த
காள8 - 2 (ந!
கிய#) 
• �21 - 10 cloves  

• Aள8 - சிறி#  

• 4ழ-A மிளகா� �� - ேதைவயான அள( 

• உ�A - ேதைவயான அள(  

• ெகா"தம லி - சிறி#  

 

ெச(0ைற  

1. ெவ�ைள ெகா2ைட
 கடைலைய 4
க�  ேவக ைவ"# ெகா�ள(-.  

2. வாணலிய�  எ2ெண� கா��த#-, அதி ... க14, ெவ�தய- தாள8"#, அதி  
�2ைட ேபா�1 வ"த
க(-. அ# வத>கிய#-, ெவ>காய- ேபா�1 
வத
க(-, ப��A அதி  த
காள8ைய ேபா�1 வத
க(-. 

3. அ# ந�றாக வத>கிய(ட� அதி  ந!
கிய க"தி�
காைய ேபா�1 
வத
க(-.  

4. ப��A அதி  4ழ-A மிளகா� ��, உ�A அேதா1 சிறி# Aள8 த2ணE	 ேச	"# 
ெகாதி
க வ�ட(-.  

5. ெகாதி"த#- 4
க�  ேவக ைவ"த கடைலேயா1... இைதG- கல�#, 

ேதைவயான அள( த2ணE	 ேச	"# 2 வ�சி  ைவ
க(-. 
6. உ>கN
4 வ�/�ப- எ�றா ... சிறி# ேத>கா� அைர"# ஊ6றலா-. 

கைடசிய�  ெகா"த ம லி �வ� இற
க(-. 
7. இ#.... சாத-, ச�பா"தி, இ�லி, ேதாைச எ லாவ6றி64- ந�றாக இ/
4-. 

4ழ-A மிளகா� �� எ�ப# (சிவ�A மிளகா�, தன8யா, க.ப/�A, சீரக-, மிள4) 
எ லா- ேச	"# அைர"த#.  
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ெகா�ைட� கடைல மசாலா 

 

ேதைவயான ெபா��க3  

• ெவ�ைள ெகா2ைட
 கடைல - 1 க� (ஊற ைவ"த#)  

• ெப�ய ெவ>காய- - 1 (ெபா:யாக ந!
கிய#) 
• த
காள8 - 1 (ெபா:யாக ந!
கிய#) 
• இIசி �21 வ�H# - 3 ���  

• மிளகா� �� - ேதைவயான அள(  

• channaa மசாலா - 2 ���  

• உ�A - ேதைவயான அள(  

• ெகா"தம லி - சிறி#  

• க7� ேம"தி - 1 ���  

 

ெச(0ைற  

1. ெவ�ைள ெகா2ைட
 கடைலைய 4
க�  ேவக ைவ"# ெகா�ள(-.  

2. வாணலிய�  எ2ெண� கா��த#-, அதி  க14 தாள8"#, ப�� 
ெவ>காய"ைத ேபா�1 வத
க(-. 

3. ெவ>காய- ந�றாக வத>கிய#-, இIசி �21 வ�H# ேச	"# சிறி# ேநர- 
வத
கி ப��A அதி  த
காள8ைய ேபா�1 வத
க(-. 

4. channaa மசாலா, மிளகா� ��, உ�A அேதா1 சிறி# நE	 ேச	"#  

5. அதி  ேவக ைவ"த கடைலையG- ேபா�1 ெகாதி
கவ�ட(-.  

6. அதி  இ/�த நE	 எ லா- வ6றிய(ட�, ந!
கிய ெகா"தம லி ம6!- 
க7� ேம"திைய �வ� இற
க(-.  

(If you want to add lemon juice... you can add)  
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ம/� ெதா�� 

ேதைவயான ெபா��க3  

• மS� - 1 #21  

• ெப.ெவ>காய-/சி�ன ெவ>காய- - 1 க�(ெபா:யாக ந!
கிய#) 
• பDைச மிளகா� - 1 (கீறிய#)  

• �21 - 10 (த�:ய#) 
• த
காள8(சிறிய#) - 1 

• மிள4 - 1 ��� 

• சீரக- - 1 ���  

• சிவ�A மிளகா� - 3  

• மIச� �� - 1/2 ���  

• ேத>கா� - 4 சி   

• உ�A - ேதைவயான அள(  

 

ெச(0ைற 

1. மிள4, சீரக-, சிவ�A மிளகாைய ெவ!- வாணலிய� , எ2ெண� ேச	
காம  
வ!"# ெகா�ள(-, ப��A அைத ேத>கா�ேயா1 சிறி# நE	 ேச	"# ந�றாக 
ைம�ய அைர"# ெகா�ள(-.  

2. வாணலிய�  சிறி# ந ல எ2ெண� வ��1, கா��த#- அதி  ெவ>காய-, 

பDைச மிளகாைய ேபா�1 வத
க(-. அ1"# அதி  �2ைடG- ேபா�1 
வத
க(-. 

3. வத>கிய#- அதி  மSைன ேபா�1 வத
க(-, ப��A அதி  த
காள8 
ேச	
க(-.  

4. ப��A அைர"# ைவ"#�ள மசாலாைவ அதி  ஊ6றி, மIச� ��, உ�A 
ேச	"# ெகாதி
கவ�ட(-, மSைன கர2:யா  உைட"# வ�ட(-. 

5. எ2ெண� ேமேல வ�த#- அ1�ைப அைன"# வ�ட(-. 
6. கார- ப"தவ� ைல எ�றா  சிறி# தன8 மிளகா� �ைள ேச	"# 

ெகா�ளலா-. 
7. இ�த ெதா
4
4 ெதா�1 ெகா�ள, மS� வ!வ  ெச�ய ேவ21-. 
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0�ைட ��மா 

 

ேதைவயான ெபா��க3  

• ��ைட - 4 

• ெப�ய ெவ>காய- - 2 (ெபா:யாக ந!
க(-) 
• த
காள8 (சி�ன#) - 2 

• எ2ெண� - சிறிதள( 

• ேத>கா� - நா�4 சி   

• ேசா-A - 1 ���  

• கசகசா - 1 ���  

• 4ழ-A மிளகா� �� - ேதைவயான அள(  

• உ�A - ேதைவயான அள(  

 

ெச(0ைற  

1. அ1�ைப ப6ற ைவ
4- ��, மி
�ய�  ேசா-A, கசகசா,ேத>கா� 
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