யளங்க, இன்று ன் சமநனல்
கழழஸ்நஸ் கழச்சன் ஸ்பரல்
தசநழனள ட்டு

ததமயனளமய


ளம்ிதள தசநழனள - ஒருகப்



சர்க்கமப - ஒரு கப்



பய் - பக்களல் கப்



க்களய் - 4



பந்தழரிருப்பு - 25 கழபளம்

பசய்பம
 அடுப்ில் யளணழமன மயத்து தசநழனளமய சழயக்க யறுக்கவும் .
 ன்கு ஆழனதும் நழக்சழனில் மசளகப்பளடிக்க வும் .
 சர்க்கமபமனபம் ன்கு பளடிக்கவும் .
 ளயற்மபம் ன்கு கந்து ம் பளடிண்ணிப்தளட்டு , பந்தழரிப ம் பய்னில்
யறுத்துப்தளட்டு ன்கு கக்கவும் .

 பய்மன ன்கு சூடு ப்ண்ணி நளவுக்கமயனில் ஊற்ழ சூடளக இருக்கும்தளதத
ட்டுக்களகப்ிடிக்கவும் .

மநசூர் ளகு
ததமயனளமய


கடம நளவு - ஒரு கப்



சவி - ஒரு கப்



ண்பணய் - 2 கப்



பய் - 5 ஸ்பூன் + ஒரு ஸ்பூன்



உப்பு - ஒரு சழட்டிமக



தண்ண ீர் - 6 ஸ்பூன்

பசய்பம
 மநசூர் ளகு பசய்ன ததமயனள பளருட்கம தனளர் ழமனில் டுத்து மயக்கவும் .
 ஒரு ளண் ஸ்டிக் கடளனில் ஒரு ஸ்பூன் பய் ஊற்ழ நளமய தசளக யறுக்கவும் .
 யறுத்த கடமநளமய நற்பளரு ளத்தழபத்தழல் பகளட்டி மயத்துக் பகளண்டு , அதத கடளனில்
சவ ிபடன் தண்ண ீர், உப்பு தசர்த்து அடுப்ில் மயத்து கமபக்கவும் .
ஒநளன் தநழழ் கத்ததளழக்கச் சங்கம்

க்கம் 1

யளங்க, இன்று ன் சமநனல்

 சவ ி கமபந்ததும் அதனு டன் ண்பணமனபம் , பய்மனபம் ஊற்ழ கக்கவும் .
 கமய பகளதழக்க ஆபம்ிக்கும் பன்பு யறுத்த நளமய பகளட்டி மகயிடள நல் கழவும்
 கடமநளவு கமய பகட்டினளகழ சட்டினில் ஒட்டளநல் ண்பணமன பயினிடும்தளது
அடுப்ம அமணக்கவும்.

 இதம ஒரு சதுபநள தட்டில் பகளட்டி சநப்டுத்தழ யிடவும் . தசளக ஆழனதும் துண்டுகள்
தளடவும்.

 சுமயனள, சூப்பள மநசூர் ளகு பபடி .

தயர்க்கடம ததங்களய் ர்ி

ததமயனளமய


தயர்க்கடம - 100 கழபளம்



துருயின ததங்களய் - ஒருபடி



சர்க்கமப - 200 கழபளம்



பயண்மண - 100 கழபளம்



கடம நளவு - ஒரு தடிள் ஸ்பூன்



க்களய் - 3

பசய்பம
 தயர்க்கடமமன பயறும் கடளனில் யறுத்து ததளல் ீ க்கவும் .
 ததங்களமனத்துருயி ஃப்ரீசரில் அமபநணி தபம் மயக்கவும் .
 கடமமன நழக்சழனில் கபகபப்ளக பளடிக்கவும் .
 ஒருகடளனில் சர்க்கமபமனப்தளட்டு பழ்கும் அவுதண்ண ீர் ஊற்வும்
 சர்க்கமப பகளதழக்க ஆபம்ித்ததும்பகட்டி ளகுதம்யரும் க்குயத்தழல்ததங்களய்ப்பூ ,
தயர்க்கடமப்பளடிதசர்த்து க்மகயிடளநல் கழவும் .

 பகட்டினளக தழபண்டுயரும் சநனம் கட மநளமயத்தூயி கழவும் .
 ளத்தழபத்தழல் ஒட்டளநல் யரும்சநனம் க்களய்ப்பளடி தூயி இக்கழ
பய்தடயினதளம்ளத்தழல் பகளட்டி ஆழன ின்பு துண்டுகள் தளடவும் .

ஒநளன் தநழழ் கத்ததளழக்கச் சங்கம்

க்கம் 2

யளங்க, இன்று ன் சமநனல்

மநதள லல்யள

ததமயனளமய


மநதள நளவு - களல் கழதள



சர்க்கமப - அமபக்கழதள



பய் - அமபக்கழதள



க்களய் - 3



தகசரி கர் - சழழதவு



ளல் - ஒருசழறு கபண்டி அவு



பந்தழரி ருப்பு - 50 கழபளம்

பசய்பம
 மநதளமய ன்கு சழத்துக்பகளண்டு ததமயனள தண்ண ீர் தசர்த்து ததளமச நளவு தத்தழல்
கமபத்துக்பகளள்வும் .

 அதழததன க ர் பளடிமனபம் தசர்த்து கந்து பகளள்வும் .
 கடளமன அடுப்ில் ற்ழ ஒருடம்ர் தண் ண ீர் ஊற்ழசர்க்கமபமனப்தளட்டுகமபன யிடவும்.
 சர்க்கமப கமபந்ததும் ஒருகபண்டி ளம ஊற்வும் .சர்க்கமபனில் உள் அழுக்கு தநளக
தமபத்து யரும். அமதக்கபண்டினளல் டுத்து யிடவும் .

 ஒருகம்ி ளகு தம் யந்ததும் கமபத்துமயத்தழருக்கும் மநதள கமயமன ஊற்ழ , மக
யிடளநல் கழவும் .

 பகட்டி ஆக,ஆக, பய்மன பகளஞ்சம், பகளஞ்சநளக ஊற்ழ மக யிடளநல் கழழயிடவும் .
 அல்யள தம் யந்ததும் , யிட்ட பய் கசழந்து பயியப ஆபம்ித்தவுடன் ,
 கவ தம இற்க்கவும் . பந்தழரிமன பய்னில் யறுத்து ச்தசர்க்கவும் .
 ன்கு ஆழனதும் தயறு ளத்தழபத்தழல் நளற்ழ ரிநளவும் .
 குழப்பு:


தகளதுமந அமபத்து , ளல் டுத்து ன்று கஷ்டநழல்ளநல் இந்த அல்யள நழகவும் ஈசழனளக
பசய்துயிடளம். தடஸ்ட்டும் சூப்பளக இருக்கும் .

ஒநளன் தநழழ் கத்ததளழக்கச் சங்கம்

க்கம் 3

யளங்க, இன்று ன் சமநனல்

பூந்தழ ட்டு
ததமயனளமய


கடம நளவு - 1 1/2 கப்



சவி - ஒரு கப்



தக்கழங் வுடர் - 1/4 ததக்கபண்டி



பய் - ஒரு தநமசக்கபண்டி



பந்தழரிப் ருப்பு - 10



க்களய் - 6



கழஸ்நழஸ் - 10



நஞ்சள் யண்ணப் பளடி - ஒரு சழட்டிமக



தண்ண ீர் - 1/2 கப்



ண்பணய் - அமப ழட்டர்

பசய்பம
 தநத குழப்ிட்டுள் ததமயனள பளருட்கள் அமத்மதபம் தனளபளக டுத்து மயத்துக்
பகளள்வும்.

 ஒரு அடிக்கநள ளத்தழபத்தழல் சவ ிமனக் பகளட்டி அமப டம்ர் தண்ண ீர் யிட்டு கம்ி
தத்தழற்கு ளகு களய்ச்ச தயண்டும் .

 கடம நளயில் நஞ்சள் யண்ணப் பளடி , தக்கழங் வுடர் , தண்ண ீர் தசர்த்து யிட்டு ததளமச
நளவு தத்தழற்கு கமபத்துக் பகளள்வும் .

 யளணழனில் ண்பணய் ஊற்ழ சூடளதும், சளதளபண கண் கபண்டிமன யளணழனில் தபடினளக
ிடித்து பயளக கமபத்த நளமய ஊற்ழ பூந்தழமன பளரித்து டுக்கவும் .

 ிகு தயறு ஒரு யளணழனில் பய் யிட்டு பந்தழரி , க்களய், கழஸ்நழஸ் தளட்டு தளித்து
பூந்தழனில் தளட்டு கழ வும் .

 இமய நழக்றழனில் ஒரு சுற்று யிட்டு அமபத்பதடுக்கவும் .
 யளணழனில் பூந்தழமன தளட்டு தசள சூ ட்டில் யறுக்கவும் . ின் இதழல் சவ ி ளமக ஊற்ழ
உருண்மட ிடிக்கவும் .

 சுமயனள பூந்தழ ட்டு பபடி .

ஒநளன் தநழழ் கத்ததளழக்கச் சங்கம்

க்கம் 4

யளங்க, இன்று ன் சமநனல்

பட்மட ஸ்யட்
ீ
ததமயனளமய


பட்மட - 4



சர்க்கமப - 3/4 கப்



ததங்களய் ளல் - 1 கப்



யறுத்து பளடித்த பந்தழரி - 1/4 கப்



பய் - 1 தநமசக் கபண்டி + 1 ததக்கபண்டி



க்களய் - 1

பசய்பம
 பதழல் பட்மடனிம உமடத்து ன்கு அடித்து பகளள்வும் .
 அத்துடன் சர்க்கமப , பய், பளடித்த பந்தழரி , தட்டி மயத்துள் க்களய் நற்றும் ளல்
தசர்த்து ன்ளக கந்து பகளள்வும் .

 இப்பளழுது இந்த கமயமன ஒரு அகநள பய் தடயின தட்டில் இதம ஊற்ழ இட்ழ
ளத்தழபத்தழல் மயத்து இட்ழ தயகமயப்து தள இதம தயகமயக்கவும் .

 இதம சழழது தபம் ஆமயத்து ின் யிரும் ின யடியத்தழல் அதம பயட்டி ரிநளவும்.
 இப்பளழுது சுமயனள பட்மட ஸ்ய ீட் பபடி .

 குழப்பு:


பதல் ததங்களய் ளழம டுத்து பசய்தளல் நழகவும் சுமயனளகவும் ன்ளகவும்
இருக்கும். நழகவும் சுமயனளக இருக்கும் .

கப் தகக்
ததமயனளமய


பயண்பணய்- 100 கழபளம்



பளடித்த சவி- 100 கழபளம்



பட்மட-2



மநதள நளவு- 200 கழபளம்



தக்கழங் வுடர்- 1 ஸ்பூன்



தபளஸ் பறன்ஸ்- 1 ஸ்பூன்



தப்ர் தகஸ்- 25

ஒநளன் தநழழ் கத்ததளழக்கச் சங்கம்

க்கம் 5

யளங்க, இன்று ன் சமநனல்

பசய்பம
 நளமயபம் தக்கழங் வுடமபபம் 3 தடமயகள் சழக்கவும்.
 பயண்பணமனபம் சவ ிமனபம் ன்கு அடிக்கவும் .
 பட்மடகம ன்கு அடித்து பறன்ஸ் கந்து நறுடிபம் சற்று கக்கவும் .
 பயண்பணய்க் கமயனில் சழழது சழழதளக பட்மடமனக் கந்தயளத அடிக்கவும் .
 ிகு நளமய சழழது சழழதளகக் கக்கவும் .
 கமய சற்று பகட்டினளக இருந்தளல் சழழது ளல் தசர்த்து சழழது தப மயத்துக் பகளள்வும்.
 Dropping consistency ஆக இருக்க தயண்டும் .
 தப்ர் தகஸ்கில் ளதழனவு ஊற்ழ 160 டிகழரி C அயில் சூடுடுத்தப்ட்ட களஸ் அயில்
மயத்து 15 ழநழடம் பதல் 20 ழநழடம் யமப தக் பசய்னவும்.

******

ஒநளன் தநழழ் கத்ததளழக்கச் சங்கம்

க்கம் 6

