இைலயப்ப
ேதைவயானைவ


வாைழ இைல - 1 அல்ல� �வர� இைல- 10



ேமல் மா� ெசய:



இ�யாப்ப மா�- 1 1/2 கப



உப்�- 1 சிட்�ைக(மாவ�ல் உப்� ேசர்க்கப்பட்��ந்தால் தன�ேய உ ேவண்டா)



�ரணம் ெசய:



பாசிப்ப�ப(ெபாங்கல்



ேதங்காய் ��வ- 1/2 கப



ெவல்லம- 100 கிராம்(��தல் இன�ப்� வ��ம்ப�னால் அ ேசர்க்க)



ஏலக்காய- 2



ெநய்- 2 ேமைசக்கரண

ப�) - 1 கப

ெசய்�ை


வாைழ இைலைய 15 ெச.ம� அள�ள்ள �ண்�களாக கிழிக்க(ந�வ��ள்ள ெப�ய காம் ந�க்கி
வ�ட்� ச�ர �ண்�களாக கிழிக்).



�ரணம் ெசய:



பாசிப்ப�ப்ை1/2 ேதக்கரண்� ெநய்ய�ல் சிவக்க வ�த்� ேவக.



மிக�ம்



ெவல்லத்ைத ெபா�த்� கால் கப் தன்ன�ர் ஊற்றி கைரத்� வ�க ஏற்ற�.



ேவகைவத்த ப�ப(தண்ண�ர் இ�ந்தால் வ�த்� ) ம� த�ள்ள ெநய் ெபா� ஏலக்காய் ேசர்

�ைழயாமல் ேவக ைவக்.

கிளற�ம.



எல்லாம் ேசர்ந்� ��ண்� வ�ம்ேபா� ேதங்காய் ேசர இறக்க�.



ேமல் மா� ெசய:



இ�யாப்ப மாவ�ல1 கப் இளஞ்��ள்ள தண்ண�ர் வ�ட்� .



ேதைவப்பட்டால் ேம�ம் சிறி� இளஞ்��ள்ள தண்ண�ர் ேசர்த்�  பதத்திற்� கிளற.



வாைழ இைல அல்ல� அரச இைலய�ல் எ�மிச்ைச அள� மாைவ ைவத்� மிக ெமல பரத்த�.



ந�வ�ல் ெகாஞ்சம் �ரணம் ைவத்� இைலேயா� ேசர்த்� பாதிய.
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எல்லா அப்ப�ம் தயாரான ப�ற� இட்லி பாைனய�ல் அல்ல� �க்க�ல்20 நிமிடம் ேவக
வ�ட�ம. �ைவயான இைலயப்பம் ெ.

 �றிப்:


ஒேர ஈட்�ல் அதிக அப்பங்கைள ைவத்தால் ச�யாக. பாைன அல்ல�

�க்க�ன் அ

ெபா�த்�5 அல்ல�6 ைவத்� ேவக வ�ட�. �வர� இைல கிைடத்தால் அைத பயன்ப�த்த.
கல்�ரை(லிவர)பலப்ப�த். அப்பத்திலி�ந்� இைலைய ப��த எள�தாக ஒட்டாமல் ப��ந
வரேவண�ம. இ�தான் அப்பம் ெவந்� வ�ட்ட� என் பதம.

ேகா�ைம இ�யாப்ப
ேதைவயானைவ


ேகா�ைம மா� - 2 ஆழாக்



ேதங்காய- ஒ� ��



சர்க்கை- ேதைவயான அள�



உப்�- அைர ேதக்கரண



ெநய்- 2 ேதக்கரண

ெசய்�ை


ேகா�ைம மாவ�ல் உப்� ேபாட்� ெகாதிக்�ம் தண்ண�ைர வ�ட்� கஇ�யாப்ப கட்ைடய�ல
ப�ழி�ம் அளவ�ற்� ப�சறிக்ெகாள.



இட்லிச்சட்�ய�ல் ப�ழிந்� ேவக வ�ட்� எ�த்� ே, சீன�, ெநய் ேபாட ப�சற�ம. கைடந்த
ேமா�ல் �ள� உப்� ேபாட்� இ�யாப்பத்தில் ைவக்க�.



ஒ� கடாய�ல்2 ஸ்�ன் எண்ெணய் வ�ட், உ�த்தம்�ப்� தாள�த்� ெபா�ய ந�க்கிய
ெவங்காய, பச்ைசமிளகா, கறிேவப்ப�ைல ேபாட்� வதக்கி ப�சறிய இ�யாப் ேபாட்� கிளறி
இறக்க�.

 �றிப்:


�ட்�க்� வ�த்� அைரத்த மாவ�ல்தான் இ�யாப்பம்.
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ரவா இட்லி
ேதைவயானைவ


ரைவ - 1/2 கிேலா,



உ�த்தம்



கடைலப்ப�ப்- 1 ேமைசக்கரண,



தய�ர்- 1 ேமைசக்கரண,



�ந்தி�- 10,



இஞ்சி- 1/2 அங்�ல �ண,



க�� -1/2 ேதக்கரண,



பச்ைச மிளகாய- 3,



கறிேவப்ப�ைல- ஒ� ெகாத்,



ெகாத்தமல்ல- சிறி�,



எண்ெணய- 2 ேமைசக்கரண,



உப்�- ேதைவயான அள�.

ப�ப- 100 கிராம,

ெசய்�ை


ரைவைய ெவ�ம் வாணலிய� �ேட�ம் வைர வ�த்� ைவக்.



இர� இட்லி ெசய்வதாக இ�ந்தால் காைலய�ேலேய உ�த்தம் ப�ப்ைப ஒ� மண�  ைவத்�
ைநசாக அைரத், வ�த்த ரைவ�டன் உப்� ேசர்த்�  ைவக்க�.



இட்லி ஊற்��ன் வாணலிய�ல் எண்ெணய் வ�ட்�, க��, கடைலப்ப�ப, ெபா�யாக 
ந�க்கிய �ந்த, இஞ்ச, பச்ைசமிளகா, கறிேவப்ப�ை, ெகாத்தமல்லி ேசர வதக்கி மாவ�ல
கலக்க�.



தய�ைர�ம் ேசர்த்� கலக5 நிமிடம் வ�ட்� இட்லி தட்�ல் எண்ெண இட்லிகளாக ஊற்றி ேவ
வ�ட்� எ�க்க.



�டாக தக்காள� சட், கலைவ சட்ன��டன் நனக இ�க்�.
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கிட்ஸ் இன�ப்� இ�யா

இந்த இ�யாப்ப காம்ப�ேனஷன் �ழந்ைதக�க்ெகன்றால் �க்கியமாய் ெம, �� வளர்ச்சி�
�ைறந்த

�ழந்ைதக�க்� மிக�ம் . ெப�யவர்க�க்ெகன் ெகா�ப்� சத்� மி�ந்�ள்ள

எப்ேபாதாவ� மட்�ம் சாப்ப�.

ேதைவயானைவ


இ�யாப்ப மா�- 3 கப



ந�ர்- ேதைவயான அள�



உப்�- ேதைவயான அள�



பாயாசம்ெசய:



ேதங்காய் ��வ- ஒ� கப



வ�த்த பாதாம- கால் க



சர்க்கை- அைர கப்(�ைவக்ேகற)



பால்- ஒ� கப

ெசய்�ை


�தலில் இ�யாப்பம் ெசய்ய ேதைவயான ெபா�ட்கைள தயாராக ைவத்�க் . ப�ன்ர
இ�யாப்ப மாைவ சலித்� ைவத்�க் ெகா



தண்ண�ைர உப்� ேசர்த்� ெகாதிக்க ைவத்� அைத சலித்த இ�யாப்ப மா� கட்�ய�ல்லாம
கிளறி வ�ட�ம.



மாைவ நன்றாக கலந்�க் ெகாண்� அைத இ�யாப்பம் ப�ழி�ம் அச்சி நிரப்ப�.



அதன் ப�ற� இட்லி தட இ�யாப்பத்ைத

ஒவ்ெவா� �ழிய��ம் ப� வ�ட�ம.

பாயாசம் ெசய:


மிக்ஸிய�ல் ேதங், பாதாம, சர்க்கைர �ன்ைற�ம் ே தண்ண�ர் ேசர்த்� வ��தாக அைர.



அேத சமயம் பாேலா� ஒ� கப் தண்ண�ர் ேசர்த்� அ�ப்ப�ல்  காய்ச்ச.



காய்ச்சியபால அைரத்த வ��� ேசர்த்� பச்ைச வாசைன ேபாக நன்� ெகாதிக் இறக்க�.
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மாற்� �ை:


இதில் வ��ப்பப்பட்டால் பாதா�க்� பதில் �ந்தி� . ப��க்�ெமன்றால் ஏலக்காய
ேசர்க்கல. சர்க்கைரக்� பதில் ெவ ேசர்க்கல.



�ைவயான கிட்ஸ் இன� இ�யாப்பம் ெ.

அ�சிரைவ இன�ப்� ெகா�க்கட
ேதைவயானைவ


அ�சிரைவ - 2 கப



ெவல்லம- 2 கப



தண்ண�ர- 1 கப



ஏலக்காய- 2



ெநய்- 1 �ஸ்�

ெசய்�ை


ெவல்லத்ைத ஒ� கப் தண்ண��ல் கைரத்� அ�ப்ப�ல் ைவத், அதில ஏலக்காைய
தட்�ப்ேபாட.



பா� ெகாதிக்க ஆரம்ப�த்� ெயாக வர ஆரம்ப�க்�ம் ேபா� அ�சிரைவைய அ ெகாட்�
கிளறிக்ெகாண்ேட இ�க்.



கலைவ ெகட்�யான�ம் ைகய�ல் ெநய் தடவ� அ�சிரைவைய உ�ண்ைடகளாகப் ஆவ�ய�ல்
ேவகைவக்க�.



இப்ேபா� �ைவயான அ�சிமா இன�ப்� ெகா�க்கட்ைட .

 �றிப்:


அ�சிரைவ கைடகள�ல் கிைடக்�மல்ல� நாம் பச்ச�சி3 மண� ேநரம் ஊறைவத ப�ன்னர் ஒ
ேபப்ப�ல் பரப்ப� ஈரம் ேபாக காயைவ, அ�சிய�ல் ஈரம் காயந்த அைத மிக்ஸிய�ல் ெகாஞ்
ெகாஞ்சமாக ேபாட்� ெகாரெகாரப்பாக தி�த்�க்ெக.
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அவல் �ட
ேதைவயானைவ


அவல்- ஒ� கப



ஏலக்காய- 2



சர்க்கை- �ைவக்� ற்



வ�த்த �ந்த, ேதங்காய- ேதைவக்� ஏற

ெசய்�ை


�தலில் ேமற்ெசான்ன் ேதைவயான ெபா�ட்கைள�ம் தயாராக எ�த் ெகாள்ள�.



அவைல மிக்ஸிய�ல் ேபாட்� ரைவ பதத்தில் உைடத்� . ஏலக்கா, சர்க்க ேசர்த்� இ�த
ைவக்க�.



உைடத்த அவைல இட்லி தட்�ல்�ண�ய�ல் ைவத்� உதிராக வ�ம் வைரய�ல் ஆவ ேவக 
ைவக்க�



ப�ன்� ேதங்க, சர்க்கைர கல, ெபா�த்த அவ, �ந்தி� ஆகியவற்ைற ேசர கலந்� ப�மாற�.



�ைவயான எள�ைமயாக ெசய்யக் ��ய அவல் �ட்�.

***********
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