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Contributor: SMAHI 
  

க��� உ��� ல
� 

 
 

ேதைவயான ெபா�
க$ 

• க��� உ��� - 1 க�  

• ெபா��கடைல - 2 ேடப�� ���  

• ெபா��த ச��கைர - 3/4 க�  

• ஏல�கா! ெபா� - 1/2 "��� 

• ெந! ேதைவயான அள).  

• சி+ �,�களாக ந+�கிய -�தி. ப��� சிறிதள). 

 

ெச(7ைற 

1. -தலி0 க��� உ��ைத க0 ந1�கி 2�த3 ெச!� ந�றாக க4வ� ெவய�லி0 

உல��தி ெவ+3 வாணலிய�0 வாசைன வ�3 வைர சிவ�க வ+�ெத��� ஆற 

ைவ�க)3. 

2. வ+�த ப��� ந�7 ஆறிய�3 அத8ட� ெபா��கடைல ேச��� ைநசாக 

ெபா��ெத��� சலி�� ைவ���ெகா�ள)3. 



 

www.penmai.com  2 

 

SMAHI’s @ Maheswari’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

3. சலி�ெத��த மா)ட� ெபா��த ச��கைர, ஏல�கா! :� ேச��� கல�� 

ைவ�க)3. 

4. ஒ� சிறிய வாணலிைய அ��ப�0 ைவ�� அதி0 ேதைவயான அளவ�<7 ெந! 

ஊ<றி ந�றாக கா!�த�3 சி+ �,�களாக ந+�கி ைவ���ள -�தி. 

ப��ைப ேபா�� ெபா�ன>றமான�3 ச��கைர கல�� ைவ���ள ல�� மாவ�0 

ஊ<றி கர,�யா0 கல�� வ��� ைக ெபா+�73 ?� இ��73 ேபாேத 

வ���பமான அளவ�0 ல��களாக ப���� ைவ�க)3. 

5. ச���க� பல நிைற�த 2ைவயான இ�த க��� உ��� ல�� சா�ப��வத<73 

மிக)3 2ைவயாக இ��73. 

6. -�கியமாக வள�3 ெப, 7ழ�ைதக��7 இைத அ��க� ெச!� 

ெகா��பதினா0 இ��� எC3�க� ந0ல வCவாக இ��73. 

�றி�� 

• சிறிதள) ெபா��கடைல ேச��� ெபா��பதனா0 உைடயாம0 ல�� ப���க 

2லபமாக இ��73. 

• ெந!ைய காய ைவ�� மாவ�0 ஊ<+3 ேபா� ந�7 Dைர���ெகா,� வர 

ேவ,�3.  

• ெந! ம<+3 ச��கைரய�� அளைவ அவரவ� �சி�ேக<ப E���ெகா�ளலா3. 

• வ���ப�ப�டா0 பாதா3 ப��ைபF3 ெநய�0 வ+�� ேச����ெகா�ளலா3 
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இசி ெதா�� 

 

ேதைவயான ெபா�
க$ 

• இGசி �,�க� - 1/2 க�  

• கா!�த மிளகா! - 4 

• மGச� :� - 1/4 "���  

• �ள> - சிறிய ெந0லி�கா! அள)  

• ெவ0ல3 - 1/2 "���  

• �,� ப<க� - 5 

• உ�� ேதைவயான அள). 

தாள-�க 

• எ,ெண! - 5 ேடப�� ���  

• க�7 - 1/2 "���  

• கா!�த மிளகா! - 2 

• கறிேவ�ப�0ைல சிறிதள). 

 

ெச(7ைற 

1. �,� ப<கைள ெபா�யாக ந+�கி ைவ���ெகா�ள)3. 
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2. அ��ப�0 வாணலிைய ைவ�� அதி0 1 "��� எ,ெண! வ��� கா!�த�3 

கா!�த மிளகாைய ேபா�� க�காம0 வ+�ெத��� அேத எ,ைணய�0 இGசி 
�,�கைளF3 ேபா�� ஒ� நிமிட3 வத�கி அ��ைப அைண�� ஆறவ�ட)3. 

3. வ+�ெத��த மிளகா!, இGசி ந�றாக ஆறிய�3 மி�ஸி ஜா.0 ேபா�� 

அத8ட� �ள> ம<+3 ேதைவயான அள) உ�� ேச��� ைநசாக அைர�� 

கைடசியாக ெவ0ல�ைதF3 ேபா�� ஒ� 2<+ 2<றி எ����ெகா�ள)3. 

4. மJ,�3 அ��ப�0 வாணலிைய ைவ�� ேதைவயான அள) எ,ெண! வ��� 

?டான�3 தாள>�க ெகா����ள ெபா��கைள ஒKெவா�றாக ேபா�� க�7 

ெவ��த�3 ெபா�யாக ந+�கி ைவ���ள �,ைட ேபா�� ெபா�ன>றமான�3 

அைர�� ைவ���ள இGசி வ�4�, மGச� :� ேச��� எ,ெண! ப�.�� 

வ�3 வைர 2�ள வத�கி இற�க)3. 

5. ?�பரான 2ைவய�0 கார சாரமான இGசி ெதா�7 பல வைகயான உண)க�ட� 

ேச��� ப.மாற தயா�.  

6. ஆேரா�கியமான, பசிைய :,ட E�ய இ�த இGசி ெதா�ைக அைட வைகக�, 

இ�லி, ேதாைச ம<+3 தய�� சாத��ட� ேச��� சா�ப�ட மிக மிக �சியாக 

இ��73. ெச.மானதி��73 மிக)3 உதவ�யாக இ��73. 

 

�றி��   

• கா!�த மிளகா!, �ள>, ெவ0ல3 இவ<றி� அளைவ அவரவ� �சி�ேக<ப 

E���ெகா�ள)3. 

• இGசிய�C3 கார�த�ைம இ��பதா0 மிளகாய�� அளைவ பா��� 

ேச����ெகா�ள)3. 

• எ,ெணைய சிறி� தாராளமாக ேச��� தாள>�பதா0 அதிக நா�க� ைவ�தி��� 

பய�ப��தலா3. 
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ப�
�
 ��ட� & ரச� 

 

ேதைவயான ெபா�
க$ 

• ெப.ய பL�M� - 1 

• ேதNகா! ��வ0 - 2 ேடப�� ���  

• பOைச மிளகா! - 1 

• மGச�:� - 1/4 "��� 

• 2,ட0 மசாலா - 1 "���  

• உ�� ேதைவயான அள). 

• ெபா�யாக ந+�கிய ெகா�தம0லி தைழ சிறிதள). 

தாள-�க 

• எ,ெண! - 1 ேடப�� ���  

• க�7 - 1/2 "���  

• உ��த3ப��� - 1 "��� 

• ெப�Nகாய3 - 2 சி��ைக  

• கறிேவ�ப�0ைல சிறிதள). 
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ெச(7ைற 

1. -தலி0 பL�M�ைட ேதா0 சீவ� க4வ� ப�டாண� அளவ�0 சி+ சி+ ச�ர 

�,�களாக ந+�கி 7�க.0 ேபா�� பL�M� �,�க� QR73 அளவ�<7 

த,ண 1� வ��� அதி0 மGச� :� ேதைவயான அள) உ�� ேச��� அ��ப�0 

மிதமான த1ய�0 ைவ�� ஒ� வ�சி0 வ�த�3 அைண�� வ�ட)3. 

2. சிறி� ேநர3 கழி�� 7�கைர திற�� ந1ைர வ��� தன>யாக எ��� 

ைவ���ெகா�ள)3. 

3. ேதNகா! ம<+3 பOைச மிளகாைய மி�ஸி ஜா.0 ேபா�� த,ண1� வ�டாம0 2 

2<+ 2<றி எ��� ைவ���ெகா�ள)3. 

4. ஒ� வாணலிைய அ��ப�0 ைவ�� எ,ெண! வ��� ?டான�3 தாள>�க 

ெகா����ள ெபா��கைள ஒ�ற� ப�� ஒ�றாக ேச��� ேவகைவ�� வ��� 

ைவ���ள பL�M�ைட ேச��� அதி0 2,ட0 மசாலா ெபா�ைய :வ� ந�றாக 

கல�� கைடசியாக அைர�� ைவ���ள ேதNகா! ��வ0, பOைச மிளகா! 

கலைவைய ேச��� மJ,�3 ந�றாக கல�� 2 நிமிட3 அ��ப�0 ைவ�தி��� 

ெபா�யாக ந+�கிய ெகா�தம0லி தைழ :வ� இற�க)3. 

5. பL�M��� இன>�� அதிக3 ெத.யாம0 கார சாரமான 2ைவFட� பL�M� 

2,ட0 ப.மாற தயா�. 

6. ஆேரா�கியமான ம<+3 வ��யாசமான 2ைவFட� E�ய இ�த பL�M� 2,ட0 

மதிய உண)ட� ைவ�� சா�ப�ட மிக மிக �சியாக இ��73. 

�றி�� 

• பL�M� ேவகைவ�� வ��ெத��த ந1ைர வ 1ணா�காம0 ப��� த,ண1��7 

பதி0 இ�த ந1ைர உபேயாக�ப��தி ரச3 ெச!� ?டான சாத�தி0 கல�� சா�ப�ட 

மிக)3 �சியாக இ��73. 

• ஏ<கனேவ ேவகைவ�73 ேபா� பL�M��0 உ�� ேச��தி��பதா0 ரச�தி<7 

உ�� பா��� ேச��க)3. 

• பL�M� 2,டC�7 சிறி� கார3 அதிக3 ேவ,�3 எ�பவ�க� பOைச 

மிளகாய�� அளைவ E���ெகா�ளலா3. 
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��ட� மசாலா ெபா1 ெச(ய 

 

ேதைவயான ெபா�
க$ 

• கடைல ப��� - 1 ேடப�� ���  

• தன>யா - 1 ேடப�� ���  

• ேசா3� - 1/4 "���  

• கா!�த மிளகா! - 2 

 

ெச(7ைற 

1. ேமேல ெகா����ள மசாலா ெபா� ெச!ய ேதைவயான ெபா��கைள ெவ+3 

வாணலிய�0 ேபா�� ெபா�ன>றமாக வ+�ெத��� ந�றாக ஆற ைவ�� 

ெகாGச3 கரகர�பாக ெபா��� ைவ���ெகா�ள)3. 

2. இ�த மசாலா ெபா�ைய ெமா�தமாக ெபா��� ைவ���ெகா,டா0 அைன�� 

வைகயான 2,டC�73 ேதைவயான ேபா� பய�ப��தி�ெகா�ளலா3. 
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ேக� கீைர ெபா!ய� 

 

ேதைவயான ெபா�
க$ 

• ேக0 கீைர - 1 க�� 

• �வர3 ப��� - ஒ� ைக ப��  

• மGச� :� - 1/4 "���  

• ெவNகாய3 - 1  

• �,� ப<க� - 5 

• ேதNகா! ��வ0 - 1/4 க�  

• உ�� ேதைவயான அள). 

தாள-�க 

• எ,ெண! - 2 ேடப�� ���  

• க�7 - 1/2 "���  

• கடைல ப��� - 1 "���  

• உ��த3 ப��� - 1 "���  

• கா!�த மிளகா! - 3 
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ெச(7ைற 

1. -தலி0 �வர3 ப��ைப க4வ� மGச� :� ேபா�� 7ைழயாம0 பதமாக ேவக 

ைவ�� எ��� ந1ைர வ��� ைவ���ெகா�ள)3. 

2. ேக0 கீைரைய ந�றாக க4வ� ெபா�யாக ந+�கி ைவ�க)3. 

3. ெவNகாய�ைதF3 ெபா�யாக ந+�கி ைவ�க)3. �,ைட ந2�கி 
ைவ���ெகா�ள)3. 

4. ஒ� வாணலிய�0 எ,ெண! வ��� அ��ப�0 ைவ�� ?டான�3 தாள>�க 

ெகா����ள ெபா��கைள ேபா�� க�7 ெவ��� கடைல ப��� சிவ�த�3 

கா!�த மிளகாைய கி�ள> ேபா�� ந2�கி ைவ�த �,�, ம<+3 

ெவNகாய�ைதF3 ேச��� ந�றாக வத�கி ெபா�யாக ந+�கி ைவ���ள ேக0 

கீைரைய ேச��� ேதைவயான அள) உ�ைபF3 :வ� ந�றாக கல�� சிறிதள) 

த,ண 1� ெதள>�� Q� ேபா�� ேவக வ�ட)3. 

5. த,ண 1� எ0லா3 வ<றி கீைர ந�றாக ெவ�த�3 -�ேப ேவக ைவ�� எ��� 

ைவ���ள �வர3 ப��ைப ேபா�� ேதNகா! ��வைல :வ� அ��ைப 

அைண�� வ�ட)3. 

6. இ�த 2ைவயான, ஆேரா�கியமான ேக0 கீைர ெபா.யைல சாத�தி0 ேபா�� 

ப�ைச�ேதா (அ) ைச��Sஷாகேவா ைவ�� சா�ப�ட மிக)3 �சியாக இ��73. 

 

�றி�� 

• இ�த ேக0 கீைர இைலக� ச<+ த�மனாக இ��பதா0 ேவக சிறி� ேநர3 

ப���73. ஆனா0 மிக)3 �சியாக இ��73. 

• ப��� ேவகைவ�� வ��� எ��� ைவ�த ந1ைர ரச�தி<7 

பய�ப��தி�ெகா�ளலா3. 
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மச$ %சண'�கா( �ழ�� 

 

ேதைவயான ெபா�
க$ 

• ெப.ய �,�களாக ந+�கிய  

• �சண��கா! - 1 க�  

• ெவNகாய3 - 1 

• ெப.ய த�காள> - 1  

• இGசி �,� வ�4� - 1 "���  

• �ள> - சிறிய எCமிOச3பழ அள). 

• மGச� :� - 1/4 "���  

• மிளகா! :� - 1 "���  

• தன>யா :� - 3/4 "���  

• அ.சி மா) - 1 "���  

• ெவ0ல3 - 1/4"���(வ���ப�ப�டா0 ) 

• உ�� ேதைவயான அள). 

தாள-�க 

• ந0ெல,ெண! - 4 ேடப�� ��� 
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• க�7 - 1/2 "���  

• ெவ�தய3 - 1/4 "���  

• கடைல ப��� - 1/2 "��� 

• ெப�Nகாய3 - 1/4"���  

• கறிேவ�ப�0ைல சிறிதள). 

 

ெச(7ைற 

1. ெவNகாய3 ,த�காள> இவ<ைற ெபா�யாக ந+�கி ைவ���ெகா�ள)3. 

2. �ள>ைய த,ண 1� வ��� கைர�� ைவ���ெகா�ள)3. 

3. அ��ப�0 வாணலிைய ைவ�� எ,ெண! ஊ<றி கா!�த�3 தாள>�க 

ெகா����ள ெபா��கைள ஒ�ற� ப�� ஒ�றாக ேச��� க�7 ெவ��த�3 

இGசி �,� வ�4ைத ேச��� பOைச வாசைன ேபா73 வைர வத�கி ந+�கி 
ைவ���ள ெவNகாய3 த�காள> ேச��� மGச� :�, சிறிதள) உ�� ேச��� 

த�காள> பழ3 7ைழF3 வைர வத�கி ந+�கி ைவ���ள �சண��கா! 

�,�கைளF3 ேச��� மJ,�3 வத�க)3. 

4. ப�� அதி0 மிளகா! :� ,தன>யா :� ேச��� ந�றாக கல�� �ள> கைரசைல 

ஊ<றி அ.சி மாைவ சிறிதள) ந1� ேச��� க��க� இ0லாம0 கைர�� 

அதைனF3 7ழ3ப�0 ேச��� ேதைவயான அள) உ�� ேபா�� வ���பப�டா0 

ெவ0ல�ைதF3 ேச��� கல�� எ,ெண! ப�.�� வ�3 வைர ந�றாக 

ெகாதி�க வ��� இற�க)3. 

5. ?டான சாத�தி0 சிறி� ெந! வ��� கல�� �ள>��3 ,இன>��3 கல�த 

வ��யாசமான 2ைவFட� E�ய இ�த �சண��கா! 7ழ3ைப ஊ<றி E��, 

அ�பள3 (அ ) வடா3 இவ<ைற ைச��S ஆகா ைவ�� சா�ப�ட ?�ப� 

2ைவதா�. 

�றி��  

• �ள>�� ,உ�� ,கார3 இவ<ைற அவரவ� �சி�7 ஏ<றவா+ E��ேயா (அ ) 

7ைற�ேதா ேச���� ெகா�ளலா3. 
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வாைழ�கா( மிள� ப'ர
ட� 

 

ேதைவயான ெபா�
க$ 

• வாைழ�கா! - 2  

• மGச� :� - 1/4 "���  

• மிளகா! :� - 1/2 "���  

• உ�� ேதைவயான அள). 

அைர�க 

• ேதNகா! ��வ0 - 2 ேடப�� ���  

• இGசி - சிறிய �,�  

• �,� ப<க� - 3  

• மிள7 - 1/2 "��� 

தாள-�க 

• எ,ெண! - 2 ேடப�� ���  

• க�7 - 1/2 "���  

• ெப�Nகாய3 - 2 சி��ைக  
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• கறிேவ�ப�0ைல சிறிதள). 

 

ெச(7ைற 

1. -தலி0 வாைழ�காைய ேதா0 சீவ� க4வ� 1/4 இ�O �,�களாக ந+�கி அதி0 

மGச� :� சிறிதள) உ��, ந1� ேச��� அைர ேவ� காடக ேவகைவ�� எ��� 

ந1ைரவ��� மிளகா!:� ேச��� கல�� ைவ�க)3. 

2. அைர�க ெகா����ள ெபா��கைள மி�ஸி ஜா.0 ேபா�� ைநசாக 

அைர�ெத��க)3. 

3. வாணலிைய அ��ப�0 ைவ�� எ,ெண! வ��� ?டான�3 தாள>�க 

ெகா����ள ெபா��கைள ஒ�ற� ப�� ஒ�றாக ேபா�� க�7 ெவ��த�3 

-�ேப ேவக ைவ�� மிளகா! :� கல�� ைவ���ள வாைழ�கா! 

�,�கைள ேபா�� 2 நிமிட3 வத�கி அைர�� ைவ���ள வ�4ைத ேச��� 

சிறிதள) ந1� ெதள>�� ேதைவயான அள) உ�ைபF3 ேச��� ந�றாக கல�� 

மிதமான த1ய�0 5 நிமிட3 ந�றாக ேவக ைவ�� ேதைவயானா0 சிறி� 

எ,ெண! வ��� ப�ர�� எ��க)3. 

4. 2ைவ மி7�த இ�த வாைழ�கா! ப�ர�டைல ெவNகாய சா3பா�, ரச3 

சாத��ட� ைச��Sஷாக ைவ�� சா�ப�ட அ�ைமயாக இ��73. 

 

�றி�� 

• கார3 அதிக3 ேதைவெய�றா0 மிளகி� அளைவ E���ெகா�ள)3. 
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ரவா - ேகர
 ல
� 

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• பா3ேப ரைவ - 2 க�  

• ேதNகா! ��வ0 - 1 க�  

• ேகர� ��வ0 - 1 க�  

• ச��கைர - 2 க�  

• ஏல�கா! :� - 1/2 "��� 

• ெந! - 2 ேடப�� ���  

• உைட�த -�தி. ப��� சிறிதள). 

 

ெச(7ைற 

1. -தலி0 வாணலிய�0 1 ேடப�� ��� ெந! வ��� ?டான�3 அ��ைப 

மிதமான த1ய�0 ைவ�� ரைவைய ேபா�� நிற3 மாறாம0 வ+�ெத��� 

தன>யாக ைவ���ெகா�ள)3. 
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2. அேத வாணலிய�0 மJதிF�ள ெந!ைய வ��� -�தி. ப��ைப ெபா�ன>றமாக 

வ+�ெத��� ைவ���ெகா,� ேதNகா! ��வ0, ேகர� ��வ0, ச��கைர, 

ஏல�கா! :� இவ<ைற ஒKெவா�றாக ேச��� ந�றாக கிளறி கைடசிய�0 

-�ேப வ+�� ைவ���ள ரைவையF3, -�தி. ப��ைபF3 ேச��� ந�றாக 

கல�� அ��ைப அைண�� வ�ட)3.  

3. கலைவ சிறி� ஆறிய�3 ைக ெபா+�73 ?��0 இ��73 ேபாேத ல��களாக 

ப���� ைவ�க)3. 

4. ந0ல கல�ட� E�ய, 2ைவ மி7�த 7ழ�ைதக� மிக)3 வ��3ப� சா�ப��3 

ரவா - ேகர� ல�� 2ைவ�க தயா�. 

�றி��   

• ேகர��C3 இன>�� த�ைம இ��பதா0 ச��கைரைய அவரவ� �சி�ேக<ப 

பா��� ேச����ெகா�ள)3. 
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ெவ,காய, த�காள- கறி 

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• ெப.ய ெவNகாய3 - 5 

• த�காள> ேப�� - 2 ேடப�� ���  

• �,� ப<க� - 5 (வ���பப�டா0 ) 

• மGச� :� - 1/4 "���  

• மிளகா! :� - 1 "���  

• தன>யா :� - 1/2 "���  

• உ�� ேதைவயான அள).  

தாள-�க  

• எ,ெண! - 1/4 க�  
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• க�7 - 1/2 "���  

• உ��த3ப��� - 1"���  

• க�ேவ�ப�0ைல சிறிதள). 

 

ெச(7ைற 

1. -தலி0 ெவNகாய�ைத ந1ளவா�கி0 ந+�கி ைவ���ெகா�ள)3. 

2. �,ைட ஒ�றிர,டாக ந2�கி ைவ���ெகா�ள)3. 

3. வாணலிய�0 எ,ெண! ஊ<றி அ��ப�0 ைவ�� ந�றாக கா!�த�3 தாள>�க 

ெகா����ள ெபா��கைள ஒ�ற� ப�� ஒ�றாக ேச��� க�7 ெவ���, 

உ��த3 ப��� சிவ�த�3 ந2�கி ைவ�த �,ைட ேச��� வத�கி ப�� ந+�கி 
ைவ�த ெவNகாய3, ம<+3 த�காள> ேப�� ேச��� சிறி� ேநர3 வத�க)3. 

4. ெவNகாய3 ,த�காள> ேப�� இர,�3 கல�� ந�றாக வதNகிய�3 மGச� 

:� , மிளகா! :�, தன>யா :�, உ�� ேச��� 1/4 க� த,ண1� ேச��� Q� 

ேபா�� ேவக ைவ�� ப�� Q�ைய திற�� மிதமான த1ய�0 எ,ெண! ப�.�� 

வ�3 வைர 2�ள வத�கி இற�க)3. 

5. ெச!வத<7 2லபமான மிக)3 2ைவயான ெவNகாய த�காள> கறி 2ைவ�க 

தயா�. 

6. இ�த ெவNகாய த�காள> கறிைய இ�லி, ேதாைச, ச�பா�தி ம<+3 தய�� 

சாத��ட� ைச� �Sஷாக ைவ�� சா�ப�ட மிக மிக 2ைவயாக இ��73. 

7. எ,ெண! அதிக3 ேச��� ெச!வதா0 ந1,ட :ர பயணNக��73 எ��� 

ெச0ல ஏ<றதாக இ��73. 

 

�றி��  

• த�காள> ேப�� கிைட�காதவ�க� ந�7 ப4�த ெப.ய த�காள>ைய ந+�கி 
ேச���3 ெச!யலா3. 
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Instant Carrot Pickle - இ32ட3
 ேகர
 ஊ0கா( 

 

ேதைவயானைவ 

• சி+ �,�களாக ந+�கிய ேகர� - ஒ� க� 

• மிளகா! :� - ேதைவயான அள) 

• ஊ+கா! ெபா� - 1/4 "���  

• எCமிOச3 பழ3 - 1 

• உ�� ேதைவயான அள)  

தாள-�க 

• எ,ெண! - 4 ேடப�� ���  

• க�7 - 1/4 "���  

• ெப�Nகாய�:� - 1/4 "���  
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ெச(7ைற 

1. ேகர� �,�கைள 1/4 "��� உ�� ேச��� அைரேவ�கா��0 ேவக ைவ��, 

ந1ைர வ���� ெகா�ள)3. 

2. ேவக ைவ�ெத��த ேகர� �,�க� ந�றாக ஆறிய�3 ஒ� ெபௗலி0 ேபா�� 

அதி0 மிளகா! :�, ஊ+கா! ெபா�, உ�� ேச��� எCமிOச3 பழ3 ப�ழி�� 

ந�றாக கல�� ைவ�க)3. 

3. அ��ப�0 தாள>�73 கர,�ைய ைவ�� அதி0 எ,ெண! வ��� ?டான�3 

க�ைக ேபா�� ெபா.�த�3 அ��ைப அைண�� வ��� ெப�Nகாய�ைத 

ேச��� -�ேப கல�� ைவ���ள ஊ+கா! கலைவய�0 ேச��� ந�றாக 

கல�� சிறி� ேநர3 கழி�� ப.மாற)3. 

4. ?�பரான �சியான இ��ட�� ேகர� ஊ+கா! 2ைவ�க தயா�. 

5. இ�த ஊ+கா! சா3பா� சாத3,தய�� சாத3 ம<+3 அைன�� வைகயான கலைவ 

சாதNக�ட83 ேச��� சா�ப�ட மிக மிக �சியாக இ��73. 

6. ேகர�ைட ேவகைவ�� இ�த ஊ+காைய தயா.�பதா0 அதிக நா�க� 

ைவ�தி��� சா�ப�ட -�யா�. 2 (அ ) 3 நா�க� ப�.�ஜி0 ைவ�தி��� 

சா�ப�டலா3. 

7. �ள>��, உ��, கார3 அைன�ைதF3 அவரவ� �சி�ேக<ப E��ேயா (அ) 

7ைற�ேதா ேச����ெகா�ளலா3. 
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ஊ0கா( ெபா1 தயா!�க ேதைவயான ெபா�
க$ 
 

ேதைவயானைவ 

• க�7 - 1/2 க�  

• ெவ�தய3 - 1/4 க�  

• மGச� :� - 1/2 "���  

• கா!�த மிளகா! - 15 

 

ெச(7ைற 

1. அ��ப�0 வாணலிைய ைவ�� ந�றாக ?�ப��தி அ��ைப அைண�� வ��� 

அதி0 க�7, ெவ�தய3,கா!�த மிளகா! ேபா�� அ�த ?��ேலேய 

வ+�ெத��� ந�7 ஆறிய�3 மி�ஸிய�0 ேபா�� ெகார ெகார�பாக ெபா��� 

கா<+ �காத பா��லி0 ேபா�� Q� ைவ�� ெகா�ள)3. 

2. எ0லா இ��ட�� ஊ+கா! வைகக��73 இ�த ெபா�ைய சிறி� ேச��தா0 

மிக)3 �சியாக இ��73. 

 

�றி��  

• இ��ட�� ஊ+கா! வைகக��7 ெவ+3 உ��,கார3 ேச��� ெச!வைத வ�ட 

இ�த ஊ+கா! ெபா�ைய சிறி� ேச��� ெச!தா0 2ைவ E�3. 

• ஊ+கா! ெபா�ய�C3 கா!�த மிளகா! ேச��தி��பதா0 ஊ+கா!�7 மிளகா! 

:� ேச��73 ெபா4� கவனமாக இ��க)3. 
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பாசி�ப��� 2பா34 இ
லி ( இன-�� ) 

 

ேதைவயான ெபா�
க$ 

• பாசி�ப��� - 1 க� 

• பOச.சி - 1/4 க� 

• ச��கைர - 1 க� 

• ேதNகா! ��வ0 - 1/2 க� 

• ேப�கிN ேசாடா - 2 சி��ைக  

• ெவ,ண�லா எெச�� - 3 ெசா��  

• ஏல�கா! ெபா� - 1/4 "���  

• ெந! - 2 "��� 

• உ�� ஒ� சி��ைக  
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ெச(7ைற 

1. பாசி� ப���, அ.சி இர,ைடF3 தன>�தன>ேய ஒ� மண�ேநர3 ஊற ைவ�� 
ைமய அைர�காம0 ச<+ ெகாரெகார�பா அைர�� எ���� ெகா�ள)3. 

2. அைர�த மா)ட� ேதNகா! ��வ0, ச��கைர, ஏல�கா! ெபா� , ேப�கிN 
ேசாடா , ெவ,ண�லா எெச��, உ��, ெந! ேச��� ந�7 கல�� 5 நிமிட3 
Q� ைவ�க)3. 

3. 5 நிமிட3 கழி�� மாைவ மJ,�3 ந�றாக கல�� ஒ� ெந! தடவ�ய 
த��ேலா (அ) சிறிய ேக� க�கள>ேலா ஊ<றி இ�லி பா�திர�தி0 ைவ�� 
ந�றாக ேவக ைவ�� எ��� ?டாக ப.மாற)3. 

4. இ�த இ�லி சா�ப��வத<7 ேக� சா�ப��வ� ேபால மிக மிக 2ைவயாக 
இ��73. 

5. இ�த பாசி ப��� �பா�Y இ�லிைய சி+ சி+ �,�களாக ெவ�� 
7ழ�ைதக��7 லGO பா�ஸி0 ைவ�� ெகா��தா0 வ��3ப� 
சா�ப��வா�க� (அ) ப�ள> வ��� வ�த�3 ?டாக ெச!�3 ெகா��கலா3. 

6. 7ழ�ைதக��7 ெகா��73 ேபா� ேமேல சிறிதள) ெந! தடவ� 
ெகா��கலா3. 

 

�றி��: இ�த இ�லி மாவ�0 ஒ�றிர,டாக உைட�த -�தி. ப��� ம<+3 உல� 
திரா�ைச ேச��� ெச!தா0 இ�83 �சியாக இ��73. 
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Red Poha Kheer - சிக�� அவ� பாயாச� 

 

ேதைவயான ெபா�
க$ 

• சிக�� அவ0 - 1/2 க�  

• பாதா3 ப��� - 15  

• பா0 - 1 லி�ட�  

• மி0�ெம!� - 1/2 க�  

• ச��கைர - 1/2 க�  

• -�தி. ப��� - சிறிதள)  

• ஏல�கா! ெபா� - 1/4 "���  

• ெந! - 2 "���  

• உ�� ஒ� சி��ைக  
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ெச(7ைற 

1. ெவ+3 வாணலிய�0 அவ0 ம<+3 பாதா3 ப��ைப 2 நிமிட3 வ+�� 
எ��� ஆறிய�3 மி�ஸி ஜா.0 -தலி0 பாதா3 ப��ைப ேபா�� 
ஒ�றிர,டாக ெபா��� ப�ற7 அவைலF3 ேச��� ரைவயாக ெபா��� 
ைவ���ெகா�ள)3. 

2. -�தி. ப��ைப சி+ சி+ �,�களாக உைட�� ைவ���ெகா�ள)3. 
3. ஒ� அ� கனமான பா�திர�தி0 பாைல ஊ<றி அ��ப�0 ைவ�� ந�றாக 

கா!�த�3 மி0�ெம!� ம<+3 ச��கைர ேச��� ந�றாக கல�� வ�ட)3. 
4. ச��கைர ந�றாக கைர�த�3 ெபா��� ைவ���ள பாதா3, சிக�� அவ0 

ரைவ, ஒ� சி��ைக உ�� ேச��� ந�றாக கல�� அவ0 ேவ73 வைர 
ெகாதி�கவ�ட)3. 

5. ஒ� சிறிய வாணலிைய அ��ப�0 ைவ�� அதி0 ெந! ஊ<றி உைட�� 
ைவ���ள -�தி. ப��� �,�கைள ேபா�� ெபா�ன>றமாக 
வ+�ெத��� ெகாதி�� ெகா,���73 பாயாச�தி0 ேச��� ஏல�கா! 
ெபா� :வ� ந�றாக கல�� அ��ைப அைண�� வ�ட)3. 

6. ?�பரான 2ைவFட� ச�தான சிக�� அவ0 பாயச3 2ைவ�க தயா�.  

7. ?டாகேவா ( அ ) 7ள>ரைவ�ேதா இ�த பாயச3 சா�ப�ட மிக)3 �சியாக 
இ��73. 

 

�றி��: ச��கைரைய அவரவ� �சி�ேக<ப E��ேயா ( அ ) 7ைற�ேதா 
ேச����ெகா�ளலா3. 
எ0லா வைக இன>��க��73 ஒ� சி��ைக உ�� ேச��தா0 இன>�ப�� 2ைவ 
E�3.  
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Fried Gram Dal Murukku - ெபா
�கடைல 70�� 

 

ேதைவயான ெபா�
க$:  

• ெபா��கடைல மா) - 1 க�  

• கடைல மா) - 1 க�  

• அ.சி மா) - 1/2 க�  

• மிளகா! :� - 3/4 "���  

• சீரக3 - 1/2 "���  

• எ� - சிறிதள) 

• ஓம3 - 1/4 "��� ( வ���பப�டா0 )  

• ெவ,ெண! - 11/2 ேடப�� ��� 

• உ�� ேதைவயான அள) . 
• ெபா.�ெத��பத��7 ேதைவயான அள) எ,ெண!. 

 

ெச(7ைற 

1. ேமேல ெகா����ள அைன�� ெபா��கைளF3 ஒ� மி�ஸிN ெபௗலி0 
ேபா�� ெவ,ெணைய உ��கி அதி0 ஊ<றி ந�றாக கல�� ேதைவயான 
அள) த,ண1� ேச��� -+�7 மா) பத�தி<7 ப�ைச�� ைவ�க)3. 
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2. ஒ� வாணலிய�0 எ,ெண! ஊ<றி ந�றாக கா!�த�3 அ��ைப மிதமான 
த1ய�0 ைவ�� ப�ைச�� ைவ���ள -+�7 மாைவ அOசி0 ேபா�� 
-+�7களாக ப�ழி�� எ��� ?டான எ,ெணய�0 ேபா�� ெபா�ன>றமாக 
ெபா.�ெத��க)3. 

3. நிைன�த)ட� ெச!� சா�ப�ட E�ய வாய�0 ேபா�டாேல கைரF3 இ�த 
ெபா��கடைல -+�ைக ?டான காப�Fட� ேச��� சா�ப�ட மிக)3 
2ைவயாக இ��73. 

 

�றி��: உ��, கார3 அைன�ைதF3 அவரவ� �சி�ேக<ப E��ேயா (அ) 
7ைற�ேதா ேச����ெகா�ளலா3. 
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Coriander Rasam - ெகா8தம�லி ரச� 

 

ேதைவயான ெபா�
க$ 

• �வர3 ப��� - 1/4 க�  

• ெப.ய த�காள> பழ3 - 1 

• �,� - 4 ப0  

• �ள> - சிறிய எCமிOச3பழ அள)  

• ெப�Nகாய3 - 2 சி��ைக  

• ெவ0ல3 - 1/4 "���  

• உ�� ேதைவயான அள) . 
• ெபா�யாக ந+�கிய ெகா�தம0லி தைழ சிறிதள). 

அைர�க:  

• ெகா�தம0லி தைழ - ஒ� ைகப��  

• சீரக3 - 11/2 "���  

• மிள7 - 1/4 "���  

• பOைச மிளகா! - 2 

தாள-�க: 
• எ,ெண! - 2 "���  
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• க�7 - 1/2 "���  

• க�ேவ�ப�0ைல சிறிதள).  

 

ெச(7ைற:  

1. -தலி0 �வர3 ப���, த�காள> பழ3 இர,ைடF3 7�க.0 ேபா�� 1/4 
"��� எ,ெண!, மGச� :�, ெப�Nகாய3 ேச���.ந�றாக 7ைழய 
ேவகைவ�� எ��� மசி�� ைவ���ெகா�ள)3. 

2. �ள>ைய கைர�� வ�க�� ைவ���ெகா�ள)3. 
3. �,ைட ந2�கி ைவ���ெகா�ள)3. 
4. அைர�க ெகா����ள ெபா��கைள மி�ஸிய�0 ேபா�� ைமய அைர�� 

எ��� மசி�� ைவ���ள ப��ப�0 ேபா�� கல�� வ�ட)3. 
5. வாணலிைய அ��ப�0 ைவ�� எ,ெண! ஊ<றி கா!�த�3 க�7 

க�ேவ�ப�0ைல ேபா�� தாள>�� ந2�கிய�,ைட ேச��� வத�கி வ�க�� 
ைவ���ள �ள>ைய ஊ<றி சிறிதள) த,ண1ர,ேதைவயான அள) உ��, 

ெவ0ல3 ேச��� பOைச வாசைன ேபா73 வைர ந�றாக ெகாதி�கவ��� 
ப��� கலைவைய ேச��� ரச�தி<7 ேதைவயான அள) ந1ைரF3 ேச��� 
அ��ைப மிதமான த1ய�0 ைவ�� ரச3 ெகாதி�� வ�வத<7 -� Dைர�� 
ெகா,� வ�3 ேபா� அ��ைப அைண�� ேவ+ பா�திர�தி<7 மா<றி 
ெபா�யாக ந+�கி ைவ���ள ெகா�தம0லி தைழ :வ� Q� ைவ�க)3.  

6. கம கம�73 ெகா�தம0லி மண-3, ந0ல 2ைவF3 E�ய இ�த 
ெகா�தம0லி ரச�ைத 2ட 2ட சாத�தி0 ஊ<றி அ�பள��ட� ேச��� 
சா�ப�ட மிக மிக �சியாக இ��73. 

 

�றி��: ரச�தி0 சிறி� ெவ0ல3 ேச��தா0 அத<�7 ஒ� தன> �சிைய 
ெகா��73. 
இன>��, �ள>��, உ��, கார3 அைன�ைதF3 அவரவ� �சி�ேக<ப E��ேயா (அ) 
7ைற�ேதா ேச����ெகா�ளலா3. 
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Curry Leaves Thokku - க�ேவ�ப'�ைல ெதா�� 

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• க�ேவ�ப�0ைல - 2 க� 

• கா!�த மிளகா! - கார�தி��ேக<ப 

• கடைல ப��� - 1/2 ேமைச கர,� 

• உ��த3 ப��� - 1 ேமைச கர,� 

• ெவ�தய3 - 10  

• ெப�Nகாய3 - 1/4 ேத�கர,� 

• �ள> - 1 ெந0லி�கா! அள) 

• க�7 - 1/2 ேத�கர,� 

• எ,ெண! - 1/4 க�  

• உ�� ேதைவயான அள). 
 

ெச(7ைற: 
1. -தலி0 க�ேவ�ப�ைலைய ந�றாக க4வ� ந1ைர வ��� ைவ�க)3. 
2. �ள>ைய சிறிதள) த,ண1� ேச��� ஊற வ�ட)3.  



 

www.penmai.com  30 

 

SMAHI’s @ Maheswari’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

3. ஒ� வாணலிய�0 சிறிதள) எ,ெண! வ��� 1/4 ேத�கர,� க�7 ேபா�� 
ெபா.ய வ��� ெவ�தய3,கடைல ப��� ,உ��த3 ப��� ேச��� 
ெபா�ன>றமாக வ+�� கைடசியாக கா!�த மிளகா!, ெப�Nகாய3 ேச��� 
அ��ைப அைன�� ந�றாக ஆற வ�ட)3.  

4. சிறிய மி�ஸி ஜா.0 பOைச க�ேவ�ப�0ைல, வத�கி ஆறைவ�த ெபா��க�, 

ஊறைவ�த �ள>, ேதைவயான அள) உ�� ேச��� ந�7 ைமய அைர�� 
எ��க)3. 

5. மJ,�3 அ��ப�0 வாணலிைய ைவ�� அதி0 1/4 க� எ,ெண! ஊ<றி 
மJதிF�ள க�ைக ேபா�� தாள>�� அைர�� ைவ���ள வ�4ைத ேபா�� 
ந�றாக கல�� எ,ெண! ப�.�� வ�3 வைர 2�ள வத�கி எ��� 
ந�றாக ஆறிய�3 ஒ� பா��லி0 ேபா�� ைவ�தா0 ேதைவயான ேபா� 
எ��� உபேயாக ப��தி ெகா�ளலா3. 

6. க,க��73, -� வள�Oசி�73 ஏ<ற அதிக இ�3� ச�� நிைற�த இ�த 
2ைவ மி7�த க�ேவ�ப�ைல ெதா�ைக ?டான சாத�தி0 ேபா�� சிறி� 
ந0ெல,ெண! வ��� ப�ைச�� சா�ப�ட மிக மிக �சியாக இ��73. 

 

�றி��: அதிக3 எ,ெண! ேச��தி��பதா0 ஒ� வார3, ப�� நா�க� வைர 
ெகடாம0 இ��73.  
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Red Poha Puttu - சிக�� அவ� �
� 

 

ேதைவயான ெபா�
க$:  

• சிக�� அவ0 - 1க�  

• ச��கைர - 1/2 க�  

• ேதNகா! ��வ0 - 1/4 க�  

• ஏல�கா! ெபா� - 1/4 "��� 

• -�தி. ப��� - 4  

• ெந! - 1 "��� 

• உ�� ஒ� சி��ைக  

 

ெச(7ைற: 
1. -தலி0 அவைல ெவ+3 வாணலிய�0 ேபா�� சிறி� ?� ப��தி 

ஆறிய�3 மி�ஸிய�0 ேபா�� ரைவயாக ெபா��� ைவ���ெகா�ள)3. 
2. -�தி. ப��ைப சி+ சி+ �,�களாக ந+�கி ைவ�க)3. 
3. மJ,�3 அ��ப�0 வாணலிைய ைவ�� அதி0 சிறி� ெந! வ��� -�தி. 

ப��ைப ெபா�ன>றமாக வ+�ெத����ெகா�ள)3. அேத வாணலிய�0 11/4 
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க� ந1� வ��� ஒ� சி��ைக உ�� ேச��� ந�றாக ெகாதி�கவ��� ரைவயாக 
ெபா��த அவைல ேச��� கல�� அ��ைப 7ைற�த த1ய�0 ைவ�� Q� 
ேபா�� 5 நிமிட3 ேவக வ�ட)3. 

4. அவ0 ந�றாக ெவ�� ெபால ெபாலெவன வ�த�3 அ��ைப அைண�� 
அதி0 ஏல�கா! ெபா�, ேதNகா! ��வ0, வ+�த -�தி. ப��� ,ெந! 
ேச��� கல�� ந�றாக ஆறவ�ட)3. 

5. ந�றாக ஆறிய�3 அவரவ� �சி�ேக<ப ச��கைரைய ேச��� கல�� 
ப.மாற)3. 

6. ெச!வத<7 2லபமான அதிக ச���க� நிைற�த இ�த அவ0 ��� காைல 
(அ) மாைல ேநர சி<+,�யாக சா�ப�ட மிக)3 2ைவயாக இ��73. 

 

�றி��:  

• இன>�ைப அவரவ� �சி�ேக<ப E��ேயா (அ ) 7ைற�ேதா 
ேச����ெகா�ளலா3. 

• ெவ0ல�ைத ேச���3 இ�த ��ைட ெச!யலா3. 
• ெவ0ல3 ேச��� ெச!வதாக இ��தா0 வாணலிைய அ��ப�0 ைவ�� 

ந1.0 ெவ0ல�ைத ேபா�� கைர�த�3 வ�க�� மJ,�3 அ��ப�0 ைவ�� 
ந�றாக ெகாதி�க வ��� ெபா��த அவைல ேச��� ந�றாக ெபால ெபால 
ெவன ெவ�த�3 ேதNகா! ��வ0,ஏல�கா! ெபா�, வ+�த -�தி., ெந! 
ேச��� ந�றாக கல�� ப.மாற)3.  
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Raagi Butter Murukku - ராகி ப
ட9 70�� 

 

ேதைவயான ெபா�
க$:  

• ராகி ��� ( அ ) இ�யா�ப மா) - 1க�  

• பதப��த�ப�ட அ.சி மா) - 1 க�  

• வ+�� ெபா��த  

• உ��த3 ப��� மா) - 2 ேமைச கர,�  

• ெவ,ெண! - 2 ேமைசகர,�  

• மிளகா! :� - 1/2 ேத�கர,� ( வ���ப�ப�டா0) 
• எ� - சிறிதள)  

• சீரக3 - 1/2 ேத�கர,�  

• ஓம3 - 1/4 ேத�கர,�  

• உ�� ேதைவயான அள). 
• ெபா.�ெத��க ேதைவயான அள) எ,ெண!. 
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ெச(7ைற:  

1. ஒ� பா�திர�தி0 ேமேல ெகா����ள அைன�� ெபா��கைளF3 ேபா�� 
அதி0 ெவ,ைணைய உ��கி ஊ<றி ேதைவயான அள) உ�� ேச��� 
ந�றாக கல�� ேதைவயான அள) ந1ைரF3 ேச��� -+�7 மா) 
பத�தி<7 ப�ைச�� ெகா�ள)3. 

2. ஒ� வாணலிய�0 எ,ெண! ஊ<றி அ��ப�0 ைவ�� ந�றாக கா!�த�3 
அ��ைப மிதமான ?��0 ைவ�� ப�ைச�� ைவ���ள மாைவ -+�7 
ப�ழிF3 அOசி0 ேபா�� வ���பமான அளவ�0 ப�ழி�� கா!�த எ,ெணய�0 
ேபா�� ெபா.�� எ��க)3. 

3. 2ைவயான ம<+3 ச�தான இ�த ராகி ப�ட� -+�7 காப�Fட� ேச��� 
மாைலய�0 சா�ப�ட மிக)3 2ைவயாக இ��73. 

 

�றி��: கைடய�0 ராகி ��� ( அ ) இ�யா�ப மா) எ�+ கிைட�73. 
இ�த -+�கி0 ராகி மா) ேச��பதா0 ஓம3 ேச��தா0 ெச.மான�தி<7 
உதவ�யாக இ��73.  
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Ragi thattai ( Nippat ) - ராகி த
ைட 

 

ேதைவயான ெபா�
க$ 
• பத�ப��த�ப�ட அ.சி மா) - 1க� 

• ராகி மா) - 1 க� 

• வ+�� ெபா��த 

• உ��த3 ப��� மா) - 2 ேமைச கர,� 

• ெபா�� கடைல மா) - 2 ேமைச கர,� 

• ெவ,ைண - 2 ேமைச கர,� 

• ஒ�றிர,டாக ெபா��த 

• வ+�தேவ�கடைல - 2 ேமைச கர,� 

• ஊற ைவ�த கடைல ப��� - சிறிதள) 

• எ� - 1 ேமைச கர,� 

• ஓம3 - 2 சி��ைக 

• ெபா�யாக ந+�கிய க�ேவ�ப�0ைல சிறிதள) 

• உ�� ேதைவயான அள). 
• ெபா.�ெத��க ேதைவயான அள) எ,ெண!. 
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ெச(7ைற: 
1. ேமேல ெகா����ள அைன�� ெபா��கைளF3 ஒ� மி�ஸிN ெபௗலி0 

ேபா�� அதி0 ெவ,ைணைய உ��கி ஊ<றி ேதைவயான அள) 
உ��,ம<+3 ந1� ேச��� ெக��யாக ப�ைச�� த�ைடகளாக த�� 
எ,ெணய�0 ேபா�� ெபா.�ெத��� ஆறிய�3 கா<+ �காத ட�பாவ�0 
ேபா�� ைவ�க)3. 

2. 2ைவF3 ச��3 நிைற�த இ�த ராகி த�ைடைய மாைலய�0 காப�Fட� 
ேச��� சா�ப�ட மிக)3 ந�றாக இ��73 . 

 

�றி��: ராகி மா) ேச��பதா0 ஓம3 ேச��தா0 ெச.மான�தி<7 உதவ�யாக 
இ��73 
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Peanut Chutney - ேவ9கடைல ச
ன- 

 

ேதைவயான ெபா�
க$:  

• வ+�த ேவ�கடைல - 1 க�  

• ��வ�ய ேதNகா! - 2 ேத�கர,�  

• கா!�த மிளகா! - 3 

• �,� ப0 - 3 

• �ள> - சிறிதள)  

• உ�� ேதைவயான அள). 
• தாள>�க:  

• எ,ெண! - 2 ேத�கர,�  

• க�7 - 1/2ேத�கர,� 

• உ��த3ப��� - 3/4 ேத�கர,� 

• க�ேவ�ப�0ைல சிறிதள).  
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ெச(7ைற:  

1. ேமேல ெகா����ள அைன�� ெபா��கைளF3 ஒ� மி�ஸி ஜா.0 
ேபா�� ேதைவயான அள) உ�� ேச��� சிறிதள) த,ண1� வ��� ந�றாக 
அைர�ெத��க)3. 

2. தாள>�73 கர,�ய�0 எ,ெண! வ��� அ��ப�0 ைவ�� எ,ெண! 
கா!�த�3 அதி0 தாள>�க ெகா����ள ெபா��கைள ஒKெவா�றாக 
ேச��� க�7 ெபா.��, உ��த3ப��� சிவ�த�3 க�ேவ�ப�ைல ேச��� 
அ��ைப அைண�� வ��� ச�ன>ய�0 ேச��� ந�றாக கல�� 2ட 2ட 
இ�லி ,ேதாைசFட� ப.மாற)3. 

 

�றி��: கா!�த மிளகாைய அவரவ� �சி�ேக<ப ேச��� ெகா�ள)3.  
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Spicy Aloo Pakoda - 2ைபசி ஆL ப�ேகாடா 

 

ேதைவயான ெபா�
க$:  

• உ�ைள கிழN7 - 1/4 கிேலா  

• கடைல மா) - 1 ேமைசகர,�  

• கா�� �ேளா� - 2 ேமைசகர,�  

• அ.சிமா) - 1/2 ேமைசகர,�  

• மிளகா! :� - ேதைவயான அள)  

• இGசி �,� வ�4� - 1/2 ேத�கர,�  

• உ�� ேதைவயான அள) . 
• க�ேவ�ப�0ைல சிறிதள) . 
• ெபா.�ெத��க ேதைவயான அள) எ,ெண!. 

 

ெச(7ைற:  

1. -தலி0 உ�ைள கிழNைக ந�றாக க4வ� ேதா0 சீவ� மிக ெம0லிய 
�,�களாக ந1ள வா�கி0 ெவ�� த,ண1.0 ேபா�� ைவ�க)3 . 
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2. ஒ� பா�திர�தி0 ேமேல ெகா����ள மா) வைகக�, இGசி �,� வ�4�, 

மிளகா! :�, உ�� ம<+3 ெம0லியதாக ந+�கி ைவ���ள உ�ைள 
கிழNைக -4வ�மாக ந1ைர வ��� வ��� அதி0 ேபா�� ந�றாக கல�� 
ைவ�க)3.  

3. ஒ� வாணலிய�0 எ,ெண! ஊ<றி ந�றாக கா!�த�3 கல�� ைவ���ள 
உ�ைள கிழN7 கலைவைய சிறி� சிறிதாக பரவலாக ேபா�� அ��ைப 
மிதமான த1ய�0 ைவ�� கைடசியாக க�ேவ�ப�ைலையF3 ேச��� 
ெபா�ன>றமாக ெபா.�� எ��க)3. 

4. மிக)3 2லபமாக ெச!யE�ய, 7ழ�ைதக��7 மிக)3 ப���த 2ட 2ட 
2ைவயான உ�ைளகிழN7 ப�ேகாடா தயா�. 

5. இதைன மாைல சி<+,�யாக)3 சா�ப�டலா3. ேமC3 சாத வைகக��7 
ப�க உணவாக)3 ைவ�� சா�ப�டலா3.  
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Red onion Chutney - சிக�� ெவ,காய ச
ன- 

 

ேதைவயான ெபா�
க$:  

• சிக�� ெவNகாய3 - 5 ( மJ�ய3 ைச� ) 
• வர மிளகா! - கார�தி<ேக<ப  

• �ள> - ெப.ய 7,� மண� அள)  

• எ,ெண! - 1 ேமைசகர,�  

• உ�� - �சிேக<ப  

• தாள>�க:  

• எ,ெண! - 3 ேமைசகர,�  

• க�7 - 1/2ேத�கர,�  

• உ��த3 ப��� - 1/2 ேத�கர,�  

• க�ேவ�ப�0ைல - சிறிதள)  

 

ெச(7ைற:  

1. ெவNகாய�ைத ெப.ய �,�களாக ந+�கி அத8ட� வரமிளகா!, �ள> 
ேச��� சிறி� எ,ெண! காயைவ�� அதி0 ேபா�� ந�றாக வத�கி 
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ஆறவ��� ேதைவயான அள) உ�� ேச��� ெகாGச3 ெகார ெகார�பாக 
அைர�� எ��� ெகா�ள)3. 

2. மJ,�3 வாணலிைய அ��ப�0 ைவ�� எ,ெண! வ��� க�7 உ��த3 
ப���, க�ேவ�ப�0ைல தாள>�� ெகா�� ந�றாக கல�� ப.மாற)3. 

3. ெச!வத<7 2லபமான மிக)3 �சியான இ�த ச�ன>ைய  

4. 2ட 2ட இ�லி, ேதாைச ,ச�பா�திFட� ேச��� சா�ப�ட மிக)3 2ைவயாக 
இ��73. 
 

�றி��: வ���பப�டா0 ெவNகாய3 வத�73 ேபா� இர,� �,� ப<கைளF3 
ேச����ெகா�ளலா3.  
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Green Gram Rasam - ப:ைச பய0 ரச� 

 

ேதைவயான ெபா�
க$:  

• பOைச பய+ - 1/4 க�  

• மGச� :� - 1/4 ேத�கர,�  

• ரச3 ெபா� - 3/4 ேத�கர,�  

• �ள> - சிறிய எCமிOச3பழ அள)  

• த�காள> பழ3 - 1சிறிய�  

• அைர�க: 
• சி�ன ெவNகாய3 - 4 

• �,� ப0 - 5 

• சீரக3 - 1 ேத�கர,�  

• மிள7 - 1/2 ேத�கர,�  

• கா!�த மிளகா! - 1 

• க�ேவ�ப�ைல - சிறிதள)  
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தாள-�க:  

• எ,ெண! - 2 ேத�கர,�  

• க�7 - 1/2 ேத�கர,�  

• சீரக3 - 1/2 ேத�கர,�  

• ெப�Nகாய :� - 1/4 ேத�கர,�  

• உ�� ேதைவயான அள)  

• ெபா�யாக ந+�கிய ெகா�தம0லி தைழ சிறிதள).  

 

ெச(7ைற: 
1. த�காள>ைய ெபா�யாக ந+�கி ைவ���ெகா�ள)3. 
2. �ள>ைய கைர�� ைவ���ெகா�ள)3.  

3. -தலி0 பOைசபயைற ந�றாக க4வ� 7�க.0 மGச� :�, சிறிதள) 
எ,ெண!, ந1� ேச��� 3 வ�சி0 வ��� ேவகைவ�� எ��� மசி�� 
ைவ���ெகா�ள)3. 

4. சிறிய மி�ஸி ஜா.0 அைர�க ெகா����ள ெபா��கைள ேச��� த,ண1� 
வ�டாம0 ெகாரெகார�பாக ந2�கி ைவ���ெகா�ள)3. 

5. அ��ப�0 வாணலிைய ைவ�� அதி0 எ,ெண! வ��� கா!�த�3 தாள>�க 
ெகா����ள ெபா��கைள ஒKெவா�றாக ேச��� க�ைக ெவ��க வ��� 
அதி0 ந+�கி ைவ�த த�காள> பழ3 , ந2�கி ைவ���ள கலைவையF3 
ேச��� ந�றாக வத�கி ேவக ைவ�� மசி�� ைவ���ள பOைச பய+ ,�ள> 
கைரச0, உ�� ,ரச�ெபா� ம<+3 ரச�தி<7 ேதைவயான அள) ந1� ேச��� 2 
நிமிட3 ெகாதி�க வ��� கைடசியாக ெபா�யாக ந+�கி ைவ���ள 
ெகா�தம0லி தைழ :வ� அ��ைப அைண�� வ�ட)3. 

6. ?டான சாத�தி0 இ�த ரச�ைத ஊ<றி சா�ப�ட மிக)3 2ைவயாக இ��73. 
எ0லா வ�தமான ெபா.யC3 ,வ+வC3 இத<7 ந0ல ெபா��தமாக 
இ��73. 

 

�றி��: ரச�ைத அதிக ேநர3 ெகாதி�க வ�ட ேவ,டா3.  
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Spicy Masala Sundal - 2ைபசி மசாலா ��ட� 

 

  

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• ெவ�ைள ெகா,ைட கடைல - 1 க�  

• வ+�காத ேவ�கடைல - 1 க�  

• மGச� :� - 1/4 "���  

• ேதைவயான அள) உ��  

• மசாலா ெபா� ெச!ய:  

• கடைல ப��� - 1/2 ேமைச கர,�  

• தன>யா - 1/2 ேமைச கர,�  

• ேசா3� - 10 

• கா!�த மிளகா! - 2 

• தாள>�க:  

• எ,ெண! - 2 ேத�கர,�  
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• க�7 - 1/4 "���  

• உ��த3ப��� - 1/2 ேத�கர,�  

• ெப�Nகாய3 - 1 ப��O  

• க�ேவ�ப�0ைல - சிறிதள)  

• ெபா�யாக ந+�கிய ெகா�தம0லி தைழ சிறிதள)  

• ேதNகா! ��வ0 ேதைவயான அள)  

 

ெச(7ைற: 
1. -த0 நா� இரேவ ெகா,ைட கடைல, ேவ�கடைல இர,ைடF3 ந1.0 ஊற 

ைவ�� ம+நா� ந�றாக க4வ� 7�க.0 ேதைவயான அள) ந1� வ��� 
மGச� :� ,உ�� ேச��� ேவகைவ�� எ��� ந1ைர வ��� 
ைவ���ெகா�ள)3. 

2. ேமேல ெகா����ள மசாலா ெபா� ெச!ய ேதைவயான ெபா��கைள 
ெவ+3 வாணலிய�0 ேபா�� ெபா�ன>றமாக வ+�ெத��� ந�றாக ஆற 
ைவ�� ெகாGச3 கரகர�பாக ெபா��� ைவ���ெகா�ள)3. 

3. மJ,�3 வாணலிைய அ��ப�0 ைவ�� அதி0 எ,ெண! வ��� தாள>�க 
ெகா����ள ெபா��கைள ஒ�ற� ப�� ஒ�றாக ேச��� க�7 ந�றாக 
ெபா.�த�3 ேவகைவ�� எ��� ைவ���ள கடைலைய ேச��� 1 நிமிட3 
வத�கி அதி0 ெபா��� ைவ���ள மசாலா ெபா�ைய 2 ��� ேச��� 
ந�றாக கல�� கைடசியாக ேதNகா! ��வ0,ெகா�தம0லி தைழ :வ� 
அ��ைப அைண�� வ�ட)3. 

4. வ��யாசமான 2ைவFட� E�ய கார சாரமான மசாலா 2,ட0 மாைல ேநர 
சி<+,��7 சா�ப�ட தயா�. 

5. வ��3ப�யவ�க� இ�த 2,டCட� ெபா�யாக ந+�கிய ெவNகாய3 :வ� , 

எCமிOச3 பழ3 ப�ழி�� சா�ப�ட மிக)3 2ைவயாக இ��73  

 

�றி��:  

இ�83 கார3 அதிக3 ேதைவயானா0 மசாலா ெபா��7 வ+�73 ேபா� அவரவ� 
�சி�ேக<ப கா!�த மிளகாைய E���ெகா�ளலா3.  

ேசா3� அதிக3 ேச��கேவ,டா3. வாசைன�காக ம��3 ேச��தா0 ேபா�3. 
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Custard powder Bombay Halwa - க2ட9
பMட9 பா�ேப அ�வா 

  

 

ேதைவயான ெபா�
க$:  

• க�ட�� ப)ட� - 1/2 க�  

• த,ண 1� - 1 க�  

• ெந! - 1/4 க�  

• எCமிOச3பழ ரச3 - 1 1/2 ���  

• ஏல�கா! - 1/4 "���  

• ெபா��த -�தி., பாதா3 - 2 ேடப�� ���  

• ச��கைர - 1க�  

• த,ண 1� - 1/2 க� 

 

ெச(7ைற:  

1. -தலி0 க�ட�� ெபௗடைர ஒ� க� த,ண1� ேச��� க�� இ0லாம0 
கைர�� ைவ���ெகா�ள)3. 

2. ஒ� நா���� கடாைய அ��ப�0 ைவ�� அதி0 ச��கைர ம<+3 
த,ண 1ைர ேச��� மிதமான த1ய�0 ந�றாக கைரய வ�ட)3. இத<�7 பா7 
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பத3 எ�)3 ேதைவய�0ைல.ச��கைர ந�றாக கைர�� ெகாதி�73 ேபா� 
எCமிOச3பழ ரச3 ஊ<றி ந�றாக கல�� -�ேப கைர�� ைவ���ள 
க�ட�� ெபௗடைர ேச��� க�� த�டாம0 கல�� ெகா,ேட இ��க)3. 

3. ச��கைர,மா) இர,�3 ேச��� பைச ேபா0 வ�த�3 அதி0 சிறி� சிறிதாக 
ெந! ேச��� ஏல�கா! ெபா�,ெபா��த -�தி. ,பாதா3 ேச��� ந�றாக 
கல�� கடாய�0 ஒ�டாம0 அ0வா பத3 வ�த�3 இற�கி ெந! தடவ�ய 
த��0 ேபா�� 1 மண� ேநர3 ந�றாக ஆறவ��� வ���பமான வ�வ�0 
வ�0ைலக� ேபாட)3. 

4. ெச!வத<7 2லபமான, 2ைவயான க�ட��ப)ட� பா3ேப அ0வா 2ைவ�க 
தயா�. 

 

�றி��:  

• நம�7 வ���பமான எ�த �ேளவ.0 ேவ,�மானாC3 இ�த அ0வாைவ 
தயா� ெச!யலா3 

• ெவ�ைள கா���ேலா.0 இ�த அ0வாைவ ெச!வதாக இ��தா0 நம�7 
வ���பமான ��கல� ேச��� ெச!யலா3.   
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Dhoodh Peda - �ைவயான N8 ேபடா 

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• பா0 ப)ட� - 1 க�  

• க�ட��� மி0� - 1/2 ��  

• ெவ,ைண - 3 ேடப�� ���  

• பா0 ( அ ) கி\3 - 1/4 க�  

• ஏல�கா! :� - 1/4 "��� 

• மGச� �� கல� ( வ���ப�ப�டா0 ) - ஒ� ப��O  

• ஒ�றிர,டாக ெபா��த ப��தா ( அ ) பாதா3 சிறிதள)  

 

ெச(7ைற: 
1. -தலி0 ஒ� நா���� கடாைய அ��ப�0 ைவ�� அதி0 ெவ,ைணைய 

ேபா�� உ��கி அ��ைப அைண�� வ��� கீேழ இற�கி அதி0 ப��தா, 

பாதா3 தவ�ர அைன�� ெபா��கைளF3 ேச��� க��ய�0லாம0 ந�றாக 
கல�� மJ,�3 அ��ப�0 ைவ�� மிதமான த1ய�0 அ� ப���காம0 கிளறி 
ெகா,ேட இ��க)3. 
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2. கலைவ ந�றாக ெவ�� கடாய�0 ஒ�டாம0 2�,� வ�த�3 அ��ைப 
அைண�� வ��� கீேழ இற�கி சிறி� ேநர3 ஆற வ�ட)3. 

3. ைக ெபா+�73 ?��0 ஆறிய�3 உ�ளNைகய�0 சிறிதள) ெந! 
தடவ��ெகா,� ேதைவயான அளவ�0 கலைவைய எ��� உ��� ந�வ�0 
ேலசாக அ4�தி வ��� ெபா��த ப��தா ( அ ) பாதா3 ப���கைள ைவ�� 
அலNக.�� ப.மாற)3 . 

4. கைடய�0 வாNகிய 2ைவைய ேபாலேவ வ 1��ேலேய தயா.�த வாய�0 
ேபா�டாேல கைரய�E�ய 2ைவயான :� ேபடா 2ைவ�க தயா�. 

 

�றி��:  

1. வ���பப�டா0 பாலி0 ஊறைவ�த 7N7ம�ைவF3 ேச����ெகா�ளலா3. 
2. அைன��ேம பா0 ெபா��க� எ�பதா0 கவனமாக அ��ைப மிதமான 

த1ய�0 ைவ�� ைக வ�டாம0 கிளறி�ெகா,ேட இ��க ேவ,�3.  

3. நா� இத<�7 5% மி0� கி\3 ேச��� ெச!ேத�. 
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Red Capsicum Vangibath - ெர
 ேக�சிக� வா,கிபா8 

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• உதி.யாக வ��த சாத3 - 2 க�  

• சிக�� 7ைட மிளகா! - 1 

• ேவகைவ�த பOைச ப�டாண� - 1/4 க�  

• ெவNகாய3 - 1 

• மGச� :� - 1/4 "���  

• வாNகிபா� ெபா� - 1 "��� 

• ெந! - 1 "���  

• எCமிOச3பழ ரச3 - 2 "���  

• உ�� ேதைவயான அள).  

• தாள>�க:  

• எ,ெண! - 4 ேடப�� ���  

• க�7 - 1/2 "���  

• கடைல ப��� - 1 "���  

• உ��த3ப��� - 1 "���  

• உைட�த -�தி. ப��� சிறிதள)  
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• க�ேவ�ப�0ைல சிறிதள). 
• ெபா�யாக ந+�கிய ெகா�தம0லி தைழ சிறிதள). 

 

ெச(7ைற:  

1. -தலி0 7ைட மிளகா! ,ெவNகாய3, இவ<ைற ந1ள வா�கி0 ந+�கி 
ைவ���ெகா�ள)3. 

2. அ��ப�0 வாணலிைய ைவ�� எ,ெண! வ��� ?டான�3 தாள>�க 
ெகா����ள ெபா��கைள ஒ�ற� ப�� ஒ�றாக ேச��� க�7 ெவ��� 
கடைல ப��� ந�றாக சிவ�த�3 ந+�கி ைவ���ள கா!கறிகைள 
ஒKெவா�றாக ேச��� ேவகைவ�த ப�டாண�ையF3 ேபா�� ந�றாக 
வத�கி மGச� :�, உ�� ேச��� சிறி� ந1� ெதள>�� Q� ேபா�� 5 
நிமிட3 ந�றாக ேவக ைவ�க)3. 

3. 5 நிமிட3 கழி�� Q�ைய திற�� அதி0 வாNகிபா� ெபா�ைய ேச��� 
ந�றாக கல�� மJ,�3 சிறி� ேநர3 ேவகைவ�� அ��ைப அைண�� 
வ��� அதி0 -�ேப உதி.யாக வ��� ைவ�த சாத3,ெந! ம<+3 
எCமிOச3பழ ரச3 ேதைவயானா0 உ�ைபF3 ேச��� ெகா�தம0லி தைழ 
:வ� ந�றாக கல�� ப.மாற)3. 

4. இ�த 2ைவயான ெர� ேக�சிக3 வாNகிபா� உட� தய�� பOச� ,சி�� 
ேச��� சா�ப�ட மிக)3 2ைவயாக இ��73  

 

�றி��: வாNகிபா� ெபா�ைய அவரவ� 2ைவேக<ப E�� ெகா�ளலா3. 
இேத -ைறய�0 ப�ைட, கிரா3� , ப�.Gசி இைல,இGசி �,� வ�4� ேபா�� 
தாள>��3 ெச!யலா3   
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Carrot Rice - ேகர
 ைர2 

 

ேதைவயான ெபா�
க$:  

• வ��த சாத3 - 4 க�  

• ேகர� ��வ0 - 1 க�  

• ெவNகாய3 - 1  

• பOைச மிளகா! - 5 

• இGசி �,� வ�4� - 1 "��� 

• எCமிOச3பழ ரச3 - 1 "���  

• மGச� :� - 1/4 "���  

• மிளகா! :� - 1/2 "���  

• கர3 மசாலா - 3/4 "��� 

• உைட�த -�தி. ப��� - சிறிதள)  

• ப�ைட - சிறிய �,�  

• கிரா3� - 4 

• ப�.Gசி இைல - 1 

• எ,ெண! - 3 ேடப�� ���  
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• ெந! - 1 "���  

• உ�� ேதைவயான ேதைவயான அள) 

• ெபா�யாக ந+�கிய ெகா�தம0லி தைழ சிறிதள)  

 

ெச(7ைற:  

1. -தலி0 ெவNகாய�ைத ந1ள வா�கி0 ந+�கி, பOைச மிளகாைய கீறி 
ைவ�க)3 . 

2. ெந!ய�0 -�தி. ப��ைப ேபா�� ெபா�ன>றமாக வ+�ெத��� தன>யாக 
ைவ�க)3. 

3. அ��ப�0 வாணலிைய ைவ�� எ,ெண! வ��� ?டான�3 ப�ைட,கிரா3� , 

ப�.Gசி இைல ேபா�� தாள>�� இGசி �,� வ�4ைதF3 ேச��� பOைச 
வாசைன ேபா73 வைர வத�கி ந+�கி ைவ���ள பOைச மிளகா! , 

ெவNகாய3 ,��வ�ய ேகர� ேச��� மJ,�3 சிறி� ேநர3 வத�க)3. 
4. ேகர� சிறி� வதNகிய�3 அதி0 மGச� :� ,மிளகா! :� ,கர3 மசாலா 

:� ,உ�� ேச��� கல�� 5 நிமிட3 ேவக வ��� அ��ைப அைண�� 
வ��� எCமிOச3பழ ரச3 ேச��� வ��த சாத3. ெந!ய�0 வ+�� 
ைவ���ள -�தி. ப��ைபF3 ேபா�� சாத3 உைடயாம0 நிதானமாக 
கல�� வ�ட)3. 

5. மசாலா வாசைனFட� ந0ல �சியான இ�த ேகர� ைர� தய�� பOச�Fட� 
ேச��� சா�ப�ட 2ைவேயா 2ைவதா�. 
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Instant Green apple Pickle - இ32ட3
 கிO3 ஆ�ப'$ ஊ0கா( 

 

ேதைவயான ெபா�
க$:  

• கி\� ஆ�ப�� - 1 

• மிளகா! :� - ேதைவயான அள) 

• ஊ+கா! ெபா� - 1/4 "���  

• உ�� ேதைவயான அள) . 
• தாள>�க: 
• எ,ெண! - 4 ேடப�� ���  

• க�7 - 1/4 "���  

• ெப�Nகாய3 - ஒ� சி��ைக  

 

ெச(7ைற:  

1. -தலி0 கி\� ஆ�ப�ைள ெபா�யாக ந+�கி ஒ� ெபௗலி0 ேபா�� அதி0 
மிளகா! :� ,ஊ+கா! ெபா� ,உ�� ேச��� ந�றாக கல�� ைவ�க)3  

2. அ��ப�0 தாள>�73 கர,�ைய ைவ�� அதி0 எ,ெண! வ��� ?டான�3 
க�ைக ேபா�� ெபா.�த�3 அ��ைப அைண�� வ��� ெப�Nகாய�ைத 
ேச��� -�ேப கல�� ைவ���ள ஊ+கா! கலைவய�0 ேச��� ந�றாக 
கல�� சிறி� ேநர3 கழி�� ப.மாற)3. 
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3. ?�பரான �சியான இ��ட�� கி\� ஆ�ப�� ஊ+கா! 2ைவ�க தயா� . 
4. இ�த ஊ+கா! சா3பா� சாத3,தய�� சாத3 ம<+3 அைன�� வைகயான 

கலைவ சாதNக�ட83 ேச��� சா�ப�ட மிக மிக �சியாக இ��73. 
 

ஊ0கா( ெபா1 தயா!�க ேதைவயான ெபா�
க$: 
 

• க�7 - 1/2 க�  

• ெவ�தய3 - 1/4 க�  

• மGச� :� - 1/2 "���  

• கா!�த மிளகா! - 15 

அ��ப�0 வாணலிைய ைவ�� ந�றாக ?�ப��தி அ��ைப அைண�� வ��� 
அதி0 க�7, ெவ�தய3,கா!�த மிளகா! ேபா�� அ�த ?��ேலேய வ+�ெத��� 
ந�7 ஆறிய�3 மி�ஸிய�0 ேபா�� ெகார ெகார�பாக ெபா��� கா<+ �காத 
பா��லி0 ேபா�� Q� ைவ�� ெகா�ள)3. 
எ0லா இ��ட�� ஊ+கா! வைகக��73 இ�த ெபா�ைய சிறி� ேச��தா0 
மிக)3 �சியாக இ��73. 
 

�றி��: இ��ட�� ஊ+கா! வைகக��7 ெவ+3 உ��,கார3 ேச��� 
ெச!வைத வ�ட இ�த ஊ+கா! ெபா�ைய சிறி� ேச��� ெச!தா0 2ைவ E�3. 
ஊ+கா! ெபா�ய�C3 கா!�த மிளகா! ேச��தி��பதா0 ஊ+கா!�7 மிளகா! 
:� ேச��73 ெபா4� கவனமாக இ��க)3.  
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Idli Manchurian - இ
லி ம;!ய3 

 

ேதைவயான ெபா�
க$:  

• இ�லி - 10 

• ைமதா மா) - 1 ேடப�� ���  

• ேசாளமா) - 1 ேடப�� ���  

• மிள7 :� - 1/4 "���  

• உ�� - 1 சி��ைக  

• சிக�� �� கல� - 1/2 சி��ைக (வ���பப�டா0) 
• ெபா.�ெத��க ேதைவயான அள) எ,ெண!. 
• மG?.ய� சா� தயா.�க ேதைவயான ெபா��க�:  

• �,� ப0 - 2 

• ெவNகாய3 - 1 சிறிய�  

• பOைச மிளகா! - 1 

• சி0லி கா�லி� சா� - 1 "���  

• ெடாமாேடா சா� - 1 "���  

• ேசாயா சா� - 3/4 "���  
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• வ�ன>க� - 1/2 "���  

• த,ண 1� - 2 ேடப�� ���  

• எ,ெண! - 2 ேடப�� ���  

• ெபா�யாக ந+�கிய ெவNகாய�தா� சிறிதள) . 
 

ெச(7ைற: 
1. -தலி0 வாணலிய�0 ெபா.�க ேதைவயான அள) எ,ெண! ஊ<றி 

ந�றாக காய வ�ட)3 . 
2. இ�லிகைள ச�ர �,�களாக ெவ�� ைவ���ெகா�ள)3. 
3. ெவNகாய3 ,�,�, பOைச மிளகா! இவ<ைற ெபா�யாக ந+�கி ைவ�க)3  

4. ஒ� சிறிய ெபௗலி0 ைமதா மா) ,ேசாளமா), மிள7�:� ,உ�� ம<+3 �� 
கல� ேச��� க��க� இ0லாம0 கைர�� ைவ���ெகா�ள)3 . 

5. எ,ெண! ந�றாக கா!�த�3 �,�களாக ெவ�� ைவ���ள இ�லிகைள 
மாவ�0 ேதா!�� எ,ைணய�0 ேபா�� ெபா.�ெத��� தன>யாக 
ைவ�க)3. 

6. மJ,�3 வாணலிைய அ��ப�0 ைவ�� 2 ேடப�� ��� எ,ெண! வ��� 
ந�றாக ?டான�3  

7. ந+�கி ைவ���ள �,�, பOைச மிளகா! ,ெவNகாய3 இவ<ைற 
ஒKெவா�றாக ேச��� ந�றாக வத�கி ேமேல ெகா����ள சா� 
வைககைள ஒ�ற� ப�� ஒ�றாக ேச��� கல�� கைடசியாக  

8. 2 ��� த,ண1� வ��� 2 நிமிட3 ெகாதி�க வ��� அதி0 -�ேப ெபாறி�� 
ைவ���ள இ�லி �,�கைள ேபா�� ந�றாக ப�ர�� ெவNகாய�தா� 
:வ� ?டாக ப.மாற)3. 

9. இ�த இ�லி மG?.ய� �,� வாசைனFட� வ��யாசமான 2ைவFட� 
சா�ப�ட மிக)3 ?�பராக இ��73. மாைல ேநர சி<+,�யாக ெச!� 
சா�ப�ட ஏ<றதாக இ��73. 

 

�றி��: ெடாமாேடா சா� ேச��பதா0 அ�ேவ ந0ல நிற3 ெகா��73. E�ய 
வைர �� கல� ேச��காம0 இ��தா0 உட0 நல�தி<7 மிக)3 ந0ல�. 
  

 

 

 



 

www.penmai.com  59 

 

SMAHI’s @ Maheswari’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

ஓ
2 ரவா இ
லி 

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• ஓ�� - 1 க� 

• ரவா - 1 க� 

• தய�� - 1 க� 

• ெப�Nகாய3 - 1/2 "��� 

• ேப�கிN ேசாடா - 1/2 "��� 

• உ�� ேதைவயான அள).  

• தாள>�க 

• ெந! - 1 ேடப�� ��� 

• க�7 - 1/2 "��� 

• சீரக3 - 1/2 "��� 

• பOைச மிளகா! - 2 

• -�தி.�ப��� - 5 

• ேகர� ��வ0 - 2 ேடப�� ��� 

• ெபா�யாக ந+�கிய ெகா�தம0லி தைழ சிறிதள) . 
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ெச(7ைற: 
1. -தலி0 ெவ+3 வாணலிய�0 ஓ��, ரைவ இர,ைடF3 நிற3 மாறாம0 

தன>�தன>யாக வ+ �ெத��� ந�றாக ஆறைவ�க)3. 
2. -�தி. ப��ைப ஒ�றிர,டாக உைட�� ைவ���ெகா�ள)3. 
3. ஓ�� ந�றாக ஆறிய�3 மி�சிய�0 ேபா�� ந�றாக ெபா��� ெகா,� 

ஒ� பா�திர�தி0 ேபா�� அத8ட� ரைவ, ெப�Nகாய3,ேப�கிN ேசாடா 
,உ�� இவ<ைற ேச��க)3. 

4. ஒ� வாணலிய�0 ஒ� ��� ெந! வ��� ந�றாக கா!�த�3 
க�7,சீரக3,உைட�த -�தி.ப��� தாள>�� க�7 ெவ��த�3 அதி0 
ெபா�யாக ந+�கிய பOைச மிளகா! ம<+3 ��வ�ய ேகர� ேச��� 2 
நிமிட3 வத�கி ஓ��, ரைவ இ��73 பா�திர�தி0 ேபா�� தய��, 

ேதைவயான அள) த,ண 1�, ெகா�தம0லி தைழ ேச��� இ�லி மா) 
பத�தி<7 கைர�� 5 நிமிட3 Q� ைவ�க)3. 

5. ஐ�� நிமிட3 கழி�� இ�லி த��0 சிறி� எ,ெண! தடவ� அதி0 சிறி� 
��வ�ய ேகர�, வ+�த பாதி -�த.ப��� ைவ��அத� ேம0 மாைவ 
ஊ<றி ஆவ�ய�0 ேவகைவ�� எ��க)3. 

6. இ�ெபா4� ச���ள 2ைவயான ஓ�� ரவா இ�லி தயா�. 
7. ?டான இ�த இ�லிFட� ேதNகா! ச�ன> ( அ ) சா3பா� ேச��� சா�ப�ட 

மிக)3 2ைவயாக இ��73.  
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காரா ேதாைச 

 

ேதைவயான ெபா�
க$:  

• ேதாைச மா)  

• சி�ன ெவNகாய3 - 6 

• �,� - 6 ப0  

• தன> மிளகா! :� - 1 "���  

• உ�� ேதைவயான அள). 
 

ெச(7ைற: 
1. -தலி0 ேமேல ெகா����ள ெபா��கைள எ0லா3 மி�ஸிய�0 ேபா�� 

சிறி� த,ண1� வ��� ைநசாக அைர�� ெகா�ள)3. 
2. அ��ப�0 ேதாைச தவாைவ ைவ�� ?� ப��தி எ,ெண! தடவ� ேதாைச 

வா��� Q� ேபா�� ேவக வ�ட)3. 
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3. ேதாைச பாதி ெவ�த�3 அைர�� ைவ�த கார ச�ன>ைய அத� ேம0 தடவ� 
2<றிC3 சிறிதள) எ,ெண! வ��� மJ,�3 Q� ேபா�� ஒ� ப�க3 
ம��3 ேவக ைவ�� எ��� ேதNகா! ச�ன>Fட� ப.மாற)3. 

4. இ�த ேதாைச ெவNகாய3 ,�,� வாசைனFட� சா�ப�ட மிக)3 2ைவயாக 
இ��73. ேதNகா! ச�ன> இ�த ேதாைச�7 ந0ல கா3ப�ேனஷ�.  
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�ைள3 ரவா இ
லி 

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• ரைவ - 2 க�  

• தய�� - 1 க�  

• ���சா0� (eno) - 3/4 "���  

• -�தி. ப��� - 5 

• க�7 - 1/2 "���  

• சீரக3 - 1/4 "���  

• கடைல ப��� - 1/2 "���  

• உ��த3ப��� - 1/2 "���  

• ெந! - 2 "��� 

• க�ேவ�ப�0ைல சிறிதள) 

• ெகா�தம0லி தைழ சிறிதள)  
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• உ�� ேதைவயான அள) .  

ெச(7ைற:  

1. -�தி. ப��ைப சி+ சி+ �,�களாக உைட�� ைவ���ெகா�ள)3. 
2. க�ேவ�ப�0ைல, ெகா�தம0லிதைழ இவ<ைற ெபா�யாக ந+�கி 

ைவ���ெகா�ள)3  

3. ஒ� வாணலிய�0 ெந! வ��� கா!�த�3 அதி0 க�7 ,சீரக3, கடைல 
ப���, உ��த3 ப���,-�தி.ப���, க�ேவ�ப�0ைல தாள>�� கைடசியாக 
ரைவைய ேச��� ந�றாக வ+�ெத��� ஆற ைவ�� அதி0 தய�� ,உ�� 
ேச��� கல�� 15 நிமிட3 ஊறைவ�க)3. 

4. பதிைன�� நிமிட3 கழி�� அதி0��� சா0� (eno) ேச��� சிறிதள) 
த,ண 1� ெதள>�தா0 Dைர�� ெகா,� வ�3.மJ,�3 அதி0 ேதைவயான 
அள) ந1�,ெகா�தம0லி தைழ ேச��� இ�லி மா) பத�தி<7 கைர�� 
ெகா,� உடன�யாக இ�லி த��0 ஊ<றி ஆவ�ய�0 10 நிமிட3 
ேவகைவ�� எ��க)3. 

5. 2ைவயான சா�டான �ைள� ரவா இ�லி சா�ப�ட தயா�.இ�த இ�லிFட� 
அைன�� வைகயான ச�ன>F3 மிக ெபா��தமாக இ��73. 
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இ
லி உ��மா 

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• இ�லி - 10 

• ெவNகாய3 - 1 

• பOைச மிளகா! - 5 

• க�ேவ�ப�0ைல - சிறிதள)  

• மGச� :� - 1/4 "���  

• எCமிOச3பழ ரச3 - 1 "���  

• ேதNகா! ��வ0 - 1 ேடப�� ��� 

• ெகா�தம0லி தைழ சிறிதள)  

• தாள>�க  

• க�7 - 1"���  

• கடைல ப��� - 1 "���  

• உ��த3ப��� - 1 "���  

• ெப�Nகாய3 - 1/4 "���  

• எ,ெண! - 4 ேடப�� ���  
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ெச(7ைற:  

1. -தலி0 இ�லிகைள ைககளா0 ெபா� ெபா�யாக உதி����ெகா�ள)3. 
2. ெவNகாய�ைத ெபா�யாக ந+�கி ெகா,� பOைச மிளகாைய கீறி 

ைவ���ெகா�ள)3  

3. வாணலிைய அ��ப�0 ைவ�� எ,ெண! ஊ<றி கா!�த�3 தாள>�க 
ெகா����ள ெபா��கைள ஒKெவா�றாக ேச��� க�7 ந�றாக 
ெவ��த�3 கீறி ைவ�த பOைச மிளகா! ,க�ேவ�ப�0ைல ,ெபா�யாக 
ந+�கிய ெவNகாய3,மGச� :� ேச��� 2 நிமிட3 மிதமான த1ய�0 வத�கி 
உதி��� ைவ���ள இ�லிகைளF3 ேச��� ந�றாக கல�� கைடசியாக 
எCமிOச3பழ ரச3 ஊ<றி ,ேதNகா! ��வைலF3 :வ� ,ெபா�யாக 
ந+�கிய ெகா�தம0லி தைழ ேச��� மJ,�3 ந�றாக கல�� அ��ைப 
அைண�� வ�ட)3. 

4. 2ட 2ட 2ைவயான இ�லி உ��மா சா�ப�ட தயா�. 
5. 7றி��: இ�லிகைள இர,� நா� ப�.�ஜி0 ைவ��வ��� எ��� உதி��� 

உ��மா ெச!தா0 ெபா� ெபா�யாக மிக)3 ந�றாக வ�3. 
6. இ�லிய�ேலேய உ�� ேச��தி��பதா0 மJ,�3 உ�� ேச��க ேதைவ 

இ0ைல.ஆனா0 எCமிOச3பழ ரச3 ேச��பதா0 ேதைவயானா0 ஒ� 
சி��ைக உ�� ேச����ெகா�ளலா3.  
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Chinese style Chilly Idli - ைசனP2 2ைட� சி�லி இ
லி 

 

ேதைவயான ெபா�
க$:  

• இ�லி - 6 

• �,� ப0 - 3 

• 7ைட மிளகா! - 1 (சிறிய� ) 
• பOைச மிளகா! - 1 

• சி0லி சா� - 1 "���  

• ேசாயா சா� - 1 "���  

• த�காள> சா� - 1 "���  

• எ,ெண! - 2 "���  

• ெபா�யாக ந+�கிய ெவNகாய தா� 1 ேடப�� ���.  
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ெச(7ைற:  

1. -தலி0 இ�லிகைள ெப.ய �,�களாக க� ெச!� ைவ���ெகா�ள)3. 
2. �,� ப<கைள ெபா�யாக ந+�கி ைவ���ெகா�ள)3. 
3. 7ைட மிளகாைய ந1ளவா�கி0 ந+�கி ைவ�க)3. 
4. அ��ப�0 வாணலிைய ைவ�� எ,ெண! வ��� ?டான�3 -தலி0 

ெபா�யாக ந+�கி ைவ���ள �,ைட ேபா�� வத�கி அ��� ந+�கி 
ைவ���ள பOைச மிளகா! ,7ைட மிளகா! ேமேல ெகா����ள சா� 
வைகக� இவ<ைற ஒ�ற� ப�� ஒ�றாக ேச��� சிறி� ேநர3 வத�கி 
கைடசியாக இ�லி �,�கைளF3 ேச��� ந�றாக கல�� ெவNகாய தா� 
:வ� 2ட 2ட ப.மாற)3.  

5. 7ழ�ைதக��7 மிக)3 ப���த இ�த ைசன 1� �ைட0 சி0லி இ�லி 
சா�ப��வத<7 மிக)3 2ைவயாக இ��73. 

 

�றி��: 7ழ�ைதக��7 தயா.�73 ேபா� பOைச மிளகாைய தவ���� வ�டலா3.  
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Tomato, Garlic Chutney - த�காள-, %�� ச
ன- 

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• ந�7 ப4�த த�காள> பழ3 - 2 

• �,� - 20 ப0  

• கா!�த மிளகா! - 8  

• �ள> - ஒ� 7,�மண� அள) 

• உ�� ேதைவயான அள).  

• தாள>�க  

• எ,ெண! - 4 ேடப�� ���  

• க�7 - 1/2 "���  

• உ��த3ப��� - 1/2 "���  

• க�ேவ�ப�0ைல - சிறிதள)  
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ெச(7ைற:  

1. -தலி0 த�காள>ைய ந�றாக க4வ� ெப.ய �,�களாக ந+�கி 
ைவ�க)3. 

2. �,ைட ேதா0 உ.�� ைவ���ெகா�ள)3. 
3. ஒ� வாணலிய�0 சிறி� எ,ெண! வ��� ?டான�3 கா!�தமிளகா!, 

�,� ேபா�� ந�றாக வத�கி கைடசியாக �ள>, ந+�கிைவ�த த�காள>பழ3 
ேபா�� 2 நிமிட3 வத�கி அ��ைப அைண�� ந�றாக ஆற வ��� 
மி�ஸிய�0 ேபா�� உ�� ேச��� ைமய அைர�� எ����ெகா�ள)3. 

4. மJ,�3 வாணலிய�0 4 ேடப�� ��� எ,ெண! வ��� அ��ப�0 ைவ�� 
?டான�3 தாள>�க ெகா����ள ெபா��கைள ஒ�ற� ப�� ஒ�றாக 
ேபா�� க�7 ந�7 ெவ��த�3 அைர�� ைவ���ள த�காள>, �,� 
கலைவைய ேபா�� 2 நிமிட3 வத�கி அ��ைப அைண�� வ�ட)3 . 

5. 2ைவயான காரசாரமான த�காள>, �,� ச�ன> 2ட 2ட இ�லி, ேதாைசFட� 
ேச��� சா�ப�ட தயா�. 

 

�றி��: கா!�த மிளகாைய அவரவ� 2ைவ�ேக<ப E�� ,7ைற�� ெகா�ளலா3.  

பாதி அள) காSமJ� மிளகா! ேச��தா0 கார-3 அதிக3 இ0லாம0 பா��க ந0ல 
நிற��ட� 2ைவயாக இ��73. 
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Baked Dry Fruit Somas - ஆேரா�கியமான 
ைர ��
 ேசாமா2 

  

ேம� மாவ'Q� ேதைவயான ெபா�
க$:  

• ைமதா மா) - 2 க�  

• ெவ,ைண - 1/4 க� +1���  

• ேபகிN ேசாடா - 1/2 "���  

• உ�� ேதைவயான அள). 
 

%ரண� ெச(ய ேதைவயானெபா�
க$:  

• ெபா�யாக ந+�கிய ேப.Oச3பழ3 - 1/4 க�  

• ெபா�யாக ந+�கிய உல��த அ�தி�பழ3 - 1/4 க�  

• ெபா��த பாதா3 ப��� - 1/4 க�  

• ெபா��த -�தி. ப��� - 1/4 க�  

• ��வ�ய ெகா�பைர ேதNகா! - 1/2 க�  
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• ச��கைர - 2 ேடப�� ���  

• ஏல�கா! ெபா� - 1/4 "���  

 

ெச(7ைற:  

1. ஒ� ேப�கிN �ேரய�0 ெவ,ைண தடவ� தயாராக ைவ�க)3 . 
2. ஓவைன 350 �கி. பார�ஹ1��0 -�?� ப��தி�ெகா�ள)3. 
3. -தலி0 ேம0 மா) தயா.�க ெகா����ள ெபா��கைள ஒ� ெபௗலி0 

ேபா�� சிறி� சிறிதாக த,ண1� ேச��� �. மா) பத�தி<7 ெக��யாக 
கல�� 15 நிமிடNக� ஊற ைவ�க)3. 

4. ம<ெறா� ெபௗலி0 �ரண3 ெச!வத<7 ெகா����ள ெபா��கைள ேபா�� 
ந�றாக கல�� ைவ�க)3. 

5. 15 நிமிட3 கழி�� ப�ைச�� ைவ���ள ைமதா மாைவ சி+ சி+ �.களாக 
உ��� ேசாமா� ெச!F3 அOசி0 �.ைய ைவ�� ந�வ�0 ஒ� ��� 
�ரண�ைத ைவ�� Q� ேசாமா�களாக ெச!� ைவ�க)3. 

6. -�ேப தயாராக ெவ,ைண தடவ� ைவ���ள ேப�கிN �ேரய�0 ெச!� 
ைவ���ள ேசாமா�கைள அ��கி ஒKெவா�றி� ேமC3 உ��கிய 
ெவ,ைணைய தடவ� -�?� ப��திய ஓவன>0 ைவ�� 25 நிமிடNக� 
ேப� ெச!� எ��க)3. 

7. ஆேரா�கியமான ச���ள �ைர ��� ேசாமா� மாைலய�0 காப�Fட� 
ப.மாற மிக)3 2ைவயாக இ��73. 

8. இ�த ேசாமா� எ,ைணய�0 ேபா�� ெபா.�ெத��தைத ேபால இ0லாம0 
வ��யாசமான 2ைவFட� மிக)3 ந�றாக இ��73. 

 

�றி��: இேத -ைறய�0 ேசாமா�கைள தயா.�� வாணலிய�0 எ,ைணைய 
ஊ<றி ந�றாக கா!�த�3 ேபா�� ெபா.��3 எ��கலா3. 
எ,ைணய�0 ேபா�� ெபா.�ெத��பதாக இ��தா0 ேப�கிN ேசாடா 
ேச��கேவ,டா3. 
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Carrot - Cabbage curry - ேகர
, 7
ைடேகா2 ெபா!ய� 

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• ��வ�ய -�ைடேகா� - 11/2 க�  

• ��வ�ய ேகர� - 1 க�  

• ெவNகாய3 - 1 

• பOைச மிளகா! - 2 

• �,� - 4ப0 

• ேதNகா! ��வ0 - 2 ேடப�����  

• மGச� :� - 1/4 "���  

• க�ேவ�ப�0ைல - சிறிதள)  

• க�7 - 1/2 "���  

• உ��த3ப��� - 1 "��� 

• எ,ெண! - 2 "���  
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• உ�� ேதைவயான அள). 
• ெபா�யாக ந+�கிய ெகா�தம0லி தைழ சிறிதள). 

 

ெச(7ைற:  

1. ேகர�ைட ந�றாக க4வ� ேதா0 சீவ� ��வ� ைவ���ெகா�ள)3. 
2. -�ைடேகாைச ��வ� ந�றாக க4வ� ந1ைர வ��� ைவ���ெகா�ள)3. 
3. ெவNகாய3 பOைச மிளகாைய ெபா�யாக ந+�கிைவ���ெகா�ள)3. 
4. �,ைட ந2�கி ைவ���ெகா�ள)3. 
5. வாணலிய�0 எ,ெண! வ��� ?டான�3 க�7, உ��த3 ப��� தாள>�� 

க�7 ெபா.�த�3 ந2�கிய �,�,பOைச மிளகா!,ெவNகாய3,க�ேவ�ப�ைல 
ேபா�� ந�றாக வத�கி மGச� :� ேச��� ��வ�ய ேகர�, -�ைடேகா� 
ேச��� ேதைவயான அள) உ�ைபF3 :வ� ந�றாக கல�� Q� 
ேபாடாம0 பதமாக ேவக ைவ�� எ��� கைடசியாக ேதNகா! 
��வ0,ெகா�தம0லிதைழ :வ� அ��ைப அைண��வ�ட)3. 

6. இ�த 2ைவயான ேகர�, -�ைடேகா� ெபா.யைல சா3பா� ,ரச3, தய�� 
சாத��ட� ேச��� சா�ப�ட 2ைவயாக இ��73 . 

7. 7ழ�ைதக��7 இ�த ெபா.யைல இர,� �ெர� �,�க��7 ந�வ�0 
ைவ�� ேடா�� ெச!� லGOபா�ஸி0 ைவ�� ெகா��தா0 வ��3ப� 
சா�ப��வா�க�. 

 

�றி��: 7ழ�ைதக��7 ெகா��பதாக இ��தா0 பOைச மிளகாைய தவ���� 
வ�ட)3. 
-�ைட ேகா� ேவ73 ெபா4� ந1� வ��3 எ�பதா0 இ�த ெபா.யC�7 ந1� 
ேச��க ேவ,�ய� இ0ைல.  
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Ghee Rice - ெந( சாத� 

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• பா�மதி அ.சி - 2 க� 

• ெவNகாய3 - 2  

• பOைச மிளகா! - 2 

• பOைச ப�டாண� - 3 ேடப�� ���  

• சிறிய ேகர� - 1 

• இGசி �,� வ�4� - 1 "���  

• ப�ைட - சிறிய �,�  

• கிரா3� - 4 

• ஏல�கா! - 2 

• -�தி. ப��� - சிறிதள). 
• ப�.Gசி இைல - 1 

• ெந! - 4 ேடப�� ��� 

• எ,ெண! - 2 ேடப�� ���  

• உ�� ேதைவயான அள) .  
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• ெபா�யாக ந+�கிய �தினா ,ெகா�தம0லி தைழ சிறிதள)  

 

ெச(7ைற:  

1. -தலி0 ெவNகாய�ைத ந1ளவா�கி0 அ.�� ைவ���ெகா�ள)3.  

2. பOைச மிளகாைய கீறி ைவ�க)3 .ேகர�ைட ெபா�யாக ந+�கி 
ைவ���ெகா�ள)3. 

3. பா�மதி அ.சிைய க4வ� 15 நிமிட3 ஊறைவ�க)3.  

4. ஒ� அ� கனமான பா�திர�ைத அ��ப�0 ைவ�� அதி0 3 ேடப�� ��� 
ெந! ,2 ேடப�� ��� எ,ெண! ஊ<றி ந�றாக ?டான�3 ப�ைட ,கிரா3� 
,ஏல�கா! , ப�.Gசி இைல,-�தி. ப��� ேபா�� அ.�� ைவ���ள 
ெவNகாய3, பOைச மிளகா!, இGசி �,� வ�4� ,சிறிதள) �தினா 
இவ<ைற ஒ�ற� ப�� ஒ�றாக ேச��� ந�றாக வத�க)3. 

5. இைவ எ0லா3 ந�றாக வதNகிய�3 ஒ� க� அ.சி�7 ஒ�றைர க� 
த,ண 1� எ�ற வ�கித�தி0 ந1� ேச���  

6. ேதைவயான அள) உ�ைபF3 ேச��� ெகாதி�க வ��� ஒ� ெகாதி வ�த�3 
ெபா�யாக ந+�கி ைவ���ள ேகர�, ப�டாண�, ெகா�தம0லி தைழ, மJதிF�ள 
�தினா ேச��� ேமேல ஒ� ��� ெந! வ��� ந�றாக கல�� Q� 
ேபா�� ேவகவ�ட)3. 

7. ந�ந�வ�0 அ.சி உைடயாம0 நிதானமாக கல�� வ��� ந1� சிறி� 
வ<றிய�3 அ��ைப 7ைற�த த1ய�0 ைவ�� Q� ேபா�� 10 நிமிட3 
அ�ப�ேய ேவக வ�ட)3. 

8. 10 நிமிட3 கழி�� அ��ைப அைண��வ��� 5 நிமிட3 கழி�� திற�� 
பா��தா0 கம கம வாசைனFட� ெபால ெபாலெவன ?�ப� 2ைவFட� 
ெந! சாத3 ப.மாற தயா�. 

9. நிதானமாக கீழி��� ேமலாக சாத�ைத தி��ப�வ��� ந�றாக கல�� 
ப.மாற)3. 

10. இ�த ெந! சாத��ட� எ0லாவ�தமான ைசவ,அைசவ மசாலா கிேரவ�க�3, 

தய�� பOச�F3 ந�றாக ெபா���3. 
 

�றி��: இ�த சாத�தி<7 ேகர� ம<+3 ப�டாண�ைய அதிக3 ேச��க Eடா�. 
அNெகா�+3 இNெகா�+மாக ெத.�தா0 தா� பா��பத<�7 ந�றாக இ��73. 
அ� ேபா0 ெவNகாய�ைதF3 அதிக3 வத�க�Eடா�. 
7�க.0 ெச!வதாக இ��தா0 இேத -ைறய�0 தாள>�� அ��ைப நிதானமாக 
எ.ய வ��� ஒ� வ�சி0 வ�த�3 அ��ைப அைண�� வ�ட)3. 
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Green Gram Cashew Halwa - பாசி�ப��� 7�தி! அ�வா 

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• பாசி�ப��� - 1/2 க�  

• -�தி. ப��� - 1/2 க�  

• ச��கைர - 3/4 க�  

• பா0 - 1 க�  

• ஏல�கா! ெபா� - 1/2 "���  

• ெந! - 3 ேடப�� ���  

• ெபா��த -�தி. ,பாதா3 ப���க� ஒ� ேடப�� ��� . 
• உ�� ஒ� சி��ைக  
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ெச(7ைற:  

 

1. -தலி0 பாசி�ப��ைப நிற3 மாறாம0 வ+�ெத��� 1 க� பா0 வ��� 
7ைழய ேவக ைவ�� எ��� மசி�� ைவ���ெகா�ள)3. 

2. மி�ஸிய�0 -�தி.�ப���ட� ச��கைரைய ேச��� ெபா��� 
ைவ���ெகா�ள)3.  

3. ஒ� த��0 சிறி� ெந! தடவ� ைவ���ெகா�ள)3. 
4. ஒ� நா���� கடாய�0 2 ��� ெந! வ��� ?டான�3 மசி�� 

ைவ���ள பாசி�ப���,ெபா��� ைவ���ள -�தி. ச��கைர 
கலைவ,ஏல�கா! ெபா�, ஒ� சி��ைக உ�� ேச��� ந�றாக கல�� 
ேவகைவ�தா0 கலைவ கடாைய வ��� ப�.�� 2�,� அ0வா 
பதி�தி��7 வ�3. 

5. அ�த ேநர�தி0 மJதமி��73 ஒ� ��� ெந!வ��� ந�றாக கல�� 
-�ேப ெந! தடவ� ைவ���ள த��0 ெகா�� பர�ப� வ��� ேமேல 
ெபா��த ப���கைள :வ� ந�றாக ஆறிய�3 வ��3ப�ய வ�வ�தி0 
வ�0ைலகளாக ேபாட)3. 

6. ந0ல 2ைவFட� E�ய பாசி�ப��� -�தி. அ0வா 2ைவ�க தயா�. இ�த  

7. அ0வா கி�ட�த�ட பாதா3 அ0வா ேபால ந0ல 2ைவFட� இ��73. 
�றி��: ச��கைரைய அவரவ� இன>�� 2ைவ�ேகற�ப E���ெகா�ள)3. 
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Egg Capsicum Bhurji - 7
ைட, �ைடமிளகா( ெபா1மா2 

 

  

ேதைவயான ெபா�
க$:  

• -�ைட - 4 

• 7ைட மிளகா! - 1 

• ெவNகாய3 - 1ப0  

• �,� ப0 - 4 

• மGச� :� - 1/4 "��� 

• மிளகா! :� - 1/2 "���  

• பOைச மிளகா! - 1 

• எ,ெண! - 3 ேடப�� ���  

• உ�� ேதைவயான அள). 
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• ெகா�தம0லி தைழ சிறிதள).  

ெச(7ைற:  

1. -தலி0 ெவNகாய3,7ைட மிளகா!,பOைச மிளகா! ,�,� இவ<ைற 
ெபா�யாக ந+�கி ைவ���ெகா�ள)3. 

2. ஒ� ெபௗலி0 மGச� :� ,மிளகா! :� ,உ�� ேச��� 2 ��� ந1� 
ேச��� கல�� அதி0 -�ைடகைள உைட�� ஊ<றி ந�றாக அ��� 
கல�க)3. 

3. வாணலிய�0 எ,ெண! ஊ<றி ?டான�3 ந+�கி ைவ�த �,�,பOைச 
மிளகா!,ெவNகாய3 கைடசியாக 7ைட மிளகாைய ேச��� 2 சி��ைக 
உ��3 ேச��� ந�றாக வத�கி -�ைட கலைவைய அதி0 ஊ<றி கல�� 
உதி. உதி.யாக வ�3 வைர வ+�ெத��� கைடசியாக ெகா�தம0லி தைழ 
:வ� இற�க)3. 

4. 2ைவயான கம கம�73 -�ைட, 7ைடமிளகா! ெபா�மா� சா�ப�ட தயா�. 
5. 7ழ�ைதக��7 காைல உணவாக ப�ர� �,�கள>� ந�வ�0 ைவ�� 

ெகா��தா0 வ��3ப� சா�ப��வா�க�.ம<+3 சா3பா�, ரச3, கார7ழ3� 
சாத��ட� ேச��� சா�ப�ட 2ைவயாக இ��73. 

 

�றி��: -�ைட வா!) நிைற�த உண) எ�பதா0 �,� ேச��� ெச!தா0 
உட3ப�<73 மிக)3 ந0ல� ேமC3 2ைவF3 மண-3 E�3. 
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Cassava Puttu - மரவ$ள-கிழ,� �
� 

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• ��வ�ய மரவ�ள>கிழN7 - 1 க�  

• ��வ�ய ேதNகா! - 1/4 க�  

• ச��கைர - ேதைவயான அள) 

• ஏல�கா! :� - 1/4 "��� 

• உ�� ஒ� சி��ைக. 
ெச(7ைற:  

1. ��வ�ய மரவ�ள> கிழNைக இ�லி த��0 பர�ப� ஆவ�ய�0 ேவக ைவ�� 
எ��� ைககள>0 சிறிதள) ெந! தடவ� ெகா,� உதி��� வ��� ஒ� 
சி��ைக உ�� ேச��� ந�றாக ஆறவ�ட)3. 

2. ஆறிய�3 அதி0 ேதNகா! ��வ0, ச��கைர, ஏல�கா! :� ேச��� 
ந�றாக கல�� ப.மாற)3. 

3. மாைல ேநர சி<+,�யாக ெச!� சா�ப�ட ஏ<ற 2ைவயான உண) இ�. 
�றி��: ேதNகா! ��வ0 ம<+3 ச��கைரைய அவரவ� �சி�ேக<றவா+ 
E���ெகா�ளலா3.  
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Channa Masala - ெச3னா மசாலா 

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• ெவ�ைள ெகா,ைட கடைல - 1/4 கிேலா 

• ெப.ய ெவNகாய3 - 1  

• த�காள> பழ3 - 2 

• பOைச மிளகா! - 2  

• இGசி �,� வ�4� - 1 "��� 

• கடைல மா) - 1"��� 

• மGச� :� - 1/4 "���  

• மிளகா! :� - 1 "��� 

• தன>யா :� - 1 "��� 

• கர3 மசால�:� - 3/4 "��� 
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• ஆ3?� ெபா� - 1/2 "��� 

• சீரக3 - 1/2 "��� 

• ெப�Nகாய�:� - 1/4 "��� 

• எ,ெண! - 4 ேடப�� ���  

• உ�� ேதைவயான அள). 
• க?. ேம�தி சிறிதள)  

• ெபா�யாக ந+�கிய ெகா�தம0லி தைழ சிறிதள). 
 

ெச(7ைற: 
1. -தலி0 ெகா,ைட கடைலைய -த0 நா� இரேவ ஊற ைவ��ம+நா� 

ந�றாக க4வ� 7�க.0 மGச� :� உ�� ேபா�� ஒ� வ�சி0 வ�3 வைர 
ேவக ைவ�� எ��� ைவ���ெகா�ள)3. 

2. த�காள> பழ�ைத மி�ஸிய�0 ேபா�� அைர�� எ��� ைவ�க)3 . 
3. பOைச மிளகாைய ெபா�யாக ந+�கி ைவ�க)3. 
4. ெவNகாய�ைதF3 ெபா�யாக ந+�கி தன>யாக ைவ���ெகா�ள)3. 
5. வாணலிைய அ��ப�0 ைவ�� எ,ெண! ஊ<றி ?டான�3 -தலி0 

சீரக�ைத ேபா�� ெபா.ய வ��� ெப�Nகாய ெபா� ,பOைச மிளகா!,இGசி 
�,� வ�4� ேபா�� வத�கி கடைல மாைவF3 ேச��� வாசைன வ�3 
வைர சிவ�க வ+�� அைர�� ைவ���ள த�காள> பழ வ�4ைதF3 
ேச��� ந�றாக வத�கி அதி0 அைன�� வைக ெபா�க�,உ�� ேபா�� 
கல�� Q� ேபா�� எ,ெண! ப�.�� வ�3 வைர மிதமான த1ய�0 ேவக 
வ�ட)3. 

6. மசாலா ந�றாக ெவ�த�3 அதி0 -�ேப உ�� ேபா�� ேவக ைவ���ள 
ெகா,ைட கடைலைய கர,�யா0 ெகாGசமாக மசி��வ��� ேச��� 
ந�றாக கல�� மJ,�3 ஐ�� நிமிட3 ெகாதி�கவ��� ெகா�தம0லி 
தைழ,க?. ேம�தி சிறிதள) :வ� அ��ைப அைண�� வ�ட)3. 

7. 2ைவயான ெச�னா மசாலா ச�பா�தி , �. ம<+3 ெந! சாத��ட� ேச��� 
சா�ப�ட தயா�. 

8. ெச�னா மசாலாைவ ச�பா�தி, �.Fட� ப.மா+3 ேபா� அத� ேமேல 
ெபா�யாக ந+�கி ைவ���ள பOைச ெவNகாய�ைத :வ� ப.மாறினா0 
2ைவ அபாரமாக இ��73. 

 

�றி��: ெகா,ைட கடைலFட� சிறி� உ�� ேச��� ேவக ைவ�தி��பதா0 
மசாலாவ�0 உ�� ேச��73 ேபா� பா��� ேச��� ெகா�ள)3. 
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Curry leaves Idly Milagai Podi - கறிேவ�ப'ைல, மிளகா( இ
லி 
ெபா1 

 

ேதைவயான அளM  

• க��� உ��� - 1 க�  

• கடைல ப��� - 1/2 க�  

• கா!�த மிளகா! - கார�தி��ேக<ப  

• தன>யா - 2 "��� 

• ெப�Nகாய3 - 1/4 "���  

• க�ேவ�ப�ைல - 1/2 க� 

• உ�� ேதைவயான அள) . 
 

ெச(7ைற:  

1. -தலி0 க�ேவ�ப�ைலைய ந�றாக க4வ� ஆறைவ�க)3. 



 

www.penmai.com  85 

 

SMAHI’s @ Maheswari’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

2. ேமேல ெகா����ள ெபா��க� ஒெவா�ைறF3 தன>�தன>யாக க�காம0 
ெபா�ன>றமாக வ+�ெத��� கைடசியாக க�ேவ�ப�ைலையF3 ஈர3 ேபாக 
வ+�ெத��� ந�றாக ஆற ைவ�� மி�ஸிய�0 ேபா�� உ�� ேச��� 
கரகர�பாகேவா (அ )ைநசாகேவா ெபா��ெத��� கா<+ �காத பா��லி0 
ேபா�� Q� ைவ�க)3  

3. தன>யா, க�ேவ�ப�ைல வாசைனFட� E�ய இ�த ெபா�Fட� 
ந0ெல,ெண! ஊ<றி 2ட 2ட இ�லி ,ேதாைசFட� ெதா�� சா�ப�ட மிக 
மிக 2ைவயாக இ��73.  

 

�றி��: க�ேவ�ப�ைல E�த0 வள�Oசி ம<+3 க,பா�ைவ�7 மிக)3 
ந0ல�.அதனா0 அதிக3 ேவ,�ெம�றாC3 ேச����ெகா�ளலா3. 
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Vanilla Butter Cookies - ெவ�ண'லா ப
ட9 ��கீ2 

 

ேதைவயான ெபா�
க$:  

• ைமதா - 11/2 க�  

• கா�� �ேளா� - 1/2 க�  

• ெவ,ைண - 250 கிரா3  

• ெபா��த ச��கைர - 1/2 க�  

• உ�� - ஒ� ப��O  

• ேப�கிN ேசாடா - 1/2 "���  

• ெவ,ண�லா எச�� - 1 "��� 

• ஒ�றிர,டாக ெபா��த -�தி. (அ) பாதா3 ப��� சிறிதள). 
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ெச(7ைற:  

1. -தலி0 ைமதா, கா���ேளா�,உ�� Q�ைறF3 கல�� 2,3 -ைற ந�றாக 
சலி�� ைவ���ெகா�ள)3 . 

2. ெவ,ைணைய அைறய�� ெவ�ப நிைல�7 ெகா,�வ�� அதி0 ெபா��த 
ச��கைர, ெவ,ண�லா எச��,ேப�கிN ேசாடா ேச��� ஒ� மி�ஸிN 
ெபௗலி0 ேபா�� ந�றாக அ��� கல�� -�ேப சலி�� ைவ���ள 
ைமதா கலைவைய சிறி� சிறிதாக ேச��� ைககளா0 ந�7 கல�� Q� 
�.Yஜி0 20 நிமிடNக� ைவ�க)3.  

3. ேப�கிN �ேரய�0 ெவ,ைண தடவ�,ஓவைன 350 �கி. பார�ஹ1��0 
-�?� ப��தி�ெகா�ள)3. 

4. 20 நிமிட3 கழி�� �.Yஜி0 இ��� மாைவ எ��� ைகய�0 சிறி� மாைவ 
தடவ��ெகா,� சி+ சி+ உ�,ைடகளாக உ��� -�ேப ெவ,ைண 
தடவ�ய ேப�கிN �ேரய�0 ைவ�� -�?� ப��திய ஓவன>0 ைவ�� 15 
நிமிட3 ேப� ெச!� எ��� ந�றாக ஆறிய�3 கா<+ �காத ட�பாவ�0 
ேபா�� Q� ைவ�க)3. 

5. வாய�0 ேபா�டாேல கைரய�E�ய மிக)3 மி��வான 2ைவF�ள 
ெவ,ண�லா ப�ட� 7�கீ� தயா� . 

 

�றி��:ேப�கிN �ேரய�0 மாைவ உ��� ைவ�73 ெபா4� ஒKெவா� 
உ�,ைட�73 சிறி� இைடெவள> வ��� ைவ�க)3. 
ேதைவயானா0 ச��கைரய�� அளைவ அவரவ� 2ைவ�ேக<ப E���ெகா�ளலா3  
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Masala Poori Chat Recipe - சி�ப'$ மசாலா %! சா
 

 

மசாலா ெச(ய ேதைவயான ெபா�
க$: 
• பOைச ப�டாண� - 2 க�  

• ெவNகாய3 - 1( சிறிய�) 
• �,� - 2 ப0  

• இGசி - சிறிய �,� 

• பOைச மிளகா! - கார�தி��ேக<ப  

• மGச� :� - 1/4 "���  

• மிளகா! :� - 1/2 "��� 

• �ள>, ேப.Oச3பழ ச�ன> - 1 "���  

• உ�� ேதைவயான அள). 
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மசாலா ெச( 7ைற 

 

 
 

1. ஒ� வாணலிய�0 சிறி� எ,ெண! வ��� ?� ப��தி ெவNகாய3, 

�,�,இGசி இவ<ைற ேச��� வத�கி ஆற ைவ�க)3  

2. ஒ� பா�திர�தி0 க4வ�ய பOைச ப�டாண� ,பOைச மிளகா!, மGச� :� 
,சிறிதள) உ�� ேச��� ேவகைவ�� த,ண1ைர வ�க�� 
ஆறைவ�க)3.வ��த த,ண1ைர தன>யாக எ���ைவ�க)3. 

3. 1/2 க� அள) ேவகைவ�த ப�டாண�ைய தன>யாக எ��� ஒ�றிர,டாக 
மசி�� ைவ�க)3 . 

4. ப�டாண�Fட� -�ேப வத�கி ைவ���ள ெவNகாய3 ,சிறிதள) 
ெகா�தம0லி தைழ ேச��� ைநசாக அைர�� வ��� எ��� ைவ���ள 
த,ண 1.0 கல�� அதி0 ேமC3 ேதைவயான அள) த,ண1� ஊ<றி 
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மசி�� ைவ���ள ப�டாண� ,மிளகா! :� ,�ள> ேப.Oச3பழ ச�ன>, உ�� 
ேச��� கல�� அ��ப�0 ைவ�� ெகாதி�க ைவ�� இற�க)3  

 

மசாலா %! சா
 ெச(7ைற:  

• ெர�ேம� சிறிய �.க� - 1ேப�ெக�  

• ெபா�யாக ந+�கிய ெவNகாய3 - 1 க�  

• ��வ�ய ேகர� - 1/2 க�  

• ெபா�யாக ந+�கிய  

• ெகா�தம0லி தைழ - 1/2 க� 

• �ள> ,ேப.Oச3பழ ச�ன>  

• ெம0லிய ேசK ( ஓ3ெபா�) 
 

ஒ� த��0 10 �.கைள உைட�� ேபா�� அதி0 ெவNகாய3 ,ேகர� :வ� அத� 
ேம0 ெகாதி�க ைவ���ள மசாலாைவ ஊ<றி மJ,�3 சிறி� ெவNகாய3, 

ச�ன>,ஒ3ெபா� ,ெபா�யாக ந+�கிய ெகா�தம0லி தைழ :வ� 2ட 2ட ப.மாற)3. 
மாைல ேவைளகள>0 இ�த மசாலா �. சா�ைட வ 1��ேலேய தயா� ெச!� 
சா�ப�ட மிக)3 2ைவயாக இ��73. 
 

�றி��: உல��த பOைச ப�டாண�ையF3 ந�7 ஊறைவ�� 7�க.0 ேவக 
ைவ�� இேத -ைறய�0 ெச! யலா3. 
பOைச மிளகா! ேச��பதா0 மிளகா! :� பா��� ேச��க)3. 
வ���ப ப�டா0 ப.மா+3 ேபா� ஒ� ��� தய�� ேச��� ெகா�ளளலா3 
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சி�க3 ஜ��ெரசி - Chicken - jalfrezi 

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• சி�க� - 1 கிேலா  

• ெவNகாய3 - 2 

• த�காள> பழ3 - 2 

• இGசி �,� வ�4� - 1 "���  

• பOைச மிளகா! - 2 

• சிக�� 7ைட மிளகா! - 1 

• பOைச 7ைட மிளகா! - 1 

• தய�� - 2 ேடப�� ���  

• மGச� :� - 1/4 "���  

• மிளகா! :� - 1 "���  

• தன>யா :� - 1 "���  
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• கர3 மசாலா :� - 3/4 "���  

• எ,ெண! - 3 "���  

• உ�� ேதைவயான அள)  

• ெபா�யாக ந+�கிய ெகா�தம0லி தைழ சிறிதள). 
 

ெச(7ைற:  

1. -தலி0 சி�கைன ந�றாக க4வ� அதி0 இGசி �,� வ�4� 1/2 "���, 

மGச� :�, மிளகா! :�, தன>யா :� தய��, உ�� ேச��� ந�றாக கல�� 
20 நிமிட3 ஊறைவ�க)3 . 

2. ெவNகாய3 ,த�காள> இவ<ைற ெபா�யாக ந+�கி பOைச மிளகாைய கீறி 
ைவ�க)3. 

3. 7ைட மிளகாைய ந1ள வா�கி0 ெப.ய �,�களாக ந+�கி ைவ�க)3. 
4. வாணலிய�0 எ,ெண! ஊ<றி மJதி உ�ள இGசி �,� வ�4ைத ேபா�� 

பOைச வாசைன ேபா73 வைர  

5. வத�கி ெபா�யாக ந+�கிய ெவNகாய3,த�காள> ேச��� ந�றாக வத�கி 
-�ேப ஊறைவ���ள சி�கைன ேச��� கல�� Q� ேபா�� மிதமான 
த1ய�0 ேவக ைவ�க)3. 

6. ஒ� சிறிய வாணலிய�0 ஒ� ��� எ,ெண! வ��� ந1ள வா�கி0 அ.�� 
ைவ���ள 7ைட மிளகாைய ேபா�� ஒ� ப��O உ�� ேச��� இர,� 
நிமிட3 வத�கி அ��ைப அைண�� வ�ட)3. 

7. சி�க� பாதி ெவ�த�3 கர3 மசாலாைவ ேச��� மJ,�3 ேவக வ�ட)3. 
8. சி�க� ந�றாக ெவ�� சிறி� ந1� 2,�ய�3 வத�கி ைவ���ள 7ைட 

மிளகாைய ேச��� ந�றாக கல�� அ��ைப அைண�� வ�ட)3. 
9. 2ைவயான சி�க� ஜ0�ெரசி ?டான சாத3,ச�பா�திFட� ேச��� சா�ப�ட 

மிக)3 2ைவயாக இ��73. 
 

�றி��: ச�பா�தி�7 ைச� �Sஷாக ெச!வதாக இ��தா0 இர,� ��� 
-�தி. ப��� வ�4ைத ேச��� ெச!தா0 ெர�டாெர�� ேட��0 இ��73. 
ேவ73 ெபா4� சி�க� ந1� வ��வதா0 த,ண1� ேச��க 
ேதைவய�0ைல.ேதைவயானா0 1/2 க� ந1� ேச��கலா3. 
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Maida Salt Biscuit - ைமதா கார ப'2க
 

 

ேதைவயான ெபா�
க$:  

• ைமதா - 2 க�  

• ஓம3 - 1/4 "���  

• மிள7 - 1/2 "���  

• ெவ,ைண - 2 ேடப�� ��� 

• உ�� ேதைவயான அள). 
• ெபா.�ெத��க ேதைவயான அள) எ,ெண!. 

 

ெச(7ைற:  

1. -தலி0 ஒ� மி�ஸிN ெபௗலி0 ைமதா,ஓம3, மிளைக ஒ�றிர,டாக 
ெபா��� ேபா�� ெவ,ைணைய உ��கி அதி0 ஊ<றி உ�ைபF3 ேச��� 
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ந�றாக கல�� ேதைவயான அள) த,ண1ைர சிறி� சிறிதாக ேச��� 
ச�பா�தி மாைவவ�ட சிறி� ெக��யாக ப�ைச�� 15 நிமிட3 ஊறைவ�க)3. 

2. வாணலிய�0 எ,ெண! ஊ<றி ந�றாக ?�ப��தி அ��ைப மிதமான 
?��0 ைவ�க)3. 

3. பதிைன�� நிமிட3 கழி�� ஊறிய மாைவ மJ,�3 ந�றாக ப�ைச�� 
ச�பா�திகளாக இ�� வ��3ப�ய வ�வ�0 ெவ�� ந�றாக கா!�த 
எ,ைணய�0 ேபா�� மிதமான ?��0 ெபா�ன>றமாக ெபா.�ெத��� 
ஆறிய�3 கா<+ �காத ட�பாவ�0 ேபா�� ைவ�க)3. 

4. ெமா+ெமா+�பான ைமதா கார ப��க� மாைல ேவைலய�0 கா�ப�Fட� 
ேச��� சா�ப�ட மிக)3 2ைவயாக இ��73.  
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ஓ
2 �ர3 ( Oat Bran )கஜி 

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• ஓ�� �ர� ( Oat Bran ) - 1க�  

• த,ண 1� - 3 க� 

• கா!Oசிய பா0 - 1/2 க�  

• உ�� ேதைவயான அள). 
 

ெச(7ைற:  

1. -தலி0 ஒ� பா�திர�தி0 3 க� ந1� ஊ<றி ந�7 ெகாதி�கவ��� அதி0 
உ�� ேச��� கர,�யா0 கல�� வ��� ெகா,ேட ஓ�� �ரைன ெகாGச3 
ெகாGசமாக ேச��� ந�7 ெகாதி�க வ�ட)3.அ�ேபா� தா� க�� த�டாம0 
இ��73. 
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2. ஓ�� �ர� ந�றாக ெவ�த�3 கைடசியாக கா!Oசிய பா0 ேச��� 
அ��ைப அைண�� வ��� அத� ேம0 சிறி� த,ண1� ெதள>�த� Q� 
ைவ�தா0 எKவள) ேநர3 ஆனாC3 ஆைட ப�யாம0 அ�ப�ேய இ��73. 

3. காைல உண)�ேக<ற 2ைவயான, ஆேரா�கியமான அதிக நா�ச�� நிைற�த 
ஓ�� �ர� கGஜி சா�ப�ட தயா�.இ�த க�ஜிFட� ஊ+கா!,�ைவய0 
ெதா�� சா�ப�ட மிக)3 அ�ைமயாக இ��73. 

4. 7றி��: இ�த கGஜிFட� ெபா�யாக ந+�கி சிறிதள) உ�� ேபா�� 
ேவகைவ�த கா!கறிக� அ0ல� சி+ �,�களாக ந+�கிய பழNக� , உல� 
பழNக� இவ<ைறF3 ேச��� சா�ப�டலா3. 
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Coconut urad dal chutney - ேத,கா( உ�8த� ப��� ச
ன- 

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• ��வ�ய ேதNகா! - 1 க�  

• கா!�த மிளகா! - கார�தி��ேக<ப  

• �ள> - சிறிய ெந0லி�கா! அள)  

• க�7 - 1/4 "���  

• உ��த3 ப��� - 2 ேடப�� ���  

• ெப�Nகாய3 - 1/4 "���  

• எ,ெண! - 2 ேடப�� ���  

• உ�� ேதைவயான அள)  
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ெச(7ைற:  

1. -தலி0 ஒ� வாணலிய�0 சிறிதள) எ,ெண! ஊ<றி ?�ப��தி கா!�த 
மிளகாைய ேபா�� க�காம0 வ+�ெத��க)3. 

2. மJ,�3 அேத வாணலிய�0 2 ேடப�� ��� எ,ெண! வ��� கா!�த�3 
க�ைக ேபா�� ெபா.�த�3 உ��த3 ப��� ேச��� ெபா�ன>றமான�3 
ெப�Nகாய�ைத ேச��� அ��ைப அைண�� வ�ட)3. 

3. மி�ஸி ஜா.0 ேதNகா! ��வ0,�ள>, வ+�ெத��த மிளகா! ,உ�� ேச��� 
ந1� வ�டாம0 ஒ� 2<+ 2<றி எ��� ப�ற7 ெகாGசமாக ந1�ேச��� அைர�� 
கைடசியாக வ+�� ைவ���ள உ��த3 ப��� ேச��� ெகாGச3 ெகார 
ெகார�பாக அைர�� எ��� ெகா�ள)3. 

4. வ+�த உ��த3ப��� வாசைனFட� 2ைவயான ேதNகா! உ��த3ப��� 
ச�ன> ப.மாற தயா�. 

5. இ�த ச�ன>ைய இ�லி, ேதாைச, ச�பா�தி ம<+3 சாத வைகக� 
எ0லாவ<+ட83 ைச� �Sஷாக ைவ�� சா�ப�ட மிக)3 2ைவயாக 
இ��73.  

 

�றி��: இ�த ச�ன>ைய சிறி� ெக��யாக அைர�� எ��க ேவ,�3.ந1,ட :ர 
பயண�தி<73 இ�த ச�ன>ைய ைகபடாம0 அைர�� எ��� ெச0லலா3 . 
இ�த ச�ன>�7 காSமJ� சிக�� மிளகா! உபேயாகி�தா0 கார3 இ��கா� ஆனா0 
ந0ல நிற3 ெகா��73. 
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Cauliflower Pattani Curry - காலி�ளவ9 ப
டாண' கறி 

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• காலி�ளவ� - 1 

• பOைச ப�டாண� - 1க�  

• ெப.ய ெவNகாய3 - 1 

• த�காள> பழ3 - 1 

• இGசி �,� வ�4� - 1 "���  

• மGச� :� - 1/4 "���  

• மிளகா! :� - கார�தி<ேக<ப  

• தன>யா :� - 1 "���  

• கர3 மசாலா :� - 1/2 "���  

• உ�� ேதைவயான அள)  

• ெபா�யாக ந+�கிய ெகா�தம0லி தைழ சிறிதள). 
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• தாள>�க 

• எ,ெண! - 5 ேடப�� ���  

• க�7 - 1/2 "���  

• உ��த3 ப��� - 1 "���  

• ேசா3� :� - 1/4 "���  

• க�ேவ�ப�0ைல - சிறிதள) 

 

ெச(7ைற:  

1. -தலி0 காலி�ளவைர சி+ சி+ �ண�களாக ப�.�� ந�றாக க4வ� 
ைவ���ெகா�ள)3. 

2. ஒ� ெப.ய பா�திர�தி0 நிைறய ந1� ஊ<றி அதி0 சிறிதள) உ�� ேச��� 
ந�றாக ெகாதி�கவ��� அ��ைப அைண�� வ�ட)3.அதி0 க4வ� 
ைவ���ள காலி�ளவ� �,�கைள ேபா�� 15 நிமிடNக� Q� ைவ�� 
ந1ைர வ��� வ��� மJ,�3 இர,� -ைற ந�றாக க4வ� ைவ�க)3. 

3. ெவNகாய3, த�காள> இவ<ைற ெபா�யாக ந+�கி ைவ���ெகா�ள)3. 
4. ஒ� வாணலிய�0 எ,ெண! ஊ<றி அ��ப�0 ைவ�� கா!�த�3 தாள>�க 

ெகா����ள ெபா��கைள ஒKெவா�றாக ேச��� க�7 ெவ���, 

உ��த3ப��� சிவ�த�3 இGசி ,�,� வ�4ைதF3 ேச��� பOைச 
வாசைன ேபா73 வைர வத�கி ெபா�யாக ந+�கிய ெவNகாய3 ,த�காள> 
ேச��� மJ,�3 ந�றாக வத�க)3 . 

5. அதி0 கர3 மசாலாைவ தவ�ர அைண�� மசாலா:� ,உ�� ேச��� ந�றாக 
வத�கி க4வ� ைவ���ள காலி�ளவ�, ப�டாண� ேச��� ப�ர�� மிக 
சிறிதள) ந1� ெதள>�� Q� ேபா�� ேவக வ�ட)3. 

6. கா!கறிக� ந�றாக ெவ�த�3 கைடசியாக கர3 மசாலா:�, ெபா�யாக 
ந+�கிய ெகா�தம0லி தைழ :வ� கல�� 5 நிமிட3 அ��ப� ைவ�� 
இற�க)3. 

7. 2ைவயான காலி�ளவ� ப�டாண� கறி சா�ப�ட தயா�. 
8. இ�த கறிைய ச�பா�தி ம<+3 சாத��ட� ைச� �Sஷாக ைவ�� சா�ப�ட 

மிக)3 2ைவயாக இ��73. 
 

�றி��: காலி�ளவைர 2�ந1.0 ேபா�� எ��பதா0 கறி சைம�73 ேபா� சிறிதள) 
த,ண1� ெதள>�� ேவகைவ�� எ��தாேல ேபா�3. 
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Eggless Dates & Nuts Cake - 7
ைட இ�லா ேப!:ச�பழந
2 
ேக�  

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• ேப.Oச3பழ3 - 20  

• ைமதா மா) - 1 க�  

• ச��கைர - 3/4 க�  

• பா0 - 3/4 க�  

• எ,ெண! - 1/2 க�  

• ேப�கிN ேசாடா - 1 "��� 

• -�தி., பாதா3, வா0ந� ேதைவயான அள). 
 

ெச(7ைற:  
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1. -தலி0 ைமதா மா)ட3 ேப�கிN ேசாடாைவ ேச��� 3,4 -ைற சலி�� 
எ����ெகா�ள)3.  

2. -�தி. ,பாதா3 , வா0ந� இவ<ைற ெபா�யாக ந+�கி�ெகா,� அதி0 1/2 
"��� ைமதாமாைவ ேபா�� கல�� ைவ�க)3. 

3. ஒ� ேப�கிN �ேரய�0 சிறி� ெவ,ைண தடவ� சிறிதள) ைமதா மாைவF3 
:வ� தயாராக ைவ���ெகா�ள)3. 

4. ஓவைன 180 �கி. ெச0சிய� / 360 �கி. பார�ஹ1��0 -�?� 
(preheat)ப��தி�ெகா�ள)3  

5. ேப.Oச3பழ�தி� ெகா�ைடகைள ந1�கி வ��� 3/4 க� இளG?டான பாலி0 
1/2 மண� ேநர3 ஊறைவ�� அத8ட� ச��கைரைய ேச��� அைர�� 
எ��� ஒ� மி�ஸிN ெபௗலி0 ஊ<றி அதி0 1/2 க� எ,ைணையF3 
ேச��� ந�றாக அ��� கல�க)3. 

6. ப�ற7 அதி0 சலி�� ைவ���ள ைமதாமா) , ந�� இர,ைடF3 ேச��� 
நிதானமாக கல�� -�ேப தயாராக ைவ���ள ேப�கிN �ேரய�0 (baking tray) 

ஊ<றி ேமேல சிறி� ெபா��த ந��கைள :வ� -�?� (preheat) ப��திய 
ஓவன>0 25 -த0 30 நிமிடNக� வைர ைவ�� ேப� ெச!� எ��க)3. 

7. 30 நிமிட3கழி�� ேக� ந�றாக ெவ�த�3 ெவள>ய�0 எ��� ந�7 
ஆறிய�3 க� ெச!ய)3. 

8. மிக)3 மி��வான ,ெச!வத<7 2லபமான, மிக)3 2ைவFட� E�ய 
ச�தான -�ைட இ0லாத ேப.Oச3பழ ந�� ேக� 2ைவ�க தயா�. 

 

�றி��: ப���க�ட� சிறி� ைமதாமா) கல�� மாவ�0 ேச��பதா0 ேக� க� 
ெச!F3 ேபா� ப�.�� வ�ழாம0 ந�றாக ேக�7ட� ேச��தி��73. 
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கடா( சி�க3 (Kadai Chicken) 

 

ேதைவயான ெபா�
க$:  

• ேகாழி கறி - 1 கிேலா 

• ெப.ய ெவNகாய3 - 2 

• த�காள> பழ3 - 2 

• இGசி �,� வ�4� - 1ேமைசகர,�  

• 7ைட மிளகா! - 1 

• தய�� - 1ேமைச�கர,� 

• மGச� :� - ¼ ேத�கர,� 

• சிக�� மிளகா! :� - 1 ேமைச�கர,� 

• கர3 மசாலா :� - 1ேத�கர,� 
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• ப�.Gசி இைல - 1 

• எ,ெண! - 3 ேமைச�கர,� 

• உ�� ேதைவயான அள) . 
• ெபா�யாக ந+�கிய ெகா�தம0லி தைழ சிறிதள). 
• கடா! சி�க� மசாலா ப)ட� ெச!ய ேதைவயான ெபா��க�: 
• தன>யா - 2 ேமைச�கர,� 

• சீரக3 - 1 1/2 ேமைச�கர,� 

• மிள7 - 1/2 ேத�கர,� 

 

ெச(7ைற: 
1. -தலி0 ேகாழி கறிைய மGச� :� ேச��� ந�றாக க4வ� ைவ�க)3. 
2. ெவNகாய�ைத ெபா�யாக அறி�� ைவ�க)3 . ஒ� த�காள> பழ�ைத 

ெபா�யாக ந+�கிைவ�� ெகா,� ம<ெறா� பழ�ைத அைர�� ைவ�� 
ெகா�ள)3. 

3. 7ைட மிளகாைய ெப.ய �,�களாக ந+�கி ைவ���ெகா�ள)3. 
4. ஒ� வாணலிய�0 எ,ெண! ஊ<றி ந�றாக காயவ�ட)3. எ,ெண! 

கா!�த�3-தலி0 ப�.Gசி இைலைய ேபா�� ப�ற7 ந+�கி ைவ���ள 
ெவNகாய�ைத ேபா�� ந�றாக சிவ�க வத�கி த�காள> பழ�ைதF3 ேச��� 
ந�றாக வத�க)3. 

5. ப�ற7 இGசி �,� வ�4ைத ேபா�� பOைச வாசைன ேபா73 வைர வத�கி 
அைர�� ைவ���ள த�காள> வ�4ைதF3 ேச��� ந�7 வத�கி மGச� 
:� ,மிளகா! :�,கர3 மசாலா :�, தய��,வ+�� ெபா��� ைவ���ள 
கடா! சி�க� மசாலா ப)டைரF3 ேச��� ந�7 எ,ெண! ப�.�� வ�3 
வைர வத�கி க4வ� ைவ���ள ேகாழி�கறி, உ�� ேச��� ந�றாக ப�ர�� 
1/4 க� த,ண1� ேச��� Q� ேபா�� ந�றாக ேவக வ�ட)3. 

6. ஒ� சிறிய கடாய�0 சிறி� எ,ெண! வ��� ந+�கி ைவ���ள 7ைட 
மிளகாைய, சிறி� உ�� ேச��� 3 நிமிட3 வத�கி ,ெபா�யாக ந+�கி 
ைவ���ள ெகா�தம0லி தைழையF3 தயாரான ேகாழி கறிய�0 ேச��� 
ந�றாக கல�� அ��ைப அைண�� வ�ட)3. 

7. இ�ெபா4� 2ைவயான கடா! சி�க� ப.மாற தயா�. இைத ஆ�ப3, ச�பா�தி 
ரச3   சா3பா� சாத��ட� ேச��� சா�ப�ட 2ைவயாக இ��73.  
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Healthy Verkadalai El Urundai - ச8தான ேவ9கடைல - எ$ உ��ைட 

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• ேவ�கடைல - - 1 க� 

• எ� - - 1/2 க� 

• பாதா3 ப��� - - 1/2 க� 

• ெகா�பைர ேதNகா! ��வ0 - - 2 ேடப�� ��� 

• ��வ�ய ெவ0ல3 - - 1 க� 

• ஏல�கா! ெபா� - - 1/4 "��� 

 

ெச(7ைற: 
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1. -தலி0 அ��ப�0 வாணலிைய ைவ�� ேவ�கடைல, எ�, பாத3 ப��� 
Q�ைறF3 தன>�தன>யாக மிதமான த1ய�0 நிற3 மாறாம0 நிதானமாக 
வ+�ெத��� அ��ைப அைன�� அதி0 ெகா�பைர ��வ0ேச��� ந�றாக 
கல�� ஆற ைவ�க)3. 

2. ந�றாக ஆறிய�3 அைன�ைதF3 மி�ஸி ஜா.0 ேபா�� ந�றாக ெபா��� 
கைடசியாக ��வ�ய ெவ0ல3 ம<+3 ஏல�கா! ெபா� ேச��� ஒ� 2<+ 
2<றி எ��� ஒ� பா�திர�தி0 ெகா�� ைகயா0 ந�றாக கல�� 
உ�,ைடகளாக ப���� ைவ�க)3. 

3. எ0லா ச���க�3 நிைற�த இ�த ேவ�கடைல - எ� உ�,ைடைய 
7ழ�ைதக��7 ெகா��தா0 மிக)3 வ��3ப� சா�ப��வா�க�. 

 

�றி��:  அவரவ� இன>�� 2ைவேக<ப ெவ0ல�ைத E�� ெகா�ளலா3. 
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Bengal gram Kurma - கடைல ப��� ��மா ( அ ) சா�பா9 

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• கடைல ப��� - 1 க� 

• ெவNகாய3 - 1 

• த�காள> பழ3 - 1 

• பOைச மிளகா! - 1 

• -�Nைக�கா! - 1 

• மGச� :� - 1/4"��� 

• மிளகா! :� - 1 "��� 

• தன>யா :� 1 - 1 "��� 

• ேதNகா! பா0 - 1/2 க� 

• �ள> ேப�� - 1/2 "��� 

• உ�� ேதைவயான அள). 
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• ெகா�தம0லி தைழ சிறிதள). 
• தாள>�க 

• எ,ெண! - 4 ேடப�� ��� 

• ேசா3� :� - 1/2 "��� 

• கிரா3� - 4 

• �,� - 5 ப0 

• க�ேவ�ப�0ைல - சிறிதள) . 
 

ெச(7ைற: 
1. -தலி0 ெவNகாய3,த�காள>, பOைச மிளகா! இவ<ைற ந+�கி ைவ�� 

ெகா�ள)3. 
2. -�Nைக காைய சி+ �,�களாக அ.�� ைவ���ெகா�ள)3. 
3. �,ைட ேதா0 ந1�கி ந2�கி ைவ���ெகா�ள)3. 
4. 7�க.0 கடைல ப��ைப ேபா�� சிறி� எ,ெண! வ��� மGச� :� 

ேச��� -�கா0 பத�தி<7 ேவகைவ�� எ��� ெகா,� அதி0 அறி�� 
ைவ�த கா!கறிக�,மிளகா! :�,தன>யா :�, உ�� அைன�ைதF3 ேச��� 
ேவகைவ�க)3 . 

5. கா!கறிக� ந�றாக ெவ�த ப�� அதி0 ேதNகா! பா0,�ள> ேப�� ேச��� 
மJ,�3 ஒ� 5 நிமிட3 ெகாதி�கவ�ட)3. 

6. ப�ற7 ஒ� சிறிய கடாய�0 எ,ெண! வ��� அதி0 தாள>�க ெகா����ள 
ெபா��கைள ஒ�ற� ப�� ஒ�றாக ேச��� ந2�கிய �,ைடF3 ேபா�� 
வத�கி 7�மாவ�0 ேச��� ந�றாக கல�� ெபா�யாக ந+�கிய 
ெகா�தம0லி தைழைய :வ� அ��ைப அைண�� வ�ட)3. 

7. கம கம�73 2ைவயான கடைல ப��� 7�மா சா�ப�ட தயா� . 
அ.சி,ஜKவ.சி வடா3, அ�பள3,ஊ+கா! ேபா�3 இ�த 7�மா )ட� 
ேச��� சா�ப�ட. 

 

�றி��: இ�த 7�மாவ�0 உ�ைள கிழN7,க�தி.�கா! ேச���3 ெச!யலா3 
.க�தி.�கா! ேச��பதாகஇ��தா0 கைடசியாக ேதNகா! பா0 ேச��73 ேபா� 
ேச��க)3. 
இ�த 7�மா ெக��யாக இ0லாம0 சா3பா� பத�தி<7 இ��தா0 சாத�தி0 
ேச��� சா�ப��3 ேபா� மிக)3 �சியாக இ��73  
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Bread Badam Laddu - ப'ர
 பாதா� ல
� 

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• ப�ர� �,�க� - 10 

• பாதா3 ப��� - 1/4 க�  

• ெபா��கடைல - 2 ேடப�� ���  

• ��வ�ய ெகா�பைர ேதNகா! - 1/4 க�  

• ெபா��த ச��கைர - 1/2 க�  

• ஏல�கா! - 1/4 "���  

• -�தி.ப��� �,�க� - சிறிதள)  

• ெந! - 4 ேடப�� ���  
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ெச(7ைற:  

1. -தலி0 ப�ர� �,�கைள ஓவன>0 ைவ�� ெபா�ன>றமாக ேரா�� ெச!� 
ெபா��� ைவ���ெகா�ள)3. 

2. பாதா3 ப��ைப வ+�� அத8ட� ெபா��கடைல ேச��� அைதF3 
ெபா��� ஒ� பா�திர�தி0 ேபாட)3. 

3. ெகா�பைர ேதNகா! ��வைல சிறி� ?� ப��தி ஆறிய�3 ெபா��� 
அதைனF3 ேச��க)3. 

4. இவ<+ட� ெபா��த ப�ர� �,�க� ,ச��கைர, ஏல�கா! :� ேச��� 
ந�றாக கல�� ைவ�க)3. 

5. ஒ� சிறிய வாணலிய�0 ெந! ஊ<றி அ��ப�0 ைவ�� கா!�த�3 -�தி. 
ப��� �,�கைள ேபா�� ெபா�ன>றமான�3 அ�த கலைவய�0 ஊ<றி 
ந�றாக கல�� ல��களா ப���� ைவ�க)3. 

6. வ��யாசமான 2ைவFட� E�ய இ�த ப�ர� பாதா3 ல�� சா�ப�ட மிக)3 
மி��வாக)3 2ைவயாக)3 இ��73. 

 

�றி��: ஓவ� இ0ைலெயன>0 ேதாைச தவாவ�ேலேய ப�ர� �,�கைள ேரா�� 
ெச!� ெகா�ளலா3. 
ச��கைர ம<+3 ெந! அவரவ� வ���பதி<ேக<ப ேச����ெகா�ளலா3 . 
பாதா3 ப���ட� ெபா��கடைல சிறிதள) ேச��� ெபா��பதா0 ப��� ைநசாக 
அைரப�3 ேமC3 ல�� ப���பத<73 ந�றாக வ�3. 
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க8தி!�கா( கார �ழ�� 

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• 7,� க�தி.�கா! - 1/4 கிேலா 

• ெவNகாய3 - 1 

• த�காள> - 1 

• �,� - 6 ப0 

• �ள> - ெப.ய ெந0லி�கா! அள) 

• மிளகா! :� - 1 "��� 

• தன>யா :� - 1/2 "��� 

• ��வ�ய ெவ0ல3 - 1/4 "��� ( வ���பப�டா0 ) 
• உ�� ேதைவயான அள) . 
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தாள-�க 

• தாள>�73 வடக3 (அ ) 
• க�7,சீரக3 - - 1/4 "��� 

• ெப�Nகாய3 - 1/4 "��� 

• ெவ�தய3 - 1/4 "��� 

• க�ேவ�ப�0ைல - சிறிதள) 

• எ,ெண! - 4,5 ேடப�� ��� 

 

ெச(7ைற: 
1. -தலி0 க�தி.�காைய ந�றாக க4வ� ெப.ய �,�களாக ந+�கி உ�� 

கல�த த,ண 1.0 ேபா�� ைவ�க)3. 
2. ெவNகாய3, த�காள> இவ<ைறF3 ந+�கி ைவ���ெகா�ள)3.  

3. �,ைட ேதா0 ந1�கிவ��� ந�றாக ந2�கி ைவ���ெகா�ள)3.  

4. அ��ப�0 வாணலிைய ைவ�� எ,ெண! ஊ<றி ந�றாக கா!�த�3 
தாள>�க ெகா����ள ெபா��கைள ஒKெவா�றாக ேச��� வடக�ைத 
ந�றாக ெபா.ய வ��� அறி�� ைவ���ள கா! கறிக�, க�ேவ�ப�0ைல 
இவ<ைற ஒ�றி�ப�� ஒ�றாக ேச��� ந�றாக வத�க)3. 

5. கா!கறிக� ந�றாக வதNகிய�3 மGச� :�, மிளகா! :� ,தன>யா:� , 

உ�� ேச��� மிதமான த1ய�0 மJ,�3 இர,� நிமிட3 ந�றாக வத�கி 2 க� 
ந1� ேச��� Q� ேபா�� 5 நிமிட3 ெகாதி�கவ�ட)3. 

6. ப�ற7 Q�ைய திற�� த,ண1.0 ஊறைவ�த �ள>ைய கைர�� 7ழ3ப�0 
ஊ<றி வ���பப�டா0 சிறி� ெவ0ல�ைதF3 ேச��� ந�றாக கல�� 
மJ,�3 எ,ெண! ப�.�� வ�3 வைர ெகாதி�க வ��� அ��ைப 
அைண�� வ�ட)3. 

7. 2ைவயான க�தி.�கா! கார 7ழ3� தயா�. இ�த கார 7ழ3�ட� 
எ0லாவ�தமான E��வைகக�,அ�பள3,வடா3 இைவ ந�றாக ெபா���3. 

8. ?டான சாத�தி0 சிறி� ெந! வ��� இ�த கார 7ழ3ைப ஊ<றி E�� 
,அ�பள��ட� ேச��� சா�ப�ட மிக)3 2ைவயாக இ��73. 

9. 7றி��: எ0லா வைகயான கார 7ழ3�க�ட83 சிறி� ெவ0ல3 ேச��73 
ேபா� 2ைவ ேமC3 அதிக.�73. 
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Tomato Kara chutney - த�காள- கார ச
ன- 

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• சி�ன ெவNகாய3 - 1 க� 

• த�காள> - 1 

• �,� - 3 ப0 

• கா!�த மிளகா! - காரதி��ேக<ப ( 5 அ 6 ) 

• �ள> - சிறிதள) 

• உ�� ேதைவயான அள). 
• தாள>�க 

• க�7 - 1/2 "��� 

• உ��த3ப��� - 1/2 "��� 

• எ,ெண! - 5 ேடப�� ��� 
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ெச(7ைற: 
1. -தலி0 ெவNகாய3 த�காள> இர,ைடF3 ந+�கி ைவ�� ெகா�ள)3 

.�,ைட ேதா0 உ.�� ைவ�க)3. 
2. வாணலிய�0 ஒ� ��� எ,ெண! வ��� அ��ப�0 ைவ�� ?�ப��தி 

உ�ைப தவ�ர மJதி அைன�� ெபா��கைளF3 ேபா�� வத�கி அ��ைப 
அைண�� ந�றாக ஆறவ��� மி�ஸிய�0 ேபா�� ெகாGச3 ெகாரெகார�பாக 
அைர�� எ����ெகா�ள)3. 

3. மJ,�3 அ��ப�0 வாணலிைய ைவ�� எ,ெண! வ��� ?�ப��தி 
தாள>�க ெகா����ள ெபா��கைள எ0லா3 ஒKெவா�றாக ேச��� க�7 
ெவ��� உ��த3ப��� ந�றாக சிவ�த�3 அ��ைப அைண�� வ��� 
அைர�� ைவ���ள ச�ன>ய�0 ேச��க)3. 

4. 2ைவயான காரசாரமான த�காள> கார ச�ன> தயா�. இ�த ச�ன>ய�0 சிறி� 
ந0ெல,ெண! வ��� 2ட 2ட இ�லி,ேதாைசFட� ேச��� சா�ப�ட மிக)3 
�சியாக இ��73. 

 

�றி��: இ�த ச�ன> சிறி� காரமாக இ��தா0 மிக)3 ந�றாக இ��73. அவரவ� 
2ைவ�ேக<ப கா!�த மிளகாைய E��ேயா ( அ ) 7ைற�ேதா 
ேச����ெகா�ளலா3.  
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ெச3னா �லா@ - Chana Pulao  

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• ேவகைவ�த ெச�னா - 1 க�( ெவ�ைள ெகா,ைட கடைல ) 
• பா�மதி அ.சி - 2க�  

• உ�ைள கிழN7 - 1 

• ெப.ய ெவNகாய3 - 1 

• த�காள> பழ3 - 2 

• பOைச மிளகா! - 2 

• இGசி �,� வ�4� - 1 "��� 

• �தின இைல - சிறிதள) 

• எCமிOச3 பழ3 - 1/2 �,�  

• க?. ேம�தி - சிறிதள)  
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• மGச� :� - 1/4 "���  

• மிளகா! :� - 1 "���  

• தன>யா :� - 1 "���  

• கர3 மசாலா - 1/2 "��� 

• ப�ைட - சிறிய �,�  

• கிரா3� - 5 

• ப�.Gசி இைல - 2 

• எ,ெண! - 4 ேடப�� ���  

• ெந! - 2 ேடப�� ��� 

• உ�� ேதைவயான அள). 
• ேதNகா! பா0 - 1 க�  

• த,ண 1� - 3 க�  

 

ெச(7ைற:  

1. -தலி0 ெவNகாய3,த�காள> ,பOைச மிளகா! இவ<ைற ந1ளவா�கி0 ந+�கி 
ைவ���ெகா�ள)3. 

2. உ�ைளகிழNைக க4வ� சிறிய �,�களாக ந+�கி த,ண1.0 ேபா�� 
ைவ�க)3.. 

3. பா�மதி அ.சிைய க4வ� 15 நிமிட3 த,ண1.0 ஊறைவ�க)3. 
4. ஒ� அ� கனமான பா�திர�தி0 எ,ெண! ம<+3 ெந! ஊ<றி அ��ப�0 

ைவ�� ந�றாக கா!�த�3 அதி0 ப�ைட, கிரா3�, ப�.Gசி இைல ேபா�� 
தாள>�� இGசி �,� வ�4ைத ேபா�� பOைச வாசைன ேபா73 வைர 
வத�கி ந+�கி ைவ���ள பOைசமிளகா!,ெவNகாய3,த�காள> ம<+3 
�தினா இைல,க?. ேம�தி ேச��� ந�றாக வத�க)3. 

5. ப�ற7 அதி0 ேவகைவ�த ெகா,ைட கடைல, உ�ைளகிழN7 ம<+3 
மசாலா:�க� ,உ�� ேச��� ந�றாக எ,ெண! ப�.�� வ�3 வைர 
வத�கி ேதNகா! பா0,த,ண1� ேச��� Q� ேபா�� ெகாதி�க வ�ட)3. 

6. ஒ� ெகாதி வ�த�3 ஊற ைவ�த அ.சிைய ேச��� ந�றாக கல�� 
மJ,�3 Q� ேபா�� அ��ைப மிதமான த1ய�0 ைவ�� ேவகவ��� ந1� 
சிறி� வ<றிய�3 ஒ� ேதாைச தவாைவ ந�றாக ?�ப��தி அத� ேம0 
இ�த பா�திர�ைத ைவ�� அ��ைப 7ைற�த த1ய�0 ைவ�� Q� ேபா�� 
15 நிமிட3 ேவக வ��� அ��ைப அைண�� கைடசியாக எCமிOச3 பழ3 
ப�ழி�� சிறி� ேநர3 கழி�� நிதானமா கிளறிவ��� ெவNகாய தய�� 
பOச�Fட� ப.மாற)3.  
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7. இ�ெபா4� 2ைவயான ெச�னா �லாK 2ைவ�பத<7 தயா�. அைன�� 
வைகயான தய�� பOச�க�ட83 இ�த �லாK ேச��� சா�ப�ட மிக)3 
2ைவயாக இ��73. 

 

�றி��: ேதாைச தவாவ�� ேம0 ைவ�� சைம�பதனா0 �லாK அ� ப���காம0 
ெபால ெபாலெவன ஒ�+ட� ஒ�+ ஒ�டாம0 ந�றாக வ�3. 
வ���பப�டா0 ப�ன 1� ( அ ) �ெர� �,�கைள ெந!ய�0 ெபா�ன>றமாக 
வ+��3 ேச����ெகா�ளலா3.  
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Chicken Pepper Varuval - ேகாழி மிள� வ0வ� 

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• எC3ப�0லாத ேகாழி கறி - 1/2 கிேலா  

• ெவNகாய3 - 1 

• �,� - 5 ப0  

• பOைச மிளகா! - 4 

• 7ைட மிளகா! - 1 

• தய�� - 1 ேடப�� ���  

• ேசாயா சா� - 1 ேடப�� ��� 

• மGச� :� - 1/4 "���  

• மிள7 :� - 2 "���  

• எ,ெண! - 2 ேடப�� ��� 

• உ�� ேதைவயான அள). 
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ெச(7ைற:  

1. ேகாழி கறிைய ந�றாக க4வ� த,ண1� இ0லாம0 வ��� வ��� அதி0 
தய��,மGச� :� ,சிறிதள) உ�� ேச��� ந�7 கல�� ைவ�க)3. 

2. ெவNகாய3 ,�,� இர,ைடF3 ெபா�யாக ந+�கி ைவ�க)3.பOைச 
மிளகாைய ந1ள வா�கி0 கீறி ைவ�க)3. 

3. 7ைட மிளகாையF3 ெப.ய �,�களாக அறி�� ைவ�க)3. 
4. வாணலிய�0 எ,ெண! ஊ<றி ?டான�3 ெபா�யாக ந+�கிய �,� 

,ெவNகாய3,பOைச மிளகா! ஒ�ற� ப�� ஒ�றாக ேச��� ந�றாக 
வத�க)3. 

5. ெவNகாய3 ந�றாக வதNகிய)ட� தய�.0 ஊறைவ�த ேகாழிைய ேச��� 
ந�றாக கல�� Q� ேபா�� ேவக ைவ�க)3.ேகாழி ந�றாக ெவ�� அதி0 
இ��73 ந1� எ0லா3 2,�ய�3 7ைடமிளகாைய ேச��� அ��� 
ேசாயாசா�, ேதைவயான அள) உ�ைபF3 ேச��� சிறி� ேநர3 
வத�கேவ,�3. 

6. -தலிேலேய ேகாழிைய தய�.0 ஊறைவ�73 ேபா� சிறி� உ�� 
ேச��தி��பதா0 கைடசிய�0 பா��� ேச��க)3. 

7. கைடசியாக மிள7 :� ேச��� ந�றாக கல�� அ��ைப அைண�� 
வ�ட)3.மிள7 :� ேச��த ப�ற7 அதிக ேநர3 அ��ப�0 ைவ�� சைம�க 
Eடா�.  

8. 2ைவயான இ�த ேகாழி�கறி மிள7 வ+வைல ெவNகாய சா3பா� , ரச3 
சாத��ட� ைச��ஷஷாக ைவ�� சா�ப�டமிக)3 அ�ைமயாக இ��73. 
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Capsicum Groundnut Curry - �ைட மிளகா( ேவ9கடைல ெபா1 கறி 

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• 7ைட மிளகா! - 1/2 கிேலா 

• ேவ�கடைல - 1/4 க� 

• கா!�த மிளகா! - 5 

• மGச� :� - 1/4 "��� 

• �,� ப0 - 5 

• க�7 - 1/2 "��� 

• எ,ெண! - 2 "��� 

• உ�� ேதைவயான அள) 
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ெச(7ைற: 
1. -தலி0 ேவ�கடைல ,கா!�த மிளகா! இர,ைடF3 ெவ+3 வாணலிய�0 

தன> தன>யாக வ+�ெத��� ெகா�ள)3. ந�றாக ஆறிய�3 
ேவ�கடைலய�0 ேதா0 ந1�கி வ��� மி�ஸிய�0 ேபா�� கரகர�பாக ெபா��� 
ைவ�� ெகா�ள)3. 

2. 7ைட மிளகாைய க4வ� ெப.ய �,�களாக ந+�கி 
ைவ���ெகா�ள)3.�,ைடF3 ந2�கி ைவ���ெகா�ள)3. 

3. வாணலிைய அ��ப�0 ைவ�� எ,ெண! வ��� கா!�த�3 க�ைக ேபா�� 
ெபா.ய வ��� ந2�கி ைவ�த �,ைட ேபா�� வத�கி ந+�கி ைவ�த 
7ைட மிளகா!, மGச� :� ,உ�� ேச��� ேமC3 2 நிமிட3 வத�கி 
ெகாGசமாக த,ண 1� ெதள>�� Q� ேபா�� 5 நிமிட3 ேவக வ�ட)3. 

4. 5 நிமிட3 கழி�� Q�ைய திற�� ெபா��� ைவ���ள ேவ�கடைல ெபா� 
2 ��� (ேதைவயான அள)) :வ� ந�றாக கல�� எ,ெண! ப�.�� 
வ�த�3 அ��ைப அைண�� வ�ட)3. 

5. 2ைவயான 7ைடமிளகா! ேவ�கடைல ெபா� கறி 2ைவ�க தயா�.இ�த 
கறிைய ச�பா�தி,கார�7ழ3�,ரச3 ம<+3 அைண�� வைகயான சாத��ட� 
ேச��� சா�ப�ட மிக)3 2ைவயாக இ��73. 

 

�றி��: 
• ேவ�கடைல ெபா� ேச��பதா0 தாள>�பத<7 அதிக எ,ெண! 

ேதைவ�படா�.இ�த ேவ�கடைல ெபா�ைய அதிகமாக ெச!� கா<+ �கா� 
ட�பாவ�0 ேபா�� Q� �.ஜி0 ைவ�� ெகா,டா0 ைசவ கறிவைகக� 
சைம�� இற�7வத<7 -� 2 ��� :வ� கல�� இற�கினா0 மிக)3 
2ைவயாக இ��73. 

• ேவ�கடைல ெபா� ெபா��73 ேபா� கா!�த மிளகா! அவரவ� கார 
2ைவ�ேக<ப E��ேயா 7ைற�ேதா ேச����ெகா�ள)3. 
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Kaju Katli - காஜு க8லி 

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• -�தி. ப��� - 1 க� (ெபா��த�) 
• ச��கைர - 1/2 க� 

• த,ண 1� - 3 ேடப�� ��� 

• ஏல�கா! ெபா� - 1/4 "��� 

• ெந! - 2 ேடப�� ��� 

 

ெச(7ைற: 
1. -தலி0 -�தி.ப��ைப மி�ஸிய�0 ேபா�� ைநசாக ெபா��� 

ைவ���ெகா�ள)3. 
2. ஒ� நா���� கடாய�0 1/2 க� ச��கைர ேபா�� 3 ேடப�� ��� ந1� 

ேச��� அ��ப�0 ைவ�� ஒ� க3ப� பா7 பத3 வ�3 வைர ெகாதி�கவ��� 
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அதி0 -�ேப ெபா��� ைவ���ள -�தி. ப��� ெபா�,2 ��� 
ெந!,ஏல�கா! ெபா� ேச��� ந�றாக கிளறி ெகா,ேட இ��க)3. 

3. கலைவ ந�றாக ெவ�� கடாய�0 ஒ�டாம0 2�,� வ�3 ேபா� அ��ைப 
அைண�� அைத ச�பா�தி மைனய�0 ேபா�� நிதானமாக (அ4�தாம0) 
உ��� ஆறிய�3 வ���பமான வ�வ�0 வ�0ைலக� ேபாட)3. 

4. ெச!வத<7 மிக)3 2லபமான மிக மிக �சியான காஜு க�லி 2ைவ�பத<7 
தயா�. 
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Egg Kurma - 7
ைட ��மா 

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• -�ைட - 4 

• ெவNகாய3 - 1 

• த�காள> - 1 

• மGச� :� - 1/4 "��� 

• மிளகா! :� - 3/4 "��� 

• தன>யா :� - 1/2 "��� 

• கர3 மசாலா - 1/4 "��� 

• உ�� ேதைவயான அள). 
• ந+�கிய ெகா�தம0லி தைழ சிறிதள) . 
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அைர�க 

• ேதNகா! ��வ0 - 3 ேடப�� ��� 

• ேசா3� - 1/4 "��� 

• பOைச மிளகா! - 2 

• கசகசா - 1/2 "��� 

• �,� - 2 ப0 

• இGசி - சிறிய �,� 

 

தாள-�க 

• எ,ெண! - 3 ேடப�� ��� 

• க�7 - 1/2 "��� 

• ேசா3� - 1/4 "��� 

• பOைச மிளகா! கீறிய� - 1 

• இGசி �,� வ�4� - 1/4 "��� 

• க�ேவ�ப�0ைல - சிறிதள). 
 

ெச(7ைற: 
1. -தலி0 -�ைடைய ேவக ைவ�� உ.�� எ��� ைவ���ெகா�ள)3. 
2. ெவNகாய3 த�காள> இவ<ைற ெபா�யாக ந+�கி ைவ���ெகா�ள)3. 
3. அைர�க ெகா����ள ெபா��கைள மி�ஸிய�0 ேபா�� ைநசாக அைர�� 

எ��� ெகா�ள)3. 
4. வாணலிய�0 3 ேடப�� ��� எ,ெண! வ��� கா!�த�3 க�7,ேசா3� 

ேபா�� க�7 ெபா.�த�3 க�ேவ�ப�0ைல ,ந+�கி ைவ���ள 
ெவNகாய�ைத ேபா�� ந�றாக வதNகிய�3 த�காள>ையF3 ேச��� 
7ைழய வத�கி மGச� :�,மிளகா! :�, கர3 மசாலா :�,உ�� ேச��� 
மிதமான த1ய�0 எ,ெண! ப�.�� வ�3 வைர வத�கி ஒ� க� த,ண1� 
ேச��� Q� ேபா�� 5 நிமிட3 ெகாதி�க வ�ட)3. 

5. ப�� Q�ைய திற�� அைர�� ைவ���ள ேதNகா! வ�4� , த,ண1� 
ேச��� 5 நிமிட3 ெகாதி�க வ��� ேவக ைவ�த -�ைடகைள க�தியா0 
கீறிவ��� அைதF3 7�மாவ�0 ேச��� சிறி� ேநர3 ெகாதி�கவ��� 
ந+�கிய ெகா�தம0லி தைழையF3 ேச��� அ��ைப அைண�� வ�ட)3. 

6. இ�ெபா4� 2ைவயான -�ைட 7�மா தயா�.இ�த 7�மாைவ சாத3 , 

ச�பா�திFட� ேச��� சா�ப�ட மிக)3 2ைவயாக இ��73. 
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Tomato Rasam - �ைவயான த�காள- ரச� 

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• ந�7 ப4�த த�காள> பழ3 - 1 

• பOைச மிளகா! - 1 

• �,� ப0 - 5 

• ெவ0ல3 - 1/4 "��� 

• மGச� :� - 1/4 "���  

• மிளகா! :� - 1/4 "��� 

• �ள> ேப�� - 1 ேடப�� ���  

• ரச�ெபா� - 1/4 "���  

• உ�� �சி�ேக<ப. 
• ந+�கிய ெகா�தம0லி தைழ சிறிதள)  
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தாள-�க  

• ெந! - 1"���  

• க�7 - 1/4 "���  

• சீரக3 - 1/4 "���  

• ெப�Nகாய3 - 1/4 "��� 

• க�ேவ�ப�0ைல - சிறிதள)  

 

ெச(7ைற:  

1. -தலி0 த�காள> பழ�ைத ெபா�யாக ந+�கி , �,ைட ந2�கி ைவ�� 
ெகா�ள)3. 

2. வாணலிய�0 ெந! ஊ<றி கா!�த�3 தாள>�க ெகா����ள ெபா��கைள 
ஒ�ற� ப�� ஒ�றாக ேபா�� க�ைக ெவ��க வ�ட)3. 

3. ப�� ந2�கிய �,ைட ேச��� சிறி� வத�கி த�காள> பழ3,மGச� :�, 

மிளகா! :�,ேதைவயான அள) உ�� ேச��� ந�றாக 7ைழய வத�கி ஒ� 
க� ந1� ேச��� பOைச வாசைன ேபா73 வைர ந�றாக ெகாதி�க வ�ட)3. 

4. இ�த கலைவ ெகாதி�� ெகா,���73 ேபாேத அதி0 ந1ளவா�கி0 ந+�கிய 
பOைச மிளகா! ,ெவ0ல3.�ள> ேப��,ரச�ெபா� ேச��� ேமC3 
ேதைவயான அள) ந1� ேச��� ரச3 ெபாNகி வ�3 ேபா� அ��ைப 
அைண�� ேவ+ பா�திர�தி<7 மா<றி ெகா�தம0லி தைழ :வ� Q� 
ைவ�க)3. 

5. ரச�ைத அதிக3 ெகாதி�க வ�ட Eடா�. இ�ெபா4� எள>தி0 தயா.�க E�ய 
வ��யாசமான 2ைவFட� த�காள> ரச3 தயா�. 

6. இ�த ரச�ைத ?டான சாத�தி0 கல�� வ+வ0, ெபா.யCட� ேச��� 
சா�ப�ட மிக)3 2ைவயாக இ��73. 
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ரைவ ெகாB�க
ைட 

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• ப3பா! ரைவ - 1 க� 

• த,ண 1� - - 1க� 

• ெவ0ல3 - - 3/4 க� 

• ேதNகா! ��வ0 - - 1/4 க� 

• ஏல�கா! ெபா� - - 1/4 "��� 

• ெந! - - 1 "��� 

 

ெச(7ைற: 
1. -தலி0 ரைவைய வாணலிய�0 1 "��� ெந! வ��� மிதமான த1ய�0 

நிற3 மாறாம0 ந�றாக வ+�� எ��� ைவ�க)3. 
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2. ப�� அேத வாணலிய�0 1க� த,ண1� ஊ<றி ஒ� சி��ைக உ�� ேச��� 
ந�றாக ெகாதி�க வ���அதி0 ரைவைய ேச��� ந�றாக கல�� அ��ைப 
அைண�� வ��� Q� ேபா�� 5 நிமிட3 ைவ�க)3. 

3. ப�ற7 Q�ைய திற�� அதி0 ெவ0ல3, ேதNகா!��வ0,ஏல�கா! ெபா� 
ேச��� ைககளா0 ந�றாக கல�� ெகா4�க�ைடகளாக ப���� இ�லி 
பாைனய�0 ஆவ�ய�0 5 நிமிட3 ேவக ைவ�� எ��க)3. 

4. இ�ெபா4� ெச!வத<7 ஈஸியான வ��யாசமான 2ைவFட� E�ய ரைவ 
ெகா4�க�ைட 2ைவ�க தயா�. 

5. இதி0 வ���பப�டா0 1 ேடப�� ��� பாசி ப��ைப ஊறைவ�� வ�க�� 
அைதF3 கல�� ெச!யலா3. 

 

�றி��: ெவ0ல3 உNக� 2ைவ�7 த7�தப� E��ேயா (அ ) 7ைற�ேதா 
ேச����ெகா�ளலா3 
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Carrot, Capsicum Chutney - ேகர
 ேக�சிக� ச
ன- 

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• சி+ �,�களாக ந+�கிய ேகர� - 1/2 க� 

• சிறிய சிக�� 7ைட மிளகா! - 1 

• ெவNகாய3 - 1 

• �,� ப<க� - 4 

• கா!�த மிளகா! - கார�தி<ேக<ப 

• �ள> - சிறிய ெந0லி�கா! அள) 

• கடைல ப��� - 1 ேடப�� ��� 

• உ�� ேதைவயான அள). 
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தாள-�க 

• எ,ெண! - 3 ேடப�� ��� 

• க�7 - 1/2 "��� 

• உ��த3 ப��� - 1/2 "��� 

• கறிேவ�ப�0ைல - சிறிதள) 

 

ெச(7ைற: 
1. -தலி0 7ைட மிளகா! , ெவNகாய3 இர,ைடF3 ந+�கி ைவ�� 

ெகா�ள)3 . 
2. அ��ப�0 வாணலிைய ைவ�� 2 ேடப�� ��� எ,ெண! ஊ<றி 

கா!�த�3 கடைல ப��ைப ேபா�� சிவ�க வ+�� எ��க)3. அேத 
வாணலிய�0 அறி�� ைவ�த ேகர�, கா!கறிக�, �,� ,கா!�த மிளகா! , 

�ள> இவ<ைற ேபா�� ந�றாக வத�கி எ��� ஆற ைவ�� அத8ட� 
வ+�த கடைல ப��� , உ�� ேச��� மி�ஸிய�0 ேபா�� ச�ன> பத�தி0 
அைர�� எ��க)3. 

3. மJ,�3 அ��ப�0 வாணலிைய ைவ�� தாள>�க ெகா����ள ெபா��கைள 
ஒKெவா�றாக ேச��� க�7 ெவ���, உ��த3 ப��� சிவ�த�3 
ச�ன>ய�0 கல�� இ�லி , ேதாைசFட� ெதா�� சா�ப�ட மிக)3 2ைவயாக 
இ��73 
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Gova Jamun - ேகாவா ஜாR3 

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• இன>�ப�0லாத ேகாவா - 100 கிரா3�  

• ச��கைர - 1 க� 

• த,ண 1� - 2 க��  

• ைமதா - 1 ேடப�� ���  

• கா���ேளா� - 1 "���  

• ஏல�கா! ெபா� - 1/4 "���  

• ேரா� வா�ட� - 1 "��� 

• எ,ெண! ெபா.�பத<7. 
 

 

 

 



 

www.penmai.com  133 

 

SMAHI’s @ Maheswari’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

ெச(7ைற: 
1. கடாய�0 1 க� ச��கைரைய� ேபா�� அத8ட� 2 க� த,ண1 � ேச��� 1 

க3ப� பா7 பத3 வ�3 வைர கா!Oசி ஏல�கா! ெபா� , ேரா� வா�ட� 
ேச��� அ��ைப அைண�� வ�ட)3. 

2. ஒ� பா�திர�தி0 ேகாவா , ைமதா மா), கா���ேளா� ேச��� 
ேதைவயானா0 சிறி� பா0 வ��� ப�ைச�� சி+ சி+ உ�,ைடகளாக 
உ��� ெகா,� கா!�த எ,ைணய�0 ேபா�� மிக மிதமான த1ய�0 
ெபா.�� எ��� ச��கைர பாகி0 ேபா�� ஊறைவ�� ப.மாற)3. 

3. ?டான ஜாQ8ட� ஐ�கி\3 ேச��� சா�ப�ட மிக)3 2ைவயாக இ��73. 
 

�றி��: மா) ப�ைசF3 ேபா�3, உ�,ைடக� ப���73 ேபா�3 அ4�தி 
ெச!யEடா�. 
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ரைவ �
� 

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• ரைவ - 1 க�  

• ச��கைர - 1/2 க�  

• ேதNகா! ��வ0 - 1/4 க�  

• ஏல�கா! ெபா� - 1/4 "���  

• -�தி. ப��� - சிறிதள). 
• ெந! - 2 "���  

• உ�� - ஒ� ப��O 
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ெச(7ைற:  

1. -தலி0 வாணலிய�0 ஒ� "��� ெந! வ��� ெபா�யாக ந+�கிய 
-�தி. ப��ைப வ+�� எ��� ெகா,� ரைவையF3 மிதமான ?��0 
நிற3 மாறாம0 வ+�� எ��� ெகா�ள)3. 

2. அேத வாணலிய�0 1/2 ��� ெந! வ��� 1 1/2 க� த,ண1� ஊ<றி உ�� 
ேச��� ந�றாக ெகாதி�கவ��� வ+�� ைவ�த ரைவைய ேச��� கல�� 
Q� ேபா�� அ��ைப மிதமான த1ய�0 ைவ�� ேவக வ�ட)3. 

3. ரைவ ந�றாக ெவ�த�3 அ��ைப அைண�� வ��� ஏல�கா! ெபா� , மJதி 
உ�ள 1/2 ��� ெந! ஊ<றி ந�றாக கல�� ஆறவ��� ச��கைர, -�தி. 
ப��� , ேதNகா! ��வ0 ேச��� ந�றாக கல�� ப.மாற)3. 

4. 2ைவயான ரைவ ��� மாைல ேநர சி<+,�யாக சா�ப�ட 2ைவயாக 
இ��73. 
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Potato Garlic Fry - உ�ைளகிழ,� %�� வ0வ� 

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• உ�ைளகிழN7 - 1/2 கிேலா  

• �,� ப0 - 5  

• ேசா3� - 1/4"���  

• மGச� :� - 1/4 "���  

• மிளகா! :� - 1 "���  

• தன>யா :� - 1/2 "��� 

• கர3 மசாலா :� - 1/2 "��� 

• உ�� ேதைவேக<ப .  

தாள-�க  

• எ,ெண! - 5 ேடப�� ���  

• க�7 - 1/4 "���  
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• உ��த3ப��� - 1/2 "���  

• க�ேவ�ப�0ைல - சிறிதள)  

 

ெச(7ைற:  

1. -தலி0 �,� ப0, ேசா3� இர,ைடF3 ேச��� ந�றாக ந2�கி ைவ�� 
ெகா�ள)3.  

2. உ�ைளகிழNைக ந�றாக க4வ� சிறிய �,�களாக ந+�கி ைவ�க)3. 
3. அ��ப�0 வாணலிைய ைவ�� 4 ��� எ,ெண! ஊ<றி ?டான�3 

க�ைக ேபா�� ெபா.�த�3 உ��த3ப��� ேபா�� ெபா�ன>றமான�3 
க�ேவ�ப�0ைல, ந2�கி ைவ���ள ேசா3� ,�,� ேச��� வாசைன வ�3 
வைர வத�கி சிறிய �,�களாக ந+�கி ைவ�த உ�ைளகிழNைகF3 
ேபா�� ந�றாக வத�க)3. 

4. ப�ற7 மGச�:�, மிளகா!:�, தன>யா:�, உ�� ேச��� சிறி� த,ண1� 
ெதள>�� ந�றாக கல�� Q�ேபா�� அ��ைப மிதமான த1ய�0 ைவ�� 
ேவக வ�ட)3. ந� ந�வ�0 கல�� வ�ட)3. 

5. உ�ைளகிழN7 ந�றாக ெவ�த�3 கைடசிய�0 கர3மசாலா :�, மJதி 
இ��73 ஒ� ��� எ,ைணைய 2<றிC3 வ��� ந�றாக கல�� 
ெபா�ன>றமா73வைர வ+�� எ��க)3. 

6. இ�ெபா4� 2ைவயான உ�ைளகிழN7 �,� வ+வ0 தயா� . 
7. இ�த வ+வ0 எ0லாவைகயான கல�த சாத3, சா3பா� சாத3 ,தய�� 

சாத��ட� ேச��� சா�ப�ட மிக)3 2ைவயாக இ��73. 
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த�காள- சா�பா9 

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• �வர3 ப��� - 1/4 க�  

• ப4�த த�காள> பழ3 - 2  

• �ள> - ெந0லி�கா! அள)  

• மGச� :� - 1/4 "���  

• �,� - 5 ப0  

• மிள7 :� - 1/2 "���  

• உ�� - ேதைவயான அள). 
• தாள>�க  

• எ,ெண! - 3 ேடப�� ���  

• க�7 - 1/2 "���  

• சீரக3 - 1 "��� 
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• கா!�த மிளகா! - 3  

• ெப�Nகாய ெபா� - 1/4 "���  

• கறிேவ�ப�0ைல - சிறிதள)  

• ெகா�தம0லி தைழ - சிறிதள)  

 

ெச(7ைற:  

1. -தலி0 7�க.0 ந�றாக க4வ�ய �வர3ப��ைப ேபா�� சிறி� 
எ,ெண! ,மGச� :� , ஒ� ப0 �,� ,ெப.ய �,�களாக ந+�கிய 
த�காள> பழ3 , சிறி� ெப�Nகாய :� , த,ண1� ஊ<றி ந�7 7ைழய ேவக 
ைவ�� எ��க)3. 

2. ேவகைவ�த ப��ைப ந�7 கைட�� வ�க�� ைவ�� ெகா�ள)3. 
3. நா�7 ப0 �,� ம<+3 மிள7 :� ேச��� ந�றாக ந2�கி ைவ�� 

ெகா�ள)3  

4. வாணலிய�0 எ,ெண! வ��� ?டான�3 க�ைக ேச��� ந�7 ெபா.ய 
வ��� தாள>�க ெகா��த ெபா��கைள ஒKெவா�றாக ேச��� கைடசிய�0 
ந2�கி ைவ���ள �,�, மிள7 :� கலைவையF3 ேச��� ந�7 வத�கி 
வ�க�� ைவ���ள ப��� த,ண1�, �ள>�கைரOச0 சிறிதள) ேச��� 
ேதைவயான அள) உ��3 ேச��� ந�7 ெகாதி�க வ��� ெபா�யாக 
ந+�கிய ெகா�தம0லி தைழ :வ� அ��ைப அைண�� Q� ேபா�� 
Q�வ�ட)3. 

5. த�காள> பழ3 ேச��தி��பதா0 �ள> கைரசைல பா��� ேச��க)3 . 
6. இ�ெபா4� 2ைவயான கமகம�73 த�காள> சா3பா� ப.மாற தயா�. 
7. இ�த சா3பா� சாத��ட� எ0லா வைகயான வ+வC3 , ெபா.யC3 

ேச��� சா�ப�ட மிக)3 2ைவயாக இ��73.அ�பள3 ,வடக3 ைவ�� 
சா�ப��டாC3 2ைவயாக இ��73.  
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Vegetable Pickle - கா(கறி ஊ0கா( 

கா!கறிகைள ைவ�� ெபாறியC3, அவ�யC3 தா� ெச!ேவா3. இதி0 �� 
-ைறயாக கா!கறிைய ைவ�� ஊ+கா! தாள>�73 ெச!-ைறைய� பா��கலா3. 
 

ேதைவயானைவ: 
• ேகர�, பL��, மாNகா! இGசி, 7ைட மிளகா! ஆகியவ<ைற ஒேர அளவ�0 

ந+�கி எ���� ெகா�ள)3. 
• மிளகா! :� - 3 ��� 

• உ�� - ேதைவயான அள) 

• மGச� :� - 1 ��� 

• ெப�Nகாய� :� - 3 சி��ைக 

• க�7 - ஒ� ��� 

• எ,ெண! - ஒ� க� 

• ெவ�தய� :� - 1 ��� 

• எCமிOச3 சா+ - 2 ��� 

 

ெச(S� 7ைற 

1. ந+�கிய கா!கறிக�ட� மிளகா! :�, மGச� :�, உ��, ெவ�தய� :� 
ேச��� 7C�கி ைவ�க)3. 

2. அதி0 எCமிOச3 பழOசா+, ெப�Nகாய� :� ேச��� கல�க)3. 
3. ப�ற7, அ��ப�0 எ,ெண! வ��� அதி0 க�7 ேபா�� தாள>�� எ,ெண! 

ஆறிய�3, அதி0 கா!கறி� கலைவைய� ேபா�� கிளறி எ��� ைவ�க)3. 
4. ஒ� வார3 வைர ைவ�� சா�ப�டலா3. 
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Gooseberry pickle - ெந�லி�கா( ஊ0கா( 

ெந0லி�கா!�7 நிைறய ம���வ 7ணNக� உ�ளன. அதைன சீச� கிைட�73 
ேபா� வாNகி ஊ+கா! ேபா�� ைவ��� ெகா,டா0 ெவ7 நா��7 ைவ�� 
சா�ப�டலா3. 
 

ேதைவயானைவ 

• -4 ெந0லி�கா! - 1 க� 

• உ�� - ேதைவயான அள) 

• ெவ�தய�:� - 1 ��� 

• மிளகா! :� - அைர க� 

• மGச� :� - அைர ��� 

• ந0ெல,ெண! - 1 க� 

• ெப�Nகாய�:� - 1 ��� 

• க�7 - 1 ��� 

 

ெச(7ைற: 
1. கடாய�0 எ,ெண! வ���, கா!�த�3 க�ைக� ேபா�� தாள>�க)3. 
2. க�7 ெபா.�த�3 ெந0லி�கா! ேபா�� வத�க)3, ெந0லி�கா! 

வதNகிய�3 மGச� :�, மிளகா! :�, ெப�Nகாய� :�, உ�� ேச��� 
வத�கி ஆறிய�3 ஜா�ய�0 எ��� ைவ��� ெகா�ள)3. 

3. 5 நா�க� கழி�� பய�ப��தினா0 2ைவயாக இ��73.  
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Oats , Vegetable Soup - ஓ
2,ெவஜிடப'$ ;� 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• ஓ�� – 2 ேமைச�கர,� 

• ேவகைவ�த ப��� த,ண 1� – 2 ட3ள� 

• கார�,பL��,ேகா�,காள>ப�ளவ�,ப.ப�டாண� - தலா 25 கிரா3 

• ெப.ய ெவNகாய3 – 1 

• த�காள> - 1 

• பOைச மிளகா! - 1 

• இGசி – சிறி� 

• ��வ�ய சீ� – 1ேமைச�கர,� 

• மிள7 :� - 1ேத�கர,� 

 

ெச(7ைற: 
1. 7�க.0 ேவகைவ�த ப���� த,ண1�ட� ஓ��,இGசி,ந+�கிய 

கா!கறிக� அைன�ைதF3 ேபா�� ேவகைவ�க ேவ,�3. 
2. ப��� அைத blender அ0ல� ம�தினா0 கைட��,ேதைவயான த,ண1� 

ேச��� வ�க�� ெகாதி�க வ�ட)3. 
3. ஒ� ெகாதி வ�த)ட� ��வ�ய சீ� ,ம<+3 மிள7 :� :வ� இற�கி 

ப.மாற)3.  
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Tomato Pickle - த�காள- ஊ0கா( 

த�காள> மலிவாக கிைட�73 ேபா� அதைன வாNகி ஊ+கா! ேபா�� ைவ��� 
ெகா�ளலா3. எள>தாக வ 1ணா73 இ�ேபா�ற கா!கறி வைககள>0 ஊ+கா! 
ேபா�� ந1,ட நா�க��7� பய�ப��தி� ெகா�ளலா3. 
 

ேதைவயானைவ: 
• த�காள> - கா0 கிேலா 

• மிளகா! :� - 3 ��� 

• ெவ�தய3 - ஒ� ��� 

• க�7 - 3 ��� 

• மGச� :� - அைர ��� 

• க0 உ�� - ேதைவயான அள) 

• ெப�Nகாய� :� - 3 சி��ைக 

• ந0ெல,ெண! - ஒ� க� 

 

ெச(7ைற: 
1. த�காள>ைய க4வ� ஈரமி0லாம0 �ைட�� ந+�கி� ெகா�ள)3. 
2. அதி0 ேதைவயான அள) உ�� ேச��� ந�றாக 7C�கி ஒ� நா� 

-4வ�3 Q� ைவ�க)3. 
3. அ��த நா� அதைன ெவய�லி0 ைவ�க)3. பா�திர�தி0 இ��73 

த,ண 1ைரF3 ெவய�லி0 ைவ�க)3. 
4. தின-3 இKவா+ ெச!� த,ண1� ந�7 த�காள>ய�0 ஊ+3 வைர 

உல��தி எ��க)3. 
5. 1 வார3 கழி�� ஒ� கடாய�0 எ,ெண! ஊ<றி சிறி� க�7, ெவ�தய3 என 

ஒKெவா�ைறF3 தன>�தன>யாக வ+�� ெபா�யா�கி� ெகா�ள)3. 
6. ஊறிய த�காள>ய�0, உ��, மிளகா! :�, மGச� :�, அைர�த ெபா� 

ஆகியவ<ைற ந�7 கிளறி ைவ�க)3, 

7. ப�ற7 கடாய�0 ந0ெல,ெண! ஊ<றி க�7 ேபா�� தாள>�� ெப�Nகாய3 
ேச��க)3, அதி0 மசாலா ேச��� ைவ���ள த�காள>ைய� ேபா�� 
கிளற)3. மிளகா! :� வாசைன ேபா73 வைர கிளறி இற�க)3. 

8. கா<+� �காத பா�திர�தி0 ேசமி�� ைவ�தா0 ஒ� மாத3 வைர ெக��� 
ேபாகாம0 பய�ப��தலா3.  
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Mango Juice - மா,கா( ஜூ2  

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• ேதா0 ந1�க�ப�ட பOைச மாNகா! - 1க� 

• ச��கைர அ0ல� ெவ0ல3 - 1/2 க� 

• ஏல�கா! :� - 1/2 ேத�கர,� 

• உ�� - 1 ேத�கர,� 

• த,ண 1� - 8 க� 

 

ெச(7ைற:  

1. பOைச மாNகா! -4வைதF3 ஒ� க� த,ண1� அ0ல� 1/2 த,ண1.0 
ேவகைவ�க)3.மாNகா! ெவ�த�3 த,ண1ைர வ�க�ட)3. மாNகாய�� 
?ைட 7ைறய வ�ட)3. ப��ன� மி�ஸிய�0 ேபா�� அ��� ஒ� 
பா�திர�தி0 ஊ<றி மாNகா! சா+ட� ேபா�மான அள) த,ண1� ம<+3 
ச�கைர ,ெகாGசமாக உ�� ேச��� வாசைன�7 ஏல�கா! ெபா�ைய 
:வ�னா0 மாNகா! ஜ1� ெர�. மாNகாைய அ�ப�ேய சா�ப��டா0 தா� 
?� அதனா0 ஜ1� ெச!� சா�ப�டலா3. 
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Dry Fruit Milkshake - 
ைர ஃ��
 மி�ேU�  

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• ேப\Oச3 பழ3 - 5,  

• அ�தி�பழ3 - 2,  

• உல��த திரா�ைச - 20,  

• பாதா3 - 5,  

• வாைழ�பழ3 - 1,  

• கா!Oசி ஆற ைவ�த பா0 - 250 மி.லி.,  
• ேத� - 1 ேடப�����. 

 

ெச(7ைற: 
1. ேப\Oைச -த0 பாதா3 வைர எ0லாவ<ைறF3 1 மண� ேநர3 ஊற 

ைவ��, மி�சிய�0 ெவ,ெண! மாதி. அைர�க)3. ப�ற7 அ��ட� 
வாைழ�பழ3, பா0 ேச��� ந�7 அ���, ேத� கல�� ப.மாற)3.காைல 
உணைவ� தவ���கிற 7ழ�ைதக��7 இ� மிகO ச.யான மா<+. இ�3�O 
ச��, கா0சிய3, கா�ேபாைஹ�ேர�, ெகா4�� என எ0லா ச��க�3 
நிர3ப�ய -4ைமயான உண).வாைழ�7 பதி0 ஆ�ப��, ேத8�7 பதி0 
2க�ஃ�\, ெகா4�� ந1�கிய பா0 ேச���, இைதேய டய� ெச!கிறவ�க�3 
7��கலா3. 
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Gooseberry Sarbath for Summer - ேகாைட� கால ெந�லி ச9ப8  

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• ெந0லி�கா! - 1 கிேலா 

• ச��கைர - 1  கிேலா 

 

ெச(7ைற:  

1. ெந0லி�கா!கைள த,ண1.0 க4வ�, 2�தமான �ண�யா0 ஈர�ைத 
�ைட�� எ��க)3. ஒKெவா� காையF3 ந+�கி, ெகா�ைடகைள 
எ���வ��� �,��,டாக அ.�� ெகா�ள)3. 

2. ஒ� க,ணா� ஜா� அ0ல� பLNகா� ஜா�ய�0 ெகாGச3 ச��கைர 
ேபாட)3. அத<7 ேமலாக ெந0லி�கா! �,�கைள� பர�ப)3. 

3. அத� ேம0 ச��கைர ம+ப�F3 ெந0லி�கா! �,�க� எ�+ மா<றி 
மா<றி அ��கிய ப�ற7 ஜா�ய�� வாைய Q� ெவய�0படாம0 நிழலி0 ஒ� 
மாத3 வைர�73 ைவ�க)3. 

4. அத<7 ப�ற7 ெந0லிOசாைற வ�க�� ஒ� 2�தமான, ஈரமி0லாத க,ணா� 
பா��லி0 ஊ<றி ைவ��� ெகா�ள)3. 

5. ேதைவ�ப�3 ேபா� பாதி த,ண1�, பாதி ெந0லி ஜூ� ேச���� ப�கலா3. 
மி7�த ச���ள 7ள>�Oசியான பான3 இ�. 
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Healthy Moothiraa Urundai - ச8தான Rதிரா உ��ைட 

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• ெகா�� - 1 க�,  

• க��ப�� - 200 கிரா3,  

• ேதNகா! - கா0Q�,  

• உ�� - சிறிதள),  

• ெந! - சிறிதள). 
 

ெச(7ைற: 
1. ெகா�ைள 1 மண� ேநர3 ஊறைவ�� ெக��யான பத�தி0 அைர��� 

ெகா��Nக�. ேதNகாைய சி+சி+ �,�களாக ெவ���ெகா��Nக�. 
க��ப��ைய ந�7 :ளா�7Nக�. அைர�� ைவ���ள மாவ�0 ேலசாக 
உ��� ேபா��, க��ப��, ேதNகா! ேச���� ப�ைச�� ெகா��Nக�. 
ைகய�0 ெந!ைய� தடவ��ெகா,� சி+சி+ உ�,ைடயாக ப���� 
இ�லி�த��0 ைவ�� ேவகைவFNக�. 2ைவயான, ச�தான, மண3 மி7�த 
Qதிரா உ�,ைட ெர�!  
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Healthy Kambu Laddu - ச8தான க�� ல
� 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• க3� மா) - 1 க�,  

• பOைச� பய�+ மா) - கா0 க�,  

• ெபா�யாக ந+�கிய ேப\Oச3பழ3 - 6,  

• ெபா��த -�தி. - 1 ேடப�����,  

• ெபா��த க��ப�� - அைர க�,  

• வ+��, ெபா��த எ� - 1 "���,  

• ெந! - 1 "���,  

• பா0 - ேதைவயான அள),  

• உ�� - 1 சி��ைக. 
 

ெச(7ைற:  

1. ெவ+3 கடாய�0 க3� மாைவF3, பOைச� பய�+ மாைவF3 வாச3 வ�3 
வைர தன>�தன>யாக வ+�� ைவ�க)3, இ�த மாைவ மி�ஸிய�0 ேபா�� 
அ��ட� ெபா��த க��ப��ைய ேச��� ஒ� 2<+ 2<றி எ��க)3. 
ெந!ைய ?டா�கி -�தி., ேப\Oச3பழ�ைத வ+�� மாவ�0 ெகா�ட)3. 
அ��ட� ெபா��த எ�, உ��, ேச��� ப�சறி ைவ�க)3. ைக ெபா+�73 
?��0 பாைல ?டா�கி மாவ�0 ெகாGசமாக ெதள>�� உ�,ைட 
ப���க)3. ஒ� வார3 ைவ�� சா�ப�டலா3. பா0 ேச��காம0 இ�83 
ெகாGச3 ெந!வ��� உ�,ைட ப���தா0 15 நா�க� வைரய�C3 ெகடா�.  
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Ragi Steamed Somas - ராகி 2D�� ேசாமா2 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• ராகி மா) - 2 க�,  

• ெவ0ல3 அ0ல� க��ப�� - 1 க�,  

• ேதNகா! ��வ0 - 1 Q�,  

• ஏல�கா! :� - சிறி�,  

• ெபா�யாக ந+�கிய ேப\Oச3 பழ3 - அைர க�,  

• உ�� - 1 சி��ைக,  

• ெந! அ0ல� ந0ெல,ெண! - சிறி� 

 

ெச(7ைற:  

1. ராகி மாைவ இள3 ?டாக வ+��� ெகா�ள)3. ெவ0ல3 அ0ல� 
க��ப��ய�0 ஒ� க� த,ண1� வ���� ெகாதி�க ைவ��, வ�க��, ெந!, 

உ�� ேச���, ராகி மாவ�0 கல�� ைவ�க)3. ேதNகா! ��வCட� 
ேப\Oச3பழ3, ஏல�கா! :� கல�� ைவ�க)3. ப�ைச�� ைவ���ள ராகி 
மாைவ சி�னO சி�ன �.யாக இ��, உ�ேள �ரண�ைத �டஃ� ெச!�, 

ம���, ேசாமா� க�ட.0 ெவ��, இ�லி பா�திர�தி0 �ண� ேபா��, ேவக 
ைவ�க)3. �"3� ேசாமா� ெர�! 

2. இன>�� ப���காத ப��ைளக��7 ேதNகா! ��வCட�, ெபா�யாக ந+�கிய 
பOைச மிளகா!, ெகா�தம0லி, ெபா��த ேவ��கடைல ேச���3 இேத 
-ைறய�0 ெச!� தரலா3.  
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கார ச
ன- (அ) மிளகா( ச
ன- 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• கா!�த மிளகா! - 10 

• �,� - 15 ப0  

• உ�� - ேதைவேக<ப 

• �ள> - ஒ� 7,�மண� அள)  

• தாள>�பத<7 - எ,ெண!, க�7 

 

ெச(7ைற:  

1. -தலி0 ெவ+3 வாணலிைய அ��ப�0 ைவ�� ந�றாக ?� ப��த 
ேவ,�3. ப�ற7 அ��ைப அைண��வ��� அதி0 கா!�த மிளகாைய 
ேபா�� அ�த ?��ேலேய வ+�� எ��கேவ,�3.-தலி0 மிளகா! 
ஆறிய�3 சிறிய மி��ய� ஜா.0 அைத ேபா�� இர,� 2<+ 2<றிவ��� 
அதி0 �,� , �ள> , உ�� ேச��� சிறி� த,ண1�3 ேச��� 
ைநசாகஅைற�கேவ,�3. மJ,�3 வாணலிைய அ��ப�0 ைவ�� 
நா�ைக�� கர,� எ,ெண! வ��� க�7 தாள>�� அைர�த வ�4ைத 
அதி0 ேபா�� எ,ெண! ப�.�� வ�3 வைர ெகாதி�க வ�டேவ,�3. 
ஆறிய�3 இ�லி ேதாைச�7 ந0ெல,ைணFட� ேச��� சா�ப�ட ?�பரா 
இ��73.  
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ெவ4 �ைர
 ைர2 

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• உதி.யாக வ��த சாத3 - 4 க�  

• ெபா�யாக ந+�கிய கா!கறிக� - 1 க� ( ெபா�யாக ந+�கிய� ) 
( பL�� , கார� , பOைச ப�டாண� -�ைடேகா� ) 

• ெவNகாய�தா� - 2 ேடப�� ��� ( ெபா�யாக ந+�கிய� ) 
• இGசி - 1ேடப�� ���  

• �,� - 1 ேடப�� ���  

• ெர� சி0லி சா� - 1 "��� 

• ெடாமாேடா சா� - 1 "���  

• ேசாயா சா� - 2 "��� 

• மிள7 :� - 1/2 "��� 

• உ�� - ேதைவயான அள)  

• எ,ெண! - 4 ேடப�� ���  

 

ெச(7ைற:  

1. -தலி0 அ��ைப ப<றைவ�� வாணலிய�0 எ,ெண! ஊ<றி கா!�த�3 
ெபா�யாக ந+�கி ைவ�த இGசி �,� இவ<ைற ேபா�� சிறி� ேநர3 
வத�கி ெபா�யாக ந+�கிய கா!கறிகைளF3 ேபா�� ேச��� ந�றாக 



 

www.penmai.com  152 

 

SMAHI’s @ Maheswari’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

வத�கி Q� ேபா�� மிதமான த1ய�0 சிறி� ேநர3 ேவக ைவ�க)3 . 
கா!கறிக� 3/4 பாக3 ெவ�த)ட� ெர� சி0லி சா� , ெடாமாேடா சா� , 

ேசாயா சா� ேச��� உதி.யாக வ��� ஆறைவ�த சாத3 ,உ�� மிள7 
:�,ெவNகாய�தா� ேச��� த1ைய சிறி� அதிக ப��தி ஒ� நிமிட3 
ந�றாக கல�� அ��ைப அைண�� வ�ட)3.  

2. இ�ெபா4� 2ைவயான ெவY �ைர� ைர� தயா� . 
3. இைத சி0லி வ�� கா�லி� சாஸுட� ேச��� சா�ப�ட 2ைவ E�3 .  

 

�றி��: ; - �ைர� ைர� ெச!வத<7 சாத3 உதி. உதி.யாக ந�றாக ஆறி இ��க 
ேவ,�3 . 
எ0லா வைக சா�கள>C3 உ�� ேச��தி��பதா0 கைடசிய�0 உ�� ேச��73 
ெபா4� பா��� ேபாட)3. 
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ெவஜிடப'$ ெலம3 ைர2 

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• உதி.யாக வ��த சாத3 - 2 க� 

• எCமிOைசபழ ரச3 - 4 ேடப�� ���  

• ெவNகாய3 - ஒ�+ (ெபா�யாக ந+�கிய� ) 
• ெபா�யாக ந+�கிய கா!கறிக� - 1/4 க�  

• ( பL��, கார�, பOைச ப�டாண� )  

• இGசி (ெபா�யாக ந+�கிய� ) - 1 இ�O பL� 

• பOைச மிளகா! - நா�7 

• மGச� :� - 1/4 "���  

• உ�� - ேதைவயான அள)  

தாள-�பதQ�  

• எ,ெண! - 4 ேடப�� ���  

• க�7 - 1/2 "���  

• சீரக3 - 1/2 "���  

• கடைல ப��� - 1 "���  
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• உ��த3 ப��� - 1 "���  

• ெப�Nகாய3 - 1/4 "���  

• கறிேவ�ப�0ைல - சிறிதள) 

• ெகா�தம0லி - சிறிதள)  

 

ெச(7ைற:  

1. -தலி0 ந+�கி ைவ�த கா!கறிகைள சிறி� உ�� ேபா�� -�கா0 
பத�தி<7 ேவக ைவ�� ந1ைர வ��� ைவ�� ெகா�ள)3 .பOைச 
மிளகாைய ந1ளவா�கி0 கீறி ெகா�ள)3.  

2. அ��ைப ப<றைவ�� வாணலிய�0 எ,ெண! ஊ<றி கா!�த�3 தாள>�க 
ெகா����ள ெபா��கைள ஒKெவா�றாக ேபா�� க�ைக ெவ��க வ�ட)3 
. க�7 ந�றாக ெவ��த�3 ந+�கிய இGசி,பOைச மிளகா!, 

ெவNகாய3,ேவகைவ�த கா!கறிக� ,மGச� :� இவ<ைற ஒ�ற� ப�� 
ஒ�றாக ேபா�� இர,� நிமிட3 வத�க)3. 

3. கைடசிய�0 எCமிOைச ரச�ைத ஊ<றி அ��ைப அைண�� வ��� அதி0 
வ��� ைவ�த சாத�ைத ேபா�� ேதைவயான அள) உ�ைபF3,ெபா�யாக 
அறி�த ெகா�தம0லிையF3 ேச��� ந�றாக கிளறி Q� ைவ�� ப�� 
நிமிட3 கழி�� ப.மாற)3. 

4. இ�ெபா4� வ��யாசமான 2ைவயான ெவஜிடப�� ெலம� ைர� தயா�. 
5. இத8ட� உ�ைளகிழN7 வ+வ0, ெகா�தம0லி,�தினா �ைவய0 ேச��� 

சா�ப�ட 2ைவ E�3. 
 

�றி��: கா!கறிக� ேவ73 ெபா4� உ�� ேச��தி��பதா0 கைடசிய�0 உ�� 
ேச��73 ெபா4� பா��� ேபாட)3.  
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திD9 �ள- சாத� 

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• வ��த சாத3 - 2 க�  

• �ள> - சிறிய எCமிOச3பழ3 அள)  

• ெப.ய ெவNகாய3 - ஒ�+  

• மGச� :� - 1/4 "���  

• உ�� - ேதைவயான அள)  

தாள-�பதQ�  

• எ,ெண! - 5 ேடப�� ���  

• க�7 - 1 "��� 

• சீரக3 - 1/4 "���  

• கடைல ப��� - 1 "���  

• உ��த3 ப��� - 1 "���  

• கா!�த மிளகா! - ஐ��  

• ெப�Nகாய :� - 1/4 "���  

• க�ேவ�ப�0ைல - சிறிதள)  

 

 

 

ெச(7ைற:  
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1. -தலி0 ெவNகாய�ைத சிறிதாக ந+�கி ெகா�ள)3 . �ள>ைய ெக��யாக 
கைர�� ைவ�� ெகா�ள)3 .மிளகா! வ<றைல கி�ள> ைவ�க)3. 

2. ஒ�பா�திர�தி0 வ��த சாத�ைத ேபா�� அதி0 கைர�� வா!�த �ள> 
,மGச� :� உ�� ேபா�� கல�� Q� ைவ�க)3. 

3. அ��ப�0 வாணலிைய ைவ�� எ,ெண! உ<றி கா!�த ப�ற7 தாள>�பத<7 
ெகா��த ெபா��கைள ஒ�ற� ப�� ஒ�றாக ேபா�� க�7 ந�றாக 
ெவ��த�3 கைடசிய�0 ந+�கி ைவ�த ெவNகாய�ைதF3 ேபா�� சிறி� 
ேநர3 வத�க)3.அ��ைப மிதமான த1ய�0 ைவ�� �ள> ,மGச� :� , உ�� 
ேபா�� கல�� ைவ�த சாத�ைத ேச��� சாத3 உைடயாதவா� நிதானமாக 
ஒ� 3,4 நிமிட3 கிளறி அ��ைப அைண�� வ�ட)3. 

4. இ�ெபா4� 2ைவயான தி"� �ள> சாத3 தயா�. அ�பள3, சி�� இவ<+ட� 
ேச��� சா�ப�ட 2ைவ E�3. 

5. -த0 நா� இர) வ��த சாத3 மJதி இ��தாC3 இரேவ �ள> , மGச�:� 
,உ�� ேபா�� கல�� ைவ�தாC3 ம+நா� காைலய�0 தாள>�� சா�ப�ட 
இ�83 2ைவ E�தலாக இ��73. லGO பா�� ெரசிப�யாக)3 ெச!� 
ெகா��கலா3.   
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ேகEவர�, அ!சி மாM �
� 

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• ேகRவர7 மா) - 1 க�  

• அ.சி மா) ( ��� மா) ) - 1/2 க�  

• ச��கைர - ேதைவயான அள)  

• ��வ�ய ேதNகா! - 1/4 க�  

• ஏல�கா! - 1/4 "���  

• ெந! - 1 "��� 

• உ�� - 1/4 "���  

 

ெச(7ைற 

1. -தலி0 ஒ� பா�திர�தி0 ேகRவர7 மா) , அ.சி மா) 1/4 "��� உ�� 
Q�ைறF3 ேபா�� சிறிதள) த,ண1� ெதள>�� ப�சறி ெகா�ள)3 .ப�ற7 
அைத ஆவ�ய�0 ேவக ைவ�� எ��க)3. 

2. ��� ேம�க.0 ைவ�பதாக இ��தா0 -தலி0 சிறி� ��வ�ய ேதNகா! � 
ேபா�� ப�ற7 பாதி மாைவேபா�� மJ,�3 சிறி� ேதNகா! � ேபா�� 
மJ,�3 மJதி மாைவ ேபா�� ேமேல ேதNகா! � ேபா�� ஆவ�ய�0 
ேவகைவ�� எ��க)3. 
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3. ந�றாக ெவ�த�3 ஒ� பா�திர�தி0 ேபா�� சிறி� ஆறிய�3 ச��கைர , 

ஏல�கா! ெபா� , 1 ��� ெந! ேபா��கல�� ப.மாற)3. 2ைவயான , 

ச�தான ேகRவர7 ,அ.சி மா) ��� தயா�.  

4. ெவ+3 ேகRவர7 மாவ�C3 இ�த -ைறய�0 ��� ெச!யலா3. அ.சி மா) 
ேச��� ெச!தா0 2ைவ E�தலாக இ��73.  
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Rava Kesari - ஈசியாக ரவா ேகச! ெச(S� 7ைற. 

 

இ�த -ைறய�0 ேகச. ெச!தா0 க��ேய த�டாம0 மிக)3 ந�றாக வ�3. 
ேகச.ேய ெச!ய ெத.யாதவ�க� Eட பயேம இ0லாம0 ைத.யமாக ெச!யலா3. 
வ���பப�டா0 ெந! ம<+3 ச��கைரய�� அளைவ உNக� �சி�ேக<றப� E�� 
ெகா�ளலா3.  

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• பா3ேப ரைவ - 1 க�  

• ச��கைர - 3/4 க�  

• ெந! - 1/4 க�  

• ந1� - 2 க�  

• -�தி. - சிறிதள)  

• கி�மி� - சிறிதள)  

• ஏல�கா! ெபா� - 1/4 "��� 

• ேகச. கல� - 2 ப��O  

• உ�� - 1 ப��O  
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ெச(7ைற 

1. -தலி0 வாணலிய�0 1/4 க� ெந!ய�0 பாதி அள) உ<றி கா!�த�3 
-�தி., கி�மி� ேபா�� சிவ�க வ+�க)3.  

2. அதிேலேய ரைவையF3 ேபா�� வாசைன வ�3 வைர சிவ�க வ+�க)3. 
ரைவ ந�றாக வ+ப�ட�3 ச��கைரைய ேச��� ஒ� நிமிட3 வ+�� 2 க� 
ந1� ேச��� கல�க)3.ப�ற7 மJதி இ��73 ெந!F3, ஏல�கா! ெபா�ையF3 
ேச��� ந�றாக கல�� அ0வா பத�தி<7 வ�த)ட� இற�க)3. 

3. ேகச. கல� ேச��பதாக இ��தா0 1 ��� ந1.0 கல�� ேச��க)3. 
4. -�தி. கி�மி� இர,ைடF3 -தலிேலேய வ+�� எ��� 

கைடசியாக)3 ேச��கலா3.  
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வ08� அைர8த ேகாழி �ழ�� 

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• ேகாழி கறி ( எC3�ட�) - 1 கிேலா 

• மGச� :� - 1/4 "���  

• உ�� - ேதைவயான அள)  

• வ+�� அைர�க ேதைவயான ெபா��க�: 
• சி�ன ெவNகாய3 - 100 கிரா3  

• �,� - 1  

• இGசி - 1 இ�O �,�  

• மிள7 - 1 "���  

• ேசா3� - 1 "���  

• தன>யா - 1 ேடப�� ���  

• கா!�த மிளகா! - கார�தி<ேக<ப  

• ப�ைட - சிறிய �,�  

• கிரா3� - 4 ( அ ) 5 

• கசகசா - 1 "���  
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• ேதNகா! ��வ0 - 5 ேடப�� ��� 

• ெகா�தம0லி தைழ - சிறிதள)  

• எ,ெண!( வத�7வத<7 ) - 1 ேடப�� ���  

தாள-�க 

• எ,ெண! - 5 ேடப����� 

• ேசா3� ெபா� - 1/2 "���  

• �,� - 4 ப0 (ந2�கிய� ) 
• த�காள> பழ3 - 1( ெபா�யாக ந+�கிய� ) 
• கறிேவ�ப�0ைல - சிறிதள)  

 

ெச(7ைற 

1. -தலி0 ேகாழி �,�கைள மGச� :� ேபா�� ந�றாக க4வ� 2�த3 
ெச!� ைவ�� ெகா�ள ேவ,�3. 

2. அ��ப�0 வாணலிைய ைவ�� ஒ� ேடப�� ��� எ,ெண! வ��� 
வ+�� அைர�க ெகா����ள ெபா��கைள ேபா�� கைடசிய�0 ேதNகா! 
�ைவF3 ேச��� ஒ� நிமிட3 வத�கி அ��ைப அைண�� ஆறிய�3 
மி�ஸிய�0 ேபா��சிறி� ெகா�தம0லி தைழF3 ேச��� ைமய அைர�� 
எ��� ெகா�ள ேவ,�3. 

3. ஒ� பா�திர�தி0 2�த3 ெச!த ேகாழி �,�க� , அைர�த மசாலா ேபா�� 
உ�ைபF3 ேச��� ந�றாக ேவக ைவ�க ேவ,�3. 

4. ேகாழி மசாலா)ட� ேச��� ந�றாக ெவ�த�3 மJ,�3 அ��ப�0 
வாணலிைய ைவ�� தாள>�க ெகா����ள ெபா��கைள ஒKெவா�றாக 
ேச��� ந�றாக வதNகிய�3 ெகாதி�த 7ழ3ப�0 ேச��� ெபா�யாக 
ந+�கிய ெகா�தம0லி தைழF3 ேச��� ஒ� ெகாதி வ�த� அ��ைப 
அைண�� வ�ட ேவ,�3. 

5. 2ைவயான வ+�� அைர�த ேகாழி 7ழ3� தயா� .?டான சாத3 , பேரா�டா 
)ட� ேச��� சா�ப�ட 2ைவேயா 2ைவ .  
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Maidha Diamond Cuts - ைமதா ைடம�
 க
2 

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• ெந! ( அ ) எ,ெண! - 1 க�  

• பா0 - 1 க�  

• ச��கைர - 11/4 க� 

• உ�� - 1 ப��O  

• ைமதா - ேதைவயான அள)  

• ெபா.�பத<7 ேதைவயான அள) எ,ெண!  

 

ெச(7ைற  

1. -தலி0 பா0, ெந! ( அ ) எ,ெண!,ச��கைர Q�ைறF3 கல�� அ��ப�0 
ைவ�� ஒ� ெகாதி வ�த�3 அ��ைப அைண�� வ��� ந�றாக ஆற 
வ�ட)3. ந�றாக ஆறிய�3 அதி0 1 ப��O உ�� ம<+3 ேதைவயான அள) 
ைமதா மா)ேச��� �. மா) பத�தி<7 ெக��யாக ப�ைச�� ெகா�ள)3. 
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2. வாணலிய�0 எ,ெண! உ<றி ந�றாக கா!�த�3 ப�ைச�த மாைவ 
த�மனான ச�பா�தியாக உ��� ைடம,� வ�வ�தி0 க� ெச!� கா!�த 
எ,ெணய�0 ேபா�� ெபா�ன>றமாக ெபா.�� எ��க 
ேவ,�3.ெப.யவ�க� -த0 7ழ�ைதக� வைர வ��3ப� சா�ப��3 ைமதா 
ைடம,� க�� தயா� . 

3. ஆறிய�3 கா<+ �காத ட�பாவ�0 ேபா��Q� ைவ�தா0 7ழ�ைதக� 
ப�ள> வ��� வ 1��<7வ�த�3 ெகா��தா0 வ��3ப� சா�ப��வா�க�. 

4. ப�� 7றி��: மா) ப�ைசF3 ேபா� ஒேர அ�யாக ேச��காம0 சிறி� சிறிதாக 
ேச��க ேவ,�3  

5. வ���பப�டா0 கல�பத<7 பாதி எ,ெண! பாதி ெந!F3 ேச��� 
ெகா�ளலா3.   
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இ32ட3
 %�� மிளகா( ெபா1 

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• மிளகா! :� - 1/4 க� ( plain )  

• �,� - 10 ப0  

• உ�� - ேதைவயான அள). 
 

ெச(7ைற:  

1. Q�+ ெபா��கைளF3 மி�ஸி ஜா.0 ேபா�� த,ண1� வ�டாம0 ெபா� 
ெச!தா0 2ைவயான ெபா,� மிளகா! ெபா� தயா�. 

2. இ�த ெபா�Fட� ந0ெல,ெண! கல�� இ�லி ேதாைசFட� ெதா�� 
சா�ப�ட 2ைவேயா 2ைவ . 
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Rava Laddu - ரவா ல
� 

 

 ேதைவயான ெபா�
க$: 
• ரைவ - 1க�  

• ச��கைர - 3/4 க� 

• ேதNகா! � - 1/4 க�  

• ெந! - 1/2 க�  

• ஏல�கா! ெபா� - 1/4 "���  

• -�தி. ப��� - சிறிதள)  

• கி�மி� - சிறிதள)  

• பா0 - 2 "���  
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ெச(7ைற:  

1. -தலி0 அ��ப�0 வாணலிைய ைவ�� ரைவைய ந�றாக வ+�க 
ேவ,�3. ேதNகா! �ைவF3 சிறி� ேநர3 வ+��மி�ஸிய�0 ஒ� 2<+ 
2<றி எ��� ெகா�ள ேவ,�3. வ+�த ரைவ ந�றாக ஆ.ய�3 
மி�ஸிய�0 ேபா�� ெபா��� ெகா�ள ேவ,�3. ச��கைரF3 ெபா��� 
ெகா,� .அத8ட� ேதNகா! �ைவF3 ேச��� ந�றாக கல�� 
ைவ��ெகா�ள ேவ,�3 . 

2. மJ,�3 வாணலிைய அ��ப�0 ைவ�� ெந! உ<றி சி+ �,�களாக 
ெச!த -�தி. ப��� , கி�மி� ேபா��சிவ�கவ+�� , ரைவ , 

ச��கைர,ேதNகா! � கலைவய�0 ேச��� ஏல�கா! ெபா�F3, 2 "��� 
பாC3 ேச��� ?டாக இ��73ேபாேத ல��களாக ப���க ேவ,�3. 
2ைவயான ரவா ல�� சா�ப�ட தயா� .  
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Tomato Onion Idli Kurma - த�காள-, ெவ,காய இ
லி ��மா 

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• ெப.ய ெவNகாய3 - 1 

• த�காள> பழ3 ெப.ய� - 1 

• பOைச மிளகா! - 5 

• மGச� :� - கா0 "���  

• எ,ெண! - 2 ேடப�� ���  

 

அைர�க  

• கிரா3� - 3 

• ப�ைட - சிறிய �,�  



 

www.penmai.com  169 

 

SMAHI’s @ Maheswari’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

• ெவNகாய3 சிறிய� - 1 

• ேசா3� - 1 "���  

• ேதNகா! - 3 ேடப����� 

• �,� - 2 ப0 

• இGசி - சிறிய �,�  

 

தாள-�க  

• க�7 - 1 "���  

• ப�.Gசி இைல - 1  

 

ெச(7ைற:  

1. -தலி0 அைர�க ெகா��த ெபா��கைள ந�றாக ைமய அ.� ெகா�ள)3. 
2. வாணலிைய அ��ப�0 ைவ�� எ,ெண! உ<றி ந�றாக கா!�த�3 க�7, 

ப�.Gசி இைல , கறிேவ�ப�ைல ேபா�� க�7 ந�றாக ெவ��த�3 ந1ள 
வா�கி0 அறி�� ைவ�த ெவNகாய3 த�காள> ேச��� 7ைழய வத�க)3. 

3. அத8ட� அைர�த வ�4ைதF3 ேச��� பOைச வாசைன ேபாக ந�றாக 
வத�கி மGச� :� , உ�� இர,� ட3ள� ந1� ேச���Q� ேபா�� ெகாதி�க 
வ�ட)3. ந�றாக ெகாதி�த�3 இற�கி ைவ�� ெகா�தம0லி தைழ :வ� 
2ட 2ட இ�லி , ேதாைசFட� ப.மாற)3.இ�த 7�மா ெகாGச3 ந1ராக 
இ��தா0 ந�றாக இ��73 .  
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�ைவயான ச8தான இ
லி ெபா1 

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• உ��த3 ப��� - ஒ� க�  

• கடைல ப��� - அைர க�  

• ெகா�� - ஒ� ைக�ப�� 

• எ� - இர,� ேடப�� ���  

• கா!�த மிளகா! - கார�தி<ேக<ப  

• கறிேவ�ப�ைல - சிறிதள)  

• ெப�Nகாய3 ெபா� - கா0 "��� 

• வ+�பத<7 சிறிதள) எ,ெண! 

 

ெச(7ைற: 
1. -தலி0 வாணலிைய அ��ப�0 ைவ�� ஒ� ��� எ,ெண! வ��� 

ேமேல ெகா����ள அைண�த� ெபா��கைளF3 தன>�தன>யாக சிவ�க 
வாசைன வ�3 வைர வ+�ெத��க)3.ப�ற7 அைன��3 ந�றாக ஆறிய 

2. ப�ற7 உ�� ேச��� மி��ய�0 ேபா�� சிறி� கரகர�பாக அைர�� கா<+ 
�காத பா��லி0 ேபா�� Q� ைவ�க)3. இ�த ெபா�Fட� ந0ெல,ெண! 
ேச��� இ�லி�7 ெதா�� சா�ப�ட ?�ப� 2ைவதா�.  
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த�காள- ெவ,காய ெதா�� 

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• த�காள> - அைர கிேலா ெவNகாய3 - கா0 கிேலா  

• மிளகா! :� - கார�தி<ேக<ப  

• மGச� :� - கா0 "���  

• ச��கைர - கா0 "���  

தாள-�க  

• எ,ெண! - அைர க�  

• க�7 - ஒ� ��� 

• )�த3ப��� - ஒ� ���  

• கறிேவ�ப�0ைல - சிறிதள)  
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ெச(7ைற: 
1. த�காள> ,ெவNகாய�ைத ந1ள வா�கி0 அறி�� ெகா�ள ேவ,�3  

2. -தலி0 அ��ப�0 வாணலிைய ைவ�� அதி0 எ,ெண! f<றி 
கா!�த�3 க�7,)�த3ப��� கறிேவ�ப�ைல ேபா�� க�7 ந�றாக 
ெவ��த�3 ந1ளமாக அறி�� ைவ�த ெவNகாய�ைதF3 சிறி� உ�ைபF3 
ேச��� ந�றாக வத�க ேவ,�3.ெவNகாய3 ந�றாக வதNகிய�3 அறி�� 
ைவ�தத�காள>ையF3 ேச��� அதி0 மGச� :� , மிளகா! :� உ�� , 

ச��கைர ேச��� ந�றாக கிளறிஅ��ைபநிதானமாகஎ.யவ��� Q� ைவ�� 
வ�ட ேவ,�3 . ந1� எ�)3 ேச��கEடா�. 

3. அ�த கலைவய�0)�ள ந1� எ0லா3 வ<றி எ,ெண! ப�.�� அ0வா 
பத�தி<7 வ�3 ேபா�அ��ைப அைண�� வ�ட ேவ,�3 .ெதா�7 ந�றாக 
ஆறிய�3 எ��� ைவ�� ெகா,டா0 ச�பா�தி , �. , இ�லி ,ேதாைச 
இவ<+ட� ெதா�� ெகா,� சா�ப�ட மிக)3 2ைவயாக இ��73 .ப�ர� 
ந�வ�0 ைவ�� 7ழ�ைதக��7 ெகா��தா0 மிக)3 வ��3ப� 
சா�ப��வா�க�.ெவள>g� பயண�தி<7 ெச0C3 ேபா� எ��� ெச0ல ஏ<ற 
ெதா�7. நிைறய எ,ெண!f<றி ெச!தா0 இர,� நா�க� ஆனாC3 
ெகடா�.   
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ெவ�ைட�கா( ேத,கா( பா� �ழ�� 

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• ெவ,ைட�கா! - கா0 கிேலா 

• சி�ன ெவNகாய3 - 10 

• த�காள> பழ3 - 1 

• �,� - 6 ப0  

• கறிேவ�ப�ைல - சிறிதள) 

• ெகா�தம0லி தைழ ெபா�யாக ந+�கிய� - சிறிதள) 

• மGச�:� - கா0 "���  

• மிளகா! :� - கார�தி<ேக<ப  

• ம0லி�:� - 1 ��� 

• �ள> கைரச0 - 1 ���  
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• உ�� - �சிேக<ப  

அைர�க 

• ��வ�ய ேதNகா! - அைர க�  

• கசகசா - 1 "���  

தாள-�பதQ�  

• எ,ெண! - கா0 க�  

• வடக3 (அ) க�7 , சீரக3  

 

ெச(7ைற:  

1. -தலி0 வாணலிய�0 எ,ெண! ஊ<றி அ��ப�0 ைவ�� கா!�த�3 
வடக3 ேபா�� ெபா.�த�3 �,ைட ந�றாக ந2�கி ேபா�� அ�)3 
வதNகிய�3 கறிேவ�ப�0ைல, ெவNகாய3, த�காள>, ந+�கிய ெகா�தம0லி 
தைழ இவ<ைற ஒKெவா�றாக ேபா�� ப�� ெவ,ைட காையF3 ேபா�� 
ந�றாக வத�க ேவ,�3. ப�ற7 மGச�:�, மிளகா!�:�, ம0லி�:�, 

உ�� இவ<ைறF3 ேச��� Q�+ நிமிட3 ந�றாக வத�க ேவ,�3. 
எ0லா3 ேச��� வதNகிய�3 சிறிதள) த,ண1� வ��� ெகாதி�க 
வ�டேவ,�3. 

2. அ�த கலைவ ெகாதி�பத<7� ேதNகா!, கசகசா இர,ைடF3 ேச��� 
அைர�� பா0 எ��� ைவ�� ெகா�ள ேவ,�3. 7ழ3� ெகாதி�த�3 
அதி0 ேதNகா! பாைல f<றி ஒ� ெகாதி வ�த�3 �ள> கைரசைலF3 
ேச��� இர,� ெகாதி வ�த�3இற�கி ?டான சாத��ட� அ.சி அ�பள3 
ெதா�� ெகா,� சா�ப�ட 2ைவேயா 2ைவ. எ0லா வைகயான வ�வC3, 

ெபா.யC3 இத<7 ந�றாக ெபா���3.   
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!�ப3 பேகாடா 

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• அ.சி மா) - 2 க�  

• கடைல மா) - 1 க� 

• ப�ட� - 2 ��� 

• எ� - சிறிதள)  

• மிளகா! :� - �சிேக<ப  

• உ�� - �சிேக<ப 

• ெபா.பத<7 எ,ெண! 

 

ெச(7ைற:  

1. -தலி0 ஒ� கி,ண�ைத எ��� அதி0 அ.சிமா), கடைலமா), எ�, 

மிளகா!�:�, உ�� அைன��3 ேபா�� ப�டைர சிறி� ?� ப��தி அதி0 
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ஊ<றி ந�றாக ப�ைச�� ப�ற7 ேதைவயான அள) ந1� ஊ<றி -+�7 மா) 
பத�தி<7 ந�றாக ப�ைச�� -+�7 ப�ழிF3 7ழலி0 .�ப� பேகாடா 
அOைச ேபா�� ப�ழி�� எ,ைணய�0 ேபா�� ெபா.�� எ��க ேவ,�3. 
இ�ெபா4� ெச!வத<7 எள>ைமயான, சா�ப��வத<7 2ைவயான, கரகர�பான 
.�ப� பேகாடா தயா�.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.penmai.com  177 

 

SMAHI’s @ Maheswari’s Recipes 

Penmai’s Kitchen Queen  
www.Penmai.com 

Brinjal Poriyal - க8தி!�கா( ெபா!ய� 

 

ேதைவயான ெபா�
க$: 
• ந1ளமான க�தி.�கா! - 3 

• பOைச ப�டாண� - கா0 க� ெவNகாய3 - இர,�  

• த�காள> - ஒ�+  

• மGச� :� - கா0 "���  

• மிளகா! :� - ேதைவேக<ப  

• தன>யா:� - அைர"���  

• ச��கைர - கா0"���  

• உ�� - ேதைவேக<ப  

தாள-�பதQ� 

• எ,ெண! - நா�7"��� 

• க�7 - அைர "���  
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• உ��த3ப��� - அைர"���  

• �,� - நா�7 ப0  

• கறிேவ�ப�ைல - சிறிதள) 

 

ெச(7ைற:  

1. -தலி0 க�தி.கா!கைல ந�றாக க4வ� சிறிய �,�களாக ந+�கி 
ெகா�ள)3. 

2. ெவNகாய3 , த�காள> இவ<ைறF3 ந+�கி ெகா�ள)3.  

3. ந+�கிய கா!கைல வானலிய�0 ேபா�� அதி0 எ0லாவைக :�கைளF3  

4. ேபா�� சிறிதள) த,ண 1� ெதள>�� ேவகவ�ட ேவ,�3 . 
5. எ0லா கா!க�3 ேச��� ந�றாக ெவ�த�3 அ��ப�0 இ��� 

இற�கிைவ�க)3. 
6. மJ,�3 வாணலிைய அ��ப�0 ைவ�� எ,ெண! ஊ<றி தாள>�க ெகா��த 

ெபா��கைள  

7. ேபா�� ெவ�த கா!கைளF3 ேச��� வத�க ேவ,�3.�,ைட ந�றாக 
த�� வத�73 ேபா� ேபாட)3. 

8. இ� சா3பா� சாத3 , தய�� சாத��ட� ேச��� சா�ப�ட 2ைவயாக இ��73.  
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Curry leaves thuvayal 
 
INGREDIENTS 

• Curry leaves - 2cups 

• Red chillies - 4or 5 (according to your taste) 

• Tamarind - gooseberry size 

• Salt to taste 

• Oil 

• Mustard seeds for seasoning 

 

METHOD 

1. Grind curry leaves,red chillies,tamarind & salt. 

2. keep the kadai on stove & pour oil. 

3. When oil get ready add musterd seeds, let the mustard seeds splutter 

4. add the grinding past and cook in halwa stage. 

5. It goes well with idly, dosa, and hot white rice with ghee. 
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Chapathi Tips - ச�பா8தி சில �றி���க$. 

1. -4 ேகா�ைமைய (ச3பா) அைர�� சலி�க� படாத மாேவ உடC�7 
ந0ல�. 

2. ைமதா கல�த மாைவ -<றிC3 தவ���க)3. 
3. எKவள) த,ண 1� வ��கிேறா3 எ�ப� ச�பா�திய�� மி���த�ைமைய 

நி�ணய��கிற�. அதிக த,ண1� வ��டா0 மா) தள��� த�� த�யான 
ச�பா�தி ஆகிவ��3. அேத ேபால, ெரா3ப)3 இ+�கமாக ப�ைச�தி��தா0 
இட -�யாம0 கSட� ப�3, ேமC3 ச�பா�தி 
ெமா�ெமா�ெவ�றாகிவ��3. 

4. ப�ைச�த மாைவ 7ைற�த� பதிைன�� நிமிஷ3 ஊற வ��Nக�. 
உ�,ைடக� ப�.�73 -�, மாைவ சிறி� refined oil வ���� ப�ைச�� 
ெகா��Nக�. ந0ெல,ெண! வ��டா0 (ேகா�ைமF3 ந0ெல,ைணF3 
ேச��� )அஜ1ரண3 உ,டாகி ெநGெச.Oச0 வ�3. 

5. ஒ� அள)� கர,� / க� ைவ��� ெகா,� நா�7 ச�பா�தி�7 இKவள) 
மா) எ�+ ைவ��� ெகா,டா0, மா) மிGசாம0 இ��73. மிOச3 
ைவ��உபேயாகி�ப� அ�தைன 2ைவயாக இ��பதி0ைல. 

6. ச�பா�திக� ெம�ைமயாக இ��க மாைவ ெவ� ெவ�ெவ�ெவ�றி��73 
ெவ�ன1.0 ப�ைசய)3. 

7. ச�பா�தி சா�ப�ட� ப���காத 7ழ�ைதக��7 ச�பா�தி ெச!� அத� மJ� 
ச��கைர, ஏல�கா! கல�த ேதNகா! பாைல ஊ<றி சிறி� ேநர3 ஊறைவ�� 
ப��ன� ெகா���� பா�Nக�. 

8. எ�ப� ப�ைச�தாC3 ச�பா�தி இ+�கமாக இ��கிறதா, ச�பா�தி மா)ட� 
பாதிவாைழ�பழ�ைத ேச��� ப�ைச�� பா�Nக�. 

9. 7ழ�ைதக��7 தயா.�73 ச�பா�திைய Q�� ேபா�� Q� ைவ�� ேவக 
ைவ�தா0 �. ேபா0 உ�ப� வ�3. மி��வாக)3 இ��73. 

10. �.�7 மா) ப�ைசF3ேபா� மா)ட� சிறி� ச��கைர ேச��� ப�ைச�தா0 
�. ெவ7 ேநர3 ெமா� ெமா��பாக இ��73. 

11. �., ச�பா�தி�7 மா)� ப�ைசF3ேபா� அத8ட� இர,� ைக�ப�� அள) 
கடைல மாைவF3 ேச���� ப�ைச�தா0 ச�பா�தி நிறமாக)3, மணமாக)3 
இ��73. 

12. ச�பா�தி மாைவ -� தினேம ப�ைச�� ைவ�தாேலா அ0ல� ெகாGச3 
மJதமி��தாேலா, மாவ�� மJ� எ,ெண! தடவ� எ��� ைவFNக�. க��பாக 
கா!�� ேபாகா�. 
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13. ச�பா�தி ெச!F3 ேபா� க0 ?டான�3 ஒ� -ைற எ,ெண! வ�டாம0 
இ��ற-3 ேபா�� எ��� ப��ன� எ,ெண! ஊ<றி ச�பா�தி ெச!தா0 
ெம�ெதன வ�3. 

14. ச�பா�தி மா)ட� ெவ,ெண! ேச��� ப�ைச�தா0 வடநா���கார�க� 
ெச!F3 ச�பா�திய�� அேத 2ைவ கி��3. 

15. ச�பா�தி இ�3 ேபா� (திர��வ�) மாைவ ெதா�� ச�பா�தி இ�3ேபா�, 

உ�,ைட�7� சிறி� எ,ெண! தடவ� இ�டா0 ச�பா�தி ேவ73ேபா� 
அதிக எ,ெண! ஊ<ற� ேதைவய�0ைல. 

16. ச�பா�திைய ந�7 ேப�ப� ேபா0 இ�� அத� ேம0 எ,ெண! உ<றி 
அதைன நா�காக Q� மJ,�3 ஒ� -ைற இ�� எ��� க0லி0 
ேபா�டா0 உ�ப�� ெகா,�வ�3. 

17. ச�பா�தி�7 மா) ப�ைசF3 ேபா� சிறி� பாைலF3 ஊ<றினா0 2ைவ 
அதிக.�73. 

18. கீைர ெவ�த�3 மசி��, எCமிOச3 பழ3 ப�ழி�தா0 ச�பா�தி�7 ?�பராக 
இ��73. 

19. -��த வைர எ,ைணய�0லாம0 ச�பா�தி ெச!� பழகி� ெகா�ள)3. 
அ�ப�F3 மJறினா0, ?டாக� தி��ப� எ��73 ேபா�, தவாவ�லி��� 
எ��த�3 ஒ� ெசா�� ெந! வ��� அத� ேமேல இ�ெனா� ச�பா�திைய 
ேபா�டா0, 2�கா ச�பா�திேய 2ைவயாக இ��73. 

20. மா) ப�ைசF3 ேபா� பா0 / தய�� அைர க� வ���� ப�ைச�தா0 
ெம�ெத�ற ச�பா�தி மிக)3 அ�ைமயாக இ��73 

 


