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Contributor: GLORIA 
 

�ேர�/ஃ�ள� - Creme or Flan 
 

   

ேதைவயானைவ  

• பா� - ½ லி�ட�  

• 	�ைட - 6 

• ச�கைர : 100 கிரா�  

• ெப��சீரக��� - 1 சி��ைக  

• ப�ர� �ைல� - 2  

 

ெச9�ைற  

1. பாைல ம�தமான த�ய��  !ட கா"#சி ஆற வ�ட'�  

2. ஆறிய பாலி� சீரக���, ச�கைர.. 	�ைட ேச��) ந+, -ைர�க அ��க'�.  
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3. ப�+ ப�ர� �ைல� சிவ/த ஓர1கைள ந��கி ெவ�ைள ப,திைய பாலி� ேச��) 

கைர3� வைர அ��) ைவ�க'�  

4. ப�+ ஒ� வா" அக!ட பா�திர�தி� கா�வாசி ந�� எ6�) அ67ப�� ைவ�) 

ெகாதி�க வ�ட'�. 

5. ப�+ பா� கலைவைய ச89 சிறிய உயரமான ப�திர�தி� ஊ8றி ந�<+ ந6ேவ 

ைவ�க'�.  

6. பா� ப�திர�ைத கா89 ேபாகாம� =�.. அத+ ம�) த�6 அைசயாம� இ��க 

ெவய�� ைவ�க'�. 

7. 25 நிமிட� ெகாதி�க வ�ட'�... பா� ெவ/) வ��டதா எ+9 பா��க, ,#சியா� 

,�தி பா��க'�. ஒ�டாம� இ�/தா� ெவ/) வ��டதாக அ��த�... அ7ப�ேய 

ெவ�� ப<மாற'�.. ெரா�ப சாஃ7டா இ��,�  ைவயான) ப��ைளக@�, 

மிக'� ப���,�. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.penmai.com  3 

 

GLORIA’s @ Gloriacatchi’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen 
www.Penmai.com 

 

ெவ� ச�சா 

 

 
 

ேதைவயானைவ  

• ெவ1காய� - 1 (ெப<ய)) 

• உ�ைள�கிழ1,  - ½ கிேலா  

• ேகர� - 200 கிரா�  

• சிரக��� - 1 B�C+  

• மிளாகா"��� - 1 ேடப���C+ 

• ம�ச��� - 1/2 B�C+ 

• க�ேவ7ப�ைல - ஒ� ப�� ெபா�யாக ந9�கிய)  

• எ!ெண" - 1 ேடப���C+  

• எEமி#ைச சா9 - 2 B�C+ 

 

ெச9�ைற 

ச�சா ச�ீ கைடய�� கிைட:தா� வா;கி�ேகா;க இ�ைலனா ெம�லிய ச�ீ 

ெச9ய மா% தயா$�க  
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1. 1/2 ைமதா மாவ�� ேதைவயா உ7F ேச��) சிறிதாக ந�� வ��6 எGவேளா ைட�ட 

ப�ைசய 	�3ேமா அ7ப� ப�ைச�சி�ெகா1க ஒ� ப��ச ேசாடா மா' 

ேச��)�கலா�.. 1 மண�ேநர� ஊற ைவ�) ப�+ ப�) ச7பா�திேபா� வ�டமாக 

உ��� ைவ�க'�. 

2. ப�+ ஒ� ச7பா�தி ேம� ஒ� �C+ ைமதா ஒ� ேலய� ேபால பர7ப�வ��6 

அத+ ேம� இ+ெனா� ச7பா�தி அ6�க'�... இ7ப�ேய ஒ+றி+ ேம� ஒ+றாக 

ப�ைத3� அ6�கி ந+றாக எGவள' 	�3ேமா அGவேளா அH�தி 
உ��ட'�.. ப�+ தனI தனI ஷ��டாக உ<�த) ைவ�க'�.. ந�!ட ேநர� வ�ட 

ேவ!டா� சில சைமய� ஒ���,�... ப�+ ேதைவயான அள'�, ந9�க'�. 

 

மசாலா ெச9�ைற  

1. உ�ைள�கிழ1, ேகர� இர!ைட3� ெபா�யாக ந9�கி... ந+, அலசி ந�ைர 

ந+, வ�ய வ�ட'�. ஒ� அைரமண� ேநர� வ�ய வ�61க�. 

2. ெவ1காய�ைத ெபா�யா ந9�கி ைவ�க'�.  

3. வாணலி� எ+ைன வ��6 கா"/த)�... சிரக��� ேபா�6 ெபா<ய வ��6 

க�வ�7பைல ேபா�6 வத1கிய)� ெவ1காய�, மிளகா"���, ம�ச��� 

ேச��) வ�த�க'�. 

4. ெவ1காய� வத1கிய)� உ7F எEமி#ைச சா9 ேச��) ந9�கிய கா" கறிகைள 

ேச��) ந+, கிளறி வ��6 அ67ைப சி�மி� ைவ�க'�. 

5. கா"கறி ந�� வ �6� அ/த ந�� வ�திய)� அ67ைப அைண�க'� உ�ைள அைர 

பத� ெவ/தாேல ேபா)� ெபா<�,�ேபா) ந+, ெவ/)வ�6�.  

6. இைத ச�சா சீ��� ைவ�) ச�சாவாக உ��61க.. நா+ ப��ைளக@�காக 

,�� ,��யா உ��� இ��ேக+. ந�1க ெப<சாேவ ெச"யலா�. 
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பா�பாஜி 

 

ேதைவயானைவ  

• உ�ைள�கிழ1, - 2 

• ேகர� - 1 

• காலிப�ளவ� - 1 க7  

• ப#ைச ப�டாண� - ¼ cup 

• ,ைட மிளகா" - 1  

• ெவ1காய� ெப<  - 1 

• த�காளI - 1 

• இ�சி C!6 வ�H) - 1 B�C+  

• மிளகா"��� - 1 B�C+  

• ம�ச���� - 1 ப��#  

• சீரக�, சா� மசாலா – தலா ½ B�C+  

• மா1கா" ெபா� - ½ B�C+  

• பாGபாஜி மசாலா ெபா� - 2 B�C+  

• எEமி#ைச சா9 - 1 B�C+  
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• உ7F ேதைவயான அள'  

• ெபா�யாக ந9�கிய ெகா�தம�லி தைழ  

 
 

ெச9�ைற  

1. உ�ைள�கிழ1,, ேகர�, ,ைடமிளகா" =+ைற3� ெபா�யாக 

ந9�கி�ெகா�ள'� ப�+ இதNட+ காலிப�ளவ�, ப#ைச ப�டாண� ேச��) 

O�க<� ேவகைவ�) ெகா�ள'�.  

2. கைடய�� எ!ெண" வ��6 கா"/த)� சீரக� ேபா�6 ெவ��க வ�ட'�, 

ெவ1காய� ேபா�6 சிவ/த)� இ�சி C!6 வ�H) ேச��) வத�க'�.. 

வத1கிய)� த�காளI ேச��க'� . 
3. ந+, வத1கிய)� மிளகா"���, ம�ச����, சா�மசாலா, மா1கா" ெபா�, 

பாGபாஜி மசாலா ெபா� அைன�ைத3� ேச��) வத�கி அதி� ேவகைவ�த 

கா"கறிகைள ேச��) ெகாதி�கவ�ட'� . 
4. ப�+ எEமி#ைச சா9 ேச��) அ67ப�� இ�/) இற�க'�.. அதி� ெகா�தம�லி 

தைழ ேச��க'�.  
5. ேதாைசக�லி� சிறி) ப�ட� தடவ� அதி� ப+ைன இர!டாக ெவ�� வா�ட'�  

6. ப�+ வா��ய ப+Nட+ மசாலா ேச��) ப<மாற'�. ப��ைளக@�, ப���த 

உண' இ)  

 
 

பா�பாஜி மசாலா ெபா< ெச9�ைற 

ேதைவயானைவ 

• க�7F ஏல�கா" - 1  

• தனIயா - 1 B�C+  

• சீரக� - 1 B�C+  

• ெப��சீரக� - 1 B�C+  

• கா"/த மிளகா" - 3 

• மா1கா" ெபா� - 2 B�C+  

• ப�ைட - 1 )!6 

•  �, தி7ப�லி சிறி) ெபா��தா� 1/8 B�C+ வ�� அள' இ�/தா� ேபா)�  

• கர�மசாலா - 2 B�C+ 

 

ெச9�ைற  
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1. மா1கா" ெபா�, கர�மசாலா, இர!ைட3� தவ���) ம8ற ெபா��கைள 

வாணலி� ெம�லிய த�ய�� ந+, வ9�) மி��ய�� ெபா� ெச"ய'�. 

கைடசியாக அதNட+ மா1கா" ெபா�, கர�மசாலா இர!ைட3� ெம�E� 

இர!6  �)  �தி எ6�க'�. 
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K.F.C. Chicken - ேக.எ�.சி சி�க� 

 

ேதைவயானைவ  

• சி�க+ வ�1�� - 1 கிேலா  

• இ�சி C!6 ேப�� - 1 B�C+ 

• சி�லி சி�க+ ப'ட� - 2 ேடப���C+  

• மிளாகா" �� - 2 ேடப���C+  

• எEமி#ைச சா9 - 1 B�C+ 

• உ7F - ேதைவயான அள'  

• ைமதா - 1 க7  

• ேசாளமா' - ¼ க7  

• ர�� �� - ¼ க7  

• இ�சி ப'ட� - 1 �C+  

• C!6 ப'ட� - 1 �C+  

• ைமேயாைன� - 2 �C+ / ஒ� 	�ைட 

• எ!ெண" ேதைவயான அள'  
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ெச9�ைற  

1. 	த� நா� இரேவ ேகாழி வ�1��  �த7ப6�தி ந�� வ�ய வ��6 எ6�க'�.  

2. அதி� சி�லி சி�க+ ப'ட� 1 ேடப���C+, மிளகா"��� 1 ேடப���C+, 

உ7F, எEமி#ைச சா9, இ�சி C!6 வ�H) ேச��) ப�சறி.. ஃப�<Rய�� 

ைவ�க'�. 

3. ம9நா� ெச"வத8, 	+ ெப<ய த��� ைமதா, ர��ப'ட�, 

ேசாளமா',இ�சி, C!6 ப'ட�, மித� இ��,� இ� வைக மிளகா"���, 

உ7F ேச��) கல/) கலைவயாகி ைவ�) ெகா�ள'�. 

4. ேகாழிய�� 	�ைட அ�ல) ைமேயாைன� ேச��) ப�சறி மாவ�� ப�ர�ட'�.  

5. பழ�Oைட ேபா+ற அ�ல) ெப<ய இைடெவளI இ��,� க�ப� Oைடய�� 

அ6�க'�.   

6. எ�லா )!6கைள3� மாவ�� ப�ர�� அ6�க'�.  

7. ஒ�  �தமான வா" அக+ற பா�திர�தி� நிைறய ந�� எ6�க'�.  

8. ேகாழி அ6�கி ைவ�த Oைடைய அ/த ந�<� ஒ� 	�,	�கி 
எ6�க'�..(கவன� ஒ� �7 ப!ண� எ6�)டN� ஊறவ�ட Oடா)) 

9. வாணலி� எ!ெண" வ��6 காய ைவ�க'� த� அதிக� இ�7ப) நல�. 

10. எ!ைண கா"/த)� Oைடய�� இ��,� ேகாழிைய ம�!6� ஒ� 	ைற 

மாவ�� ப�ர�� எ!ைணய�� ேபாட'�... ந+, சிவ/த)� எ6�க'�. ேக.எ7.சி 
சி�க+ ெர�!  

 

�றி�2 - நா+ ேகாழிய�� ேதா� எ6�)வ��ேட+... ப���கிறவ1க அ7ப�ேய ேதாேலாட 

ெச"யலா�. இ) அ7ப�ேய ெகா�ச	� வ��தியாச� இ�லமா ேக.எ7.சி taste வ�). 

வாணலி� ெபாறி7பைத வ�ட 7<�தி3�ல ெச�சா இ+N� S7பரா இ��,. த!ண�ல 

�7 ப!Tவதா� அ/த ப�ேள� அ7ப�<ய+� கிைட�,). அதிக S��� ெபா<#சாE� 

ேகாழி3� ந+, ேவ,). 
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Moussaka – ��ஷா�கா 

=�ஷா�காைவ நா+ ெகா�ச� ந�ம �ைடE�, மா8றி உ�ேள+.  

 

ேதைவயானைவ 

• ெகா�) கறி - ½ கிேலா (veg வ���Fபவ�க� உ�ைள கார� )�வ� 3 க7) 

எ6�)�க'�  

• காலி ஃ7ேளாேவ� - 1 க7  

• க�த<�கா" - 2 (ெப<ய)) 

• ,�ஷ� (zucchini)  - 2  
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• ெவ1காய� - ½ கிேலா  

• த�காளI - 3 ெப<ய)  

• இ�சி C!6 வ�H) - 4 B�C+ 

(Oடேவ 1 �C+ சீரக� ேச��) 

அைர�) ெகா�ள'�) 

• மிளாகா"��� - 4 B�C+ 

• ம�லி��� - 2 B�C+  

• ம�ச���� - ¼ B�C+  

• கர�மசாலா �� - 1 B�C+  

• ப�ைட கிரா�F - சிறி)  

• எ!ெண" - 2 ேடப���C+ 

• சீ� )�வ� - 100 கிரா�  

 

ெச9�ைற  

1. 	தலி� க�த<�கா", ,�ஷ�, 

இர!ைட3� ெரௗ!டாக �ைல� 

ப!ண� 1 B�ப+ மிளாகா" �� 

உ7F ேச��) ப�சறி ேதாைசக�லி� 

வா�� ைவ�) ெகா�ள'� (பட�தி� 

உ�ள) ேபால) 

 

2. ெவ1காய� வத�கி இ�சி C!6 ேச��) வத1கிய)� த�காளI ேச��) 

வத�க'�. 

3. ெகா6�க7ப�ட மசாலாைவ இ�ேதா6 ேச��) ந+,  �ள வத�க'�. 

4.  �1கிய)� ெகா�) கறி3� (அ�ல) உ�ைள�கிழ1,, 

கார�)காலிஃ7ேளாேவ� ேச��) ெகா�ச� ந�� வ��6 ந+, ேவக ைவ�க'�.  

5. இ7ேபா) ஒ� �ேரவ�� 	தலி� கறி கலைவைய ெமலிதாக பர7ப'� அத+ 

ேமல க�த<�கா" அ6�க'�. 

6. அ7Fற� ெகா�ச� ,ைடமிளகா" �வ'�.  
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7. ம�!6� கறி கலைவைய ெகா�சமாக பர7ப'�  

8. அத+ ேம� ,�ஷ� அ6�க'� அத+ ேமல ம�!6� கறி கலைவைய பர7ப'�. 

9. அத+ ேம� ம�!6� க�த<�கா", அத+ ேம� கறி எ�தைன அ6�, எ+ப) ந� 

வ��7ப�. 
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10. கைடசியாக ேமேல சீ� )�வ� �வ'� (ெவ�ைள சீ� �ைல� அ6�க 

ேவ!6�.. அத+  ைவ ப���காததா� சீ� )�வ� ேச��ேத+) 

11. 180°ய�� நா8ப) நிமிட� ைவ�க'�.  Oட சா7ப�ட ெரா��ைய ஆலிG ஆய�லி� 

C!6 ேச��) ெரா�� )!6கைள ப�ர�� 120°ய�� ஐ/) நிமிட� ைவ�) 

எ6�க'� ப�+ ப<மாற'�. 
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Mango fruit Kulfi - மா�பழ ��ப� 
 

 
 

ேதைவயானைவ  

• மா�பழ OW - 2 க7  

• பா� ப'ட� - 2 க7  

• மி��ெம"� �+ - 1  

• பா� - 1 லி�ட�  

• ச�கைர - 1 ேடப���C+ (ேதைவ எ+றா�) 

• ேசாளமா' - 2 B�C+  

• ப�ர� �ைல� - 2  
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ெச9�ைற  

1. பாலி� பா�ப'ட�, மி��ெம"� கல/) அ67ப�� சி�மி� ைவ�) 

அ�7ப���காம� 10 நிமிட� கி!ட'�.  

2. ப�+ ேசாளமா', ப�ர� �ைல� ேச��) இர!6� ந+, கைர3� வைர 

ெகாதி�க ைவ�க'�. ெகா�ச� தி�கன)� ச�கைர கல/) அ) கைர/த)� 

அ67ைப அைண�க'�. 

3. பா� கலைவ ந+, ஆறிய)� மா�பழ OW ேச��) ந+, கல�கி ேதைவயான 

ேமா��� ஊ8றி ப�Xச<� ைவ�க'�. இ) மிக'�  ைவயான) 

ப��ைளக@�, மிக'� ப���,�. 
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மா�பழ ேக� (��ைட இ�லாத") 

 

 

ேதைவயானைவ  

• மா�பழ� OW -  2 க7 

• ரைவ - 2 க7  

• ச�கைர - 1 ¼ க7  

• ப�ட� - 1 க7  

• ேப�கி1ப'ட� - ½ B�C+  

• ெவ!ண�லா எசா+� - ½ B�C+ 

 

ெச9�ைற  

1. ப�டைர உ��கி ச�கைர கல/) ந+, அ��க'�.  
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2. அ/த கலைவய�� மா�பழ OW ேச��) ேப�கி1ப'ட�, ெவ!ண�லா எசா+�� 

ேச��) கல�க'�.  

3. மா�பழ கலைவய�� சிறி) சிறிதாக ரைவ ேச��) கிளறி ைவ�க'�. 

4. ரைவ கலைவய�� ஐ/) நிமிட� ஊற ைவ�) ப�+ 170° ய�� ேவக ைவ�க'�.  

5. வ��7ப� உ�ளவ�க� Oட 	/தி< ேச��) ெகா�ளலா�. மிக'�  ைவயான).  
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�#தி$ ப��ெக� 

 

 

ேதைவயானைவ  

• 	/தி< ேரா�� ப!ண) - 200 கிரா�  

• 	H 	/தி< - 150 கிரா�  

• ெவ!ைண - 150 கிரா�  

• ைமதா - 200 கிரா�  

• ச�கைர - 160 கிரா�  

• ெவ!ண�லா எச+� - ½ B�C+ 

• ேப�கி1ப'ட� - ¼ B�C+ 

• 	�ைட - 1  

• 	�ைட ம�ச� க� - 5  
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ெச9�ைற  

1. 	தலி� ேரா�ெட� 	/தி<ைய F<க�ைடயா� -T�கி ைவ�க'� 

மிள,/க6, ைச��, கலைவயாக 	H 	/தி<ைய இர!டாக ப�ள/) 

ைவ�க'�.  

2. ஒ� ப�திர�தி� ெவ!ைண, ச�கைர, 	�ைட, ெவ!ண�லா எச+�, 

ேப�கி1ப'ட�, எ�லாவ8ைற3� ஒ+றாக ேச��) பY�டரா� அ��க'�.  

3. ப�+ ெபா��த 	/தி<, ைமதா இர!ைட3� ஒ+றாக ேச��) ஒ� கர!�யா� 

கிளற'�. 

4. ச7பா�தி மா' பத� வ/த)� F< க�ைடயா� ச7பா�தி ேபால உ��ட'�. 

5. உ1க@�, வ�97பமான வ�த�தி� க�ட�ைவ�) க� ெச") �ேரவ�� 

அ6�க'�. 

6. க� ெச"த ப��ெக� ம�) 	�ைட ம�ச� க�ைவ ப�ெரZ ைவ�) Cச'� அத+ 

ேம� பாதி 	/தி<ைய பதி�) அத+ ேம� ம�!6� ம�ச�க� Cச'� 

இ7ப�ேய எ�லா ப��ெக�E� ெச") 120° ய�� 20 நிமிட� ைவ�) சிவ/த)� 

எ6�க'�. 	�ைட ம�ச� க� C வ�தா� ஒ� பளபள7F கிைட�,�. 

ப��ைளக@�, மிக'� ப���,�. 	�ைட ப���காதவ1க அைத தவ���) 

வ�டலா�. 
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Chocolate Fondant Cake 

 

ேதைவயானைவ  

• டா�� சா�ேல� பா� 70% - 200g 

• 	�ைட - 4 

• ச��கைர - 150g  

• ைமதா மா' - 80g  

• ெவ!ைண - 200g  

• ேப�கி1ப'ட� - ½ B�C+  

• ெவ!ண�லா எசா+� - ½ B�C+ 

 
 

ெச9�ைற  
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1. ெப<ய பா�திர�தி� ந�� எ6�) ெகாதி�க ைவ�க'� அ67ைப சி�மி� ைவ�) 

அதி� ஒ� க!ணா� கி!ண�தி� டா�� சா�ேல� க��கைள ேபா�6 ெகா�தி 
ந�� S��� உ��க'�. 

2. ம8ெறா� பா�திர�தி� ெவ!ைணைய அ��) அதி� 	�ைட ச�கைர ைமதா 

ேச��) அ��க'� அதி� உ�கிய சா�ேல� ேச��) ந+, அ��க'� Oடேவ 

ேப�கி1ப'ட� ெவ!ண�லா எெச+� ேச��க'�. 

3. ப�+ ovenய�� (200°C) இ�ப) நிமிட� ைவ�) ெவ/த)� எ6�க'�... ேம8Fற� 

ெவ/)� ந6ேவ சா�ேல� ேபால இளகி3� இ��,� மிக'�  ைவயான ேக� 

இ) ப��ைளக@�, மிக'� ப���,�. 
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 Pineapple cake (upside down cake) - அ�னாசி�பழ ேக� 

 

 

 

ேதைவயானைவ  

• அ+னாசி7பழ� ந+, பH�) ஒ+9 அ) இ�லாவ��டா� �+ பழ� 

எ6�)�ேகா1க  

• ைமதா - 150 கிரா�  

• ெவ!ைண - 150 கிரா�  

• ச�கைர - 125 கிரா� 

• 	�ைட - 3 

• பா� - 1 ேடப�� B�C+  
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• ேகராம� - 5 ேடப�� B�C+  

• ேப�கி1ப'ட� - ½ B�C+  

• ெவ!ண�லா எசா+� - ½ B�C+ 

 
 

ெச9�ைற  

1. 	தலி� ெவ!ைணயைய ந+, பY�டரா� அ��க'�.  

2. அதி� 	�ைட ேச��) -ைர�) வ�� வைர அ��க'�.  

3. ப�+ அதி� ச�கைர ேச��) அ��க'� ச�கைர ச89 இளக ேவ!6�.  

4. ப�+ இ/த கலைவய�� ைமதா மா' ெகா�ச� ெகா�சமாக ேச��) அ��க'� 

Oடேவ ெவ!ண�லா எசா+�, ேப�கி1ப'ட�, பா� ேச��) ந+, ந���க 

அ��க'�. 

5. ப�+ ேக� �ேரவ�� ெவ!ைண Cசி... 	தலி� ேகராம� உ8ற'� ப�+ 

அ+னாசி7பழ )!6கைள உ1க@�, ப���த வ�த�தி� அ6�க'�. அத+ 

ேம� ேக� கலைவைய உ8ற'�. 

6. OvenனI� 180° ய�� 25 நிமிட� ைவ�க'� ேக� ெவ/த)� எ6�) ஆ<ய ப�+ 

ப<மாற'�.  

7. இ/த ேக� மிக'�  ைவயான) ப��ைளக@�, மிக'� ப���த). 

 

�றி�2 - நா+ ேகராம� 1 ேடப���C+ தா+ ேச��ேத+ ப��ைளக@�, அ/த 

ெட�� ப���கா) எ+9. ந�1க நா+ ,றி7ப��ட அளவ�� ேச��தா�  ைவ O6�. 
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கடைல மா% �&�� 

 

ேதைவயானைவ  

• கடைல மா' - 1 க7  

• அவ��த ேகா)ைம மா' - 2 க7  

• மிளகா"��� - 1 B�C+  

• சீரக��� - 1 B�C+ 

• சீரக� - 1 B�C+  

• எ�@ - 1 ேடப���C+ 

• ஓம� - ¼ B�C+  

• உ7F ேதைவயான அள'  

 

ெச9�ைற   

1. ேமேல ,றி7ப��ட எ�லாவ8ைறய� கல/) ந�� வ��6 பதமாக ப�ைச/) 

	9�காக ப�ழிய'�. 
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கஜுரா 

ேதைவயானைவ  

• ைமதா - 1 க7  

• ெவ!ைண - ¼ க7  

• ச�கைர - 2 ேடப���C+ 

• உ7F - 1 சி��ைக  

• ேப�கி1ப'ட� - ¼ B�C+ 

• எ!ெண" ெபா<�க 

 

ெச9�ைற 

1. ைமதா மாவ�� ெவ!ைணைய Sடாக உ8றி ந+, கல�,� ப� இைழ�) 

ப�ைசய'�. ப�+ ச�கைர, உ7F ேச��) ெகா�ச� ெகா�சமாக ந��வ��6 ந+, 

அ��) ப�ைசய'�. 

2. C<க�ைட ைவ�) ெகா�ச� ெமா�தமா உ��� சி+ன சி+னதா க�டமா ெவ�� 

ெபா<�க'�. 
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ப(ைச பய�& மா%  �&�� 

ேதைவயானைவ 

• ப#ைசபய�9 - 1 க7  

• அ<சி மா' - 4 க7  

• ஓம� - ½ B�C+  

• ெவ�ைள எ�@ - 20 கிரா�  

• உ7F - ேதைவயா அள'  

• ெபா<�க எ!ெண" 

 

ெச9�ைற  

1. ப#ைச ப�7ைப ந+, ,ைழய ேவக ைவ�க'�. 

2. அ<சி மாவ�� ெவ/த ப#ைச பய�9, எ�@, ஓம�, உ7F ந�� ேச��) ப�ைச/) 

	9�காக ப�ழிய'�. 

3. இ/த 	9�ைக அ7ப�ேய'� சா7ப�டலா�. ேமேல ஐசி1  க� �வ�3� 

சா7ப�டலா�  ைவயான). 
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கம*க�+ 

 

 

ேதைவயானைவ  

• ேத1கா"7C (	8றிய)) - ¾ அ�ல) ½ க7  

• ேத1கா"பா� - 1 ேடப���C+ (தி�கான பா�) 

• ஊ�!ைட ெவ�ல� - ெபா��த) 1 க7  

• ஏல�கா" ெபா� - 1 ப�+# 

• ெந" - 2 ேடப�� �C+  

 

ெச9�ைற  

1. 	தலி� வாணலி� 1 B�C+ ெந" வ��6 ேத1கா"7Cைவ ந+, சிவ�க 

வ9�) ைவ�) ெகா�ள'�.  
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2. ப�+ அேத வாணலிய�� சிறி) ந�� வ��6 உ��கி மண� இ�லாம� வ��க�� 

எ6�க'�. 

3. ப�+ அ/த ெவ�ல கைல#சலி� ேத1கா"பா� ஏல ெபா� ேச��) பா, 

கா"#ச'�.. ந�<� வ��டா� ெவ�ல� 	�) ேபா� நி8க ேவ!6�.. ைகயா� 

அH�தினா� கைரயாம� அH/) பட ேவ!6�. 

4. அ/த பத� வ�� ெபா) ேத1கா"C, ெந" ேச��) ைக வ�டாம� கிளற'� ஓர� 

எ�லா� C�)  �!6 வ��. அைத இ+N� ச89  �ள ஆக'� ேத1கா" 

பா� ேச��) பா, கா"# வதா� க� ேபால பா, 	�தி ேபாகா) (அ)�,+N 

ெரா�ப  �ள ஆ�க ேவ!டா� அ7Fற�  �தி ேதைவ7ப6�.) 

5. அ67ைப அைண�)  6 ஆறிய)� ைக ெபா9�,� S6 இ��,� ெபா) 

ைகய�� ெந" தடவ� ெகா!6 உ�!ைட ப���க'�. 

6. அ7Fற� எ+ன கைடய�� கிைட�,�  ைவ வ�ட ேமலாக இHப6� கம�க�6 

ெர�. நா+ ப��ைளக@�ககா ¾ க7 ேத1கா" ேச��ேத+. ேத1கா" க�மியாக 

ேவ!6பவ�க� அைத ,ைற�) ெகா�ளலா� ெச"வ)  லப�. 
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Veg Roll 
 

ேதைவயானைவ  

• ைமதா - 1 க7  

• சலா� இ�ைல - 4 

• 	ைள�க��ய ப#ைச பய�� - ஒ� ைக ப��  

• காெர� )�வ� - ஒ� ைக ப��  

• சீ� )�வ� - ஒ� ைக ப��  

• ச� மசாலா - ஒ� �C+  

• மிள,��� உ7F ேதைவ�, ஏ8ப  

 

ெச9�ைற  

1. ைமதாைவ சிறி) உ7F ேச��) ந��வ��6 ச7பா�தி மா' பத�தி8, ப�ைச/) ஒ� 

மண� ேநர� ஊற ைவ�க'�. 

2. ப�+ இர!டாக ப�<�) ச7ப�தி ேத"7ப) ேபால ெப<யா வ�டமாக ேதாைச 

அளவ�8�, ேத"�) ேதாைச க�லி� ேபா��6 இ�Fற	� 

வா���ெகா�ள'� ந+, ேவக ைவ�க ேவ!டா� 

3. ெவ/த ச7பா�திய�� இர!6 சால� இைலைய ைவ�) பரவலாக 

ப#ைச7பய�ைர3� கார� )�வைல3� பரவலாக ைவ�) ேதைவயான மிள, 

ச� மசாலா உ7F �வ� அத+ ேம� சீ� )9வ� �வ� வ�ட'�. 

4. ப�+ அதைன ேரா�லாக உ��ட'�.. ப�<யாம� இ��க \� ப�� ெசா�க'�... 

5. அைத ஓவனI� 450 B�Xய�� ஐ/) நிமிட� ைவ�) ப�+ sliceஸாக க� 

ப!ண'�.. ப��ைளக@�, ப���த �Z இ). 

6. Sடாக இ��,� ேபாேத சா7ப�6வ) நல�. 
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Egg Bread 

ேதைவயானைவ 

• Bread slice - 6 

• 	�ைட - 2  

• பா� - 200 ml 

• ச�கைர - 2 tbs 

• கார� )�வ� - 2 B�C+  

• பY�^� )�வ� - 2 B�C+  

• ெந" - 2 tbs 

• ஏல�கா" ெபா� - ப�+#  

 

ெச9�ைற 

1. 	தலி� பா�, ச�கைர, 	�ைட, ஏல ெபா� கல/) ந+, அ��) ைவ�) 

ெகா�ள'�. 

2. Breadைட பா� கலைவய�� நைன�) ேதாைசக�லி� இ�6 ேம8 Fற� கார� 

ம89� பY�^� கலைவைய �வ� �Cனா� பா� கலைவைய இ+N� 

ெகா�ச� தட'வ) ேபா� ஊ8ற'�. 

3. ஓர1களI� ெந" ஊ8றி சிவ/த)� breadைட தி�7ப� வ��6 இ/த Fற	� கா�� 

பY�^� கலைவைய �வ� பா� கலைவைய ேமேல ஊ8ற'�. 

4. இ�Fற	� சிவ/த)� ப<மாற'�. 

5. ப��ைளக@�, மிக'� ப���த ஐெட� இ). ெச"வ) மிக'�  லப�. 
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Chocolate Sponge 

 

 

ேதைவயானைவ 

• டா�� சா�ேல� - + 70% 300 கிரா�  

• மி�� சா�ேல� - 100 கிரா�  

• மி��ெம"� - 1 �+ (320 cl) 

• ெவ!ைண - 1 ேடப���C+ 

• ேநா�ஸ� - ¼ க7  

 

ெச9�ைற 

1. அ� கனமான பா�திர� எ6�)... அ67ப�� ைவ�) அதி� ெவ!ைண ேச��) 

சி9 த�ய�� ைவ�)  6 ப!ண'�. அதி� டா�� சா�ேல� ம89� மி�� 

சா�ேல� ேபா�6 உ��க'�. 

2. இர!6� உ�கிய)� அதி� மி��ெம"� ேச��) ந+, கி!ட'�. 

3. எ�லா� ந+, கல/)  �!6 வ��ேபா) ேநா�ஸ� ேச��) கி!ட'�. 

4. ெந" தடவ�ய த��� ஊ8றி ஆற வ��6 ப�+ 7<ேகால ைவ1க. 
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5. அைர மண� ேநர� ெச+ற)� ெவ�ட'�. கச7F ப���காதவ1க மி�� 

சா�ேல��, பதி� ைவ� சா�ேல� ேச��)�ேகா1க. 

6. ேநா�ஸ��, பதிலா பாத�, 	/தி<, ஆ��� எ) ேவTேமா அைத 

ேச��)ேகா1க. 

7. இ/த சா�ேல� ெரா�ப soft ட இ��,� ,ழ/ைதக@�, ெரா�ப ப���,�. 

8. ெச"வ)  லப�.  ெச"ய எ6�,� ேநர� 5 நிமிட�. 
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கீைர ஏறா /� 

 

ேதைவயானைவ  

• 	ைள�கீைர - ஒ� க�6 கீைரைய ஆ"/) அலசி ைவ�க'�  

• ஏறா - 15  

• ெவ1காய� - 1  

• த�காளI - 1  

• C!6 ேதாேளா6 - 3  

• சீரக� - 1 �C+  

• ப#ைச பய�9 - 1/4 க7  

• ேத1கா" பா� -  1/2 க7  

• ப#ைசமிளகா" - 1  

• தளI�க க6, உ@�த�ப�7F 

 

ெச9�ைற 

1. 	தலி� ப�7ைப ,ைழய ேவகைவ�) எ6�) ைவ�) ெகா�ள'�. 
2. வாணலி� ஒ� �C+ எ+ைன வ��6 க6, உ@�த�ப�7F ேபா�6 

ெவ��க வ��6 ெவ1காய� ேச��) வத�க'� ப#ைச மிளகா" சீரக� 
C!6 	+ைற3� உரலி� ைவ�) இ��) வத1,� ெவ1காய�ேதா6 
ேச��) வத�க'�. Oடேவ த�காளI ேச��க'� ந+,  �!6 வ�� ேபா) 
ஏறா ேச��க'� ப���காதவ1க ேச��க ேவ!டா�. அ)'� வத1கிய)� 
ெவ/த ப�7ைப ேச��) ெகாதி�க வ��6 கீைர ேத1கா"பா� ேச��) 
இர!6 கிளா� ெவ/ந�� ேச��) ந+, ,ைழயா ேவக வ�ட'�. இ) 
,ழ/ைதக@�, ெரா�ப ப���,�. 
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ம�ட� எ1�2 /� 

 
 

ேதைவயானைவ  

• ம�ட+ எE�F - 1/4 கிேலா  

• சி+ன ெவ1காய� - 10  

• த�காளI - 2 

• ம�ச� ெபா� - 1/2 �C+  

• ெகா�தம�லி தைழ ஒ� ப��  

 

அைர�க  

• சீரக� - 1 �C+ 

• ேசா�F - 1/2 �C+  

• தனIயா - 1 �C+ 

• மிள, - 2 �C+  

• இ�சி - 1 )!6  

• C!6 - 3  

 

ெச9�ைற 

1. அைர�க ெகா6�) உ�ள ெபா��கைள மி��ய�� ைமயா அைர�) 
ெகா�ள'�. 

2. ம�ட+ எE�ைப ந+,  �த� ெச") ஒ+ைற லி�ட� ந�� வ��6 அைர�) 
ைவ�த ெபா��கைள ேச��) ெவ1காய� த�காளI இர!ைட3� ெபா�யாக 
ந9�கி ேச��க'�. ம�ச� �� உ7F ேச��) ,�க<� நா+, வ�சி� 
வ�ட'�. 

3. ப<மா9� ெபா) ெகா�தம�லி ேச��க'� மிக  ைவயாக இ��,� 
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Veg Soup  
 

ேதைவயானைவ  

• உ�ைள�கிழ1, - 1  

• ேகர� - 1 

• பY+� - 10  

• ப#ைச ப�டாண� - ஒ� ைக ப��  

• சி+ன ெவ1காய� - 5 

• பY�^� - ஒ� பாதி 
• ம��ய� ைச� த�காளI - 1 

• சிரக�� - 1 �C+  

• ரச7ெபா� - 1 �C+  

• உ7F - ேதைவயான ஆள'  

 

ெச9�ைற 

1. அைன�ைத3� ந�<� 	H,� அளவ�� ந+, ேவக வ��6... ந+, ,ைழய 
ெவ/த)� ச�ேஷ� ைவ�) கைட/) ரச7ெபா� ேச��) ஒ� ெகாதி வ/த)� 
ெகா�தம�லி �வ� இற�க'�.  

2. கா" கறிகைள கைட/தப�+ க��யாக இ�/தா� ெகாதிந�� ேச��)�ேகா1க. 
கைடசியா ைவ� ெப7ப� �வ� ஒ� �C+ ெவ!ைண ேச��) ப<மாற'�. 
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நா�+ ேகாழி வடவ�கறி �ழ�2 

ேதைவயானைவ  

• ேகாழி - 1 கிேலா  

• ெவ1காய வடவ� - 4 B�C+ + 1 B�C+ 

• ேத1கா" )�வ� - ½ க7 

• கா�ச மிளாகா" - 10 (கார�)�, ேதைவயான ஆள' ேச��க'�) 

• ம�ச��� - 1 சி��ைக  

• ெப<ய ெவ1காய� - 4 

• த�காளI - 3  

• C!6 - 15 ப�  

• இ�சி - வ�ர� ந�ல )!6 2  

• FளI - சிறி)  

• எ!ெண" ேதைவயானா ஆள' 

• க�ேவ7ப�ைல ஒ� ெகா�) 

அைர�க  

• ேத1கா" ,நாE �C+ வடவ�, மிளாகா", =+ைற3� வாணலி� சிறி) 

எ!ெண" வ��6 ந+றாக ெபா+னIறமாக சிவ�க வ9�க'� ப�+ ஆறிய)� 

ந+, மசிய அைர�)  �த� ெச")ைவ�) உ�ள ேகாழிய�� ேச��) உ7F 

ேச��) ப�சறி ஒ� மண� ேநர� ஊற வ�ட'�. 

• இ�சி C!6 இர!ைட3� வ�Hதாக அைர�) ைவ�) ெகா�ள'�. 

ெச9�ைற  

1. பா�திர�தி� எ!ெண" ஊ8றி கா"/த)� சிறி) வடவ� ேபா�6 கா"/த)� 

ெவ1காய� ேச��) ந+, வத�க'� ம�ச��� ேச��க'�. 

2. பாதி சிவ/த)� இ�சி C!6 வ�H) ேச��)  �ள வத�க'�. 

3.  �!6 வ�� பத�தி� த�காளIைய ெபா�யாக ந9�கி ேச��க'�. 

4. த�காளI3� ந+, வத1க ேவ!6�... எ!ெண" மித�,� வைர வத�கி 
ேத1கா" வ�Hதி� ஊற ைவ�த ேகாழிைய ேச��க'�. 

5. FளIைய கைர�) ஊ8றி ேகாழி ேவ,� வைர ெகாதி�க ைவ�க'� அ67ைப 

நி9�திய ப�+ க�ேவ7ப�ைல ேச��க'� உ7F ேதைவயான அள' 

ேபா�6�ேகா1க.  

6. இதி� கசகச ேச�7பா1க வ��7ப� இ��,றவ1க ேத1கா" அைர�,� ேபா) 

அைத3� ேச��)�ேகா1க. இ�லி�, சாத�)�, S7பரா இ��,�.  
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Mysore Pak 

 

  

ேதைவயானைவ  

• கடைல மா' - 1 க7  

• ச�கைர - 1 ½  

• ெந" - ¾ க7  

• ெவ!ைண - ¼ க7  

• ஏல�கா" �� - ஒ� சி��ைக  

• ச+ 7ேலாேவ� ஆய��.. (சைமய� எ!ெண") - 1 க7 

 

ெச9�ைற  

1. 	தலி� கடைல மாைவ ந+, ப#ைச வாசைன ேபாக ெகா�ச� சிவ�,� வைர 

வ9�க'�. 

2. வ9�த மாைவ ந+, சலி�) ஏல�கா" ேபா� கல/) ைவ�க'�. 

3. ஒ� பா�திர�தி� ெந", எ!ெண",ெவ!ைண கல/) க�� இ�லாம� உ��கி 
ைவ�) ெகா�ள'�. 
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4. ேவ9 ஒ� பா�திர�தி� கடைல மா' எ6�) உ��கிய எ!ைணய�� ெகா�ச� 

எ6�) ேதாைச மா' பத�தி8, கைர�) ைவ�) ெகா�ள'�. 

5. ப�+ வாணலி� ச�கைர ேபா�6 சிறி) ந�� வ��6 ெகாதி�க வ�ட'�. பா, க�ப� 
பத� வர கா�தி��க ேதைவ இ�ைல ச�கைர பா, ைக ஓ�6� ப� �, பத� 

இ�/தாேல ேபா)�. 

6. ெம�ல கைர�) ைவ�த கடைலமா' கலைவைய ெகா�ச� ெகா�சமாக பாகி� 

ேச��) கி!ட'�. ஓர� -ைர ேபா� ெபா</) வ�� அ7ேபா ேமல ம�த� உ�ள 

ெந"ய�� ெகா�ச� ேச��) கி!ட'�. 

7. தி��ப'� -ைர ேபா� ெபா<�) வ�� ேமE� ம�த� இ��,� எ!ைணய�� 

சிறி) வ��6 கி!ட'�. இ7ப� ெந" 	H�க ெகா�ச� ெகா�சம கல/) 

கி!ட'�. கைடசிய�� -ைர ேபால ெபா<�) வ/த) ெகா�ச�  �ள 

ஆர�ப��,�.  

8. ெந" தடவ�ய த��� ஊ8றி ஆறிய)� ெவ�61க� ெச"வ) மிக'�  லப�. 

ச�கைர க�மியா இ�7பதா� இ9க வா"7F இ�ைல. ெந" இ�7பதா� 

கெர�டாக ெச� ஆ,�. திக�ட'� ெச"யா)... எ7ப� ெசாத7ப� ெச"தாE� 

கெர�டா வ��. �ைர ப!ண� பா�1க. ெச"ய எ6�,� ேநர� 15 நிமிட1க�. 
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Icing flower: ROSE 

 

 
 

ேதைவயானைவ  

• Gelatine (crystal) - 2 B�C+  

• த!ண�� - 4 B�C+  

• Icing sugar - ஒ� cup 

 

ெச9�ைற  

1. ஒ� வா" அக+ற பா�திர�தி� ந�� வ��6 ெகாதி�க வ�ட'�. 

2. இ+ெனா� cup எ6�) அதி� ெகா6�)�ள அள' ப� gelatine N�  

3. த!ண��� ேச��) கல�க'�. 

4. இ/த cupைப ெகாதி�,� ந�<� ைவ�தா� அ/த S��� gelatine கைர/) 

எ!ைண பத�தி8, வ��. 

5. அைத icing sugarய�� ஊ8றி ச7பா�தி மா' ேபா� ப�ைச/) ைவ�) 

ெகா�ள'�.   
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6. இ7ப� இ��,� . கா89 ேபாகாம� =� ைவ�க'�. 

7. 	தலி� ெகா�சமாக icing எ6�) ந+, இைழ�) ப�ைசய'�. 

8. அதி� ெகா�ச� food colour ேச��) ப�ைசய'� fulla ஒேர கல� ேவ!6� 

எ+றா� ந+, கல/) ப�ைச/) ெகா�ள'�. 

9. மா�ப�� shade ேவ!6� எ+றா� பட�தி� உ�ள) ேபா� ப�ைச/) ைவ�க'�. 
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10. Icingைக சிறிய உ�!ைடயாக கி�ளI எ6�)� (ப�டாண� ைச�) 

11. உ��� ெகா�ள'�. உ��6� ேபா) ஓ��னா� sugar )வ� உ��ட'�. 

 
 

12. அைத ைகய�� ைவ�)  ��ட'�.  

 

 
 

13. இேத ேபா� சிறி) சிறிதாக உ��� அ6�க6�க C ேபா+ற அைம7ப�� 

ேச��க'�.. சில சமய� ஓ�டமா� ப�<3� ப��Z ெகா!6 சிறி) ந�� தடவ� 
ஓ�61க�. 
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14. ப�னIஷி1 இ7ப� இ��,� ந+, காய ைவ�) ட7பாவ�� அைட�க'� ஒ� 

வ�ட� வைர உபேயாகி�கலா�. 

15. ேநர� கிைட�,� ேபா) ெச") ைவ�தா� ேக� ெச"3�ேபா) அல1க<�க 

 லபாமாக இ��,�.   
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Icing doll: HELLO KITTY 
 

 
 

ேதைவயானைவ  

• Gelatine (crystal) - 2 B�C+  

• த!ண�� - 4 B�C+  

• Icing sugar - ஒ� cup 
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ெச9�ைற  

1. ஒ� வா" அக+ற பா�திர�தி� ந�� வ��6 ெகாதி�க வ�ட'�. 

2. இ+ெனா� cup எ6�) அதி� ெகா6�)�ள அள' ப� gelatine N�  

3. த!ண��� ேச��) கல�க'�. 

4. இ/த cupைப ெகாதி�,� ந�<� ைவ�தா� அ/த S��� gelatine கைர/) 

எ!ைண பத�தி8, வ��. 

5. அைத icing sugarய�� ஊ8றி ச7பா�தி மா' ேபா� ப�ைச/) ைவ�) 

ெகா�ள'�.   

 

                  
 

6. இ7ப� இ��,� . கா89 ேபாகாம� =� ைவ�க'�.  

7. 	தலி� ெகா�சமாக icing எ6�) ந+, இைழ�) ப�ைசய'�. 

8. அதி� ெகா�ச� food colour ேச��) ப�ைசய'� fulla ஒேர கல� ேவ!6� எ+றா� 

ந+, கல/) ப�ைச/) ெகா�ள'�. 

9. மா�ப�� shade ேவ!6� எ+றா� பட�தி� உ�ள) ேபா� ப�ைச/) ைவ�க'�. 

காE�, இ7ப� ெச") ெகா�ள'�.  
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10. அ6�) robe இ7ப� உ��� ஓர�ைத ெமலியதாக ெச"ய'�.  

 

 
 

11. ைக�, இ7ப� ெச") ெகா�ள'�.  
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12. 	தலி� கா� ைவ�) ப�+ robe ைவ�) \� ப�� வ#சி ,�தி61க ப�+F ைக 
ைவ�க'�. 

 
 
 

13. ப�+F தைல�, ஓவ� shape ல உ��� க! 	�, பதி�க'�. 
 

 
 

14. ப�+ க! 	�, தைல�, ேபா அல1க<�க'�. 
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MARSHMALLOW FONDANT RECIPE FOR CAKE 
 

ேதைவயானைவ  

• Marshmallow - 200 கிரா�  

• Icing sugar - 600 கிரா�  

• Butter - 25 கிரா�  

 

ெச"	ைற 

1. ஒ� வா" அக+ற ெப<ய பா�திர�தி� ந�� வ��6 ந+, ெகாதி�க வ�ட'�. 
2. ச8ேற ெப<ய அள' உ�ள க!ணா� கி!ண�தி� ம�Zெம�லா ம89� 

ெவ!ைண ேச��) ெகாதி�கிற ந�<� கி!ண�ைத ைவ�க'�. 
3. இர!6� நா+, கைர3�. 
4. கைர/த ப�+ ெகா�ச� ெகா�சமாக icing sugar ேச��) கர!�யா� கிளறி 

ெகா!ேட இ��க'�..ஆர�ப�தி� ர7ப� ேபா� இHப6� ச89 சிரமமாகேவ 
இ��,�. 

5. ேமE� ெகா�ச� ெகா�சமாக ேச��) கி!ட ேவ!6�. 
6. ந+, உ�!6 வ�� ேபா) ..ேமE� sugar ேச��) ச7பா�தி மா' ப�ைசவ) 

ேபா� ைககளா� ெகா�ச� இ9�கமாக ப�ைச/) ைவ31க�. 
7. ேதைவயான கல� ேச��) நா+, ப�ைச/) C< க�ைடயா� உ��� ேக� 

ேம� ேபாட'�  8றிE� தி�தி வ��6 ஓர1கைள க� ெச") 
அல1க<�க'�. 
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Mutton Cutlet -  ம�ட� ெகா:ேல� 

 

 
 
ேதைவயானைவ  

• ம�ட+ - 1 கிேலா  

• மிளகா"��� - 3 table �C+  

• ம�ச��� - 1 B�C+  

• கர� மசாலா�� - 1 B�C+  

• மிள,��� - 1 B�C+  

• சீரக��� - 1 B�C+  

• இ�சி C!6 அைர#ச) 2 B�C+  

• சி+ன ெவ1காய� - 200 கிரா�  

• 	�ைட - 5  

• ப#ைச மிளகா" - 3  

• ேசாள மா' - 2 B�C+  

• உ7F ேதைவயான அள'  
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ெச9�ைற  

1. ம�டைன ந+,  �த� ெச") சிறி) ந�� வ��6 மிளகா"��� ேச��) (வழ�கமா 

use ப!ற கார�)�, ெகா�ச� அதிகமாேவ ேச��கT�. ெச"த ப�+ கார� 

ெரா�பேவ ,ைற�சி6�)ம�ச�, கர�மசாலா, மிள,���, சீரக���,  இ�சி 
C!6 உ7F ேச��) ,�க<� இர!6 வ�சி� ைவ�க'�. 

2. ம�ட+ ெவ/த)� ந�� இ�லாம�  !ட வ�ட'�. ப�+ இைத ஆற ைவ�க'�.  

3. சி+ன ெவ1காய�, ப#ைசமிள�கா" இர!ைட3� ெபா�யாக ந9�கி 
ைவ�க'�.  

4. பா�திர�தி� 	�ைட உைட�) ஊ8றி ந+, -ைர�க அ��க'�.  

5. அதி� அறி/) ைவ�த ெவ1காய�, மிளகா", உ7F, ேசாள மா'..ேச��) ந+, 

	�ைட கலைவைய அ��க'�.  

6. அ67ப�� ேதாைச க�ைல ைவ�) மிதமான த�ய�� ேவக ைவ�த ம�டைன 

	�ைட கலைவய�� ப�ர��, ேதாைச க�லி� இ�6 ேலசாக  8றிE� 

எ!ெண" வ�ட'�. ெம�லிய த�ய�� ஒ� Fற� ெவ/த)� ப�ர�� வ�ட'�. 

ெகா�ேல� ெர�!  ைவ வ��தியாசமாக'� ந+றாக'� இ��,�. 
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Mutton Sudukari Kuzhambu – ம�ட� 4+கறி �ழ�2 

 

 
 
ேதைவயானைவ  

• ம�ட+ எE�Fட+ - 1 கிேலா  

• ெவ1காய� - அைர கிேலா  

• த�காளI ெப<  - 3  

• C!6 - 15 ப�  

• கா�சமிளகா" - 10 கார� அதிக� ேவ!6பவ�க� அதிக� ேச��)ேகா1க  

• எ!ைண - 2 ேடப�� �C+  

• ம�ச��� சிறி)   

• உ7F ேதைவயான அள'  

• ப�ைட, லவ1க�, அ+னசிC சிறிதள'   
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ெச9�ைற  

1. ம�டைன ந+,  �த� ப!ண� 	W,� அள' ந�� வ��6 ம�ச��� உ7F 

ேச��க'�. 

2. ப�ைட லவ1க� அ+னசிC பாதிைய ேச��க'�. 

3. கா�சமிளகா" கி�ளI வ�ைத நி�கிவ��6 அைத3� ேச��க'�. 

4. ெவ1காய� ச89 ெப<யதாக ந9�கி ேச��க'�. 

5. C!6 ேதா� உ<�) 	Hவதாக ேச��க'�. 

6. ப�+ பா�திர�ைத அ67ப�� ஏ8றி ெவக வ�ட'�. 

7. கறி 	�கா�வாசி ெவ/த)� ந�ைர தனIேய வ�க�� ைவ�க'�. 

8. ேவ9 பா�திர�ைத ைவ�) எ!ைண ஊ8றி கா"/த உட+ ம�த� உ�ள ப�ைட 

லவ1க� அ+னசிC ேபா�6 ெவ��க வ��6 ெபா�யாக ந9�கிய த�காளIைய 

ேபா6 வத�க'�. 

9. த�காளI  �!6 வ/த'ட+ வ�க�� ைவ�த கறிைய ேபா�6 வத�க'�  

ெதாட�/) கிளறாம� ெகா�ச� ப���க வ��6 ப���க வ��6 வத�க'�.  6 

வாசைன ெகா�ச� ,ழ�ப�� ஏறN�. ெவ1கய�, C!6 இர!6� ,ைழ/) 

 �!6 வ��ேபா) வ��த ந�ைர கறிய�� ேச��)   இர!6 ெகா�தி வ��6 

இற�க'�. 

10. ெச"வ)  லப� சாத�)�, Oட ெகா�ச� ரச� ைவ#சி�ேகா1க. 

11. இ�லி�,� ந�ல இ��,�.  ைவ S7பரா இ��,�! 
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Chicken Podimas  -  சி�க� ெபா<மா� 

 

 
 
 

ேதைவயானைவ  

• சி�க+ - 1 கிேலா  

• ெவ1காய� - 1 கிேலா  

• C!6 (ெப<)) - 10 ப�  

• காரமிளகா" �� - 2 ேடப���C+ (கார� அதிக� ேவT�னா Oட 

ேச��)ேகா1க) 

• எ!ெண" - 100 ml 

• ம�ச��� - 1 B�C+  

• சீரக��� - 3 B�C+  

• கசகசா - 1 ேடப���C+  
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• ெபா�6கடைல -னI�கிய) ேதைவ எ+றா�   

• உ7F ேதைவ�, ஏ8ப  

 

ெச9�ைற  

1. ேகாழிைய ந+,  �தப6�தி ெப<ய )!6களாக ந9�கி அதி� நிைறய ந�� 

வ��6 ம�ச���,மிளகா"���,சீரக���, உ7F ேச��) ந+, ேவக 

ைவ�க'�. 

2. ந�� இ�லாம�  �ள ஆன உட+ சைத ப,திைய ம�6� ப�#சி 
ைவ�)�ெகா�ள'�. 

3. ெவ1காய� C!6 இர!ைட3� ெபா�யாக ந9�கி ெகா�ள'�. 

4. வாணலிய�� எ!ெண" வ��6 கா"/த)� ெவ1காய� , C!6 இர!ைட3� 

வத�க'�. 

5. ப#ைச வாசைன ேபான)� ேகாழிைய ெகா�� கிளற'�. 

6. ந�� வ8றி ெவ1காய	� ேகாழி3� வற!6 உதி< உதி<யாக ப�<ய ேவ!6�. 

7. அ7ேபா) கசகசா ேச��) கிளற'�. வ���ப�யவ�க� ெபா�6கடைல ேச��) 

ெகா�ளலா�. 

8. கா89Fகாத பா�டலி� ேபா�6 ைவ�தா� இ) ஒ� மாத�)�, ெகடா). 

கலைவ சாத1க@�, ந+றாக இ��,�.  

 


