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Contributor: SALMA 
 

Chocolate Chip Cookies 
 

 
 

ேதைவயான ைவ  

• சா�ேகாேல� சி	 - 3/4 க	  

• உ��கிய ெவ�ைண -8 ேமைச�கர��  

• சீன� - 1/2 க	  

• ைல�டான ப�ர�� �க� - 1/4 க	 

• ெவ�ண�லா எ ெச�  -1 ேத�கர��  

• "�ைட -1 

• ைமதா - 1 1/2 க	 

• ேப�கி# ேசாடா - 1/2 ேத�கர��  

• உ	$ -1/4 ேத�கர�� 
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ெச,!ைற  

1. ைம�ேரா ேவ% அவைன 350 �கி'க( )* ப*+தி�ெகா(ள�-(preheat ). 

2. ஒ� பா+திர+தி/ ெவ�ைணேயா* இர�* வைக சீன�கைள1- ேச��க�-,  

ந�3 கி4மாக ஆ3- வைர கல�க�- , அேதா* ெவ�ண�லா,"�ைட ேச�+6 

கல�க�- (ெரா-ப�- ப7� ப�ண ேவ�டா- ),. ப�� அேதா* ைமதா,  ேப�கி# 

ேசாடா, உ	$ எ/லா- ேச�+6 ேதைவ	ப�டா/ ைமதா இ�8- ேபா�* ஒ� 

ப96 ேபால உ��ைடயாக ப�ைச96 ெகா(ள�- ( ெரா-ப�- த�ண :ராக�- 

இ/லாம/ , ெரா-ப�- கா;9த மாதி'1- இ/லாம/ ). ப�� அேதா* 

சா�ேகாேல� சி	ைச1- கல�க�-. 

3. ப�� அைத சி< சி< உ��ைடகளாக த�� 3�கி ஷ:��/ ைவ+6 ேப� 

ப�ண�- , 9-11 நிமிட#கேள ஆ3-. 
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4. அதிகமாக ேவக ைவ�க�>டா6. ( 3�கீ  ெகா?ச- உ	ப� , ைல�டான ேகா/� 

கல� வ�- வைர ைவ+தா/ ேபா6மான6) 12 3�கீ  கிைட�3-. 
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இறா� �ைர ப	ைர 

 

 
 

ேதைவயான  ெபா$�க1  

• இறா/ - 1/2 கிேலா 

• மிளகா; ெபா� - 1A  B�  

• ம?ச( ெபா�-1/2 A  B� 

• மிள3 C( - 1A  B� 

• இ?சி அைர+த6 - 1A  B� 

• கறிேவ	ப�ைல - ெகா?ச-  

• ேத#கா; எ�ைண - 2 ேடப�(  B� 

• உ	$ - ேதைவ�ேகDப  

• சிக	$ கல� ெபா� ஒ� சி��ைக ( ேதைவ	ப�டா/ ) 

 

ெச,!ைற  

1. அ*	ப�/ ஒ� பா+திர+தி/ இறாேலா* ேமேல உ(ள ெபா��கள�/ ேத#கா; 

எ�ைண தவ�ர எ/லாவDைற1- ேபா�* மிதமான த:ய�/ E� ேபா�* ேவக 

ைவ�க�-,. இறா/ ந�3 �ைரயாக வ�-வைர ேவகைவ�க�-. 

2. ப��ன� எ�ைணைய ஊDறி ெமா<ெமா<ெவ�< வ�-வைர ேவகைவ+தா/, 

இறா/ ப�ைர ெர�. 
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அகா� அகா� 

ேதைவயான  ெபா$�க1  

• அகா� அகா� ( ைசனா கிரா  ) - ெகா?ச-  

• பா/ - 500 மி/லி  
• சீன� - ேதைவ�ேகDப  

 

ெச,!ைற  

1. அகாரகாைர த�ண:'/ சிறி6 ேநர- ஊர ைவ�க�-, ப��ன� த�ண:ைர 

வ�+6வ��* அைத மி�ச'/ அ�+6�ெகா(ள�-.  

2. ேவ< பா+திர+தி/ பாைல கா;Gசி, அேதா* சீன�ைய ேபா�* கா;Gச�-, 

அேதா* அகாரகாைர ேபா�* ந�3 கா;Gச�-. 

3. ப�� அைத ஒ� த��/ ஊDறி, ஆறைவ+6, ப��ன� ப�'�ஜி/ ைவ+6, 

3ள��9த6-, 6�* 6�டாக ெவ�டலா-. 

4. இ6 ந/ல 3ள��Gசி த�-. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.penmai.com  6 

 

SALMA’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen 
www.Penmai.com 

சி�க� 65  

 

 
 

 

ேதைவயான  ெபா$�க1  

• சி�க�- ("(ள�/லாத ப3தியாக சி< சி< 6�*களாக ந<�கி ெகா(ள�-) 
• ேசாளமா� -2  B�  

• "M சீரக- - 1  B�  

• சீராக C( - 1  B�  

• மிள3 C( -1 1/2  B� 

• "�ைட -1 

• உ	$ - ேதைவயான அள�  

• கறிேவ	ப�ைல - ெகா?ச-  

• இ?சிB�* அைர+த6 - 1  B� 

• "M இ?சி, B�* - ந<�கி ெகா(ள�-  

• மிளகா; -2 

• மிளகா; C( - ேதைவ�ேகDப  

• B�*, த�காள� சா  -1  B� 
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• சிக	$ கல� ெபா� -ெகா?ச- (ேதைவ	ப�டா/ ) 
• எ�ைண ெபா'	பதD3  

 

ெச,!ைற  

1. "தலி/ கMவ�ய சி�கைன ந:� வ�ய ைவ+6 எ*+6�ெகா(ள�-, அேதா* 
ேசாளமா�, உ	$, இ?சிB* அைர+த6, மிள3 C( ெகா?ச- எ/லா- 
ேபா�* வ�ரவ��ெகா(ள�-, அேதாட ஒ� "�ைடைய ெகா�� 
வ�ரவ��ெகா(ள�-. 

2. ப��ன� அ*	ப�/ கடாய�/ எ�ைணைய ஊDறி அதி/ சி�கைன ேபா�* 
ெபாறி+6 ெகா(ள�-. (மிதமான கலேராடேவ எ*+6�ெகா(ளலா-) 

3. ப��ன� ேவ< ஒ� கடாய�/ சிறி6 எ�ைணைய ஊDறி அதி/ "M சீரக-, 

மிளகா;, கறிேவ	ப�ைல, "M இ?சி B�*, மிளகா;+C(, சீரக+C(, 

மிள3C(, ெகா?ச- உ	$ (ஏDகனேவ ேபா�* உ(ளதா/ மிக�- 
ெகா?சமாக ேபாட�-). அேதா* B�*, த�காள� சா  , கல�ெபா� எ/லா- 
ேபா�* ெகா?சமாக த�ண:� (2  B� ) ஊDறி ெகாதி+த6-, ெபாறி+6 
ைவ+த சி�கைன ேபா�*, வ�ரவ��ெகா(ள�-. சி�க� 65 தயா�. 
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ம�ட� ேரா� 

ேதைவயான  ெபா$�க1 

• ம�ட� ைகமா - 250 கிரா- (ேதைவ�ேகDப) 
• ெவ#காய- - 1( ந<�கி ெகா(ள�- ) 
• த�காள� – 1 ( ந<�கி ெகா(ள�- ) 
• மிளகா;	ெபா� – ½ A  B� (ேதைவ�ேகDப) 
• ம/லி - ெகா?ச- 

• $தினா - ெகா?ச- 

• சீரக+C( - 1 A  B�  

• கர- மசாலா C( - 1 ேடப�(  B� 

• ெப�?சீரக- - ெகா?ச- 

• ம?ச( ெபா� – ½ A  B�  

• இ?சி , B�* வ�M6 – ½ ேடப�(  B�  

• உ	$ - ேதைவ�ேகDப  

• "9தி' ப�	$ - ெகா?ச- 

• எ�ைண –ெகா?ச- 

 

ெச,!ைற 

1. அ*	ப�/ பா+திர+ைத ைவ+6 , அதி/ எ�ைண ஊDற�-, அதி/ 
ெப�?சீரக-, ந<�கி ைவ+த ெவ#காய-, த�காள� , ம/லி , $தினா, இ?சி 
B�* வ�M6, மிளகா;	ெபா�, ம?ச( ெபா�, கர- மசாலா C(, "9தி' 
ப�	$ எ/லா- ேபா�* வத�கி, ைகமா, உ	$ ேபா�* ந�3 வத�க�-. 
வத#கிய6- அ*	ைப அைண+6வ��* ஆற வ�ட�-. 
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2. ப��ன� சேமாசா ஷ:��/ (கைடய�/ கிைட�3-) வத�கி ைவ+தைத 
ெகா?ச- ெகா?சமாக ைவ+6 ேராலாக ெச;6, (ேராைல ����ய6- (சிறி6 
ைமதாவ�/ த�ண:� கல9தா/ பைச ேபா/ வ�-)அைத ேத;+6 
ஒ�டலா-). எ�ைணய�/ ெபாறி+6 எ*�க�-. 
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ெப�ப� சி�க� 

ேதைவயான  ெபா$�க1  

• சி�க� - 1/2 கிேலா  

• ப�ைட ெகா?ச- 

• ஏல�கா; -3 

• கிரா-$-3  

• வ+த/ - 3 

• இ?சி, B�* அைர+த6 1  B�  

• மிள3- 1  B�  

• சீரக--1  B� 

• ேத#கா; B - 1 "றி (சிறிய ேத#கா; ) 
• கசகசா - 1  B� 

• எ�ைண- 1  B� 

• த�காள� - 1 

• ெவ#காய-, ம/லி,$தினா - தாள��க  

• உ	$ - ேதைவ�ேகDப  

 

ெச,!ைற 

1. அ*	ப�/ வாணலிய�/ எ�ைணைய ஊDறி அதி/ ப�ைட, கிரா-$, ஏல�கா;, 

மிள3,சீரக-,இ?சி B�* அைர+த6, ேத#கா;, கசகசா, வ+த/ எ/லா- 
ேபா�* ந�3 வ<�க�-. 
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2. ப��ன� ஆற ைவ+6 மி�ஸிய�/ அைர+6 (ெகா?சமாக த�ண:� வ��*) 
ெகா(ள�-. 

3. ப��ன� அ*	ப�/ 3�க� அ/ல6 பா+திர+தி/ சிறி6 எ�ைண ஊDறி அதி/ 
ெவ#காய-, த�காள�, ம/லி, $தினா ேபா�* தாள�+6 அதி/ அைர+த மசாலா, 

சி�க�, உ	$, ெகா?ச- த�ண:� ஊDறி ேவகைவ�க�-. 
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சா�ேகாேல� சி� க� ேக�  

 

ேதைவயான  ெபா$�க1 

• சா�ேகாேல� சி	 - 250 கிரா- 

• "�ைட - 3 

• ைமதா- கா/ க	 

 

ெச,!ைற 

1. ைம�ேரா ேவ% அவன�/ 350 �கி' பாேர�ஹ:��/ pre heating 

ப�ண��ெகா(ள�-. 
 

 
 

2. ைமதா மD<- "�ைடகைள ந�றாக கல�கி�ெகா(ள�-. 
3. ப�� ஒ� பா+திர+தி/ சா�ேகாேல� சி	ைப ேபா�* , அ*	ப�/ 3ைற9த 

த:ய�/ ைவ+6 அைத உ��கி ெகா(ள�-. 
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4. ப�� அேதா* ைமதா "�ைடகைள கல9த கலைவைய1- ேச�+6 ந�றாக 
கல�கி�ெகா(ள�-.அைத க	 ேக�3க( ைவ�3- �ேரய�/ ( �ேரய�/ சிறிய 
ேப	ப� க	ப�/ ப�ட� ேபா�* தடவ��ெகா(ள�- ) ஊDறி அவன�/ ைவ+6 
20 நிமிட#க( கழி+6 எ*+6 ஒ� 5 நிமிட#க( ஆற வ��* சா	ப�டலா- .6 

க	 ேக�3க( வ�-. 
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சி�க� ப	�யாண	 
 

 
 

ேதைவயான  ெபா$�க1  

• சி�க� - 1 கிேலா  

• பா மதி அ'சி - 1 கிேலா 

• ெவ#காய- ெப'ய6 - 1( ந<�கி ெகா(ள�-) 

• த�காள� - 2( ந<�கி ெகா(ள�-) 

• மிளகா; - 8-10( ேதைவ�ேகDப) 

• ம/லி - ெகா?ச- 

• $தினா - ெகா?ச- 

• சீரக+C( - 1 ேமைச�கர��  

• கர- மசாலா C( - 1 ேமைச�கர�� 

• ம?ச( C( - 1 ேமைச�கர�� 

• ப�'யாண� இைல - 2 ( Bay Leaves) 
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• இ?சி , B�* வ�M6 - 2 ேமைச�கர��க( 

• தய�� - 100 கிரா-  

• ேத#கா; அைர+த6 ெகா?ச- (அ/ல6 ேத#கா;	பா/ ெகா?ச-) 

• ப�ன :� - சில 6ள�க(  

• 3#3ம	B - ெகா?ச- 

• உ	$ - ேதைவ�ேகDப (அ/ல6 3 1/2 ேமைச�கர��க() 

• "9தி' ப�	$ - ெகா?ச- 

• ெந; - 2 அ/ல6 3 கர��க(  

• பா/ - 100 மி/லி  
 

ெச,!ைற  

1. "தலி/ ைர  3�கைர ஆ� ப�ண�வ��* , அதி/ ெந;ைய ஊDற�- . 

2. ெந; கா;96 ெகா����3-ேபாேத அதி/ ந<�கி ைவ+த ெவ#காய-, 

த�காள�, ம/லி , $தினா,மிளகா; ,இ?சி B�* வ�M6, தய�� எ/லா- 

ஒ%ெவா�றாக ேச��க�-.  

3. ப��ன� அதி/ கர- மசாலாC( , சீரக+C( , ம?ச( C( ேச��க�-. 

4. ப��ன� ப�'யாண� இைல, ப�ன :� ,3#3ம	B,"9தி' இைத எ/லா- ேச��க�-. 

அேதா* ேத#கா;, உ	$ ேச�+6,ப��ன� �+த	ப*+தி ைவ+த சி�கைன ேபா�*, 

த�ண:� ெகா?சமாக ஊDறி, ேவக ைவ�க�-. 

5. சி�க� பாதி ெவ9த�ட� ,சி�கைன தவ��+6 மSத-இ��3- த�ண:ைர வ�+6 

ேவ< ஒ� பா+திர+தி/ ஊDற�-. 

6. 1 கிேலா அ'சி�3, 2 லி�ட� த�ண:� வ :த- , பா+திர+தி/ இ��3- த�ண:ேரா*, 

பாைல1- ேச�+6 2 கிேலா த�ண:� ஊDறி, அேதா* கMவ� ைவ+த 

அ'சிைய1- ேபாட�-. 

7. 20 "த/ 25 நிமிட#கT�3( )டான சி�க� ப�'யாண� ெர�. 

8. இதD3 ஆன�ய� ைர+தா ைவ+6 சா	ப��டா/ )	ப�. அேதா* அவ�+த 

"�ைடகT- ைவ+6 ப'மாறலா-. 
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உ��� வைட 

ேதைவயான  ெபா$�க1 

• உT96 - 250 கிரா-  

• உ	$- ேதைவ�ேகDப 

• "M மிள3 - ெகா?ச- 

• பGைச மிளகா; - 2 

• ெவ#காய- - ெகா?ச-,ந<�கிய6 

• கறிேவ	ப�ைல- ெகா?ச-, ந<�கிய6 

• எ�ைண - ெபா'�க 

 

ெச,!ைற 

1. உT9ைத 6 அ/ல6 8 மண� ேநர#க( ஊற ைவ�க�-. 
2. ப�� த�ண:ைர ந�3 வ�+6வ��*, மி�ஸிய�/ உT96, உ	$ ேபா�*, 

த�ண:� வ�டாம/ (அ/ல6 ெரா-ப ேதைவ	ப�டா/ மிக ெகா?சமாக 
த�ண:� ஊDறலா-) 

3. ந�3 அைர�க�-.அதி/ ெவ#காய-, கறிேவ	ப�ைல,மிளகா;, மிள3 எ/லா- 
ேபாடலா-. 
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4. ப�� வைடகளாக த�� அதி/ ந*வ�/ ஒ� 6ைள ேபா�*, எ�ைணய�/ 
ெபாறி+6 எ*�க�-. 
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சி�க� BBQ 

 

 
 

ெபா$�க1  

• சி�க� ெல� 3வா��ட� -4 

• (சி�கைன ம?ச( C( ேபா�* ந�3 கMவ� , க+தியா/ கீறிவ��* , 

த�ண:ைர வ�+6�ெகா(ள�-) 
• இ?சி B�* -1 A  B�  

• தய�� - 2 A  B�  

• மிளகா;	ெபா� -1  B� ( ேதைவ�ேகDப) 
• உ	$ - ேதைவ�ேகDப  

• கர- மசாலா C( - 1  B� 

• சிக	$ கல� ப�ட� - ெகா?ச-  

• எUமிGைச சா< - சில ெசா�*க(  

• மிள3 C( -1/2 A  B� 

• சீரக+C( - 1/2 A  B�  

• க)' ேம+தி -ெகா?ச-  

• ம/லி C( - 1 ேடப�(  B�  

• எ�ைண -ெகா?ச- 
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ெச,!ைற 

1. ஒ� பா+திர+தி/ மிளகா;	ெபா� ெகா?ச- ,கல� ப�ட� , எUமிGைச சா< 
கல96 அதி/ சி�கைன ேபா�* $ர�� 10 நிமிட#க( ஊற ைவ�க�-. 

2. ப��ன� மSதி உ(ள ெபா��கைள (எ�ைண தவ�ர) எ/லா- அேதா* ேபா�* 
ந�3 வ�ரவ��ெகா(ளவ-, சி�கன�/ கீறி வ��ட ப3திய�/ எ/லா- ந�3 
மசாலாைவ ேபாட�-. 

3. அைத ஒ� இர� அ/ல6 ஒ� பக/ "Mவ6- ப�4ச'/ ைவ�க�-. 
 

 
 

4. ம<நா( அைத ெவள�ய�/ எ*+6 ைவ+6 உைற96 இ��3- சி�க� 
நா�ம/ ஆ3- வைர கா+தி�96 ப��ன� �'/லி/ ைவ+6 ேவகைவ�க�- 
,ப�� ப�ர�� ேபா�* ேவக ைவ�க�- , அ6ெவ9த6- எ*	பதD3 "� 
எ�ைணைய ேத;+6 ஒ� அ/ல6 2 நிமிட#க( ெச�< தி�	ப� , அ9த 
ப�க"- எ�ைண ேத;+6 இ�8- 2 நிமிட#க( கழி+6 எ*�க�-. 
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Penmai’s Kitchen Queen 
www.Penmai.com 

 

பா� ெகா �க�ைட 

 

 
 

ெபா$�க1  

• இ�ய	ப- மா� - 400 கிரா-  

• பா/ - 200 மி/லி 
• சீன�- 12 ேடப�(  B� அ/ல6 ேதைவ�ேகDப  

• உ	$ - ஒ� சி��ைக  

• ப�ைட , கிரா-$, ஏல�கா; - தலா 2 

• ெந; - ெகா?ச-  

 

ெச,!ைற  

1. அ*	ப�/ ஒ� அக�ற பா+திர+தி/ ெந; ஊDறி அதி/ ப�ைட, கிரா-$,ஏல�கா; 

ேபா�* தாள�+6 , ப�� அதி/ பா/ மD<- ெகா?ச- த�ண:� ஊDற�-, 

அேதா* சீன� ேபா�* மி�  ப�ண� ெகாதி�க வ�ட�-.  
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2. ப��ன� ேவ< ஒ� பா+திர+தி/ இ�ய	ப- மா� ேபா�*, உ	$ ெகா?ச- ேபா�* 

அதி/ ெகாதி+த த�ண :ைர ஊDறி ெகாM�க�ைட ப���3- பத+திD3 த39த 

மாதி' கிளற�-. 

3. அ*	ப�/ உ(ள பா+திர+தி/ இ�8- ெகா?ச- த�ண :ைர ஊDறி ெகாதி�க 

வ�ட�-.அ6 ெகாதி�3- ேநர+தி/, கிளறி ைவ+த மாைவ ெகாM�க�ைடகளாக 

ெச;6 ைவ+6�ெகா�*, ெகாதி+த த�ண :'/ அைத ேபா�*, த:ைய மS�யமி/ 

ைவ+6 ேவக ைவ+தா/ ெகாM�க�ைட ெர�. 
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SALMA’s Recipes 
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www.Penmai.com 

 

மசா� !�ைட 

 

 
 

ேதைவயான  ெபா$�க1  

• "�ைட - 2 

• உ(ள� - சிறிதாக ந<�கி�ெகா(ள�-  

• ெபா'கடைல -ெகா?ச- 

• உ	$ - ேதைவ�ேகDப  

• ேத#கா; B -ெகா?ச- 

• மிள3 , சீரக- ெகா?ச- 

• மிளகா;+C( -கா/ A B�  

• எ�ைண - ெபா'�க  

 

ெச,!ைற  

1. "�ைட,ேத#கா;	B, ெபா'கடைல,உ	$,மிளகா;	ெபா� ,மிள3 ,சீரக- 

எ/லா- ேச�+6 மி�ஸிய�/ அைர�க�- , ப��ன� அைத ேவ< பா+திர+தி/ 

ஊDறி, அேதா* ந<�கி ைவ+த உ(ள�ைய ேச�+6�ெகா(ள�-.  
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2. அ*	ப�/ ச��ய�/ எ�ைன ஊDறி, 1 கர�� அளவாக கலைவைய ஊDறி 
ெபாறி+6 எ*�க�-. 
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ஆ�# கா� பாயா 

 

 
 

ெபா$�க1  

• ஆ�* கா/ - ( ��ட6 ) 
• "M மிள3 - ெகா?ச- 

• "M சீரக- - ெகா?ச- 

• உ	$ - ேதைவ�ேகDப  

• ம?ச( C( - அைர  B�  

• மிளகா;	ெபா� - அைர  B� 

• ம/லி C(-3  B� 

• கசகசா,ப�ைட.,கிரா-$, ஏல�கா; C(- 1  B� 

• ம/லி , $தினா - ெகா?ச- 

• த�காள� -1 

• ெவ#காய- - ந<�கிய6 ெகா?ச- 

• இ?சி B�* -அைர+த6 அைர  B�, 

• தய�� - ெகா?ச- 

• எ�ைண- தாள��க  

• ேத#கா; - அைர+த6 ெகா?ச- 
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ெச,!ைற  

1. 3�க'/ ஆ�*�காைல ேபா�*, "M மிள3, "M சீரக- ேபா�* த�ண:� 
ந�றாக ஊDறி 20 "த/ 30 வ�சி/க( வைர வரவ��* இற�கலா-. 

2. ப�� ஒ� பா+திர+தி/ எ�ைண ஊDறி , ெவ#காய-,இ?சி B�* வ�M6, 

தய��,ம/லி,$தினா,த�காள�, எ/லா- ேபா�* தாள�+6, ம/லி C(, 

கசகசா,ப�ைட.,கிரா-$, ஏல�கா; C(, மிளகா;+C(, ம?ச(C(, உ	$, 

ேத#கா; எ/லா- ேபா�*, ப�� ஆ�*�காைல ேபா�*,த�ண:� ஊDறி ந�3 
ெகாதி�க ைவ+6, ேதைவ	ப�டா/ இ�8- ேவக ைவ+6 கா/ 
ெவ96வ��டதா எ�< பா�+6 இற�க�-. கா/ பாயா ெர�. 
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ப$�%, ரச& 

ப$�% 

 
 

ேதைவயான  ெபா$�க1  

• 6வர- ப�	$ -100 கிரா-  

• எ�ைண, க*3 ,ெவ#காய-,கறிேவ	ப�ைல , வ+த/ - தாள��க  

• ெந; - 1  B�  

• உ	$ - ேதைவ�ேகDப  

• ெப�#காய- - 1சி��ைக  

• "M சீரக- -1  B�  

• ம?ச(C( - அைர  B� 

 

ெச,!ைற  

1. 3�க'/ ப�	$,  உ	$, த�ண:�, சீரக-, ம?ச(C(, ெப�#காய+C(,  எ/லா- 

ேபா�* ேவக ைவ�க�-. 

2. ப��ன� ெவ9த6- ப�	ைப கைட96 ைவ+6�ெகா(ள�-, ஒ� ச��ய�/ 

எ�ைண ஊDறி, அதி/ க*3, ெவ#காய-, கறிேவ	ப�ைல, வ+த/ ேபா�* 

தாள�+6, அதி/ கைட96 ைவ+த ப�	ைப ேபா�* அேதா* ெந;ைய1- ேபா�* 

ந�3 ெகாதி�க ைவ+6 இற�க�-. 
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ரச& 

 
 

ேதைவயான  ெபா$�க1 

• $ள� - ெந/லி�கா; அள�- ஊற ைவ+6 கைர+6 ெகா(ள�- . 

• எ�ைண, க*3 ,ெவ#காய-,கறிேவ	ப�ைல - தாள��க 

• மிளகா; - 1 

• உ	$ - ேதைவ�ேகDப  

• ெப�#காய- - 1சி��ைக 

• ம?ச(C( - அைர  B� 

• மிள3 C( - அைர  B� 

• சீரக+C( - அைர  B� 

• B�* - 2 அ/ல6 3 

• ம/லி ெகா?ச-  

• த�காள� -1 

 
 

ெச,!ைற 

1. மிளகா;, மிள3C(,சீரக+C(, B�* எ/லா- த���ெகா(ள�-. 

2. ஒ� ச��ய�/ எ�ைண ஊDறி அதி/ ,க*3 ,ெவ#காய-,கறிேவ	ப�ைல ேபா�* 

ப�� த��ைவ+தைத ேபா�*, அதி/ த�காள�,ம/லி, $ள� கைரச/, உ	$, 

ம?ச(C(, ெப�#காய+C( எ/லா- ேபா�*, ெகாதி�3- "� இற�க�-. 
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இ�யா�ப& 

 

 
 

ெபா$�க1 

• இ�யா	ப மா�  

• உ	$ - ேதைவ�3. 

 

ெச,!ைற 

1. இ�யா	ப ச��ய�/ த�ண:� நிைறய ஊDறி, ந�3 ெகாதி�க வ�ட�-. 

2. ேவ< ஒ� அக�ற பா+திர+தி/ மாைவ	ேபா�* , உ	$ ேச��க�-,  

3. ப��ன� ெகாதி+6 ெகா����3- ந:ைர ெகா?ச-, ெகா?சமாக ஊDறி மாைவ 

கிளற�-. ெக�� வ�ழாம/ , ந�3 இM+6 கிளற�-. 

4. ப�� இ�யா	ப உரலி/ ேபா�*,  இ�யா	ப த��/ �Dறி,  இ�யா	ப ச��ய�/ 

ைவ+6 அவ��க�-. 
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'� மசா� 

 
 

ேதைவயான  ெபா$�க1 

• உ�ைள�கிழ#3 - 2 ெப'ய6 

• ெவ#காய- - 1 சிறிய6 - ந<�கி�ெகா(ள�-. 

• த�காள� -சிறிய6-1 

• எ�ைண,க*3 , கறிேவ	ப�ைல- தாள��க  

• உ	$ - ேதைவ�ேகDப  

• மிளகா; 1 அ/ல6 2 

• ம?ச( C( ெகா?ச-  

• ம/லி ெகா?ச- 

 

ெச,!ைற  

1. உ�ைள�கிழ#ைக 3�க'/ த�ண :� ஊDறி ேவகைவ�க�- ( "M 

உ�ைள�கிழ#ைக ேதாேளா* அவ��க�- ) 

2. ப�� த�ண:ைர வ�+6வ��* , கிழ#கி� ேதாைல உ'+6 6�*களாக 

ந<�கி�ெகா(ள�-. 

3. ப�� அ*	ப�/ ச��ைய ைவ+6 ,ச��ய�/ எ�ைண ஊDறி க*3, 

ெவ#காய-,மிளகா;,கறிேவ	ப�ைல ,த�காள� ேபா�* தாள�+6 , அதி/ 

ம/லி,ம?ச(C( ேபா�*,சிறி6 மசி1- வைர தாள��க�-, ப��ன� அதி/ 

உ�ைள�கிழ#ைக ேபா�*, உ	$ ேபா�* ந�3 கிளறி இற�க�-. 
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ெமா(ெமா( வடா ( வைட ) 
 

 
 

ேதைவயான  ெபா$�க1  

• ப�டாண� ப�	$ - 250 கிரா- ( yellow chickpeas ) 

• உ	$ - ேதைவ�ேகDப  

• ெவ#காய- - ந<�கிய6 ெகா?ச-  

• கறிேவ	ப�ைல - ந<�கிய6 ெகா?ச- 

• மிளகா;	ெபா� - ெகா?ச- 

• சீரக+C( - ெகா?ச- 

• எ�ைண - ெபா'�க  

 

ெச,!ைற  

1. ப�டாண�ப�	ைப 2 மண� ேநர#க( ஊற ைவ�க�- . ப��ன� த�ண:ைர 
வ�+6வ��*, மி�ஸிய�/ ப�	$, உ	$ ,மிளகா;	ெபா� , சீரக+C( எ/லா- 
ேபா�* அைர�க�-.  

2. ப��ன� ந<�கி ைவ+த ெவ#காய-,கறிேவ	ப�ைலைய ேபா�* கல�க�-. 
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3. அ*	ப�/ ச��ைய ைவ+6 , எ�ைண ஊDறி அ6 கா;9த6- வைட 
மி�ைஸ சி< சி< வைடகளாக த�டாம/ வ�வமாக இ/லாம/ ேபா�* 
ெபாறி+6 எ*�க�-. 

4. மிளகா;	ெபா��3 பதி/ மிளகாைய ந<�கி ேபாடலா- , ஆனா/ 
3ழ9ைதக( சா	ப�*- ேபா6 மிளகா; க�+6 வ��* அழ�>டா6 
எ�பதDகாக மிளகா;	ெபா� ேச��கலா-. 
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ப$�% வடா ( வைட ) 

 
 

ேதைவயான  ெபா$�க1  

• கடைல ப�	$ - 250 கிரா-  

• உ	$ - ேதைவ�ேகDப  

• ெவ#காய- - ந<�கிய6 ெகா?ச-  

• கறிேவ	ப�ைல - ந<�கிய6 ெகா?ச- 

• மிளகா;	ெபா� - ெகா?ச- 

• சீரக+C( - ெகா?ச- 

• எ�ைண - ெபா'�க  

 

ெச,!ைற  

1. கடைல ப�	ைப 2 மண� ேநர#க( ஊற ைவ�க�-. ப��ன� த�ண:ைர 

வ�+6வ��*, மி�ஸிய�/ ப�	$, உ	$ ,மிளகா;	ெபா�, சீரக+C( எ/லா- 

ேபா�* அைர�க�-.  

2. ப��ன� ந<�கி ைவ+த ெவ#காய-,கறிேவ	ப�ைலைய ேபா�* கல�க�-.  

3. அ*	ப�/ ச��ைய ைவ+6, எ�ைண ஊDறி அ6 கா;9த6- வைட மி�ைஸ 

சி< சி< வைடகளாக த�� ெபாறி+6 எ*�க�-. 

4. மிளகா;	ெபா��3 பதி/ மிளகாைய ந<�கி ேபாடலா-, ஆனா/ 3ழ9ைதக( 

சா	ப�*- ேபா6 மிளகா; க�+6 வ��* அழ�>டா6 எ�பதDகாக 

மிளகா;	ெபா� ேச��கலா-. 
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அ�சி க)சி 
 

 
 

ேதைவயான  ெபா$�க1  

• பா மதி அ'சி -200 கிரா- (மி�சிய�/ அ'சிைய ெபா�+6�ெகா(ள�-) 

• ப�ைட -ெகா?ச-  

• கிரா-$ -3 

• ஏல�கா; -2 

• இ?சிB�* அைர+த6 -1/2  B� 

• ம/லி , $தினா ெகா?ச-  

• க/பாசி ெகா?ச-  

• ெவ9தய- ெகா?ச-  

• கறிேவ	ப�ைல ெகா?ச-  

• ெந; 1  B�  

• உ	$ ேதைவயான6  

• ேத#கா; பா/ -100 கிரா-  

• ப�-பா/ - 200 கிரா-  

• ெவ#காய- ெகா?ச- 

• B�* 3 அ/ல6 4 
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ெச,!ைற 

1. அ*	ப�/ பா+திர+ைத ைவ+6, அதி/ ெந; ஊDறி, அதி/ ப�ைட, கிரா-$, 

ஏல�கா;, ெவ9தய-,ெவ#காய-,கறிேவ	ப�ைல, இ?சி B�*, க/பாசி, ம/லி, 
$தினா, எ/லா- ேபா�* தாள�+6 அதி/ ெபா�+6 ைவ+த அ'சிைய ேபா�*, 

த�ண:� ஊDறி ேவக ைவ�க�-.  

2. அேதா* ேத#கா;	பா/,ப�-பா/, உ	$, ேபா�* ேவக ைவ+6 இற�க�- 

(ெமா+தமாக 1/2 மண� "த/ 3/4 மண� ேநர+திD3( ெவ96வ�*-) 
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சி�லி ம�ட� ப	ைர  

 
 

ேதைவயான  ெபா$�க1  

• ம�ட� - 500 கிரா-  

• மிளகா;	ெபா� - ேதைவ�ேகDப  

• உ	$ - ேதைவ�ேகDப 

• தய�� - 3  B� 

• ேத#கா; அைர+த6 ெகா?ச-  

• எ�ைண - 3  B� 

 

ெச,!ைற  

1. ஒ� பா+திர+தி/ ,கMவ� ைவ+த ம�ட�, மிளகா;	ெபா� ,உ	$ , தய�� , 

ேத#கா; எ/லா- ேபா�* மி�  ப�ண�- . 

2. அ*	ப�/ பா+திர+ைத ைவ+6, எ�ைண ஊDறி ,எ�ைண கா;9த6- , அதி/ 

மி�  ப�ண�ைவ+6 உ(ளைத ேபாட�-. 
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3. த�ண:� ெகா?ச- 3ைறவாக ைவ+6, மS�ய- த:ய�/ ேவகைவ�க�-, 

ேதைவ	ப*- ேபா6 அ	ப	ேபா த�ண:� ெகா?சமாக ஊDறலா-, ம�ட� ெவ96 

த�ண:� வD<- ேபா6 ந�3 கிளறி இற�க�-. 
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எ+ெண, க-தி��கா, /ழ&%  

 

ேதைவயான  ெபா$�க1  

• க+தி'�கா; சிறிய6 -5 

• ேத#கா; அைர+த6 ெகா?ச-  

• ம/லி	ெபா� 1  B�  

• மிளகா;	ெபா� அைர  B� 

• உ	$ ேதைவயான அள� 

• $ள� கைரச/ ெகா?ச- 

• சீரக+C( ெகா?ச- 

• ம?ச( C( ெகா?ச- 

• த�காள� சிறிய6 1 

• ம/லி கீைர ெகா?ச- 

• ெவ#காய-,ெவ9தய-,கறிேவ	ப�ைல தாள��க  

 

ெச,!ைற  

1. க+தி'�கா;கைள கா-$க( பாதிைய ந<�கி ெகா(ள�- . ப��ன� ப��ப�கமாக 

4 ப3தியாக வ�ற மாதி' "Mைமயாக ந<�காம/ , "�கா/ வாசி வைர 

கீறி�ெகா(ள�-. 
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2. ப�� ஒ� சி< கி�ண+தி/ ேத#கா; அைர+த6, ெகா?ச- $ள�கைரச/, 

ம/லி	ெபா�, மிளகா;	ெபா�, ம?ச(C(, உ	$, சீரக+C( எ/லா- 

ெக��யாக கல�க�-. 

 
 

3. ப��ன� அ9த க+தி'�கா;�3 உ(ேள கல96 ைவ+தைத ைவ�க�- .  

 
 

4. அ*	ப�/ , ஒ� பா+திர+தி/ எ�ைண ஊDறி, ெவ#காய-, ெவ9தய-, 

கறிேவ	ப�ைல, ேபா�* தாள�+6 அதி/ க+தி'�கா;கைள ேபா�*, சிறி6 ேநர- 

கழி+6, ப�ர�� ேபா�*, ேவக ைவ�க�-. 
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5. ப��ன� அ6 ெவ9த6- , மSதி உ(ள $ள�கைரச/, த�காள�,ம/லி கீைர, ேத#கா;,. 

உ	$ , மிளகா;	ெபா� ேபா�*, ந�3 ெகாதி�க ைவ+6 இற�க�-. 
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சி&ப	1 ப$�% /ழ&%  

 
 

ேதைவயான  ெபா$�க1  

• 6வர- ப�	$- 100 கிரா-  

• "�#ைக�கா; 1 அ/ல6 2  

• எ�ைண ெகா?ச- 

• க*3 ெகா?ச-  

• ெவ#காய- - 1சிறிய6  

• கறிேவ	ப�ைல ெகா?ச- 

• ம/லி இைல ெகா?ச- 

• த�காள� - 1 ெப'ய6  

• மிளகா;+C( அைர  B� அ/ல6 ேதைவ�ேகDப  

• ெப�#காய+C( 1 சி��ைக 

• சீரக+C( அைர  B� 

• $ள� கைரச/ ெகா?ச- 

• உ	$ ேதைவயான அள� . 
• ம?ச( C( அைர  B�  
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ெச,!ைற  

1. 3�க'/ ப�	ைப, த�ண:� ஊDறி ேவக ைவ�க�-. 
2. ப�	$ ேவ3- ேநர+தி/ , ேவ< ஒ� பா+திர+ைத அ*	ப�/ ைவ+6 அதி/ 

எ�ைண ஊDறி, எ�ைண கா;9த6- க*3, ெவ#காய- , கறிேவ	ப�ைல 
ேபா�* தாள�+6 , ப�� த�காள� ,ம/லி,$ள� கைரச/, ம?ச( C(, 

மிளகா;+C( ,சீரக+C( , ெப�#காய- , உ	$ எ/லா- ேச�+6 ,ப��ன� 
"�#ைக�காைய ேபா�*, மிதமான த:ய�/ த�ண:� ெகா?ச- ஊDறி ேவக 
ைவ�க�-,. ப�� கா; ெவ9த6-, அேதா* ெவ9த ப�	ைப ேச�+6, ந�3 
ெகாதி�க ைவ+6 இற�க�-. 
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%ள3ேயாதைர 

 

 

ேதைவயான  ெபா$�க1  

• ேசா< -500 கிரா-  

• $ள� -1 ெந/லி�கா; அள� (ந�3 ஊறைவ+6 கைர+6 ெகா(ள�-) 
• வ+த/ -2 அ/ல6 3 

• எ�ைண - 3  B� 

• க*3, கறிேவ	ப�ைல  

• ெவ#காய- -ெகா?ச-  

• ம?ச( C( - அைர  B�  

• ேவ��கடைல, "9தி' -ெகா?ச-   

• உ	$ - ேதைவ�ேகDப  

 

ெச,!ைற 

1. அ*	ப�/ ஒ� பா+திர+தி/ எ�ைண ஊDறி, அ6 கா;9த6- க*3, 

கறிேவ	ப�ைல, ெவ#காய-, வ+த/, எ/லா- ேபா�* அேதா* ேவ��கடைல, 

"9தி' எ/லா- ேபா�*, வத�கி ப�� $ள��கைரசைல ஊDறி ம?ச( CT- 
ேச�+6 ந�3 ெகாதி�க வ�ட�-.  

2. ந�3 ெகாதி+த6- ேசாDைற ேபா�* கிளறி ேதைவயான உ	$ ேபா�* 
இற�க�-. 
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ம�ட� ேகா�தா 

 
 

ேதைவயான  ெபா$�க1 

• ம�ட� ைகமா - 250 கிரா- 

• ப�ைட ெகா?ச- 

• கிரா-$ - 6 

• ஏல�கா; - 6 

• சீரக- - 1  B� 

• கசகசா - 1  B� 

• ெபா'கடைல - 2  B�  

• ேத#கா;- 1/2 "றி (6�வ��ெகா(ள�- ) 

• வ+த/ - 5 அ/ல6 6(ேதைவ	ப�டா/ "�ைட -1 அ/ல6 2) 

• உ	$ ேதைவ�ேகDப 

• எ�ைண - ெபா'�க  

 

ெச,!ைற 

1. அ*	ப�/ பா+திர+ைத ைவ+த, அதி/ ைகமா, ப�ைட, கிரா-$, ஏல�கா;, சீரக-, 

கசகசா, ேத#கா;	B,ெபா'கடைல, வ+த/ எ/லா- ேபா�* ந�3 வ<+6 
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ெகா(ள�-. ப��ன� )* ஆறிய6-, உ	$ ேபா�* மி�ச'/ ேபா�* அைர+6� 

ெகா(ள�-, அைர�3-ேபா6 கVடமாக இ�9தா/, ேதைவ	ப�டா/ ஒ� 

"�ைட உைட+6 ஊDறி அைர�கலா-.  

 

 
 

2. ப��ன� அைர+தைத சி< சி< உ��ைடகளாக உ��� ெகா(ள�-. 

3. ஒ� ச��ய�/ எ�ைண ஊDறி , அ6 கா;9த6- , அதி/ அ9த உ��ைடகைள 

ேபா�* ெபாறி+6 எ*�க�-. 
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4ைள ெபா�ய� 

 
 

ேதைவயான  ெபா$�க1  

• Eைள 

• மிள3 C( - கா/  B� 

• சீரக+C( - கா/  B� 

• இ?சி ,B�* அைர+த6 1/2  B�  

• ம?ச( C( கா/  B� 

• மிளகா;	ெபா� கா/  B� 

• ேத#கா; அைர+த6 ெகா?ச-  

• உ	$ ெகா?ச- 

• எ�ைண 1  B� 

 

ெச,!ைற  

1. Eைளைய சில ெநா�க( ெவ9ந:'/ ேபா�* உடேன எ*+6, ேமேல W/ 
ேபா�றைத ந:�கி�ெகா(ள�-, ப�� கMவ��ெகா(ள�-. 

2. ேத#கா; அைர+த6, மிள3, சீரக- ,உ	$, மிளகா;+C( ,ம?ச( C(, 

இ?சிB�* ,எ/லா- ேச�+6 அைத Eைளய�/ ேபா�* ேச��க�-. 
3. அ*	ப�/ பா+திர+தி/ எ�ைண ஊDறி , ப�� எ/லா- ேபா�*, ெம6வாக 

கிளறி , ெவ9த6- ப�� இற�க�- .(இ6 "�ைட ேபா�< சீ�கிர- 
ெவ96வ�*-). 
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கத&ப� ெபா�ய� 

 

 
 
 

ேதைவயான  ெபா$�க1  

• கார�- 1 ெப'ய6  

• உ�ைள�கிழ#3 - 2  

• ப7�  - ெகா?ச- 

• பGைச ப�டாண�- ெகா?ச- 

• எ�ைண,க*3 ,ெவ#காய-,கறிேவ	ப�ைல - தாள��க  

• மிளகா; - 2 

• சீரக+C( - ெகா?ச- 

• ேத#கா;	B ெகா?ச-  

• உ	$ - ேதைவயான அள�  
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ெச,!ைற  

 

 
 

1. அ*	ப�/ பா+திர+ைத ைவ+6 , அதி/ எ�ைண ஊDறி , அ6 கா;9த6- க*3, 

ெவ#காய-, கறிேவ	ப�ைல, மிளகா; ேபா�* தாள�+6, ப��ன� அதி/ சிறிதாக 

ந<�கி ைவ+த கா;கறிகைள ேபா�*, சீரக+Cைள1- ேபா�* உ	$ ேபா�*, 

ெகா?சமாக த�ண :� வ��* ேவக ைவ�க�-, கா; ெவ9த உட� ேத#கா; 

Bைவ Cவ� கிளறி இற�க�-. 
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உ$ைள�கிழ5/ ெபா�ய� 

 

 
 

ேதைவயான  ெபா$�க1 

• உ�ைள�கிழ#3- ெப'ய6 - 3 (ந<�கிெகா(ள�-) 

• மிளகா;+C( - அைர  B� 

• உ	$ - ேதைவயான அள� 

• எ�ைண - 2  B�  

 

ெச,!ைற 

1. அ*	ப�/ பா+திர+ைத ைவ+6 எ�ைண ஊDறி அதி/ கிழ#3 , 

மிளகா;+C(,உ	$ ேபா�* ெபா'�க�- . த:ைய 3ைறவாக ைவ+6 

கிளறி,கிளறி ெபா'�க�-. 
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ைம6� ேபா+டா 

 

ேதைவயான  ெபா$�க1  

• ைமதா 1 க	  

• அ'சி மா� - கா/ க	 

• ரைவ - 2 ேடப�(  B� 

• தய�� - 1 க	  

• பGைச மிளகா; -2 

• உ	$ - ேதைவ�ேகDப  

• சீரக- - 1 �  B�  

• கறிேவ	ப�ைல ெகா?ச-  

• இ?சி ெகா?ச- 

• ெவ#காய- 1 சிறிய6  

• சைமய/ ேசாடா 1 சி��ைக  

• எ�ெண; ெபா'	பதD3 

 

ெச,!ைற 

1. ெவ#காய-,இ?சி ,மிளகா;,கறிேவ	ப�ைல எ/லாவDைற1- மி�ஸிய�/ 
அைர+6 ெகா(ள�-. 

2. ைமதா,அ'சி மா� ,ரைவ,தய�� எ/லாவDைற1- ேச�+6 அைர மண� ேநர- 
அ/ல6 ஒ� மண� ேநர- ைவ�க�-. 

3. அேதா* மி�ஸிய�/ அைர+தைத1-,சீரக+ைத1- ,உ	$ ,ேசாடா உ	ைப1- 
ேச��க�-. ெக��யாக கல�க�-, ேதைவ	ப�டா/ ெகா?ச- த�ண:� ஊDறி 
கல�கலா-. 

4. எ�ைணைய வாணலிய�/ ஊDறி , அ6 கா;9த6- உ��ைடகளாக ேபா�* 
ெபாறி+6 எ*�க�-. )டான �ைவயான ேபா�டா தயா�. 
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க7ட�� வ	- �8� சால� 

 

 
 

ேதைவயான  ெபா$�க1  

• பா/ 500 ml  

• பழ#க( 6�*கள�� கலைவ 50 gms  

• சீன� 150 gms  

• க ட�� ப�ட� 3 ேடப�(  B�  

• கி4- 100 ml  

• பழ#க( த�Bசண� ேபா�ற ந:� பழ#களாக இ/லாம/ பா�+6�ெகா(T#க( . 

 

ெச,!ைற  

1. சிறி6 பாலி/ , க ட�� ப�டைர கல�கி ைவ�க�-. ()டான பாலி/ கைர+தா/ 

,க��யாக மா<-) பாைல அ*	ப�/ ைவ+6 )* ப�ண�-, அதி/ சீன�ைய 

கல�கி கா;Gச�-, ப��ன� அதி/ க ட�� கலைவைய ேச�+6 கா;Gச�-. 

2. ப��ன� ஆறைவ+6, fridge இ/ ைவ+6 >/ ப�ண�வ��*, அேதா* ந<�கி 
ைவ+த பழ#கைள ேபாட�-. ேதைவ	ப�டா/ கி4- ேச�+6�ெகா(ளலா-. 

�ைவயான க ட�� பழ சால� தயா�. 

 


