ெசட்�நாட்� ேகாழி ப��யா
ேதைவயானைவ


பா�மதி அ�சி - 1 1/2 கப



ேகாழி - 1/2 கிேலா



ெவங்காயம- ஒன்



தக்காள�- ஒன்



பச்ைச மிளகாய- 5



இஞ்சி �ண்� வ��- ஒ� ேதக்கரண



ேதங்காய் பா- 1 1/2 கப



தண் ண�ர- 1 1/2 கப



ெகாத்தமல், �தினா - 1/2 கப



தய�ர்- 1/2 கப



எண்ெணய- 100 மில்ல



ெநய்- 3 ேதக்கரண



உப்�- ேதைவயான அள�



மஞ்சள் �- 1/2 ேதக்கரண



மிளகாய் �ள- 1/2 ேதக்கரண



கரம் மசாலா �ள- 1/4 ேதகரண்



பட்ைட- சி�த்



லவங்கம- 5



ப��யாண� இைல - ஒன்



ஏலக்காய– 3

�ண

ெசய்�ை


�தலில்

 ேகாழிைய எ�ம்�

ேசர்த்

� ெப�ய �ண்�களாக ந�க்

ெகாள்ள�. ஒ� பாத்திரத்தில் ந�க்கின ேகாழி �ண்�கைள ேபாட்� பா
தய�ர ,

மஞ்சள ்

,

பாதியள�

உப்� ேசர்த்�

நன்� கிளறி வ �ட ்

ைவக்க�.


ெவங்காயத்ைத ேதால்

உ�த்� ெப�ய �ண்�களாக ந.

தக்காள�ைய

ெபா�யாக ந�க்கிக் ெகாள். பச்ைச மிளகாைய இரண்டாக ந�க்கி

ைவத

ெகாள்ள�. அ�சிைய க�வ� 20 நிமிடம் ஊற ைவக்க.


ஒ� பாத்திரத்தில் எண் ெணய்

2

ேதக்கரண் � ெநய் ஊற ்றி காய ்

பட்ை, ப��யாண� இைல, ல்வங் , ஏலக்காய் ேபாட்� ெபா�ய வ�.


அதன்  ப�ற� நக்கின ெவங்காய ம் மற்�ம் பச்ைச மிளகாைய ேசர
வதக்க�.

1

ஒமான் தமிழ் கத்ேதாலிக்கச்



ெவங்காய, பச்ைச மிளகாய் பாதியள�

வதங்கிய�ம் அத�டன் இஞ்ச

வ��� ேசர்த்� வதக்.


இஞ்சி

�ண் � வ� �� ேசர் த்� பச்ைச வாசைன அடங் கிய�ம் 

தக்காள�ை ேசர்த்� நன்� �ைழஅளவ�ற்� வதக்க.


ப�ன்னர் ம�தமி�க் �ம்  ,

மிளகாய்  �,

ம�த�ள்ள உப,

ெகாத்தமல்ல

தைழ, �தினா ேசர்த்� கிளறி வ�ட3 நிமிடம் ைவத்தி�க்.


நன்� எல்லாம் ேசர்ந்� மிளகாய் வாசைன ேபான�ம் ஊற ைவத்�ள
�ண்�கை ேசர்த்� கிளறி வ�ட்� ேவக க�ம.



ேகாழி ெவந்த�ம் ேதங்காய் பால் மற்�ம் தண்ண�ர் ேசர் வ�ட�ம.



ெகாதி  வந்த�ம் ஊற ைவத்த அ�சிைய ேபா ட்� �� ேபாட்� �க்கா
ேவக வ�ட�ம.



ப�ற�  ெவந்த�ம் அதன் ேமல் கரம் மசாலா �ள் �வ� ஒ� ேதக்கர
ேசர்த சி�த�ய�ல் ைவத்10 - 15 நிமிடங்கள் தம்மில் ேப.



சாதம் நன்� �� வ�மாக ெவந்த�ம் இறக்கி ை.



�ைவயான

   ெசட்�நா� ேகாழ

ப��யாண� தயார.

ஆன�யன்  ைரய்தா�ட

ப�மாற�ம.

ெசட்�நாட்� மட்டன் ப��
ேதைவயானைவ
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சீரக சம்பா அ�சி- 3 கப



மட்டன- அைர கிேலா



இஞ்சி- 50 கிராம



�ண்�- 25 பல



ெப�ய ெவங்காயம- 4



சின்ன ெவங்காய- 15



தக்காள�- 3



பச்ைச மிளகாய- 4



கிராம்�- 4



பட்ைட- 4 �ண்



ஜாதிக்காய- பாதி



ஏலக்காய- 4



மிளகாய்�ள- அைர ேதக்கரண

ஒமான் தமிழ் கத்ேதாலிக்கச்



கரம்மசாலா- கால் ேதக்கர



ேதங்காய- ஒ� ��



�ந்தி�- 10



தய�ர்- அைர கப



எ�மிச்சம்பழ- ஒ� ��



�தினா - ஒ� கட்



மல்லி- ஒ� கட்



ெநய்- அைர கப



எண்ெணய- அைர கப



தாள�க்கத்ேதைவயான:



கிராம்�- 3



பட்ைட- 3 சிறிய �ண்



ஏலக்காய- 3



ப��ஞ்சி இைல- ஒன்



ேசாம்�- ஒ� ேதக்கரண

ெசய்�ை


மட்டன�ல ் கால் கப் , மஞ்சளள்  அைர ேதக்கர, கரம்  மசால, உப்�
ஒ� ேதக்கரண்� ேபாட5 வ�சில் வ�ட்� ேவக ைவக்.



பட்ை, கிராம், ஏலக்கா, ஜாதிக்காய் இவற் ைற ெநய் வ�ட்� வ�த்�
அைரத்�க் ெகாள்.



ெப�யெவங்காய,
ெகாள்ள�.

சின்னெவங்காயம் இரண்ைட�ம் ந�ளவாக்கில் 

பச்ைசமிளகாைய வாைய கீறிக்ெகாள்.

�ண்ைட

தன�யாக

அைரத்�க் ெகாள்.


��வ�ய ேதங்கா,
மிக்ஸிய�

ேபாட்�

இஞ்ச,

ப��யாண�ய�ன்  வ�ேசஷே
எ�ப்ப�தா.

�ந்தி� இைவ �ன்ைற�ம் ேசர்த்� ஒ

தண்ண�ர் ஊற 4
ேதங்கா�,

இைத கவனத்தி

கப்  பால் எ�த்� ைவக.
இஞ்சி�ம் ேசர

ைவத்�க்ெகாள்�.

(

இந்த

அைரத்� பால

இத�டன்  �ந்தி

ேசர்ப்ப� �ச்னஸ் காக. )


ஒ� பாத்திரத்ைத அ�ப்ப�ல் ைவத்,

எண்ெணய் இரண்ைட�ம்

ேச

ஊற்றி கா வ�ட�ம.


காய்ந்த�ம் ப, கிராம், ஏலக்கா, ேசாம், ப��ஞ்சி இை, தாள�க்க�.



அதேனா� ந�க்கிய ெவங்கா, பச்ைசமிளகாய் ேசர்க.



ெவங்காயம் ெபான் நிறம் ஆன�ம் அைரத்

த �ண்� வ��ைத

வதக்க�. இரண் நிமிடம்  வதக்கிய, அைரத்த பட் , கிராம், ஏலக்கா,
ஜாதிக்காய் வ� , மிளகாய்�ள் ேபாட்� வதக.
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ஒமான் தமிழ் கத்ேதாலிக்கச்



5 நிமிடம ேபால  வதக்கி எண்ெணய் ப��ந் த�ம் ந�க்கிய தக் காள�ைய.
தக்காள நன்றாக வதங்கி �ழான�ம் தய�ர் ேசர.



இப்ேபா� எ�த் � ைவத்தி�க்�ம் ேதங், மட்டன் ேவக ைவத்த தண
இரண்�ம் ேசர் 6

கப்  அளந் � ஊற்.

உப்,

�தினா ,

ெகாத்தமல்

ேசர்க்ம.


ஒ�

ெகாதி 

வந்த�ம் அ�சிைய ேபாட.

ப��யாண� பாதி 

ெவந்த�ம

எ�மிச்சம்ப ப�ழிய�ம.


ப��யாண� நன்றாக ெவந்த�ம் அப்ப�ேய �� ைவ.

 �றிப்:


இந்த ப��யாண� மிக�ம் �சியாக,
இந்

மணமாக�ம்  இ�க்.

ஒ� தடைவ

ப��யாண�ைய  வ �ட்�ல் ெசய்த�ர்கெல்  ப�ற� ஒவ்ெவா� �ை

ப��யாண�  ெசய்�ம்ேப இந்த �ைறய�ல்தான் ெசய்யேவண்�ம் என்�
உள்ளவர்கள் ெசால்வ.

ெசட்�நா� �ட்ைட �ழ

ேதைவயானைவ


�ட்ைட- 4 ( ேவக ைவத்� இரண்டாக ெவட்)



ெவங்காயம- 1/2 (ெபா�யாக ந�க்கிய. சின்ன ெவங்காயம் தால் சிறப. 15 சின்ன
ெவங்காயம் �ன்1 ேதக்கரண்� எண்ெணய�ல் வதக்கி  ைவக்க�)



தக்காள�- 1 (ெபா�யாக ந�க்கிய)



மிளகாய் �ள- 1/2 ேதக்கரண



மஞ்சள் �- 1/2 ேதக்கரண



உப்



க��, சீரகம்– தாள�க்

எண்ெணய�ல் வ�த்� அை:
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மல்லி- 2 ேதக்கரண



மிளகாய் வற்ற- 3



�ண்�- 2 பல



இஞ்சி- 1/2 இன்

ஒமான் தமிழ் கத்ேதாலிக்கச்



மிள� - 1 ேதக்கரண



சீரகம்- 1 ேதக்கரண



ேதங்காய் ��வ- 4 ேதக்கரண



அ�சி - 1/2 ேதக்கரண



க�ேவப்ப�ைல- சிறி�

ெசய்�ை


ேதங்காய் தவ�ர மற்ற வ�

க்க ேவண்�ய ெபா�

1

ேதக்கரண்

எண்ெணய் வ� வ�க்க�.


அ�சி  ெவள்ைள ஆன�ம் இறக,

ஆர  ைவத்� ேதங்க,

தண் ண�ர் ேசர ்

ைநசாக அைரக்க�.


பாத்திரத்தில் எண் ெணய் வ�ட்� காய்ந , சீ ரகம்

தாள�த, ெவங்காய

ேபாட்� வதக்க.


ெவங்காயம் வதங்கிய�ம் தக்காள� ேசர்த்�.



தக்காள�

�ழய வதங்க�ம,

அைரத்த மசால,

மிளகாய்  �,

மஞ்சள ்

,

உப், ேதைவயான தண் ண�ர் ேசர்த்� ெகாதிக்க .


ெகாதிக்க ஆரம்ப�த ்த�ம் ெவட்� ைவத்த �ட்ைட ேசர்த்� நன்ற
வ�ட�ம.

 �றிப்:


சாதம,

இட்ல,

ேதாைச,

சப்பாத்,

��  எ ல்லாத்�க் �ம் காரச...

ம்....

�ப்பரா இ�க்.

ெநத்திலி ம�ன் �ழ

ேதைவயானைவ
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ெநத்திலி ம�ன-- 1/2 கிேலா



சிறிய ெவங்காயம-- 150 கிராம்(ந�க்கிய)



தக்காள�-- 4 (ந�க்கிய)



பச்ைசமிளகாய-- 1



இஞ்சி-- 1 சிறிய �ண்



�ண்�-- 7 என்ன



ேதங்காய் பா-- 1 கப

ஒமான் தமிழ் கத்ேதாலிக்கச்



�ள� -- எ�மிச்ைச அள�( ந��ல் ெகட்�யாக கைரக்)



ெகாத்தமல்லி தை-- சிறிதள� ( ெபா�யாக ந�க்கிய)



எண்ைணய-- ேத.அ



உப்�-- ேத.அ



மிளகாய் �ள-- 1 ேடப�ள்ஸ்



ெவந்தயம் �-- 1 ேடப�ள்ஸ்



ேசாம்�-- 1 ேடப�ள்ஸ்



தன�யா �ள்-- 1/2 ேடப�ள்ஸ்



மஞ்ள் �ள-- 1 ேடப�ள்ஸ்

ெசய்�ை


ம� ைன �த்தம் ெசய்� ேலசாக ,மஞ்சள ் �ள் �வ� ப�சி 15 நிமிடம்  ஊ
ைவக்க�.



இஞ்சிைய வ��தாக அைரத்�க் ெகாள.



வாணலிய�ல்  எண்ைணய் ஊற்றி ே,ெவந்தயப் ெப,பச்ைச மிளகா,
ெவங்காய,

�ண்� ேபாட் � இத�டன் இஞ்சிைத ேசர்த ் � நன்ற

வதக்க�.


இத�டன்  கைரத் த �ள�ைய ஊற்.ப�ன்  மஞ்சள்,மிளகாய்  �, தன�யா
�ைள ேசர்த்� எண்ைணய் ப���ம் வைர ெகாதிக்க.



இந்த கலைவ�டன் ேதங்காய் பாைல

ேசர்த்� ெகாஞ்சேநரம் ெகாதி

ம� ைன ேசர்க்க.


ம� ன்2 /3 ெகாதிய�ல் ெவநவ��ம.



�ழம்� ெவந் � இறக் �ம்

�ன ் ஒ� சிறிய ெவங்காயத்ைத ேதா�

ேபாட் அ�ப்ப�ல் இ�ந்� இறக. (�சிக்கா)
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பறிமா�ம் �ன் ெகாத்தமல்லி தைழைய �வ� இற.



ெநத்திலி ம�ன் �ழம்� .

ஒமான் தமிழ் கத்ேதாலிக்கச்

ேகாழி �க்கா வ�வ

ேதைவயானைவ


ேகாழி - ஒ� கிேலா



சின்ன ெவகாயம்- 20



�ண்�- 10 பல



தக்காள�- ஒன்



மிளகாய் �- 4 ேமைசக்கரண



மல்லித்�- 2 ேமைசக்கரண



மஞ்சள் �- ஒ� ேதக்கரண



மிள�த்�ள- 2 ேதக்கரண



சீரகம்- ஒ� ேதக்கரண



ேசாம்�- ஒ� ேதக்கரண

தாள�க்க:


பட்ைட- ஒன்



கிராம்�- ஒன்



அன்னாசிப - ஒன்



ேசாம்�- அைர ேதக்கரண



ெவந்தயம- அைர ேதக்கரண



கறிேவப்ப�ைல- சிறி�



நல்ெலண்ெண- 50 மி.லி



உப்�- ேதைவயான அள�

ெசய்�ை


சீ ரகம,

ேசாம்,

மஞ்சள ்

,

5

பல்

�ண,

10

சின்ன ெவங்காயம் ேச

அைரக்க ேவண். அைரத்தவற்ைற ேகாழிய�ல் ப�சறி ைவக்ண்�.


ஒ� கடாய�ல்  எண்ெணய் வ�ட்� ,
ெவந்தய ேபாட்�

கிராம்,

அன்னாசிப,

ேசாம்,

த ாள�த் � ெபா�யாக ந�க்கிய ெவங் , �ண், தக்காள,

கறிேவப்ப�ை ஆகியவற்ைற வதக், ேகாழிைய ேபாட்� வதக்கேவண.


10 நிமிடம்  சி� த �ய�ல் வதக் கி மிளகாய, மஞ்சள ்ள்  ேபாட் � கிளறி 
கிளாஸ் தண்ண�ர் ஊற்றி உப்� ேசர்த்� ேவக வ.
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கறி  ெவந்�



தண்ண�ர் வற்றிய�டன்

மிள�த்�ள்  ேசர் 10

நிமிடம ்

சி� த�ய�ல் வதக்க ேவண. சாப்ப�ட மிகச்�ைவயா.

மட்டன் ெசா & வ�வல

ேதைவயானைவ


மட்டன- கால் கிேல



இஞ்சி �� வ��� - 2 ேதக்கரண



மஞ்சள் ெபா- அைர ேதக்கரண



மிள� - அைர ேதக்கரண



சீரகம்- அைர ேதக்கரண



ேசாம்�- 2 ேதக்கரண



மல்லி- 2 ேதக்கரண



சின்ன ெவங்காய- 8



பச்ைசமிளகாய- 2



�ள� - ஒ� ெநல்லிக்காய



ேதங்காய- ஒ� ��



பட்ைட- ஒ� �ண்



கிராம்�- 2



எ�மிச்சம்பழ- ஒ� ��



கறிேவப்ப�ை, உப்�- ேதைவயான அள�

ெசய்�ை


ஒ� �க்க�ல் மட்டைன ேபா.

இஞ்சி

�ண் � வ� ,

மஞ்சள்ெபா

ேசர்க்க. 3 கப் தண்ண�ர் ேசர். 6 வ�சில் வந்த�ம் அ�ப்ைப


நி�.

�க்கர் ஆறிய� ம் மட்டன் தன�யாக�ம் ேத தண் ண�ர் தன�யாக
ப��க்க�.



ெசாதி ெசய்வதற்� மட்டன் ேவக

ைவத்த தண்ண�ர் மட்�ம.



ேதங்காைய ��வ� �தல்  பால் ஒ� கப் எ�. இரண்டாவ� பால 3 கப
எ�க்க�.
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ெவங்காய, பச்ைசமிளகாைய ந�ளமாக ந�க்க.
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மிள�,

சீ ரகம,

ைவத்

ேசாம்,

தண் ண� ,

மல்லி இவற்ைற ேத்� அைரக்க.

இரண்டாவ� ேதங்காய் ,

கறி ேவக 

அைரத்� ைவத்தி�க ்

மசாலா ஆகியவற்ைற ஒன்ற கலக்க�.


ஒ� பாத்திரத்ைத அ�ப்ப�ல் ை3 ேதக்கரண்� எண்ெணய் ஊ.



எண்ெணய ் காய்ந் த�ம், கிராம், அைர ேதக்கரண் � ேசாம்� தாள�க.
ந�க்கிய ெவங்கா, பச்ைசமிளகாய் ேசர்த்� வத.



கலந்� ைவத்தி�க ் �ம் ெசாதிைய ஊ.
ெசாதிய�ல

ேபாட�ம.

�ள�ைய  உ�ண்ைடயாக உ�ட்

(�ள�ைய கைரக்கக்�ட)

அதில்  உப் � ேசர்க.

15

நிமிடம ெகாதிக்கவ�ட�.


இப்ேபா� அ�ப்ைப நி�த் தி ெசாதிைய கீேழ க�ம. �தல்  ேதங்காய்பா
ெசாதிய�ல ேசர்க்க. ஆறிய�ம் எ�மிச்சம்பழம் ப�ழ.



கறி வ�வல:



மிள�  அைர ேதக்கரண, சீ ரகம்  அைர ேதக்கர, ேசாம்� ஒ� ேதக்கரண
ேசர்த

அைரக்க�.

ஒ�

ெப�ய 

ெவங்காய,

ஒ� தக்காள� ந�க்க

வதக்க�.


தன�யாக  எ�த்� ைவத்�க்�ம ் கறிைய ேபாட.

அைரத்த மசாலாைவ

ேபாட்� நன்ற ��ள வ�த்� எ�க்க.

 �றிப்:


இந்த ெசாதி சாதத்தில் ேபாட்� சாப்ப�ட மிக�ம் �ைவயாக.

ெசட்�நா� சிக்கன் �
ேதைவயானைவ
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ேகாழிக்கறி- 1/2 கிேலா,



ெப�ய ெவங்காயம- 3,



தக்காள�- 3,



இஞ்ச, �ண� வ��� - 2 ேதக்கரண,



மிளகாய்த்�- 2 ேதக்கரண,



மஞ்சள் �- 1/2 ேதக்கரண,



தன�யா �ள்- 3 ேதக்கரண,



சீரகத்�ள- 1ேதக்கரண,



ேசாம்��ள- 1 ேதக்கரண,



ேதங்காய- 1 ��,



கசகசா - 2 ேதக்கரண,
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�ந்தி�- 10,



ெபாட்�க்கடை- 1 ைகப்ப�,



உப்�- ேதைவயான அள�

தாள�க்:


எண்ெணய- 3 ஸ்�,



பட்ைட- சிறி�,



கிராம்�- 3,



அன்னாசிப்- 2,



ேசாம்�- 1/2 ேதக்கரண,



காய்ந்த மிளகா- 5.

ெசய்�ை


ேகாழிைய ெப�ய �ண்�களாக ெவட, �த்தம் ெசய்.



ேதங்கா, �ந்தி , கசகசா, ெபாட்�க்கடைலைய ைநசாக அைர ைவகக�ம.



ெவங்காயத்ைத ெபா�யாக ந�க் கி ைவக.

தக்காள�ைய�ம் ெபா�யா

ந�க்க ைவக்க�.



மிளக்கைய இரண்டாகக் கிள்ள� ைவ.
வாணலிய�ல்

 எண்ெணய் வ�ட்� தாள�க்க ெகா�த்�ள்

ளைவகை

தாள�க்க�.


ப�ற� ந�க்கிய ெவங்காயம் ேபாட்� வத.



ெவங்காயம் நன்� கிய�ம்  இஞ்,

�ண்� வ�� ,

தக்காள� ேசர்

வதக்க�.


தக்காள� கைர�ம் வைர நன்� வதக.



நல்ல வாசைன வந்த�டன் ேகாழிக்கறி ேசர்த்�



ேகாழிக்கறி நன் �

.

வதங்க ிய ப�ன்னர் மிளகா, தன�யா �ள, சீ ரகத்�,

ேசாம்�த், மஞ்சள ்

,உப்� ேசர� கிளற�ம. ஒ� கப்

தண்ண�ர் ேசர

�� ைவக்க�.


ேகாழிக்கறி �க்கால் பதம்

ெவந்த�ம் அைரத்த ேதங்காய்

வ� ��

ேவக வ�ட�ம.


ேகாழிக்கறி ��வ�ம் ெவந்த ப�ன் இற.
******
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ே

