யளங்க, இன்று ன் சமநனல்

ததளமசகில் யிதம் உண்டு. அதழலும் சழக்கன் ததளமசள... தகட்கயள தயணும்..? இப்தய
ச்சழல் ஊ ஆபம்ிக்குதந.. ததளமச யளர்க்கும் தளதத இவ்யவு அமகள இருந்தள.. சளப்ிட ப்டி
இருக்கும்? தடஸ்ட்டும் சூப்தபள சூப்ர்! சசஞ்சுத்தளன் ளருங்கதன்.....! இன்ன யளங்க!, இன்று
ன் சமநனல் குதழனில்.....

சழக்கன் ததளமச

ததமயனள சளருட்கள்:


தகளமழக்கழ - 200 கழபளம்



மநதள நளவு - 250 கழபளம்



தனிர் - 1 தடிள் ஸ்பூன்



அரிசழ நளவு - 1 தடிள் ஸ்பூன்



ச்மச நழகளய் – 5



இஞ்சழ, பூண்டி யிழுது - 2 டீ ஸ்பூன்



களபட் துருயல் - 1 தடிள் ஸ்பூன்

சசய்பம
 தகளமழக்கழமன லும்ில்ளநல் ததர்வு சசய்து துமயனல் க்குயத்தழல் நழக்சழனில் தளட்டு
அமபத்து டுக்க தயண்டும்.

 அதனுடன் மநதள, அரிசழ நளவு , தனிர், இஞ்சழ பூண்டு யிழுது , றுக்கழன ச்மச நழகளய்,
களபட் துருயல் , உப்பு ஆகழனயற்மச் தசர்த்து தண்ண ர்
ீ யிட்டு ததளமச நளவு தத்தழல்
கமபத்து சழழது தபம் படி மயக்க தய ண்டும்.

 ின்பு ததளமசக் கல்ம அடுப்ில் ற்ழ ண்சணய் யிட்டு நளமய ஊற் தயண்டும் .
 தநல் க்கத்தழலும் சழழது ண்சணய் யிட்டு , ன்ளக சயந்தின்பு நறுக்கம் தழருப்ி
தளடவும்.

 இபண்டு க்கபம் ததளமச ன்ளக சயந்ததும் ததளமசக் கல்ழல் இருந்து டுத்து
யிடவும்.

ஒநளன் தநழழ் கத்ததளழக்கச் சங்கம்

க்கம் 1

யளங்க, இன்று ன் சமநனல்

சயந்தனக்கவ மப நீ ன் குமம்பு
சயந்தனக்கவ மபனின் கசப்புத்தன்மந குமந்மதகளுக்கு ிடிக்களது. ஆளல் அமயகள் நது உடல்
சூட்மட தித்து நக்கு குிர்ச்சழ அிப்மய. ஆமகனளல் இந்த கவ மபமன நீ ன் குமம்புடன் தசர்த்து
சமநக்கும் தளது, நீ ன் குமம்ின் சுமய அதழகரிப்ததளடு, உப்பு, புி, களபம் சரினள க்குயத்தழல்
தசர்த்தளல் கவ மபனின் கசப்புத்தன்மநதன சதரினளநல் குமந்மதகள் கூட சளப்ிட்டு யிடுயளர்கள்!

ததமயனள சளருட்கள்:
 யஞ்சழபநீ ன் - 1/2 கழதள


சயங்களனம் 200 கழபளம்



தக்களி - 350 கழபளம்



தக்களி தஸ்ட் - 50 கழபளம்



ச்மச நழகளய் - 2



நழகளய் தூள் 2 டீ ஸ்பூன்



தினளத்தூள் 2 டீ ஸ்பூன்



நஞ்சள் தூள், சவ பகத்தூள் தள - 1/2



உப்பு - ருசழக்கு ததமயனள அவு



சயந்தனம் - 1 டீ ஸ்பூன்



சயந்தனக்கவ மப சழழன கட்டு - 1



புி ஒன்ம சழழன சநன் மசஸ்

டீ ஸ்பூன்

தளிக்க:


ல்சண்மண - 3 தடிள் ஸ்பூன்



கடுகு, சவ பகம், தசளம்பு, நழகு - 1 தடிள் ஸ்பூன்



பூண்டு - 6 சரின ல்



கருதயப்ிம - ஒரு மகப்ிடி



ததங்களய் வுடர் (அ) ததங்களய் த்மத - 4 ஸ்பூன் (அ) 4 த்மத



சகளத்துநல்ழ தமம - அமப மகப்ிடி

ஒநளன் தநழழ் கத்ததளழக்கச் சங்கம்

க்கம் 2

யளங்க, இன்று ன் சமநனல்

சசய்பம:
 நீ ம கழுயி சுத்தம் சசய்து துண்டுகளக தளடவும் .
 சயந்தனத்மத அமப நணி தபம் ஊமயக்கவும் .
 சயந்தன கவ மபமன நண்ணில்ளநல் ஆய்ந்து கழுயி தண் ண ீமப யடிக்கவும்.
 தக்களிமன மநனளக அமபத்து மயக்கவும் .
 தளிக்க சகளடுத்துள்மயகம ண்மண ஊற்ழ களய்ந்ததும் கடுகு , சவ பகம், தசளம்பு,
நழகு தசர்த்து தளித்து, பூண்மட தட்டி தளட்டு யதக்கழ , கருதயப்ிம தசர்த்து , 2
ழநழடம் யதக்கவும்.

 சயங்களனத்மத சளடினளக அரிந்து தளட்டு யதக்கவும் .
 சயங்களனம் யதங்கழனதும் ல்ள நசளள தூள் யமககள் , ஊழன சயந்தனம்,
சயந்தனக்கவ மப , தக்களி தஸ்ட் தளட்டு ன்கு 2 ழநழடம் யதக்கவும்.

 அமபத்த தக்களிமன தசர்த்து அமப டம்ர் தண் ண ீர் ஊற்ழ 5 ழநழடம் சகளதழக்க யிடவும்.
 ிகு புிமன ஒரு டம்ர் தண்ண ரி
ீ ல் கமபத்து யடிகட்டி தசர்க்கவும்.
 5 ழநழடம் சகளதழக்கயிடவும்.
 கமடசழனளக நீ மபம் ததங்களமனபம் தசர்த்து 5 ழநழடம் சகளதழக்க யிடவு ம்.
 சகளத்துநல்ழ தமம தூயி இக்கவும்.
 சுமயனள நணநள நருத்துய குணம் ழமந்த தநத்தழ நீ ன் குமம்பு சபடி .

குழப்பு: சயந்தனபம், ல்சண்மணபம் தசருயதளல் யனிற்றுக்கு ந்த உளமதபம் அிக்களது.
உடல்

சூட்மட

தணிக்கும்

குமம்பு.

ப்சனின்

மபஸ்,

சபளட்டி,

ததளமச,

ஆப்ம்,

குஸ்கள,

அமத்துக்கும் சளருந்தும்

ளகற்களய் தக்களிப் புிக்கழ
உடலுக்கு

சத்தள

ளகற்களய்,

சழறுயர்

பதல்

சரினயர்

யமப

அடிக்கடி

உணயில்

தசர்த்துக்சகளள்யது அயசழனம். ீரிமழவு தளனளிக்களுக்கு நழகவும் ல்து. ஒருதயம, அதன்
கசப்பு சுமய குமந்மதகளுக்கு ிடிக்களநல் இருக்களம். ஆளல், அதன் நகத்துயத்மத உணப
மயத்து குமந்மதகம சளப்ிட மயப்து சற்தளரின் கடமந.

ததமயனள சளருட்கள்:


ளகற்களய் - 250 கழபளம்



தக்களிப்மம் - 250 கழபளம்

ஒநளன் தநழழ் கத்ததளழக்கச் சங்கம்

க்கம் 3

யளங்க, இன்று ன் சமநனல்



சயங்களனம் – 5



பூண்டு – 10



சயந்தனம் – 2



நழகளய் யத்தல் – 5



கழதயப்ிம – சழழது



புி - 25 கழபளம்



ல்சண்சணய் - 2 தடிள்ஸ்பூன்



கடுகு, சவ பகம் - 1 டீஸ்பூன்



உப்பு - 1 டீஸ்பூன்



நழளகளய்த் தூள் - 2 டீஸ்பூன்



ீர் – ததமயக்தகற்

சசய்பம:
பதழல் ளகற்களமன கழுயி யட்ட யட்டநளக சயட்டவும். தக்களிமனபம் கழுயி சயட்டவும்.
சயங்களனம் பூண்டு,

நழகளய் ல்ளயற்ம சளடினளக றுக்கழ மயக்கவும்.

புிமன ீரில்

கமபத்து அயளக டுத்து மயக்கவும். அதன் ின் யளணழமன அடுப்ில் மயத்து ணசணய்
யிட்டு களய்ந்ததும் கடுகு, சவ பகம், கழதயப்ிம நழகளய் தளட்டு ன்கு யதக்கவும். யதங்கழ சளன்
ழநளக யரும் தளது பூண்மட சழழது தட்டி அதனுடன் தசர்த்து சயந்தனத்மதபம் தளட்டு ன்கு
கழழக் சகளண்தட நழகளய்த் தூள், உப்புதூள், கமபத்த புி இயற்மபம் தசர்த்து கழமன ன்கு
கழழ படி 5 ழநழடம் தயக யிடவும். ின்ர் யற்ழனதும் றுக்கழன தளக்களிமனபம் தசர்த்து தயக
யிடவும். ின்ர் ஆயிட்டு

ழநளளம். சளதம்,

சளப்ளத்தழ,

ததளமச இயற்றுடன் சளப்ிட

சுமயனளக இருக்கும்.

அரிசழ ளனசம்
ந்த யிதரசநளளலும் அங்கு ளனளசம் இல்மள அது யிதரசம் நளதழரிதன சதரினளது.
யிருந்து ப்தளதுதந ளனளசத்துக்கு தி இடம் உண்டு. த்தமதனள யிதத்து ளனளசம்
சசஞ்சளலும் அரிசழ ளனளசத்துக்கு அடிமநனளகதயங்க இருக்க படிபநள? ம்ம்.. தளதும்... தளதும்...
இப்தய சளப்ிடணும் தள இருக்குது....

ஒநளன் தநழழ் கத்ததளழக்கச் சங்கம்

க்கம் 4

யளங்க, இன்று ன் சமநனல்
ததமயனள சளருட்கள்:


சவ பக சம்ள அரிசழ - 200 கழபளம்



ளல் - 2 ழட்டர்



அமபத்த பந்தழரிப் ருப்பு யிழுது - 100 கழபளம்



குங்குநப்பூ - 5 அல்து 6 இமம



சயண்சணய் - 5 தடிள்ஸ்பூன்



கழபளம்பு - 2



ததங்களய் துருயல் - 3 தடிள்ஸ்பூன்



சர்க்கமப - 150 கழபளம்

சசய்பம:
அடி கநள ளத்தழபத்தழல் ளம, குங்குநப்பூ தசர்த்துக் களய்ச்சவும். ஒரு ழட்டர் ளமத் திதன
டுத்து மயக்கவும். இன்சளரு அடுப்ில் 2 தடிள்ஸ்பூன் சயண்சணனில் அரிசழமன யறுக்கவும்.
அது ிஸ்கட் கரில் நளழப் சளரின ஆபம்ிக்கும் தளது டுத்து, சகளதழத்துக் சகளண்டிருக்கழ
ளழல் தளட்டுக் கழண்டவும். அரிசழ உமடந்து தயக

ஆபம்ிக்கும். அப்தளது பந்தழரி யிழுது

தசர்க்கவும். திதன டுத்து மயத்துள் ஒரு ழட்டர் ளம, களல் ழட்டர், களல் ழட்டபளக - 5
ழநழட இமடசயி யிட்டுச் தசர்த்துக்

சகட்டினளகக் கழவும். சர்க்கமப,

கழபளம்பு தசர்க்கவும்.

கமய ஞ்சளநழர்தப் தத்துக்கு யரும் யமப கழழ, அடுப்ம அமணக்கவும். 2 தடிள் ஸ்பூன்
சயண்சணமன அதழல் தசர்க்கவும். நீ தழ 1 தடிள்ஸ்பூன் சயண்சணனில் ததங்களய் துருயம
சளன்ித்துக்கு யறுத்துச் தசர்க்கவும். தசள நஞ்சளும் ழுப்பும் கந்த கரில் இருக்கும்.
இந்தப் ளனசத்மத குிப மயத்துப் ரிநளவும்.

சழக்கன் களழஃப்யர் நசளளக்கழ!

இந்த கழ சமநக்கும் தளதத அதழன் யளசபம் நணபம் ம்மந சளப்ிட இழுத்துக் சகளண்டு
யந்துயிடும். இது சப்ளத்தழ, தபளட்டள, இடினளப்ம், பூரி கூட சளப்ிட நழகுந்த சுமயனளகனிருக்கும்
சளதத்து

தளட்டும்

சளப்ிடளம்.

இதழல்

களழஃியர்

தசர்த்தழருப்தளல்

யித்தழனளசநள

சுமயனளக இருக்கும்.. சசய்து சளப்ிட்டுயிட்டு சசளல்லுங்கள்.. ஆலள ிபநளதம்னு!
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ததமயனள சளருட்கள்:


சழக்கன் - 1/2 கழதள



களழஃப்யர் - 1 கப்



இஞ்சழபூண்டு தஸ்ட் - 2 ஸ்பூன்



ட்மட யங்கம் – சழழதவு



சயங்களனம் - 2



தக்களி – 2



ச்மசநழகளய் - 3 அல்து 4



நழகளய்தூள் - 2 ஸ்பூன்



ண்சணய் - ததமயனள அவு



உப்பு - ததமயனள அவு

நசளளயிற்குத் ததமயனளமய:


கடமப்ருப்பு - 3 ஸ்பூன்



சழகப்பு நழகளய் – 6



நழகு - 2 ஸ்பூன்



ட்மட – சழழதவு



சவ பகம்,



ததங்களய் துருயினது - 1 கப்

தசளம்பு - 2 ஸ்பூன்

சசய்பம:
 சழக்கம ன்ளகக் கழுயி சுத்தம் சசய்து தழட்டநள ீ றளக்கழக் சகளள்வும் .
 உப்பும், நழகளய்த் தூளும் இட்டு சழக்கம 10 ழநழடம் ிபட்டி மயக்கவும்.
 தக்களி, சயங்களனம், ச்மசநழகளய் ீ  யளக்கழல் அரிந்துக் சகளள்வும் .
 நசளளக்களுக்குத் ததமயனளமயகம சட்டினில் 1 ஸ்பூன் ண்சணய் யிட்டு
சூடளதும், அதழல் இமயகமப் தளட்டு யறுக்கவும் .

 கமடசழனளக ததங்களய்பூமயபம் தளட்டு யறுத்து சற்று ஆயிட்டு அமத நழக்றழனில்
தளட்டு சற்று கபகபப்ளக அமபக்கவும்.

 சட்டினில் சழழது ண்சணய் யிட்டு அது சூடளதும் , ட்மட, யங்கம் தளட்டு அதழல்
றுக்கழன சயங்களனம், தக்களி, ச்மசநழகளய் அமத்மதபம் தளட்டு ின்பு ,
களழஃியமப தசர்த்து தசளகக் கழழயிடவும்.

 அது யதங்கழனதும் ின்பு அததளடு இஞ்சழ , பூண்டு தசர்த்து யதக்கவும். அதுவும் சற்று
நசங்கழனதும், அமபத்த நசளளமயபம் தசர்க்கவும் .
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 அது ல்ளம் தசர்யதுதளல் கழழயிட்டு நழதநள தீ னில் மயத்து மயத்து படவும் .
நசளள யளசம் தளய் ல் யளசம் யந்ததும் தழந்து றுக்கழன சகளத்தநல்ழமன தளட்டு
இக்கவும்.

*****
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