வாங், இன் என் சைமயல
எள�ய �ைறய�ல்

�ட்� ெசய்�ம்

ேதைவயானைவ


கத்த�க்கா, �ைர காய, ப�ன்,கத்த�க்கா, �டலங்கா, அவைரக் கா, ெகாத்தவரங்க,
�சண�க்கா



ேவக ைவத்த



மஞ்சள் ெபா�



ேதங்காய்



தாள�க்: ஒ� ஸ�ன் எண்ெணய்

காய்கறி

�வரம்

ப�ப்� �� கி

ஒ� சிட்

��வல்

இரண்�
க�� உ�த்தம் ப�ப்� கறிே சிறிதள�

�ட்� மற்�ம் அைரத்�வ�ட்ட சாம்ப

ேதைவயானைவ
•
•
•
•
•

கடைல ப�ப்�2 கப
தன�யா (ெகாத்தமல்லி வ�) ஒ� கப
காய்ந்த மிளகா5
எண்ெணய்

ஒ� ஸ

ெப�ங்காயம் சிறித

ெசய�ைற
•

ஒ� வாயகன்ற பாத்திரத்தில் ஒ� ஸ்�ன் எண்ெணய்

வ�ட்� ெப

ெபா�த்� ெகாண்� கடைல ப�ப்ைப ெபான்ன�றமா�ம் வைர
ேவண்�. ப�ற� தன�யாைவ வ�த்�க் ெகாள்ள

வ�த்�க்

ேவ. இதற்� ம �ண்�

எண்ெணய் ேசர்க்க ேவண்�ய. அ�த் அ�ப்ைப அைணதவ�ட்� அந்
வாணலிய�ன்
•

�ட்�ேலேய மிளகாைய வ�த்� எ�த்�க்  ேவண்�.

ப�ற� அைனத்ைத�ம் மிக்ஸிய�ல் ேபாட்� ஒன்�ம் இரண்�மாக ெபா�
ெகாண்டால் மிக எள�ய �ைறய�ல் �ட்� அைரத்�வ�ட்ட சாம்பார்
அசத்தலா.

ெசய்�ை
 கால் கிேலா காைய ந�த்தஅளவ�ல் ந�க்கி உப்� மஞ்சள் ெபா�

ேசர்த்� ே

ேவண்�.

 காய் நன்� ெவந்த உடன் ேவக ைவத்த ப�ப்ைப அத்�டன். ப�ற� அைரத்�வ�ட்
சாம்பார் ெபா�ை கலந்� இரண்� நிமிடம் ெகாதிக்க வ. ப�ற� ��வ�ய ேதங்காைய
அத்�ட கலந்� ஒ� நிமிடம் ெகாதக ைவத்� அ�ப்ப�லி�ந்� இறக்கி தாள�த்�
ப�மாற�ம.

ஒமான தமிழ கத்ேதாலிக் சங்க

பக்க 1

வாங், இன் என் சைமயல

 �றிப்:



ேமேல கண்டவற்றில் ஒன்ேறா
(�டலங்கா, என்றால்

அல்ல�

ஒன்�க்� ேமற்பட்ட காேயா இ�.

மற்ற எந்த கா�ட�ம்

. எனேவ �டலன்காயாக இ�ந்த

ெவ�ம் தக்காள��ன் சைமக) �ட் ெபா� ெசய்�ம் �ைற ேதைவயான ெபா�ட்
1

)

கடைல

மிளகாய் 5

ப�ப்� 2
(4

கப் (2

)எண்ெணய்

பாத்திரத்தில்

வாயகன்

)

தன�யா

(ெகாத்தமல்லி வ�)

ஒ� ஸ் (5

ஒ�

கப் (3

)

காய்ந்

)ெப�ங்காயம் சிறிதள � ெசய்�ைற

ஒ� ஸ்�ன் எண்ெணய் வ�ட்� ெப�ங்காயத்ை

ெகாண்� கடை ப�ப்ைப ெபான்ன�றமா�ம் வைர வ�த்�க் ெகாள்ள. ப�ற�
தன�யாைவ

வ�த்�

ேவண்�யதில்.
மிளகாைய

ெகாள்ள ேவண்.

அ�த்� அ�ப்

வ�த்� எ�த்�க் ெக

ேபாட்� ஒன்�ம்

இதற்� ம �ண்�ம் எண்ெணய் ே

அைணத்�வ�ட்� அந்த வாணலிய�ன் �ட்�

இரண்�மாக ெப

ேவண்�.

ப�ற�

அைனத்ைத�ம் மிக்ஸிய

ைவத்�க் ெகாண்டால்

மிக எள�ய �ைற

�ட்� அைரத்�வ�ட்ட சாம்பார் என அசத்தலா.

�டலங்காய் �
ேதைவயானைவ


�டலங்காய- ஒன்



ேதங்காய்



க�� - ஒ� ேதக்கரண



உ�த்தம்



மிளகாய்



உப்�- ஒ� ேதக்கரண



ேவக ைவத்த பயத்தம் ப�- அைர கப

��வ- கால் க
ப� - ஒ� ேதக்கரண

�ள- அைர ேமைசக்கரண

ெசய்�ை
 �டலங்காைய சி� சி�த்

�ண்�களாக ந�க்கி

எ�த்�க் ெ.

 ஒ� பாத்திரத்தில் �டலங்காைய ேபாட்� அத�டன் மிள, உப்� ேசர்த ஒ�
கப் தண ்ண�ர் ஊற5 நிமிடம, ேவ�ம் வைர ெகாதிக்க வ�ட.

 ேவக ைவத்த ப�ப்�டன் ேதங்காய் ��வைல

ேசர்த்� கிளறி .

 ப�ப்� கலைவைய �டலங்கா�டன் ேசர்த்� ஒ� நிமிடம் ெகாதிக்க வ�ட
ைவத்� வ�ட�.

 வாணலிய�ல் ஒ� ேமைசக்கரண்� எண்ெணய்

ஊறய்ந்த�ம்

,

ேபாட்

ெவ�த்த�ம் உ�த்தம் ப�ப்ைப ேபாட்� தா.

 தாள�த்தவற்ைற �ட்�டன் ேசர்த்� கிளறி
 �ைவயான எள�தில் ெசய்யக்��ய �டலங்காய் �ட.

ஒமான தமிழ கத்ேதாலிக் சங்க

பக்க 2

வாங், இன் என் சைமயல
அவ�யல
ேதைவயானைவ


��ங்ைகக்கா- ஒன்



ேசைன - கால்



வாைழக்காய- ஒன்



ெவளள�க்காய- கால்



�சண�க்காய- கால்



ேகரட்- ஒன்



ப�ன்ஸ- சிறி�



கத்தி�க்கா- 2



ெகாத்தவரங்கா- சிறி�



�டலங்காய- கால்



உ�ைளக்கிழங்- ஒன்



தய�ர்- கால் க



உப்�- ேதைவக்ேகற



அைரப்பதற:



ேதங்காய- கால் க



பச்ைச மிளகாய- 3



சீரகம்- அைர ேதக்கரண

�ண
�ண

�ண

�ண

ெசய்�ை
 ேகரட, ப� ன ், உ�ைள, வாைழ, �சண�, ேசைன, ��ங்ைக

ஆகியவற்ைற வ�ரல்  ந

�ண்�களா ந�க்கிக் ெகாள்

 �தலில்

ந�க்கின காய்கறிகைள

ேசர்த்� ேவக ைவக்.

ப�ன்னர்

ஒ� பாத்திரத ்தில்
மற ்ற காய்க

ேபாட்� தண்ண �ர்

ேசர்த் � உப ்� ேபாட்�

ைவக்க�.

 அைரக்க ெகா�த்�ள்ள ெபா�ட்கேளா� தய�ர்

ேசர்த்� அைரத ்� எ�த்�

காய்கறிக�டன் ேசர்க.

 தய�ர் கலைவ�டன

் ேசர்ந்� காய்கள் நன்

� ெவந்� ெகட

்�யான

கறிேவப்ப�ை மற்�ம் ேதங்காய் எண்ெணய் ேசர்த்�றக்க�.

 �ைவயான அவ�யல் ெர. ேதங்காய்

எண்ெணய் ப��க்காதவர்கள் ஊற்றாம�ம.

உ�ைளக்கிழங்கிற்� பதில் ேசப்பங்கிழங்� ே. வ��ம்ப�னால் பட்ட ேசர்த்�
ெசய்யலா. சாதத்திற்�

ஏற்ற ைசட.

சி� கீ ைர �ட்
ேதைவயானைவ


சி�கீ ைர - 1 கட்�(�த்தம் ெசய்� ந�க்கி ைவ)

ஒமான தமிழ கத்ேதாலிக் சங்க

பக்க 3

வாங், இன் என் சைமயல



பாசி ப�ப்�- 1 1/2 ைகப்ப�



சிறிய ெவங்காயம- 10 என்னம(ெபா�யாக ந�க்கிய)



பச்ைச மிளகாய- 1 என்ன



�ண்�- 2என்னம(ேதால் ந�க்கி)



சீரகம்- 1 �ஸ்�

ெசய்�ை
 கீ ைர, ப�ப், ெவங்காய(பாதி அள�), �ண், பச்ைசமிகாய, சீ ரகம் எல்ல ேசர்த்
�க்க�ல் ைவத்� ேவகைவக.

 ப�ன் எ�த்� மிக்ஸிய�ல் ஒ� அ� அ�. ேபா�ம.
 வாணலிய�ல் எண்ைணய் ஊற்றி காய்ந்த,உ�ந்� தாள�த்� ெவங்காயத பாதிைய
ேபாட்� நன்� வதக்கி ப�ன் அத�டன் கறிேவ, சிவப்�மிளகாய் ேட் வதக்கி ப�ன
கீ ைர கலைவைய ெகாட்ட�.

 உப்� ேசர்த்� ஒ� ெகாதி ெகாதித்த�ம் இறக்கி பற
வாைழத்தண்� �
ேதைவயானைவ


வாைழத்தண்- 3 கப்(�த்தம் ெசய்� ெபா�யாக ந�க்)



ெவங்காயம- ஒன்



கடைலப் ப�ப்- ஒ� கப



மஞ்சள் �- அைர ேதக்கரண



உப் - ேதைவயான அள�



தாள�க்க:



க�� - அைர ேதக்கரண



சீரகம்- அைர ேதக்கரண



உ�ந்�- அைர ேதக்கரண



கடைலப் ப�ப்- அைர ேதக்கரண



மிளகாய் வற்ற- 4



கறிேவப்ப�ைல- ெகாஞ்ச



எண்ெணய- 2 ேதக்கரண

ெசய்�ை
 வாைழத்தண, ந�க்கிய ெவங்கா, கடைலப் ப�ப்� �ன்ைற�ம் சிறி� த வ�ட்�
�க்க�ல் ேவக ைவத்� எ�க.

 ஒ� பாத்திரத்தில் எண்ெணய் ஊற்றி

காய்ந, சீ ரகம, கடைலப்ப�ப, உ�ந்,

மிளகாய் வற், கறிேவப்ப�ைல ேசர்த்� தாள�க.
ஒமான தமிழ கத்ேதாலிக் சங்க

பக்க 4

வாங், இன் என் சைமயல

 தாள�த்தவற்ைற �ட்�ல் ேசர்த்�

ம மற்�ம் உப்� ேசர்.

 இந்த வாைழத்தண் � கலைவைய நன்றாக ெகாதிக்கவ�ட்� . வாைழத்தண்
�ட் தயார.

ெசௗெசௗ �ட்�
ேதைவயானைவ


ெசௗெசௗ - ஒன்



கடைல ப�ப்�- அைர கப



ெப�ய ெவங்காயம- ஒன்



தக்காள�- ஒன்



பச்ைச மிளகாய- 2



இஞ்சி- ஒ� அங்�ல



�ண்�- 3 பல



மஞ்சள் �- கால் ேதக்கர



உப்�- ேதைவயான அள�



தாள�ப்பதற:



சின்ன ெவங்காய- 5



க�� - அைர ேதக்கரண



சீரகம்- அைர ேதக்கரண



உ�த்தம்ப�ப- ஒ� ேதக்கரண



காய்ந்த மிளகா- 2



ெப�ங்காயம- சிறிதள�



ெவங்காய வடகம- சிறிதள�



எண்ெணய- 2 ேதக்கரண



க�ேவப்ப�ைல- ஒ� இ�க்



ெகாத்தமல்ல- சிறிதள�

�ண

ெசய்�ை
 ெசௗெசௗ ேதாைல ந�க்கி எ�த்� வ�ட்� �ண்�களாக ந�க்கிக் ெ. ெப�ய
ெவங்காய, தக்காள, பச்ைச மிளகாைய ந�க்கி ெகாள். இஞ்ச, �ண்ைட ந�க்
ெகாள்ள�. ப�ப்ைப அைர மண� ேநரம் ஊற ைக�ம.

 ேமேல �றிய அைனத்ைத�ம் �க்க�ல் அைர கப ் , ேதைவயான அள� உப்,
மஞ்ச �ள் ேசர்த2 வ�சில் வ�ம் வைர ேவக வ�ட.

 தாள�க்க ெகா�த்�ள்ள ெபா�ட்கள் அைனத்ைத�ம் தயாராக எ�த்.
 எண்ெணய் �டான�ம் தாள�க்க ெகா�த்�ள்ள ெபா�ட்கைள ேள�த்� அைத
�ட்� ெகாட்ட�.
ஒமான தமிழ கத்ேதாலிக் சங்க

பக்க 5

வாங், இன் என் சைமயல

 �ட்ைட ஒ� கிள� கிளறி அ�ப்ப� 8 நிமிடம் ெகாதிக்க வ�ட. த� ைய அைணத்
ேதங்காய் �வ� கிளற.

 ெகாத்தமல்லி �வ� ப�மாற. �ைவயான ெசளெசள �ட் தயார.

அவைரக்காய் �
ேதைவயானைவ


அவைரக்காய- 200 கிராம



பாசிப�ப்�- 3 ேதக்கரண



வ�த்� அைரக:



மிள� - அைர ேதக்கரண



சீரகம்- அைர ேதக்கரண



கடைலப்ப�ப்- அைர ேதக்கரண



�வரம்ப�ப்- அைர ேதக்கரண



பச்ச�சி- அைர ேதக்கரண



ேதங்காய்ப- 3 ேதக்கரண



பச்ைச மிளகாய- ஒன்



சின்ன ெவங்காய- 4



ெவள்ைளப்�ண்�



காய்ச்சிய பா- கால் டம்



மஞ்சள் ெபா- 1 சிட்�ை



உப்�- �ைவக்ேகற



தாள�க்:



நல்ெலண்ெண- அைர ேதக்கரண



க��, உ�த்தம்ப�ப- அைர ேதக்கரண

வ�- அைர ேதக்கரண

ெசய்�ை
 அவைரக்கா, பாசிப�ப்� இவற்ைற எ�த்� ைவக. அவைரக்காைய க�வ,
சி� �ண்களாக ந�க்கிக் ெகாள்.

 வ�க்கக் ெகா�த்தி�க்�ம் ெபா�ட்கைள எ�த்�.
 வாணலிைய
அ�ப்ப�ல் ைவத்� சிறி� எண்ெணய்,
ெகா�த்தி�க்
பச்ச�ச,

ெபா�ட்கை,

இவற்ை

�வரம்ப�ப,

ஒவ்ெவான்றா (இேத

கடைலப்ப�ப,

வ�ைசய�ல)

மிள�,

வ�க்கக
சீ ரகம,

ேபாட்� வ�த்� எ�த

ைவக்க�.

 ேதங்கா,

சின்ன ெவங்கா,

பச்ைச மிளகா,

�ண்� வ��� எ�த்

ெகாள்ள�.

 மிக்ஸிய�ல் வ�த்� ைவத்த

ெபா�ட்கள் மற்�ம,

சின்ன ெவங்கா,

�ண் வ��� இவற்ைற�ம் ேசர்த்� அைர.
ஒமான தமிழ கத்ேதாலிக் சங்க
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வாங், இன் என் சைமயல

 �க்கர் பாத்திரத்தில் அ�யசிப்ப�ப்� அதன் ேமல் ந�க்கிய அவை
மற்�ம் அைரத்த மசாலா

இவற்ைறப் ேபாட்� சிறி�

ந�ர் ஊற்றி ேவ.

 மஞ்சள் ெப, உப்� எ�த்�க் ெகாள.
 கால் டம்ளர் காய்ச்சிய பால் எ�த்�.
 க��, உ�த்தம்ப�ப்� தாள�த்� ைவத்�க் ெ.
 ெவநத�ம, ெவள�ேய எ�த்� மஞ்சள் ெ, உப்� ேசர்த்�

நன்� கல.

 கால் டம்ளர் பாைல�ம் ஊற்றி க. ப�ற� தாள�த்� ைவத்தி�க்�ம்
உ�த்தம்

ப�ப்ைப�ம் ேசர.

 �றிப்:
வ�த்� அைரக்க இதில் ெகா�த்தி�க்�ம்



அளவ�ல் ப�ப்� வை,

சீ ரகம

ேசர்த்தால் ேப. அதிகமாக ேசர்த்தால் �சி மாறி வ.

பட்டர் ப�ன்ஸ்
ேதைவயானைவ


பட்டர் ப�ன- 250 கிராம



சின்ன ெவங்காய- 5



அல்ல� ெப�ய ெவங்காய- 1



மிளகாய்



ேதங்காய- கால் க



கசகசா - ஒ� ேமைசக்கரண



உப்�- ேதைவயான அள�



எண்ெணய- சிறிதள�



க�� - கால் ேதக்கர



சீரகம்- கால் ேதக்கர



உ�ந்தம்ப�ப- அைர ேதக்கரண



கறிேவப்ப�ைல- சிறிதள�

�ள- அைர ேதக்கரண

ெசய்�ை
 �தலில் பட்டர் ப�ன்ைஸ �க்க�ல ் உப்� ேசர்த்�

ேவக

ை

ெகாள்ள�. ெவங்காயத்ைத ெபா�யாக ந�க்.

 கசகசாைவ ெவந்ந��ல10 நிமிடம் ஊற ைவத்� ேதங்காய் ேச
அைரத்� ைவத் ெகாள்ள�.
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வாங், இன் என் சைமயல

 ப�ற�

வாணலிய�ல் எண்ெணய் ஊற

்றி,

சீ ரகம,

உ�ந்தம்ப�,

கறிேவப்ப�ை ேபாட்� தாள�த்� ப�ற� ேவக ைவத்தி�க்�ம் பட்டர் ப�ன்
ஒ� நிமிடம வதக்க�.

 ப�ற� மிளகாய்�ள் ேசர்த்� ேம�ம் ஒ� நிமிடம் வதக்கி அைரத்�

ை

ேதங்காய் கசகசா கலைவைய ேபாட்� சிறி� உப்� ேச(ப� ன ்ஸ் ேவக ைவக்
ேபா�

சிறி�

உப்� ேசர்த்தி�ப்)

ஒ�

ெகாதி

வந்த�ம் அ�ப்ைப அைண

வ�ட�ம.

 �ைவயான பட்டர் ப�ன்ஸ் �ட்.

தககாள�க்காய் �
ேதைவயானைவ


தக்காள�க்கா- கால் கிேல



பயத்தம்ப�ப- 200 கிராம



��வ�ய ேதங்காய- ஒ� ��



பச்ைசமிளகாய- 2



இஞ்சி- ஒ�சிறிய �ண்



மஞ்சத்�- ஒ� �ஸ்�



ெப�ங்காயத்�- ஒ�ஸ்�



உப்�- ேதைவயான அள�



எண்ைண- 2 ஸ்�



க�� - ஒ��ஸ்�



உ�த்தம்ப�ப– ஒ�ஸ்�

ெசய்�ை
 தக்காள�க்காைய நன்� க�வ� சின்னத்�ண்�களாக கட்.
 பயத்தம்ப�ப்ைப�ம்

நன்�,

ப�ப்,

தக்காள�ைய ஒ�ப்ெர

ேபன�ல்ேபாட்�ஒ�டம்ளர் தண்ண�ர் ஊற்றி மஞ்சத்�ைள 3 வ�சில்கள
வைர ேவக வ�ட�ம.

 தாள�க்�ம ் கடாய�ல் எண்ைண ஊற்றி க��ே,ெபா�ந்த�ம் உ�த்தம்
ேசர்க்க,சிவந்த�ம் இஞ,பச்ைசமிளகாய

் ேதங்காய

்ப்�

ே

சர்த்

வ�க்க�.

 தாள�த்தவற்ைற ெவந ்த காய �ல் ெகாட்�

கலந்� ேவ� பாத்திரத்த

ப�மாற�ம.
********
ஒமான தமிழ கத்ேதாலிக் சங்க

பக்க 8

