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திண்டி சன, இது ஹஷ் னத்ன் பக்கக அமணரும் ிரும்திச் சமத்து சுமக்கும்
உவு மக. இது ருத்து ரீக ஞதக சக்மபம் கூட்டுக கண்டநந்துள்பணர். இவ்று
சநப்புக்க வண்மடக்கய் உவு மககமப ங்க இன்று ன்ண சமல் தகுில் தர்கனம்.

திண்டி சன
தமணம



















வண்மடக்கய் - கல் கதன
சட் சன - ஒரு தக்கண்டி
பகய் தூள் - 2 தக்கண்டி

கடமன வு - ஒரு தமசக்கண்டி
அரிச வு - ஒரு தக்கண்டி

ண்வய் - தமண அபவு
சன வசய்ற்கு:
வங்கம் - ஒன்று
க்கபி - 4

இஞ்ச பூண்டு ிழுது - ஒரு தக்கண்டி
புண - ஒரு மகப்புடி

கம் சன - 2 தக்கண்டி
கசூரி தத் - ஒரு தக்கண்டி
கய்ந் பகய் - ஒன்று
பந்ரி - 15

வண்வய் - ஒரு தமசக்கண்டி
வகத்ல்ன - அனங்கரிக்க
உப்பு, ண்வய் - தமண அபவு

வசய்பமந
வண்மடக்கம

கழுி

ில்மனக

றுக்க

ன்கு

தப்தி

க

மக்க

தண்டும்.

மனில்

வசய்வன்நல் கமனிதன வட்டி க மத்து ிட தண்டும். அனுடன் வதரிப்தற்கு கூநம
அமணத்மபம் தசர்த்து கபந மக்க தண்டும். கடமன வு து சநபவு ஈம் இருந்லும் டுத்து
ிடும்.

ண்வய்

க

மத்து

வதரித்வடுத்து

ண்வய்

உறுஞ்சும்

ததப்தரில்

ததட்டு

மக்கவும்.

வண்மடக்கய் தச்மசக இருக்கும் ததத டுத்து ிட தண்டும். ஒரு தத்த்ல் வதடிக றுக்க
க்கபி, புண, கம் சன, வதடித் கய்ந் பகய், கசூரி தத் சநபவு ண் ீர் தசர்த்து ன்கு
திமசந்து மக்கவும். ண்வய் சூடணதும் வங்கம் தசர்த்து க்கவும். வங்கம் ஓபிற்கு
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ங்கதும் இஞ்ச பூண்டு தசர்த்து சம் ததகும் ம க்கவும். இஞ்ச பூண்டு ிழுது தசர்க்கும் ததது
தரிமடக னில் தசர்த்து க்கவும். இப்வதழுது க்கபி கனமம தசர்த்து ன்கு குமபம்
ம க்கவும். சனிற்கு தமண உப்பு தசர்த்து க்கணல் சக்கத ங்க ிடும். அனுடன்
அமத்து மத்துள்ப பந்ரி ிழுது ற்றும் வண்வய் தசர்த்து இண்டு டம் வகக்க ிடவும்.
பந்ரி தசர்த்வுடன் ீம குமநத்து மக்கவும். இல்மனவன்நல் அடிதிடிக்கும். சநபவு ண் ீர் கூட
வபித்துக்

வகள்பனம்.

திநகு

வதரித்து

மத்துள்ப

வண்மடக்கம

தசர்த்து

க்கவும்.

சன

வண்மடக்கில் ன்கு நதும் இநக்கவும். இநக்கதும் வகத்ல்ன தூி தரிநவும். சூடு சம்
அல்னது சப்தத்படன் சப்திடனம். பந்ரி ற்றும் வண்வய் தசர்க்கலும் வசய்னம்.

ஸ்டஃப்ட் வண்மடக்கய்
தமணம










திஞ்சு வண்மடக்கய்கள் -- கல் கதன
துருி வங்கய் -- ஒரு கப்
ணி -- 4 ஸ்பூன்

பகய் த்ல் -- 5
கடுகு -- ஒரு ஸ்பூன்

ஞ்சவதடி -- அம ஸ்பூன்
வதருங்கப்வதடி -- ஒரு ஸ்பூன்
ண்ம -- 4 ஸ்பூன்

உப்பு -- தமண அபவு

வசய்பமந





வண்மடக்கய்கமப கம்பு ீக்க சுத்ம் வசய்து டுில் க ந மக்கவும்.
கடில் ண்ம ஊற்ந தங்கய்துறுல், பகய், ணி வதருங்கம் சக்க றுத்து,
ஆநது க்சில் ிழுக அமக்கவும்.

க ந மத்ருக்கும் வண்மடக்கில் இந் ிழும ஸ்டஃப் வசய்வும்.
கடில் ண்ம ஊற்ந கடுகு ஞ்ச்வதடி ததட்டு தனக ஸப் வசய் வண்மடக்கய்
கமபப்ததட்டு ருதுக கபநக்வகடுக்கவும்.
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வண்மடக்கய் வதரில்
தமணம







வண்மடக்கய் - 1/2 கதன
வங்கம் - வதரிது 1
சப்பு பகய் த்ல்- 2
ணிதூள்- 2 ஸ்பூன்

உப்பு - தமண அபவு
தங்கய் பூ

பிக்க




ண்வய்
கடுகு
கநதப்திமன

வசய்பமந





வங்கம் ,வண்மடகம வதடிக றுக்க வகள்பவும் ...

னில் ண்வய் ிட்டு கய்ந்தும் கய்ந்பகம உமடத்து ததடவும் .தின் கடுகு
ததட்டு வடித்தும் வங்கம் கநதப்தில்மன தசர்த்து க்கவும்...
வண்மடகம தசர்த்து கபநவும் ண்ர்ீ தசர்க்க கூடது..படி மத்து 2 டம் கத்து உப்பு
பகய்த்தூள் தசர்க்கவும்..

10 டம் சம்ன இருக்கட்டும்..னில்ஒட்டல் ரும் ம அப்ததத கபந
ிடவும்..வண்மடக்கய் நம் நதும் தங்கய் பூ தசர்த்து இநக்கவும்

வண்மடக்கய் தச்சடி
தமணம








வண்மடக்கய் - 10
வங்கம் - 1

தச்மச பகய் - 1
கடுகு - 1ஸ்பூன்

கருதப்திமன - சநது
புபி - 1வல்னக்கய் அபவு
ல்ன தூள் - 1ஸ்பூன்
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பகய் தூள் - 1/2ஸ்பூன்
ஞ்சள்தூள் -1/2ஸ்பூன்
கம்சன - 1ஸ்பூன்

இஞ்ச,பூண்டு ிழுது -1/2ஸ்பூன்
தங்கய் ிழுது - 1ஸ்பூன்
உப்பு - சநது

ண்வய் - சநது
சணி - 2ஸ்பூன்

வசய்பமந













வண்மடக்கம கழுி தின் துமடத்து மன ற்றும் ல் தகும அரிந்துிடவும்.
அரிந் மனப்தகுினருந்து டுப்தகு ம க ரி ிடவும்.
இம ண்வில் வதரித்வடுக்கவும்.

புபிம ஊந மத்து அமதகப்மத அபவு சவநடுக்கவும்.
புபிக் கமசனல்ல்ன,ஞ்சள்,கம்சன,இஞ்ச,பூண்டு,தங்கய்,பகய் தூள் ற்றும் உப்பு
அமணத்மபம் ததட்டு மக்கவும்.

ஒரு கடில் வகஞ்சம் ண்வய் ஊற்ந அல் கடுகு,ததட்டு வடித்தும் கருதப்திமன
ததடவும்.

அல் வங்கம்,தச்மசபகய் ததட்டு க்கவும்.
ங்கதும் புபிக் கமசமன அல் ஊற்நவும்.

அனுள் வதரித் வண்மடக்கம ததட்டு படி தக ிடவும்.
கனம ற்நதும் இறுில் சணிம ததட்டு அடுப்மத சம்ல் மக்கவும்.
ல்ன சனவும் தசர்ந்து திண்டு ண்வம வபிிடும் ததது அடுப்மத அமக்கவும்.
இம திரிி ற்றும் வய் சத்துடன் தநநவும்.

இத பமநில் கத்ரிக்கிலும் வசய்னம்.கத்ரிக்கம ீள் க்கல் மத்து ீள் ட்டக வட்டனும்.வட்டின்
டுத கத்ல் க ரி ிடனும்.

வண்மடக்கய் வதரித் கும்பு
தமணம










வண்மடக்கய் - 250 கம்
வங்கம் - 1
பூண்டு - 4 தல்

தச்மச பகய் - 3
புபி - ஒரு லுச்மச அபவு

பகய்த்தூள் - 1 தமசக்கண்டி
கடுகு - 1/2 தக்கண்டி
வதருஞ்சகம் - 1 தக்கண்டி
வந்ம் - 1 தக்கண்டி
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தல் - 1/2 கப்
உப்பு - தமண அபவு

ண்வய் - தமண அபவு
கநதப்திமன - சநபவு

வசய்பமந










வண்மடக்கம கழுி ஒரு அங்குன ீபத்ல் வட்டவும்.
வங்கத்ம றுக்க மக்கவும். பகம க ந மக்கவும்.

ஒரு னம மத்து ண்வய் ிட்டு வண்மடக்கம வதரித்து டுக்கவும்.
தறு ஒரு தத்த்ல் சநபவு ண்வய் ிட்டு கடுகு ததட்டு அது வடித்தும் வங்கம்,
பூண்டு, பகய், வதருஞ்சகம், வந்ம், கநதப்திமன ததட்டு க்கவும்.

வங்கம் ங்கதும் புபிமக் கமத்து ிடவும், அத்துடன் சநபவு ண் ீர், உப்பு தசர்த்து
வகக்கிடவும்.

வகரும் ததது பகய்த்தூமப தசர்த்து வகக்க ிடவும்.
பகய்த்தூள் சமண ததணதும் தமனச் தசர்க்கவும்.

கும்பு டிப்தக ந்தும் வதரித் வண்மடக்கம ததட்டு கள்ந 2 டம் ிட்டு இநக்கவும்.
இது சம், புட்டு, சப்தத், இட்ன, தமசக்கு கவும் ல்னது.

தனக்கடு தர் கும்பு
தமணம

















வண்மடக்கய் - 100 கம்
தர் - கல் னட்டர்
தங்கய் - ஒரு படி
பகய் ற்நல் - 9

கநதப்திமன - ஒரு வகத்து
இஞ்ச - அம அங்குனத் துண்டு
சகம் - ஒரு தக்கண்டி

வந்ம் - ஒன்நம தக்கண்டி

கடமனப் தருப்பு - ஒரு தமசக்கண்டி
தச்சரிச - அம தமசக்கண்டி
ணி - ஒரு தமசக்கண்டி

ஞ்சள் தூள் - அம தக்கண்டி
வதருங்கத் தூள் - கல் தக்கண்டி
உப்பு - ஒரு தக்கண்டி

கடுகு - அம தக்கண்டி

ண்வய் - 3 தக்கண்டி

ங்க, இன்று ன்ண சமல்

வசய்பமந
வண்மடக்கம சறு சறுத் துண்டுகபக றுக்கக் வகள்பவும். தங்கம சறு சறுத் துண்டுகபக

க நக் வகள்பவும். இஞ்மச தல் சிக் வகள்பவும். ஒரு தத்த்ல் தம ஊற்ந அல் உப்பு,
ஞ்சள்

தூள்

தக்கண்டி

ற்றும்

ண்வய்

வதருங்கத்
ஊற்ந

தூள்

ததட்டு

கய்ந்தும்

வண்மடக்கம ததட்டு 3 டம்

கடுகு

கனந்து

மத்துக்

பிக்கவும்.

வகள்பவும்.

கடுகு

னில்

வடித்தும்

2

றுக்கண

க்க டுத்துக் வகள்பவும். வண்மடக்கம ண்வில்

க்குல் சக்கத்ல் வந்து ிடும். அத னில் தலும் ஒரு தக்கண்டி ண்வய் ஊற்ந
கய்ந்தும் பகய் ற்நல் ததட்டு ஒரு டம் றுக்கவும். அன் தின்ணர் அல் ணி, கடமனப்
தருப்பு, வந்ம், சகம், தச்சரிச ததட்டு 5 டம் றுத்துக் வகள்பவும். றுத் திநகு ஒரு ட்டில்

வகட்டி ஆந ிடவும். ஆநதும் றுத்ற்மந டுத்து க்ஸில் ததட்டு அனுடன் தங்கய், இஞ்ச
தசர்த்து ண் ீர் ஊற்ந ிழுக அமத்து டுத்துக் வகள்பவும். தின்ணர் ஞ்சள் தூள் ற்றும் உப்பு
ததட்டு

கமத்து

மத்ருக்கும்

தரில்

அமத்

ிழும

ததடவும்.தருடன்

அமத்

ிழுது

ஒன்நக தசரும் தடி ன்கு கண்டில் கமத்து அடுப்தில் மத்து வகக்க ிடவும். ஒரு வக
ந்தும்

க்க

வண்மடக்கய்

ற்றும்

கநதப்திமன

ததட்டு

ஒரு

அடுப்தில் இருந்து இநக்க ிடவும். சுமண தனக்கடு தர் கும்பு ர்.

வண்மட கத்ரி புபிக்கந
தமணம
















வண்மடக்கய் - 100 கம்
கத்ரிக்கய் - 100 கம்

புபி - ஒரு வல்னக்கய் அபவு
வந்ம் - சநபவு
க்கபி - 2

வங்கம் - 1
ணி தூள் - 2 கண்டி

ஞ்சள் தூள் - 1/4 ஸ்பூன்
பகய் தூள் - 1/2 ஸ்பூன்
தச்மச பகய் - 3

கநதப்திமன - பிக்க
கடுகு - 1/2 ஸ்பூன்

சகம் - 1/2 ஸ்பூன்
ண்வய் - 2 தமச கண்டி

உப்பு - தமக்கு குந்ற் ததல்

பமந

வதங்க

ந்தும்

ங்க, இன்று ன்ண சமல்
வசய்பமந








புபிம சுடுீரில் ஊந மக்கவும். வண்மடக்கம 1/2 இஞ்ச் ீபத்ற்கு வட்டி வறும் சட்டிில்
தமச ததக க்கவும்.

னில் ண்வய் தசர்த்து கடுகு, சகம்,வந்ம், பிக்கவும்.
தின் கநதப்திமன,தச்மச பகய், வங்கம் தசர்த்து ன்கு க்கவும்.

வங்கம் வதன்ணிநக நதும் க்கபி ற்றும் ல்ன தூள்கமபபம் ஒன்நன் தின் ஒன்நக
தசர்த்து கபநவும்.
திநகு புபி கமசமன தசர்த்து ண்வய் திரிபம் ம வகக்க ிடவும்.

தின்ணர் கத்ரிக்கய், வண்மடக்கய், உப்பு தசர்த்து ண ீில் மக்கவும்.
ீர் ற்றும் ம மத்து சுண்டி தின் இநக்கவும்.
ல்ன

மக

கஞ்சபடன்

கும்பு,சத்துடன்

தசர்த்து

சப்திட

அருமண

அருமக

த டிக

இருக்கும்.

இருக்கும்.

சுண்ட

தமதட்டல்

மத்

சன்ண

புபிகும்பு

வங்கம்

ததல்
,

இருப்தல்

வள்மப

பூடும்

தசர்க்கனம்.கத்ரிக்கய் தசக்கலும் வசய்னம்.ண் சட்டிில் வசய்ல் இன்னும் சுமக இருக்கும். அத சம்
ண்ர்ீ ிமில் ற்றும்.

*********

