நாட்� ேகாழி

�ழம

ேதைவயானைவ


ேகாழி - 1 கிேலா



சின்ன ெவங்காய- 35



தக்காள�- 2



ேதங்காய்



கறிேவப்ப�ைல- 6 ெகாத்



ெகாத்தமல்ல- சிறி�



மஞ்சள்



மிளகாய் �ள- 3 ேதக்கரண



மல்லி �ள- 2 1/5 ேதக்கரண



உப்



கரம மசாலா �ள்- 1 ேதக்கரண



ேசாம்�- 1 ேதக்கரண



பச்ைச மிளகாய- 2



எண்ெணய- ேதைவயான அள�

��வ- 1/4 சின்ன ேதங்க

�- 1/4 ேதக்கரண

ெசய்�ை


பாத்திரத்தில் எண்ெணய் வ�ட்� காய்ந்த�ம் ேசாம்� ேச, சின் ெவங்காயம15,
கறிேவப்ப�ைல4 ெகாத்� ேசர்த்� வதக.



வதங்கிய�ம் ேதஙாய் ��வலர்த்� வதக, இத்�டன் மிளகாய், மல்ல �ள் ேசர்த்� நன்
வதக்க�.



இைத மசாலாவாக அைரக்க�.



பாத்திரத்தில் எண்ெணய் வ�ட்� காய்ந்த�ம, பச்ைச மிளகா, கறிேவப்ப�ைல ேசர்த
வதக்க�.



இதில் தக்காள� ேசர்த்� �ைழய வத.



மஞ்ச, �ள, கரம் மசால, ேகாழி ேசர்த்� வதக, �க்க�ல் ைவத்�  ைவக்க�.



ப�ன் அ�ப்ப�ல் ைவத்� அைரத்த மசாலா , உப்� ேபாட்� எண்ெணய் திரண ெகாதிக்க
ைவத்� எ�க்க.
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�ட்ைட

�ழம

ேதைவயானைவ


�ட்ைட- 4 (ேவக ைவத்�4 �ண்டாக ெவட்�)



ெவங்காயம- 1 (அ) சின்ன ெவங்காய- 15



தக்காள�- 1



க��, சீரகம, உ�ந், கடைல ப�ப்�- தாள�க்



மஞ்சள்



கறிேவப்ப�ை



உப்



எண்ெணய- 1 �ழிக்கரண



இஞ்சி வ���- 1/4 ேதக்கரண



�ண்� வ���- 1/4 ேதக்கரண

�- 1/4 ேதக்கரண

அைரக்:


மிளகாய் வற்ற- 5



மல்லி- 1/4 ேமைஜக்கரண



ஏலக்காய- 2



மிள� - 1/4 ேதக்கரண



சீரகம்- 1/4 ேதக்கரண



ெவந்தயம- 1/4 ேதக்கரண



பட்ைட- 1



லவங்கம- 2



கறிேவப்ப�ைல- ெகாஞ்ச



ேதங்காய- 1/4 கப்(அ) ேதங்காய் பா- 1/2 கப

ெசய்�ை


ேதங்காய் தவ�ற அைரக்க ேவண்�ய அைனத்ைத�ம் ெவ�ம் கடாய� வ�த் ைவக்க�.
இைத ேதங்காய் ேசர்த்� ைநசாக அைர.



கடாய�ல் எண்ெணய் வ�ட்� காய, தாள�த், ெவங்காயம் ேசர வதக்க�.



ெவங்காயம் பாதி வதங்கிய� இ, �ண்� வ��� ேசர்த்� வதக.



ப�ன் தக்காள� ேசர்த்� �ைழய வத.



இதில் உப, மஞ்சள்

, அைரத்த மசால, �ட்ைட ேசர், ேதைவக்� தண ்ண வ�ட்� நன்றா

ெகாதிக்க வ�ட�. மசாலா வாசம் ேபான�ம் எ�க்
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கத்த�காய் ெநத்திலி க�வாட்� 
ேதைவயானைவ


க�வா� - 100 கிராம



கத்த�க்கா- 250 கிராம



காய்ந்த காராமண�



ெப�ய ெவங்காயம- ஒன்



தக்காள�- 2



க�வடாம்- 2 ேதக்கரண



�ள� - எ�மிச்ைச அள



கறிேவப்ப�ைல- 10 இைல



மிளகாய் �ள- 1 1/2 ேதக்கரண



தன�யா �ள்- ஒ� ேதக்கரண



மஞ்சள்



உப்�- 2 ேதக்கரண



எண்ெணய- 2 ேதக்கரண

ப�ப- ஒ� கப

�- 1/4 ேதக்கரண

ெசய்�ை


க�வாட்ைட தண ்�ல் நன்� �த்தம் ெசய்� ெக. காராமண� ப�ப்ைப ேவ ைவத்� எ�த்
ெகாள்ள�.



ெவங்காய, தக்காள� மற்�ம் கத்த�காைய ெபா�யாக ந�க்கி ெக.



ஒ� ெப�ய வாணலிய�ல் எண்ெணய் ஊற்றி அதில் க�வடாைம ே. ெவ�த்த�
கறிேவப்ப�ைல மற்�ம் ெவங்காயத்ைத  2 நிமிடம் வதக்க.



ப�ற� ந�க்கி ைவத்�ள்ள கத்த�காைய ேப2 நிமிடம் வதக்க.



ப�ற� மஞ்சள்

, மிளகாய் �, தன�யா �ள் மற்�ம் உப்� ேசர் நிமிடம் வதக்க.

தக்காள� ேசர்த2 நிமிடம் வதக்க.



5 கப் தண ்ண�ர் ஊற்றி ெகாதிக்க. இப்ெபா� க�வாட்ை ேசர்க்க.



�ள�ைய ெகட்�யாக கைரத்� எ�த்� ெகாள.



கத்த�க்காய் பாதி ெவந்த�டன் காராமண�ைய , �ள� கைரச்சைல ஊற்ற. காய ெவந்த�டன
இறக்கி ைவத்� ப�மாற.

 �றிப்:


மதியம் சைமத்� இர� சாப்ப�ட்டால் �ைவயாக . இல்ைலெயன்ல் ம�நா சாப்ப�ட
இன்�ம் �ைவயாக

இ�க.
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ம� ன் வ�வ
ேதைவயானைவ


ம� ன்- 3/4 கிேலா



மிளகாய் வற்ற- 12 - 15



ஒ� �� சின்ன �ண



கறிேவப்ப�ைல- ெகாஞ்ச



உப்�- ேதைவக்



எண்ெணய- ேதைவக்

ெசய்�ை


உப், மிளகாய் வற், �ண், கறிேவப்ப�ைல அைனத்ைத�ம்றி� தண்ண�ர் வ� சற்�
ெகட்�யான வ��தாக அைரக்க.



இைத ம� ன் �ண்�கள் ம�� தடவ� �ைறந1 மண� ேநரம் ஊற ைவக்க.



ேதாைச கல்லில் அல்ல� ஒ� தவாவ�ல் எண்ெணய் சிறி� வ�ட்� காய் �ண்�கைள
ேபாட்� மிதமான த�ய�ல் ேவக வ�ட. ஒ� பக்கம் நன்றாகந்த�ம் தி�ப ேபாட�ம.



இரண்� பக்க�ம் நன்றாக சிவக்க ெவந்த�ம். எல்லா வைக ம�ன�� ெசய்யலா.
�றிப்பாக வஞ்சரம் ம�ன் இந்த வ�வ�க்� மிக இ�க்�.

கிராமத்� கறி

�ழம

ேதைவயானைவ


ஆட்�கறி- 3/4 கிேலா



ெவங்காய, ெபா�யாக ந�க்கிய�- 1 (அ) சின்ன ெவங்காய- 10



தக்காள, ெபா�யாக ந�க்கிய�- 1



கறிேவப்ப�ை, ெகாத்தமல்



க��, சீரகம, உ�ந், கடைல ப�ப்�- தாள�க்



மிளகாய் வற்ற- 10



தன�யா - 1 ேமைஜக்கரண



மிள� - 2 ேதக்கரண்(வ��ம்ப�னா)



பட்ை, லவங்க



கசகசா - 1 ேதக்கரண



ஏலக்காய- 1 (வ��ம்ப�னா)



ேதங்கா, ெபா�யாக ந�க்கிய�- 1/4 கப



மஞ்சள்



உப்

�- 1/4 ேதக்கரண
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�ண்�- 5 பல



ேசாம்�- 1/2 ேதக்கரண்(வ��ம்ப�னா

ெசய்�ை


கறிைய தன�யாக தண்ண�ர் சிறி� வ�ட்� ேவக வ�. கடாய�ல் ஒ� ேதக்கர எண்ெணய் வ�ட
காய்ந்த�ம் மிள வற்ற, தன�யா, மிள� எல்லாம் தன� தன�ய வ�த்� ைவக்க.



இதில் பட், லவங்க, ஏலக்கா, ேசாம், கசகசா, ேதங்காய் ேசர்த்� ை அைரக்க�.



பாத்திரத்தி1 �ழிக்கரண்� எண்ெணய் வ�ட்� கா தாள�க்க�.



இதில் ெவங்கா, �ண்� ேபாட்� வதக்.



நன்றாக வதங்கிய�ம் தக்காள� ேசர்த்� �ைழய . ப�ன் ேவக ைவத ஆ�க்கறிைய அந்
தண்ண��டன் தக்காள��டன் ேசர.



இதில் அைரத்த வ�, மஞ்சள்

, தண்ண�, உப்� ேசர்த்� எண்ெணய்  வ�ம்வைர

ெகாதிக்க வ�ட�.



கைடசிய�ல் எண்ெணய�ல் வ�த்த கறிேைல, ெகாத்தமல்லி ேசர்2 நிமிடம் வ�ட எ�க்க�.

கிராமத்� ேகாழி

�ழம

ேதைவயானைவ


ேகாழி (எ�ம்�ட) - 3/4 கிேலா



ெவங்காய, ெபா�யாக ந�க்கிய�- 1



தக்காள, ெபா�யாக ந�க்கிய�- 1



கறிேவப்ப�ை, ெகாத்தமல்



க��, சீரகம, உ�ந், கடைல ப�ப்�- தாள�க்



மிளகாய் வற்ற- 10



தன�யா - 1 ேமைஜக்கரண



மிள� - 2 ேதக்கரண்(வ��ம்ப�னா)



பட்ை, லவங்க



கசகசா - 1 ேதக்கரண



ஏலக்காய- 1 (வ��ம்ப�னா)



ேதங்கா, ெபா�யாக ந�க்கிய�- 1/4 கப



மஞ்சள்



உப்



�ண்�- 5 பல



ேசாம்�- 1/2 ேதக்கரண்(வ��ம்ப�னா)

�- 1/4 ேதக்கரண
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ெசய்�ை


கடாய�ல் ஒ� ேதக்கரண்� எண்ெணய் வ�ட்� காய்ந்த�ம் மி, தன�யா, மிள� எல்லாம
தன� தன�யாக வ�த்� ைவக்க.



இதில் பட், லவங்க, ஏலக்கா, ேசாம், கசகசா, ேதங்காய் ேசர்த்� ை அைரக்க�.



பாத்திரத்தி1 �ழிக்கரண்� எணய் வ�ட்� காய்ந தாள�க்க�.



இதில் ெவங்கா, �ண்� ேபாட்� வதக்.



நன்றாக வதங்கிய�ம் தக்காள� ேசர்த்� �ைழய வத, ேகாழி �ண்�க, மஞ்சள்

�ள் ேசர

ப�ரட்ட�.



தண்ண�ர் இல்லாமல் �� ேவக வ. (ேகாழி வ��ம் ந��ல் ெவந்தால்  �சியாக இ�க்�)



இதில் அைரத்த வ�, தண்ண�, உப்� ேசர்த்� எண்ெணய் திரண்�  ெகாதிக்க வ�ட�.



கைடசிய�ல் எண்ெணய�ல் வ�த்த கறிேவப, ெகாத்தமல்லி ேசர்2 நிமிடம் வ�ட எ�க்க�.

 �றிப்:


சின்ன ெவங்காய(10) பயன்ப�த்தினால் இன்�ம் வாசியா இ�க்�.

ேகாழி இைறச்சிப் ப�ரட
ேதைவயானைவ


ேகாழி - ஒன்



உலர்ந்த மிளகா- 15



�ண்�- 5 பல்



இஞ்சி- அைர அங்�ல



மஞ்சள் ெபா- ஒ� சிட்�ை



சீரகம்- அைர ேதக்கரண



ேசாம்�- ஒ� ேதக்கரண



மிள� - 12 ேதக்கரண



பட்ைட- ஒ� அங்�ல



ப��ஞ்சி இைல- சிறிதள�



கறிேவப்ப�ைல- சிறிதள�



ேதங்காய்ப்ப- அைர கப



சின்ன ெவங்காய- 10 கப் அ�ந்



ெநய்- 3 ேமைசக்கரண



எ�மிச்சம்பழச்ச- ஒ� ேமைசக்கரண



உப்�- �ைவக்ேகற
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ெசய்�ை


ேகாழி இைறச்சிையக் க�வ� ஓரள� ந�த்தரத் �ண்டங்க ெகாள்ள�.



ஒ� பாத்தரத்தில் இைறச, ெபா� ெசய்த ெபா�ட், சிறிதாக அ�ந்த இஞ், �ண், பட்ை,
ப��ஞ்சி இை, கறிேவப்ப�ை, மஞ்சள் ெப, இரண்டாந்தடைவ ப�ழி ேதங்காய்ப்ப
ஆகியவற்ேறா� �ைவக்ேகற்ப எ�மிச்ைச பழ, உப்� ஆகியவற்ைற இட்� �� நன்றா
ேவக வ�ட�ம.



ேகாழி நனறாக ெவந்த�ம் �தலில் எ�த்த ெகட்� ேதங்காய் பாைல�ம் ஊ 10
நிமிடங்க�க்� ேவக வ�ட.



இைறச்சிக் �ழம்ைப ேவெறா� பாத்திரத்தில் மாற்றி ெவ�ம் பாத்திரத ஊற்றி நன்றாக
�டான�ம் அ�ந்த ெவங்காயத்ைத இட்� ெபான்ன ெபா�க்க�.



ப�ன்னரஇத�ள் எ�த்� ைவத்த இைறச்சிைய ம(�ழம்� இல்லா) ெகாட்� �ைறந்த
ெவப்பத்தில் ேம�ம் பத்� நிமிடங்க�க்� ேவ.



ப�ன்னர் �ழம்ைபக் ெகாட்�க் �ழம்பான� ஓரள�

ெகட்�யா�ம் வைர இறக்க�.

*********
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