ேகாழி உ�ைளக்கிழங்� �ழ
ேதைவயானைவ


ேகாழி - 1 கிேலா



உ�ைளக் கிழங்- 2(ெப�ய�)



ெவங்காயம- 2



தக்காள�- 1 அல்ல�2



�ண்�- 4 பல



பச்ைச மிளகாய- 4



மிளகாய்த்�- 1 ேமைசக்கரண



க�வா - 1 �ண்



கராம்�- 4



க�� - 1/2 ேதக்கரண



ெப�ஞ்சீரகம- 1 ேதக்கர�



இைறச்சி சரக்� �- 1 1/2 ேதக்கரண



உப்�- ேதைவயான அள�



கறிேவப்ப�ைல- சிறிதள�



எண்ெணய- ேதைவயான அள�



எ�மிச்சம் பழப்�- 1/2 (வ��ம்ப�னா)

ெசய்�ை


ேகாழிைய ேதால் ந�க்கி சிறிய �ண்�களாக ெவட. உ�ைளக்கிழங்கின் ேதாைல ச
ெப�ய �ண்�களாக ெவட�ம. ெவங்காய, �ண், தக்காள�ைய ந�க்கி ைவக்.
பச்ைச மிளகாைய கீறி ைவக்க.



ஒ� பாத்திரத்தில் எண்ெணய் வ�ட்� க�� ேபாட்� அ� ெவ�த்த�ம,
கறிேவப்ப�ை, க�வா, கராம், ெப�ஞ்ச ீரகத்ைதப் ேபாட்� வத.



ெவங்காயம் சிறி� வதங்கிய�ம் ப் ேபாட்� வதக். �ண்� வதங்கிய
ேகாழிையச் ேசர்த்� வதக.



ேகாழி சிறிதள� வதங்கிய�ம் உ, தக்காள�ச் ேசர்த்� ஒ� �ைற கிளறி ��
வ�ட�ம.



5 நிமிடத்தின் ப�ன்� ��ைய திறந்� மிளகாய்த்�ைள ேசர்த்� ஒ வதக்க, 2 கப்
தண்ண�ர் வ�ட.



ப�ன்� பச்ைச மிளக, உ�ைளக்கிழங்ைக ேசர்த்� �� ேவகவ.
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ேகாழி, உ�ைளக்கிழங்� ெவ, �ழம்� த�ப்பாக வந்த�ம் இைறச்சி சரக
ேசர்த்� கிளறி இறக்கி ைவக.



ப�ன்� வ��ம்ப�னால் எ�மிச்சம்பழ �ள�ையச் ேசர்த்�க்.



�ைவயான ேகாழி உ�ைளக கிழங்� �ழம்� தய. இ� ேசா�, �ட், இ�யப்ப, பாண,
சப்பாத்திக்� மிக�ம் .

ஆந்திரா ேகாழிக்க
ேதைவயானைவ


ெவங்காய-2



கீறிய பச்ைச மிளகா-6



இஞ்சி �ண்� வ�- 2 ேமைசக்கரண



தக்காள-2



அஜினமாட்ேட- கால்



மிளகாய்த்- 2 ஸ்�



ெகாத்தமல்த்�- 2 ஸ்�



மஞ்சள் - அைர ஸ்�



தய�ர் அைர க



ேகாழித்�ண்�- 750 கிராம



ேதைவயான உப்



எண்ெண- 4 ேமைசக்கரண



ெவண்ெண- 1 ேமைசக்கரண



உைடத்த �ந்தி�ப்ப- ஒ� ைக



மிள�த்�-ஒன்றைர



எ�மிச்ைச சா- 1 ஸ்�



கறிேவப்ப�ைல சிறி

ஸ்

ஸ்

ெசய்�ை


ெவங்காயத்ைத�ம் த



ள�ைய�ம் ெபா�யாக அ�ந்� ெகாள்.



வாணலிய�ல் எண்ெணைய ஊற்றி ெவங், தக்காள, மஞ்சள் , பச்ைச மிளகா,
இஞ்சி �ண்� வ��� ேசர்த்� நன்� �ைழய எண்ெணய் ெதள வதக்க�.
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தய�ர, உப், �ள்க, ேகாழி ேசர்த்� மிதமான த�ய�சைமக்க�. ேகாழி ெவந்த�ம
எ�மிச்ைச சா� ேசர்த்� சில நிமிடங்கள் சை. ெவண்ென, �ந்தி�ப் ப�,
கறிேவப்ப�ை, மிள�த்�ள் ேசர்த்� ேம�ம் சில நிம சைமக்க�.



ெபா�யாக அ�ந்த ெகாத்தமல்லிைய ேசர்த்� ஒ� கிள�  இறக்க�.

வ�த்த ேகாழி �ம்
ேதைவயானைவ


ேகாழி - அைரக் கிேல



வ�த்� அைரக்க ேவண்�ய ெபா�:



வர மிளகாய்- 8



மல்லி- 4 ேதக்கரண



ேசாம்�- 2 ேதக்கரண



சீரகம்- ஒ� ேதக்கரண



இஞ்சி- 3 இன்ச் அ



�ண்�- 10 பல



சின்ன ெவங்காய- 10



ேதங்காய- ஒ� கப



தாள�க்க ேதைவயான ெபா�ட்:



படைட - 2 �ண்



கிராம்�- 2



ெப�ய ெவங்காயம- ஒன்



தக்காள�- 3

ெசய்�ை


ேகாழிைய �த்தம் ெசய்� எ�த்�க் ெக. ெப�ய ெவங்காயம்

மற்�ம் தக்க சி�

சி�த் �ண்�களாக ந�க்கிக் ெகா.


�த்தம் ெசய்த ேகாழி�டன்

அைர ேதக்கரண்� மிள,

அைர

ேதக்ரண்� உப

ேசர்த்� ப�சறி அைர மண� ேநரம் ஊற ைவக.


வாணலிய�ல் 2

ேதக்கரண்� எண்ெணய் ஊற்றி காய்ந்த�ம் வ,

சீரகம, இஞ்ச, �ண், சின்ன ெவங்காயம் ஆகியவற்ைற


மல்ல,

ேபாட்� வ.

இ�திய�ல் ேதங்காய் ேசர்த்� வதக்கி வ�ட்� எ�த ைவத்� ெகாள்ள�.

3

ேசாம்,



பாத்திரத்ைத அ�ப்ப�ல் ைவத்� எண்ெணய்

ஊற,

கிராம்,

ந�க்கி

ெவங்காய,

தக்காள� ேபாட்� வதக்.


அதில் அைரத்� ைவத்தி�க்�ம் மசாலாைவ

ஊற்றி ஒ�

ெகாதி

வந்த�ம்

ேகாழிைய ேசர்த்� ெகாதிக்க வ�.


�ழம்� ெகாதித,

ேகாழி

நனறாக

ெவந்,

எண்ெணய் ப��ந்த�ம் அ�ப்ைப 

வ�ட�ம. �ைவயான வ�த்த ேகாழி �ழம்� ெ.

ேபச்�லர்ஸ் சிக்கன்
ேதைவயானைவ


சிக்கன- ஒ� கிேலா



ெவங்காயம- 3



தக்காள�- 3 ெப�ய�



எண்ெணய- 50 கிராம



மிளகாய்ெபா�- 3 ேதக்கரண



மல்லிப்ெபா- 4 ேதக்கரண



மஞ்சள்ெபா- ஒ� ேதக்கரண



ேசாம்�த்�- ஒ� ேமைசக்கரண



சீரகத்�ள- ஒ� ேமைசக்கரண



மிள�த்�ள- ஒ� ேமைசக்கரண



இஞ்சிப்�ண்� வ�- ஒ� ேதக்கரண



ேதங்காய்ப்ப- ஒ� கப



தாள�க்;



ேசாம்�- அைர ேதக்கரண



சீரகம்- அைர ேதக்கரண



ெவந்தயம- அைர ேதக்கரண



பட்ைட- 2



கிராம்�- 2



அன்னாசிக்கா- 2

ெசய்�ை


சிக்கைன க�வ� தண்ண�ர் வ�த்� வ�ட்� மஞ்,
இஞ்சி�ண்� வ��� ேபாட்� ப�ச10 நிமிடம் ஊறவ�ட�.



ெவங்காயம் தக்காள�ைய ெபா�யாக ந�க்கி ெகா.
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ேசாம்�த்,

சீரகத்�,



பாத்திரத்தில் எய் வ�ட்� தாள�க்க ேவண்�யவற்ைற தாள�த்� ெ,

தக்காள�

நன்� வதக்க. வதங்கிய�டன் ப�சறிய சிக்கைன ேச கிளற�ம.


சிக்கன�ல் வ�ம் தண்ண�ர் வற்றிய�டன் மிள,
கிளாஸ் தண்ண�ர்



10

மல்லிப்ெப,

உப்� ேபாட் 4

வ�ட்� ெகாதிக்க.

நிமிடத்தில் மலா

ெகாதித்� ெவந்த�டன் ேதங்கா ய்ப்பால் வ�ட்� ெக

இறக்க�.

 �றிப்:


பட்ை,

கிராம்,

அன்னாசிக்காய் இல்ைலெயன்றால் �ழம்ப�ல் ெபா�கள் ே

கரம்மசாலா ெபா� ஒ� ேதக்கரண்� ேசர்க.

சிக்கன் காய்கறி சா
ேதைவயானைவ


எ�ம்� சிக்கன்

- கால் கிேல



வ��ம்ப�ய காய்கறிக- கால் கிேல



(ேகரட, அவைர, உ�ைள, காலிப்ளவ)



இஞ்சி �ண்� ேபஸ- 2 �ஸ்�



கரம்மசாலா- கால்



சில்லிப�டர- 1-2 �ஸ்�



மஞ்சள் ெபா- அைர ஸ்�



ேதங்காய- 3 ேடப�ள்ஸ்



�ந்தி�ப்ப�ப- 4



தக்காள�- 2



ெவங்கயம்- 2



பச்ைசமிளகாய- 2



மல்ல, �தினா - சிறி�



எண்ெணய- 2 ேடப�ள்



உப்�- ேதைவக்

ஸ்

ஸ்

ெசய்�ை


சிக்கைன �த்தம் ெசய்� க�வ� எ�த்�க்ெ. ெவங்காய, தக்காள, மல்ல, �தினா,
காய்கறிகள்

கட் ெசய்� ெகா, ேதங்காய் �ந்தி�ப் அைரத்�க்ெகள�ம.

5



பாத்திரத்தில் எண்ெணய்
கரம்மசால,

தக்காள,

வ�ட்� க,

மல்ல,

�தினா ,

ெவங்காயம் வதக,

மிளகாய,

இஞ்சி�ண

உப்� ேபாட்� மசிந்த

வதக்க,
சிக்கன

ேசர்க்க. நன்� ெகாதிவந்த�ம் சிம்மில் 10 நிமிடம் ேவ ைவக்க�.


ப�ன்

காய்கறிகைள ேசர்க்.

காய் ெவந்த�டன் ேதங்காய் அைரத்த�

ெகாதி

வந்� சிம்மில் ைவத்� எண்ெணய் ெதள�ந்�.


�ைவயான

சிக்கன் காய்கறி சால்னா.

இதைன

சப்பாத்,

ப்ைளன் ைரஸ் 

ப�மாறலாம.

 �றிப்:


சால்னாவ�ல் உள்ள காய்கறிகள் சாப்ப�க
,ெப�யவர்கள

இ�க்�.

காய் சாப்ப�ட

் �ட இந்த காய்கறிைய வ��ம்ப� சாப்ப� .

ேசர்ப்பவர்கள் சில்லி ப�டர் �ைறத்� ே.

கிராமத்� ேகாழி �ழம

ேதைவயானைவ


ேகாழி (எ�ம்�ட) - 3/4 கிேலா



ெவங்காய, ெபா�யாக ந�க்கி� - 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)



ேதஙகாய, ெபா�யாக ந�க்கிய�- 1/4 கப



மஞ்சள் �- 1/4 ேதக்கரண



உப்



�ண்�- 5 பல



ேசாம்�- 1/2 ேதக்கரண்(வ��ம்ப�னா)
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சிக்க

�ழந்ைதகள
கறிமசாலா

ெசய்�ை


கடாய�ல் ஒ� ேதக்கரண்� எண்ெணய் வ�ட்� காய்ந்த�ம்

மி, தன�யா , மிள�

எல்லாம் தன� தன�யாக வ�த்� ைவக.


இதில

பட்ை,

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 வத,

ேகாழி

�ண்கள ,

மஞ்சள

�ள் ேசர்த்� ப�ரட.


தண்ண�ர் இல் லாமல் ��

ேவக வ.

(ேகாழி வ��ம்

ந ��ல் ெவந்தால் 

�சியாக

இ�க்�)


இதில் அைரத்த வ� ,

தண்ண� ,

உப்� ேசர்த்� எண்ெணய் திரண்� 

ெகாதிக்க

வ�ட�ம.


கைடசிய�ல் எண்ெணய�ல் வ�த்த கறிேவப,

ெகாத்தமல்லி ேசர் 2

எ�க்க�.

 �றிப்


சின்ன ெவங்காய(10) பயன்ப�த்தினால்

இன்�ம் வாசமா  இ�க்�.

ேகரளா நாடன் ேகாழிக்க
ேதைவயானைவ


ேகாழி - அைர கிேலா



ேதங்காய் எண்ெ- அைர கப



ேசாம்�- அைர ேதக்கரண



ெவங்காயம- 2



தக்காள�- ஒன்



இஞ்ச, �ண்� வ���- 2 ஸ்�



கறிேவப்ப�ைல- 2 இ�க்



கரம் மசாலாத் �- அைர ேதக்கரண



மிளகாய் �ள- ஒ� ேதக்கரண



மஞ்சள் �- அைர ேதக்கரண
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நிமிடம் வ�ட



மிள� �ள்- அைர ேதக்கரண



உப்�- ஒ� ஸ்�



தாள�க்:



ேதங்காய் எண்ெ- ஒ� ேதக்கரண



ெவந்தயம- கால ேதக்கரண



சின்ன ெவங்காய- 4

ெசய்�ை


�தலில் ேதங்காய் எண்ெணைய காயைவத்�

அதில்

ேசாம்� ேபாட்�

ெவங்காய, கறிேவப்ப�ைல ேதைவெயன்றால் பச்ைசமிளகாய் ேசர் வதக்க�.


சாதாரண

�ழம்�க்� ெசய்வ� ேபால் அல்லாமல் நன்� கிளற கிளற ெவந்

�ைழந்� வர ேவண்.


ப�ற�

இஞ்ச,

�ண்� ேசர்த்� கிளறி த�ைய �ைற 3

நிமிடம் �� ைவத்� ே

ேவைலைய கவன�க்க�.


இப்ெபா�� பச்ைச வாைட அடங்கிய�ம் தக,

மிளகாய,

மஞ்ச,

கரம்

மசாலாத்,

உப்� ேசர்த்� நன்� கி.


தக்காள� ெவந்� மசிந்� மசா ேபால

வந்த�ம் சிக்கன் �ண்�கள்

ேசர்த

��

ேபாட்� வ�ட�.


5

நிமிடம் த�ைய �ட்� ைவத்�

ஒ� கிள� கிளறி ப�ன் த�ைய �ைறத்�

40

நிமிடங்கள் அப்ப�ேய வ�. 10 நிமிடத்திற்ெகா��ைற கிளறி வ�ட.


ெவந்த �ழம்ப�ல் ேதைவக்� சிறி� தண்ண�ர் ெதம.

கைடசியாக

த� ைய

அைணத்

வ�ட்� ேதங்காய் எண்ெணைய காயைவத்� ெ , சின்ன ெவங்காயம் ேசர்த்�
வ�ட்� தாள�த்� �ழம்ப�ல்

ெகா.

 �றிப்


இ� பாட்� காலத்திலி�ந்� ெசய்� வ�ம் ேகாழி. வ��ந்� என்றால்  �ழம்ப�ன
மணம் தான் மணக. அ�ப்ப�ல் ைவத்� ெசய்வார்கள் ெசால்லேவ ேவண �ைவ.
மிகமிக

�ைவயான

எண்ெணய�

�ழம்� ெர.

தான் ெசய்வார.

ஆனா ல் இதைன ெகாஞ்சம் அதிகள� ேதங்

ெபா�வாக

வ��ந்தினர்க�க்காக

சப்பாத், பேராட்ட, ஆப்ப , இ�யப்பத்திற்� ெவ� அ�ைமயாகக்�.
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சைம.

கீ

ைரஸ,

ேகாழி வ�த்தைரத்த �ழ

ேதைவயானைவ


வ�க்:



ேதங்காய் எண்ெ- ஒ� ேதக்கரண



சின்ன ெவங்காய- 2



ேசாம்�- அைர ேதக்கரண



ேதங்காய் ��வ- ஒ� கப



மஞ்சள் �- 1/2 ேதக்கரண



மல்லித் �- 3/4 ேதக்கரண



மிளகாய்த் �- ஒ� ேதக்கரண



�ழம்ப�ற:



ெவங்காயம- 2



பச்ைச மிளகாய- 2



இஞ்ச & �ண்� வ���- 2 ேதக்கரண



தக்காள�- ஒன்



கறிேவப்ப�ைல- 10 இைல



கரம் மசாலா �ள- ஒ� ேதக்கரண



ேகாழிக்கறி- 1/2 கிேலா



எண்ெணய- 3 ேதக்கரண

ெசய்�ை


ெவங்காய,

தக்காள�ைய ெபா�யாக

ந�க்கி ைவத்�க் ெகம.

ேகாழிக்கறிைய �த்

ெசய்� க�வ� தண்ண�ைர வ�கட்� ைவத்�க் ெக.


ஒ� பாத்திரத்தில் ேதங்காய் எண்ெணய் ஊற்றி காய்ந்த�ம் அதில் , ேசாம்�
ேபாட்� ெபா�ந்த�ம் ேதங்காய் ��வைல ேசர்த்� ெபான்ன�ற வதக்க�.



அதன் ப�ன்னர் ெபா� வைக அைனத்ைத �ம் ேசர்த்�

மிதமான த�ய�ல் ைவத்� 5

நிமிடம் வதக்க.


வதக்கியவற்ைற எ�த்�

ஆற ைவ த்� தண்ண�ர்

ேசர்த்� அைரத்� எ

ெகாள்ள�


மற்ெறா� பாத்திரத்தில் எண்ெணய் ஊற்றி காய்ந்த�, பச்ைச
வதக்க�. ெவங்காய, பச்ைச

மிளகா ேபாட்�

மிளகாய் வதங்கிய�ம் இஞ்சி �ண் ேசர்த்� பச்

வாசைன ேபா�ம் வைர வதக்க.
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அதன் ப�ற� தக்கா, கறிேவப்ப�ைல ேசர்த்� நன்� வதக்கி .



அத�டன் �த்தம் ெசய்� ைவத்தி�க்�ம் ேகாழிைய ேபாட்�
அைரத்� ைவத்தி�க்�ம் ேதங்க��

ேசர்த்� கிளறி வ�ட.

ஒ�

ேதைவயான,

ெகாதி

வந்த�

த� ைய மிதமாக ைவத்�35 நிமிடம் சிக்கைன ேவக வ�ட.


�ைவயான ேகாழி வ� த்தைரத்த �ழம்� த. இ� கீ ைரஸ, ப்ைளன் ை,
சப்பாத், இ�யாப்ப , �ட்� என எல்லாவற்றி ெபா�ந்�.

******
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பேராட்ட,

