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;igtheltu mbg&-10 rbrlx 

cltJJtltu mbg&-25 rbrlx 

btºtt&-6 ÔgÂ¾; btxu 
vjt¤Jtltu mbg&-15 rbrlx 

 
mtbd{e&- 

, , ,1/2 abae Shwk,2:e3 jebztlt vtl 

2 f¤e jmK ,1/2 abae jejt bhat Jtxujt, ,2 abat MþJtle CtS cthef mbthuje 
 
he;&- 

 vjt¤e htFtu. vAe vtKe ftZe yufctsw BËftu. 
 1 fv vtKe ltkFe ZtkfK Ztkfe 2 mexe Jdtztu. 

yuxju ftZelu ÍuhJe. 
4. yuf òzt ;r¤gtJt¤t JtmKluk bægb ;tvu dum vh dhb fhe ;ubtk Shwk ltkFe 30 mufkz Nuftu. 
5. ;ubtk jebztlt vtl,jmK,jejt  

 1/2 fv vtKe ltkFe Wft¤tu. 
h:e W;thtu. dhb-dhb vehmtu. 

 
 

;igtheltu mbg&-15 rbrlx 

cltJJtltu mbg&-15 rbrlx 

btºtt&-4 ÔgÂ¾; btxu 
vjt¤Jtltu mbg&-15 rbrlx 

 
mtbd{e&- 

, , , ,1 abae jtj bhatkle ÇËfe,1/2 abae 
jmKle vuMx 

2 abae ftu:beh cthef mbthuje (Wvh:e mòJJt btxu) 
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he;&- 

,vjt¤tu. vAe vtKe ftZelu yufctsw BËftu. 
 vtKe ltkFe ZtkfK Ztkfe 4 mexe Jdtztu. 

 yufctsw BËftu. 
tKe ltkFe Íuhtu ylu  

 ÇËfe ylu jmKle vuMx ltkFe mhFe he;u rb¾m fhtu. 10 rbrlx Wft¤tu.  
dum vh:e W;the ftu:beh ltkFe dhb dhb vehmtu. 
 
mçÍe fZe 
;igtheltu mbg&-:tuze rbrlx 

cltJJtltu mbg&-15 rbrlx 

btºtt&- 4 ÔgÂ¾; btxu 
 
mtbd{e&- 
2 abat aKtltu jtux, , -bhatkle vuMx,2 jebztlt vtl,2 abat mtfh,beXwk 

 

1/2 abae Shwk,1/2 abae htR,yuf avxe rnkd,1 ytFt MËftk jtj bhatklt xwfzt,1fv rbfMz 
NtfCtS,ctVujt(dtsh,VKme, VjtJh) 
2 abat ftu:beh (Wvh:e mòJJt btxu) 
 
he;&- 

,jtuxlu rb¾m fhtu. 
-bhatkle vuMx,jebztlt,vtl,mtfh,beXwk ylu 2 fv vtKe ltkFe,yufctsw BËftu. 

3. yuf òzt ;r¤gtJt¤t JtmKlu dhb,fhe ;ubtk Shwk ylu htR ltkFe 30 mufkz Nuftu. 
4. ;ubtk rnkd ylu jtj bhatlt xwfzt ltkFe Nuftu. 
5. ;ubtk aKtlt jtuxLþk rb©K ylu NtfCtS ltkFe Wft¤tu. 
6.10 rbrlx Mþ"e dum vh "ebt ;tvu  ftu:beh CChtJe dhb-dhb vehmtu 
 
vtjf fZe 
;igtheltu mbg&-15 rbrlx 

cltJJtltu mbg&- 20 rbrlx 

btºtt&- 4 ÔgÂ¾; btx 

 
mtbd{e&- 

,2 abat aKtltu jtux, -bhatkle vuMx,1/2 abae htR,1/2 abae Shwk,1/4 abae bu:elt 
 

3:e4 jebztlt vtl,1/4 abae rnkd,2 abae mtfh,1/4 abae jmK JtxuÕþk,2 abat vtjf ctVelu yufhm fhuje 
(ÃGþhu) 

,2 abat ftu:beh cthef mbthuje (Wvh:e mòJJt btxu) 



 

5 

 

 
he;&- 

 fv vtKe rb¾m fhtu. 
-bhatkle vuMx ltkFe yufctsw BËftu. 

3. yuf òzt ;r¤gtJt¤t JtmKlu dhb fhe ;ubtk htR,Shwk,bu:e,jebztlt vtl ylu rnkd ltkFe 30 mufkz Nuftu. 
4. ;ubtk aKtlt jtux- Lþk rb©K ltkFe m;; njtJ;tk hntu. 
5. ;ubtk mtfh,jmK,vtjf ylu beXwk ltkFe 6:e8rbrlx Wft¤tu.vAe dum vh:e W;thtu. Wvh:e ftu:beh CChtJe 
dhb dhb vehmtu. 
 
£qx yuLz JuSxucj htgðþk 
;igtheltu mbg&-10 rbrlx 

 btºtt&- 6 ÔgÂ¾; btxu 
 
mtbd{e&- 

,1abatu bjtR, ,1 abae htRltu ÇËftu,1 abae Nufujt Shtltu ÇËftu,2 
abae mtfh, ,1/2 fv ÷tût,1/2 fv mVhsllt cthef atuhm xwfzt,1/2 fv fu¤tlt cthef atuhm 
xwfzt,1/2 fv ftfzelt cthef atuhm xwfzt 
 
he;&- 

,Shtltu ÇËftu,mtfh ylu beXwk ltkFe rb¾m fhe r£Íbtk BËftu. 
2. yt rb©K Xkzwk :gt vAe ;ubtk,÷tût,mVhsl,fu¤tk ylu ftfze ltkFe  

vehmtu. 
 

 

ટ્રાયો પલ્સીસ બાદશાહી મિક્સ 

 
 

સાિગ્રી :  
૧ વાડિી િસરૂ,  
૧ વાડિી ઉગાડેલા િગ,  
૧ વાડિી ચણાની દાળ,  
૪ નૂંગ િોટા બટાિા  
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૧ વાડિી પૌંઆ  
િરૂર પ્રિાણે િીઠ ૂં,  
૧ ટી. સ્પનૂ લાલ િરચ ૂં, હળદર,  
૦।। ટી. સ્પનૂ સૂંચળ,  
૦। િીઠ ૂં સ્પનૂ િરીનો ભિૂો,  
૦। ટી. સ્પનૂ તિ-લમવિંગનો ભિૂો,  
૨।। વાડિી સીંગદાણા,  
૨ ટે. સ્પનૂ તલ, િીઠ ૂં લીિડો,  
૦। ટી. સ્પનૂ લીંબ ના ફૂલ, ૧ ટે. સ્પનૂ દળેલી ખાૂંડ  
૨ ટે. સ્પનૂ િાજ ના ટ િડા,  
૨ ટે. સ્પનૂ કિસમિસ, સાજીના ફૂલ. 
રીત :  
(૧) પાણીિાૂં ચપટી સોડા નાૂંખી િસ રને આઠ િલાિ િાટે તેિાૂં પલાળવા  
(૨) તે િ રીતે ચણાની દાળને ૫થી ૬ િલાિ સોડાના પાણીિાૂં પલાળવી.  
(૩) ત્યાર બાદ િાપડ ઉપર પહોળા િરી બરાબર સિૂવવા.  
(૪) બટાિાને છોલીને છીણવા. છીણને પાણીિાૂં બેથી ત્રણ વાર ધોઈ બધો િ તેિાૂંનો સ્ટાચન િાઢી નાૂંખી 
બરાબર મનતારીને િાપડ ઉપર સિૂવવ ૂં.  
(૫) તેલ ગરિ મિૂી વારફરતી ત્રણે િઠોળ તળવા. િોટી થાળીિાૂં છાપ ૂં પાથરી તેના ઉપર મિૂવા.  
(૬) ચેવડો બનાવવાની િોટી જાળીિાૂં થોડ ૂં છીન મિૂતા િઈ તેલિાૂં એિદિ િડિ તળી લેવ ૂં.  
(૭) તે િ રીતે થોડા થોડા પૌંઆ નાૂંખી તળીને છાપા ઉપર મિૂવા.  
(૮) સીંગદાણા, િાજ , કિસમિસને તળવા. મનતારીને મિશ્રણિાૂં ઉિેરવા.  
(૯) થોડ ૂં તેલ ગરિ મિૂી તલ તથા િીઠો લીિડો શેિવા.  
(૧૦) બધી િ તૈયાર િરેલી ચીિો ભેગી િરી િીઠ ૂં, હળદર, લાલ િરચ ૂં, ખાૂંડેલા લીંબ ના ફૂલ ખાૂંડ, તિ-
લમવિંગ િરીનો ભિૂો તથા સૂંચળ નાૂંખવા.  
(૧૧) બીજા પેપર ઉપર િાઢી એિદિ ડ્રાય િરી પ્લાસ્ટીિની થેલીિાૂં ભરી ફીટ ડબ્બાિાૂં રાખવ ૂં. 
તળતી વખતે ધ્યાનિાૂં રાખવાના મ દ ા  
(૧) એિદિ ગરિ તેલ રાખવ . િરા ઠૂંડ  તેલ હશે તો ખાધચીિ વધ  તેલ ચસૂી લેશે.  
(૨) િઠોળ તળવા નાૂંખીએ િે તરત તેલ ઉપર આવી િવા િોઈએ.  
(૩) તળવાની ચીિ થોડી થોડી િ નાૂંખવી. ખાસ િરીને પૌંઆ. તો િ તળાઈને ફૂલશે અને પોચા બનશે.  
(૪) ગરિ ચેવડાિાૂં િ િીઠ ૂં તથા અન્ય િસાલા નાૂંખી દેવા, ઠૂંડાિાૂં િસાલો ભળશે નહીં. 
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ટિાટો નડૂલ્સ સ્નેક્સ 
 

 
 

સાિગ્રી : 
૨ વાડિી િેંદો 
૪ નૂંગ િોટા ટાિેટા,  
૧ ટીપ ૂં લાલ રૂંગ  
િીઠ ૂં,  
૦।। ટી. સ્પનૂ લાલ િરચ ૂં,  
૦।। ટી. સ્પનૂ પાૂંદડીવાળૂં લાલ િરચ ૂં  
મ્હોણ િાટે તેિિ તળવા િાટે તેલ. 
 

રીત : 
(૧) ટાિેટાના િોટા િટિા િરી બ્લેન્ડરિાૂં ક્રશ િરવા. સ ૂંવાળી પ્યરૂી બનાવવી. ૧ ટીપ ૂં લાલ રૂંગ નાૂંખવો.  
(૨) િેંશિાૂં િીઠ ૂં, બૂંને પ્રિારના લાલ િરચાૂં તથા મ ઠી પડત ૂં મ્હોણ નાૂંખી ટિાટો પ્યરૂીથી િણીિ બાૂંધવી 
(પરૂી જેવી)  
(૩) થોડીવાર ઢાૂંિીને રાખવી, ત્યાર બાદ િસળીને િોટા લવૂા પાડવા.  
(૪) થાળી ઉંઘી પાડી તેના ઉપર લવૂો વણીને પાતળો રોટલો તૈયાર િરવો.  
(૫) આ પ્રિાણે બધા િ રોટલા આ પ્રિાણે વણવા.  
(૬) તળવા િાટે તેલ ગરિ રાખવ ૂં.  
(૭) રોટલાિાૂંથી ચપ્પાથી ઉપરથી િે નીચે સ ધી પાસે પાસે િાપી એિદિ પાતળી પટ્ટીઓ િાપવી.  
(૮) ચપ્પા વડે ચારથી પાૂંચ પટ્ટીઓ ઉપાડી તેલિાૂં તળવી. િડિ તળાય એટલે બહાર િાઢી લેવી. (પટ્ટીઓ 
વાૂંિીચ ૂૂંિી થઈ િશે)  
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(૯) આ પ્રિાણે બધા િ રોટલા િાપતા થઈ પટ્ટીઓ તળવાની. મનતારીને છાપા ઉપર મિૂવાની. આ તૈયાર 
થયેલા નડૂલ્સ, પ્રથિ પ્લાસ્ટીિિાૂં તેિિ ત્યાર બાદ ફીટ ડબ્બાિાૂં ભરીને રાખવા. 
શેવની િાફિ નડૂલ્સ ચા સાથે સવન િરવા. બાળિો પણ હરતા ફરતાૂં વારૂંવાર તેનો ઉપયોગ િરી શિે. 
કદવાળીના નાસ્તા તરીિે થોડી નમવનતા પણ લાગે. 
 

ઘઉંના લોટની શેવ 
સાિગ્રી :  
૨ વાડિી ઘઉંનો લોટ,  
૧ ટી. સ્પનૂ ચણાનો લોટ  
૧ ટે. સ્પનૂ મ્હોણ  
િીઠ ૂં, હળદર,  
૧ ટી. સ્પનૂ લાલ િરચ ૂં,  
૧ ટી. સ્પનૂ શેિેલા જીરાનો અધિચરો ભિૂો,  
૧ ટે. સ્પનૂ તલ,  
૦।। ટી. સ્પનૂ અધિચરા ખાૂંડેલા િરી  
તળવા િાટે તેલ ભભરાવવા િાટે સૂંચળનો ભિૂો. 
રીત :  
(૧) ઝીણાૂં િલિલના ટિૂડાિાૂં ઘઉંના લોટની િરા ઢીલી પોટલી બાૂંધવી.  
(૨) ઢોિળીયાિાૂં જાળી ઉપર મિૂી વરાળે લોટને બાફવો. ૧૫થી ૨૦ મિમનટ બાદ બહાર િાઢી ઠૂંડો પાડવો.  
(૩) સખત થઈ ગયેલા લોટને ખાૂંડીને ઝીણો ભિૂો િરવો. ચાળી લેવો.  
(૪) િીઠ ૂં, હળદર, જીરાનો ભિૂો, લાલ િરચ ૂં તથા િરી નાૂંખવા, તલને અધિચરા ખાૂંડીને નાૂંખવા.  
(૫) ચણાના લોટિાૂં તેલ ભેળવી તેિાૂં ઉિેરવો. પાણી વડે લોટ બાૂંધવો. ઢાૂંિીને થોડીવાર રાખવો.  
(૬) તળવા િાટે તેલ ગરિ મિૂવ ૂં. જાડી સેવ પાડવાની પ્લેટ સૂંચાિાૂં ગોઠવીને મિૂવી.  
(૭) થોડો લોટ લઈ બરાબર િસળી સૂંચાિાૂં મિૂીને શેવ પાડવી. ગ લાબી તળાય એટલે મનતારીને બહાર 
િાઢી પેપર ઉપર મિૂવી. બધી િ સેવ આ પ્રિાણે પાડી ઉપર સૂંચળનો ભિૂો ભભરાવવો. ઠૂંડી પડે એટલે 
પ્લાસ્સ્ટિની થેલીિાૂં ભરી ડબ્બાિાૂં મિૂવી. 
 

ફૂદીના બ ૂૂંદી મનિકિન 
સાિગ્રી :  
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૧ વાડિી ચણાનો લોટ  
૨ ટે. સ્પનૂ સિારેલો ફૂદીનો,  
૧ ટે. સ્પનૂ સિારેલી િોથિીર,  
૧ નૂંગ લીલ  િરચ ૂં, ૧ ટીપ ૂં લીલો રૂંગ  
૦।। વાડિી િોનનફલેક્સ  
૦।। વાડિી એિદિ ઝીણી સેવ  
િીઠ ૂં, હળદર, હીંગ,  
૦।। ટી. સ્પનૂ સૂંચળનો ભિૂો  
૦। ટી. સ્પનૂ તિ-લમવિંગનો ભિૂો,  
૦। ટી. સ્પનૂ િરીનો પાવડર  
૨ ટે. સ્પનૂ િગિતરીના બી,  
૧ ટે. સ્પનૂ િાજ ના િટિા,  
ચપટી, લીંબ ના ફૂલ  
તળવા િાટે તેિિ શેિવા િાટે તેલ. 
રીત :  
(૧) ફૂદીનો િોથિીર, લીલ ૂં િરચ ૂં ભેગા િરી થોડ ૂં પાણી છાૂંટી બારીિ ચટણી વાટવી. તેિાૂં લીલો રૂંગ 
ભેળવવો.  
(૨) ચણાના લોટિાૂં િીઠ ૂં તથા તૈયાર િરેલી પેસ્ટ નાૂંખી િરૂરી પાણી લઈ સાિાન્ય પાતળૂં ખીરૂ તૈયાર 
િરવ ૂં. ઢાૂંિીને રાખવ ૂં.  
(૩) તેલ ગરિ મિૂવ ૂં. ૧ ટે. સ્પનૂ ગરિ તેલ ખીરાિાૂં નાૂંખી ખબૂ ફીણવ ૂં.  
(૪) ઝારા વડે બ ૂંદી પાડી િડિ તળીને બહાર િાઢી લેવી. પેપર ઉપર પાથરવી.  
(૫) ૧ ટી. સ્પનૂ તેલ ગરિ મિૂી હીંગ નાૂંખી િોનનફલેિસ વઘારવી. િીઠ ૂં તથા ચપટી હળદર નાૂંખી વારૂંવાર 
હલાવતા રહી થોડીવાર બાદ નીચે ઉતારી લેવી.  
(૬) સહિે તેલ ગરિ મિૂી તલને શેિવા.  
(૭) થોડ ૂં વધારે તેલ ગરિ મિૂી વારાફરતી િગિતરીના બી તેિિ િાજ ના િટિા ગ લાબી સાૂંતળવા.  
(૮) ત્રણેને ભેગા િરી સૂંચળ, િરી, તિ-લમવિંગનો ભિૂો તથા લીંબ ના ફૂલને ખાૂંડીને નાૂંખવા. બરાબર 
હલાવવ ૂં.  
(૯) છેલ્લે બ ૂૂંદી, િોનનફલેક્સ તેિિ િગિતરીના બીન ૂં તૈયાર િરેલ ૂં મિશ્રણ ભેગા િરવા. સાચવીને હલાવીને 
ફીટ ડબ્બાિાૂં ભરી લેવ ૂં. 
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પાલિ િોનન ચીપ્સ 
સાિગ્રી :  
૧ વાડિી િિાઈનો લોટ,  
૧ વાડિી િેંદો  
૧ ઝૂડી પાલિ,  
૨ નૂંગ લીલા િરચાૂં  
િીઠ ૂં,  
૧ ટી. સ્પનૂ ઓરેગાનો અથવા ૦।। ટી. સ્પનૂ અિિો  
મ્હોણ તેિિ તળવા િાટે તેલ,  
૧ ટીપ ૂં લીલો રૂંગ. 
રીત :  
(૧) પાલિના પાન ચ ૂૂંટી બરાબર સાફ િરીને બારીિ િાપવા. તેિાૂં સહિે પાણી નાૂંખી બ્લેન્ડરિાૂં ગ્રાઉન્ડ 
િરવા. એિદિ સ ૂંવાળો પલ્પ તૈયાર િરવો. ૧ ટીપ ૂં લીલો રૂંગ ઉિેરવો.  
(૨) િિાઈનો લોટ તથા િેંદો ભેગા િરવા. િીઠ ૂં, ઓરેગાનો અથવા અિિો નાૂંખવા. મઠૂી પડત ૂં મ્હોણ 
નાૂંખવ ૂં.  
(૩) પાલિના પલ્પ વડે લોટ બાૂંધવો. િરૂર પડે થોડ ૂં પાણી લઈ પરૂીની િણીિ બાૂંધવી. ઢાૂંિીને થોડીવાર 
રાખવી.  
(૪) િોટા લવૂા તૈયાર િરી દરેિિાૂંથી પાતળો રોટલો વણવો. 
(૫) બધા રોટલા વણાઈ જાય એટલે થોડીવાર સિૂાવા દઈ ત્યારબાદ તેિાૂંથી િોટા મત્રિોણ િટિા િરવા.  
(૬) તેલ ગરિ મિૂી બધી િોનન ચીપ્સ તળવી. િડિ થાય. એટલે મનતારીને બહાર િાઢી છાયા ઉપર 
રાખવી.  
(૭) ઠૂંડી થાય એટલે પ્લાસ્ટીિની િોટી િોથળીિાૂં નીચે પેપર નેપિીન પાથરી ઉપર ચીપ્સ ભરી દેવી. આ 
થેલી ફીટ ડબ્બાિાૂં બૂંધ િરીને રાખવી. ‘‘હોટ સોસ’’ સાથે ઉપયોગિાૂં લેવી. 
હોટ સોસ   
સાિગ્રી :  
૧- નૂંગ ટાિેટા  
૪ નૂંગ લાલ સિૂા િરચાૂં  
િીઠ ૂં,  
૦।। ટી. સ્પનૂ અિિો અથવા ઓરેગાનો,  
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૧ ટી. સ્પનૂ ખાૂંડ. 
રીત :  
(૧) ટાિેટાના િટિા િરવા.  
(૨) લાલ િરચાૂંના િોટા ટિૂડા તથા અિિો તેિાૂં નાૂંખવા.  
(૩) િીઠ ૂં તથા ખાૂંડ નાૂંખી ટાિેટાને બરાબર ચઢાવી તાપ ઉપરથી નીચે ઉતારી ઠૂંડા થવા દેવા.  
(૪) બ્લેન્ડરિાૂં બરાબર ક્રશ િરી સ ૂંવાળો પલ્પ બનાવવો.  
(૫) ઓરેગોનો (િેળવી શિાય તેિ હોય તો) તેં ઉિેરવો. સોસ ઠૂંડો થાય એટલે ફ્રીિિાૂં રાખવો. પાલિ 
ચીપ્સ િોડ ેઉપયોગિાૂં લેવો. રૂંગની દ સ્ષ્ટ્ટએ તેિિ સ્વાદિાૂં આદશન મિશ્રણ લાગશે. 
 
 

લીલા ચણાને બટાટાન ૂં શાિ 
સાિગ્રી :  
250 ગ્રાિ લીલા ચણા, 250 ગ્રાિ બટાટા, 100 ગ્રાિ ટિેટાૂં, 1 િપ દહીં, 2 ચિચી ચણાનો લોટ, િોથિીર, તિ, 
લમવિંગ, િરચ ૂં, િીઠ ૂં 
રીત : 
ચણાને બાફો, બટાટાને બાફીને સિારો. તપેલીિાૂં ઘીનો વઘાર મિૂી, ચણા અને બટાટાને વઘારી, તેિાૂં દહીં, ચણાનો 
લોટ તથા ઉપર મ િબ િસાલો નાખો. બરાબર ઉિાળી છેલ્લે ઝીણા સિારેલ ટિેટા તથા િોથિીર નાખો. 
પોષિતા :  
આિાૂં 600 િેલરી છે. અન્નાહારિાૂં પ્રોકટનની ઊણપ્ની િોટી ફકરયાદ છે, તે પરૂવા રોિ પરૂતાૂં પ્રિાણિાૂં િઠોળ લેવાૂં 
િોઈએ. પ્રોકટન આપણા જીવનનો આધારસ્તૂંભ છે. ચણાિાૂં પ્રોકટનન ૂં મવપ લ પ્રિાણ છે. 
 

વેજિટેબલ િક્ખનવાલા 
સાિગ્રી :  
ફણસી :  100 ગ્રાિ, વટાણાના દાણા : 1 િપ, િલાઈ : 1 િપ તાજી, દૂધ : 1 િપ, િાખણ : 2 ચિચા, તેલ : તળવા 
િાટે, ગરિ િસાલો : 1 ચિચી, ફ્લાવર : 100 ગ્રાિ, િાચ ૂં િેળૂં : એિ ત્રણ ધારી, િેંદો : 2 ચિચી, ટાિેટાૂંનો સોસ : 
4-5 ચિચી, લાલ િરચ ૂં : અડધી િરચી, િીઠ ૂં : સ્વાદ પ્રિાણે 
રીત : 
ફણસીને લાૂંબી િાપવી. િેળાૂંની છાલ િાઢી લઈ તેની લાૂંબી (લગભગ 2 ઈંચ) અને પાતળી ચચપ્સ િાપવી. તેને 
ગરિ તેલિાૂં તળી લેવી. ફણસી, વટાણા, િોટ ૂં સિારેલ ૂં ફ્લાવર િીઠાના પાણીિાૂં બાફી લેવાૂં. દૂધ, િલાઈ, િેંદો 
અને સોસ એિ વાસણિાૂં મિક્સ િરવાૂં. બીજા એિ વાસણિાૂં િાખણ ગરિ િરી તેિાૂં બાફેલ ૂં શાિ નાખી મિક્સ િરેલ ૂં 
દૂધ, િલાઈ અને સોસ નાખવાૂં. સ્વાદ પ્રિાણે િીઠ ૂં, લાલ િરચ ૂં નાખવ ૂં. 1 ચિચી ગરિ િસાલો નાખવો. ધીિા 
તાપે ઘટ્ટ થાય ત્યાૂં સ ધી રહવેા દેવ ૂં. 

http://www.feelingsmultimedia.com/?p=2566
http://www.feelingsmultimedia.com/?p=2563
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િહારાષ્ટ્ટ્રની રેસીપી  

Nukdztlu ytrK JxtKu ae CtS 

;igtheltu mbg& 15 rbrlx                  

cltJJtltu mbg& 15 rbrlx               

btºtt& 4 ÔgÂ¾; btxu 

mtbd{e&  

    

1 fv jejt JxtKt ctVujt      

Jtxelu vuMx cltJJt 

3 abat jeÕþk ltr¤guh FbKuÕþk, 

3 jrJkd, 

1 xwfztu ;s, 

4 jejt bhatk 

1/2 fv vtKe 

yLg mtbd{e&  

2 abae Shwk, 

3 MËft jtj bhatklt xwfzt, 

yuf avxe mtfh, 

2 abat De fu ;uj, 

 

Wvh:e mòJJt btxu 
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1 abatu ftu:beh cthef mbthuje 

he;&  

(1) yuf JtmKbtk Delu dhb fhtu. Shwk Wbuhtu. 

(2) Shwk ;;zu yuxju jtj bhatk ylu N´dltu ÇËftu ltkFe mtk;¤tu. 

(3) ;ubtk ftuvhtle vuMx, 1 fv vtKe, mtfh ylu beXwk ltkFtu ylu "ebt ;tvu N´d cVtR òg ðgtk Mþ"e htk"tu. 

(4) ;ubtk jejt JxtKtlu Wbuhtu ylu 2 rbrlx Qft¤tu. vAe dum vh:e leau W;thtu. 

Wvh:e ftu:beh CChtJelu dhb-dhb vehmtu. 

 

cxtxtae CtS 

;igtheltu mbg& 10 rbrlx            

cltJJtltu mbg& 10 rbrlx              

btºtt& 4 ÔgÂ¾; btxu 

mtbd{e&  

3 fv ctVujt cxuxtlt xwfzt, 

2 abae Shwk, 

6 :e 8 jebztlt vtl, 

3 jejt bhatk mbthujt, 

3 abae Nufuje N´dltu ÇËftu,  

yuf avxe mtfh,  

2 abae ;uj , 

 

Wvh:e mòJJt btxu - 1 abatu ftu:beh cthef mbthuje 
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he;&  

(1) yuf JtmKbtk ;uj dhb fhtu ylu Shwk ltkFtu. 

(2) Shwk ;;ze òg yuxju jebztlt vtl, jejtk bhatk ylu cxuxt Wbuhe rb¾m fhtu. 

(3) ;ubtk N´d, mtfh ylu beXwk ltkFe mhFe he;u rb¾m fhtu. vAe dum vh:e leau W;thtu. 

 

cxtxt ytrK VTjtJh at hmt 

;igtheltu mbg& 10 rbrlx              

cltJJtltu mbg& 15 :e 20 rbrlx               

btºtt& 4 ÔgÂ¾; btxu 

mtbd{e&  

 , 

1 fv VTjtJhlt Vqj , 

1/2 abae htR , 

1 abae Shwk , 

 , 

 , 

1/2 fv xtbuxtk cthef mbthujt , 

 , 

1 abae jmK JtxuÕþk , 

1 abae jtj bhatkle ÇËfe , 

1/4 abae dhb bmtjtu , 

yuf avxe mtfh , 
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 , 

2 abae ;uj 

Wvh:e mòJJt btxu - 1 abatu ftu:beh cthef mbthuje  

he;&  

(1) yuf JtmKbtk ;ujlu dhb fhtu. htR-Shwk ltkFtu. , 

 , 

-jmK ylu jejt bhatk Wbuhe mtk;¤tu. , 

(4) ;ubtk cxuxt ylu 3 fv vtKe Wbuhtu ylu cxuxt yz"t hk"tR òg ðgtk Mþ"e Qft¤tu. , 

(5) vAe ;ubtk VTjtJh, bhåþk, dhb bmtjtu, mtfh ylu beXwk Wbuhtu ;:t VTjtJh ylu cxuxt hk"tR òg yuxju dum vh:e 
leau W;thtu. ,ftu:beh CChtJelu dhb-dhb vehmtu. 

 

 

;igtheltu mbg& 10 rbrlx                  

cltJJtltu mbg& 25 rbrlx                         

btºtt& 4 ÔgÂ¾; btxu 

mtbd{e&  

2 fv VKdtJujt Jtj , 

4 :e 5 ftufb , 

1 abae Shwk , 

1/2 abae rnkd , 

5 :e 6 beXt jebztlt vtl , 
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 , 

 , 

 , 

2 abae bhatkle ÇËfe , 

4 abat ftu:beh cthef mbthuje 

1 abae ;uj , 

 

he;&  

(1) 1/4 fv vtKebtk ftufb vjt¤tu ylu 10 :e 15 rbrlx yufctsw BËftu. vjt¤ujt ftufblt btJtbtk çjuLzh VuhJe 
yufhm fhtu. ylu ;ulu dt¤elu yufctsw BËftu.  

(2) yuf JtmKbtk ;uj dhb fhtu ylu Shwk ltkFtu. Shwk ;;ze òg yuxju rnkd, jebz  

 

(4) ;ubtk Jtj ylu 1 fv vtKe ltkFe Ztkftu ylu 15 rbrlx htk"tu. 

W;thtu. dhb-dhb vehmtu.  

 

JuSxucj ftuÕntÃþhe 

;igtheltu mbg& 15 rbrlx                

cltJJtltu mbg& 20 rbrlx                           

btºtt& 6 ÔgÂ¾; btxu 

mtbd{e&  

2 fv ctVujt NtfCtS (dtsh, VTjtJh, VKme, jejt JxtKt) , 

 , 
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1/2 fv xtbuxt cthef mbthujt , 

1 1/2 abae dhb bmtjtu , 

2 abat ;uj , 

 

Jtxelu vuMx cltJJt btxu , 

1/4 fv Mþfw ftuvhwk , 

3 MËft jtj bhatk , 

5 f¤e jmK , 

 , 

1 abatu FmFm , 

1 abatu ;uj 

Wvh:e mòJJt btxu - 2 abat ftu:beh cthef mbthuje 

he;&  

(1) yuf JtmKbtk ;ujlu dhb fhtu. yl  

 

(3) ;ubtk NtfCtS, beXwk, dhb bmtjtu ylu 1/4 fv vtKe Wbuhe Wft¤tu. vAe dum vh:e W;the jtu.Wvh:e ftu:beh 
ltkFelu dhb-dhb vehmtu. 

 

bftR vt;¤ CtS 

;igtheltu mbg& 20 rbrlx                   

cltJJtltu mbg& 30 rbrlx                      

btºtt& 4 ÔgÂ¾; btxu 
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mtbd{e&  

2 ltlt bftRlt ztuzt ctVelu 25 rb.be.lt xwfztbtk mbthujt , 

4 fv yhJeltk vtl mbthujtk , 

 , 

1/2 abae Shwk ,1/2 abae rnkd , 

txuÕþk , 

1 jeÕþk bhåþk mbthuÕþk , 

 , 

1 abae "tKtShwk 

 abae ytbjeltu Dè btJtu , 

 

he;&  

 

Ke ltkFe «uNh fwfhbtk ltkFe 3 Ônemj Jtdu ðgtk 
Mþ"e htk"tu. 

(3) vAe yt rb©Klu njtJe yufhm fhtu. 

 

 

 

 
ÃþíÞ çñÕ 
1/4 ÀÕ ÜÃ,  
1/2 ÀÕ ÕëáÀÞë_ ÕëÞ,  
1 ÀÕ ØñÔí,  
1/4 ÀÕ äËëHëë,  
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1/2 ÀÕ ÎHëçí,  
ÜíÌ<_,  
2 ÀÕ ÕëHëí,  
1 ÇÜÇù ÚËß,  
5 ×í 6 Àâí áíáð_ áçHë,  
ÇÕËí °ßð_,  
1 ÇÜÇí ±ëØð_-ÜßÇëÞí ÕõVË, 
 
ØñÔí, äËëHëë Þõ ÕëáÀ ±õÀ çë×õ, ÜÃ È^Ëë_ ÚëÎíÞõ ¿å Àßäë. 
ÎHëçí áë_Úí çâíÞí ÉõÜ çÜëßäí Þõ ÃßÜ ÕëHëíÜë_ ÜðáëÝÜ Àßäí.  
åëÀ ±Þõ ÜÃ Ú_ÞõÞõ ìÜ@ç Àßí 2 ÀÕ ÕëHëí ÞëÂí äáùäí  
ÀÍë´Üë_ ÚËß ÜñÀí °ßë, áçHëÞù äCëëß Àßí çë_Öâäð_.  
MÝðßõ, ±ëØð_-ÜßÇë, ÜíÌ<_ ÞëÂí ÚßëÚß ±õÀßç ×ëÝ Àõ µÕß×í ÎHëçí µÜõßù.  ÃßÜ Õíßçäð_. 
 
ÀùÞý ËÜõËù çñÕ 

10 ËÜõËë,  
1/2 ÀÕ ÜÀë´Þë_ ØëHëë_,  
5 ×í 6 ÎðØíÞëÞë_ ÕëÞ,  
2 ÀÕ ÕëHëí, ÜíÌ<_,  
áëá ÜßÇëÞí Náõ@ç,  
1/2 ÀÕ Áõå ¿íÜ,  
ÕþÜëHëçß Âë_Í,  
1 ÇÜÇù ÚËß 
 
ËÜõËë MÝðßõ Àßù.  
ÜÀë´ ÚëÎí áõäí.  
ÎðØíÞëÞë_ ÕëÞ Õíçí áõäë,  
2 ÀÕ ÕëHëí ÞëÂäð_.  
ËÜõËëÞë_ MÝðßõÜë_ Áõå¿íÜ ìÜ@ç Àßäð_ ±õÀäëß äáùäí á´ ÚËß ÃßÜ ×ëÝ Àõ ÖõÜë_ ÜÀë´ ÉßëÀ çë_Öâí 
áõäí.  
Çíáí Náõ@ç ÞëÂí ËÜõËëÞù MÝðßõ ÞëÂäù ±Þõ ÎðØíÞëÞð_ ÕëHëí ÞëÂäð_.  
ÜíÌ<_ Þõ Âë_Í ÞëÂí µÀâäë ±ëäõ Àõ ÜÀë´Þë ØëHëë_ ÞëÂí ÃßÜ Õíßçäð_. 
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Üõ¿ùÞí çñÕ 

2 ÀÕ ØñÔí, Náëäß,  
ÚËõËëÞù VËùÀ,  
3 ËÜõËëÞù ßç,  
2 ÃëÉß- {íHëë çÜëßíÞõ,  
1/4 ÀÕ Üõ¿íÞí ÚëÎíÞõ,  
1 ÇÜÇí ÜßÇë ÕíçíÞõ,  
ÜíÌ<_,  
1 Àë_ØëÞí ÕëÖâí Váë´ç,  
1 ÀÕ ÕëHëí,  
1 ÇÜÇù ÚËß,  
ÜßíÞù ÛñÀù. 
 
ËÜõËëÞù ßç ±Þõ VËùÀ ìÜ@ç Àßäë. 
ÃëÉß {íHëë çÜëßíÞõ ÃßÜ ÕëHëíÜë_ ÚëÎäë. 
ÚËß ÃßÜ ×ëÝ Àõ Àë_ØëÞí Váë´ç çë_Öâäí. 
ÕëHëí ÞëÂí ×ùÍí äëß ÕÈí VËùÀ, ÜíÌ<_, ÜßÇð_ ÞëÂäð_. 
Üõ¿ùÞí ÞëÂí ÚßëÚß ìÜ@ç Àßäð_. 
ÈõSáõ ÕíßçÖí äÂÖõ ÃëÉß ìÜ@ç Àßí Øõäë.  
Çíáí çùç çë×õ çùÝë çùç Õíßçäù. 
ÚëµáÜë_ çñÕ Ûßí µÕß Éßë Éßë ÞëÂäù ±×äë ±áÃ ßíÖõ çäý Àßäù Éõ×í ½õ´±õ Öõ á´ åÀõ. 
 

 
äõÉ Àßí 
500 ÃþëÜ Náëäß,  
ÃëÉß,  
ÀõãMçÀÜ,  
ÚËõËë (ÚÔð_ Üâí 500 ÃþëÜ)  
±ëØð_ ÂÜHëíÞõ,  
6 ÇÜÇí ÔëHëë_°ßð_,  
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2 Àë_Øë,  
ÜíÌ<_,  
1/2 ÀÕ Öõá,  
1/2 ÇÜÇí ÜßíÞù ÛñÀù,  
5 ×í 6 áëá çñÀë_ ÜßÇë_,  
6 ×í 7 áíÜÍëÞë_ ÕëÞ,  
11/2 ÀÕ ÞëìâÝßÞð_ ØñÔ (Cë|) 
åëÀ ÚëÎí áõäë.  
áëá ÜßÇë,  
Öõá,  
áíÜÍëÞë_ ÕëÞ ±Þõ ÞëìâÝßÞë_ ØñÔ ìçäëÝ ÚÔð_ ìÜ@ç Àßäð_.  
ÀÍë´Üë_ Öõá ÃßÜ ×ëÝ Àõ áíÜÍëÞë_ ÕëÞ, áëá ÜßÇë_Þë Ë<ÀÍë ÞëÂí çë_Öâäð_, 
ÉßëÀ ÕëHëí Èë_Ëäð_. 
ÚÔð_ É ìÜ@ç Àßõá ìÜlHë ÞëÂí Ø´ Õë_Ç ìÜìÞË Ãõç Õß ßèõäë Ø´ ÞëìâÝßÞð_ ØñÔ ÞëÂí 
µÜõßäð_.  
ÔíÜí ±ë_Ç Õß Øç ìÜìÞË ßèõäë Ø´ ÃßÜ ÃßÜ ÛëÖ çë×õ Õíßçäí. 
 

ËÜõËù ÚþëµÞí 
1 ÚþëµÞ ÚþõÍ, ÚËß,  
5 ×í 6 ËÜõËë,  
ç_Çâ,  
Üßí,  
°ßëÞù ÛñÀù ìÜ@ç,  
Çí{ ÂÜHëíÞõ,  
Çíáí çùç,  
ËÜõËù çùç,  
2 ÚëÎõáë ÚËõËëÞí Váë´ç,  
åõ{äëÞ çùç,  
2 ÀëÀÍíÞí Váë´ç. 
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ËÜõËëÞí, ÚËõËëÞí Váë´ç Àßäí. 
ÚþõÍÞõ ÚËß áÃëäí, åõ{äëÞ çùç áÃëäí ±õÀ Váë´ç Õß ËÜõËëÞí Váë´çù ÜñÀí Üçëáù 
Èë_Ëí ÚËõËëÞí ±õÀ Váë´ç äEÇõ ÜñÀäí. 
Úí° ÚþõÍÞí Váë´ç Õß ÚËß Þõ åõ{äëÞ çùç áÃëäí µÕß ÜñÀí, Ú_Ô Àßäí. 
çõLÍäíÇ µÕß ÂÜHëíÞõ Çí{ ÛÛßëäí ±ùäÞÜë_ ÚõÀ Àßäí.  
Úèëß ÀëÏí ÕíßçÖí äÂÖõ MáõËÜë_ ÜñÀí µÕß Çíáí Þõ ËÜõËù çùçÞë ËÕÀë_Þõ ÀëÀÍí 
Váë´ç×í ÍõÀùßõË Àßäð_. 
 

VÕÃõËí ìä× ¿íÜ ÕËõËù 
4 ÚËõËëÞí Váë´ç (ÚëÎíÞõ),  
2 ÇÜÇë Öõá,  
2 ÇÜÇë ÚËß,  
2 ÀõãMçÀÜÞí áë_Úí Çíßí,  
ÜíÌ<_,  
×ë´Ü Õkëí,  
VÕÃõËí 1 ÕõÀ.  
çùç ÜëËõÑ  
1/2 ÀÕ ÚËß,  
1 ÇÜÇí ÜõîØù,  
2 ÀÕ ÕëHëí,  
ÜíÌ<_ / ÜßíÞù ÛñÀù,  
1 ÀÕ Çí{ ÂÜHëíÞõ 
 
2 ÇÜÇë ÚËß ÃßÜ ×ëÝ Àõ ÀõãMçÀÜÞí Váë´ç çë_Öâí á´ ÀëÏí áõäí. 
ÚËß ÃßÜ ×ëÝ Àõ ÖõÜë_ ÜõîØù ÞëÂí çë_ÖYÝë ÕÈí Úõ ìÜìÞËõ ÕëHëí µÜõßäð_. èáëäÖë ßèí, Cë| 
×ëÝ IÝëßõ Çí{, ÜíÌ<_, Üßí ÞëÂù. 
µÀâäë ±ëäõ ÖõÜ ÔíÜë ÖëÕõ èáëääð_. Cë| Tèë´Ë çùç ÖöÝëß.  
2 ÇÜÇë ÖõáÜë_ ÚëÎõáë ÚËõËëÞí Váë´ç çë_Öâäí. (±ëÈí ÚþëµÞ ×ëÝ IÝë_ çðÔí). 
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ÜíÌ<_, Üßí Èë_Ëäë. … çìä*Ã MáõËÜë_ ÚËõËëÞí Váë´ç ÃùÌäí ±ëÉ\ÚëÉ\ ÀõãMçÀÜ ÃùÌääë.  
µÕß ÃßÜ Tèë´Ë çùç ßõÍí ÜßíÞù ÛñÀù ±Þõ ×ë´Ü Õkëí ÛÛßëääí. 
 
VËÎ ÂíÇÍí 
çëÜÃþíÑ  
1 ÀÕ ±ëÂí ÞëÇHëí,  
1/2 ÀÕ ÚëçÜÖí ÇùÂë,  
1/2 ÀÕ äËëHëë,  
2 Þ_Ã ÚËõË<_,  
4 ÜÄëçí Àë_Øë (äöÀãSÕÀ),  
ÜíÌ<_ VäëØëÞðçëß,  
2 Þ_Ã ÞëÞë_ ßíîÃHëë_.  
VËìÎ_Ã ÜëËõÑ  
áëá ÜßÇð_,  
ÔëHëë °ßð_,  
Àù×Üíß,  
ÀùÕßð_,  
ÜíÌ<_,  
èâØß,  
ÃßÜ Üçëáù, ÛõÃë_ Àßí ÚËõËëÜë_, ßíîÃHëëÜë_, Àë_ØëÜë_ ÀëÕù ÕëÍí VËìÎ_Ã Ûßäð_.  
èäõ ÂíÇÍí ÜëËõ ÞëÇHëí, ÇùÂëÞõ ìÜ@ç Àßí Ôù´ áõäð_, ÉwìßÝëÖ ÕñßÖð_ ÕëHëí ÞëÂí ÚËõËë, Àë_Øë, 
äËëHëë, ßíîÃHëë_ çë×õ ìÜ@ç Àßí Õþõåß À>ÀßÜë_ 4 Tèíçá äÃëÍíÞõ ÇÍäë Øõäð_, ÃßÜ-ÃßÜ ÂíÇÍí-ÀÏí 
±×äë Øèíî çë×õ Õíßçäð_. 
 
 

VËíÜ ßõÍ 
çëÜÃþíÑ  
1 ÀÕ ÞëÇHëíÞù áùË,  
2 ÀÕ ÕëHëí,  
ÜíÌ<_,  
2 ÇÜÇí äëËõáë ±ëØð_-ÜßÇë_Þí ÕõVË,  
1 ÇÜÇí °ßð_. 
ßíÖÑ  



 

24 

 

µÀâÖë ÕëHëíÜë_ °ßð_, ±ëØð_-ÜßÇë_ ±Þõ áùË ÞëÂí äõáHë×í ÚßëÚß èáëääð_, ÕëHëí Úâí ½Ý ±õËáõ Ú_Ô Àßäð_. 
Üë´¿ùäõäÜë_ ÕHë Àßí åÀëÝ. ÃßÜ Öõá çë×õ Õíßçù. 
 
 
 

ÞëÇHëí VËÎ ÕßùÌë 
çëÜÃþíÑ  
2 ÀÕ ÞëÇHëíÞù ÚëßíÀ áùË,  
1/2 ÀÕ CëµîÞù áùË,  
ÜíÌ<_,  
ÜùHë Þë_ÂíÞõ ÕßùÌëÞù áùË Úë_Ôäù.  
VËìÎ_Ã ÜëËõÑ  
100 ÃþëÜ ÕÞíß,  
2 Þ_Ã Àë_Øë,  
1/2 ÀÕ Àù×Üíß,  
ÇëË Üçëáù,  
ÃßÜ Üçëáù,  
ÜíÌ<_, Cëí.  
ßíÖÑ  
Àë_Øë {íHëë çÜëßí ÖõÜë_ ÂÜHëõáð_ ÕÞíß, Àù×Üíß, ÜíÌ<_, ÇëË Üçëáù, ÃßÜ Üçëáù Þë_Âí ÕñßHë ÖöÝëß 
Àßäð_. ÕßùÌë ÚÞëääë ÜëËõ Úõ áñ±ë á´ ±áÃ ±áÃ Úõ ÕëÖâë ÕßùÌë äHëí ±õÀ ÕÍ Õß VËìÎ_Ã Õë×ßí 
Úí½ ÕÍ×í çíá Àßäð_. ÚÔí ìÀÞëß Ú_Ô Àßí ÃßÜ CëíÜë_ Ú_Þõ ÚëÉ\ ÃðáëÚí ÕßùÌë åõÀäë, ÃßÜ ÃßÜ 
ÕßùÌë ÇËHëí çë×õ Õíßçäë.  
 

ગાજરથી સ્ટફ્ડ ટટક્કી: 

અડધો કિલો ગાિર, બે બાફેલાૂં બટાિાૂં, બે લીલી ડ ૂંગળી, એિ મશિલા મિચન, એિ લીલ ૂં િરચ ૂં, અડધો િપ 
ફ્લાવર, ચાર િોટી ચિચી િેંદો, એિ નાની ચિચી સોયા સોસ, એિ નાની ચિચી લીંબ ૂં રસ અને તેલ 
તળવા િાટે. 

સૌપ્રથિ ગાિરને છોલીને તેનો િસ િાઢી લો. તેને િીઠા અને લીંબ િાૂં લગાવીને ૧૦થી ૧૫ મિમનટ સ ધી 
રાખો. 
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હવે િઢાઈિાૂં તેલ ગરિ િરીને િાપેલી ડ ૂંગળી ભનૂી નાખો. ત્યાર બાદ મશિલા મિચન, ફ્લાવર, ચચલી સોસ, 
સોયા સોસ, િીઠ ૂં, લીલ ૂં િરચ ૂં નાખીને ૧૫ મિમનટ સ ધી પિવો. હવે મિશ્રણને પ્લેટિાૂં નીિાળી લો. 

િેંદાને ગથૂી લો. ગાિરન ૂં બધ ૂં પાણી નીિાળી દો. િેંદાનો ગોળ આિાર બનાવીને તૈયાર મિશ્રણ અને 
ગાિર તેિાૂં ભરી અને કટક્કી આિાર બનાવો. એિ એિ િરીને દરેિ કટક્કીને ગરિ તવી પર સેિી લો. લો 
તૈયાર છે તિારી સ્ટફ્ડ ગાિરની કટક્કી. 

શારલોત ઓફ બ્રોકલી એન્ડ ગોલ્ડન કોનન: 

સાિગ્રીિાૂં ૫૦ ગ્રાિ િિાઈના દાણા, બ્રોિલી ૫૦ ગ્રાિ, બારીિ િાપેલી ડ ૂંગળી અને લસણ, એિ િોટી 
ચિચી િેંદો, ઓરેગાનો એિ ચપટી, િાખણ એિ િોટી ચિચી, પેને્ન પાસ્તા ૫૦ ગ્રાિ, સ્વાદ અન સાર િાળા 
િરચાૂંનો પાઉડર, બે િોટી ચિચી ચીઝ અને એિ એિ લાલ-પીળૂં મશિલા મિચન. 

હવે બારીિ િાપેલી બ્રોિલીને ઉિાળી લો. તેને એિ અલગ વાસણિાૂં મિૂો અને બીજી તરફ પેને્ન પાસ્તાને 
પણ ઉિાળી લો. ત્યાર બાદ એિ િોટા તળેલા સોસ પેનિાૂં િાખણ ગરિ િરી તેિાૂં લસણ અને ડ ૂંગળી 
ભનૂી નાખો. તેિાૂં બ્રોિલી, િિાઈના દાણાની સાથે ઓરેગાનો નાખો. િીઠ ૂં-િરચ ૂં સ્વાદ અન સાર લો.  

હવે એિ ગોળ આિારન ૂં વાસણ લઈ પેને્ન પાસ્તા ચારે બાજ  સેટ િરી તેિાૂં બ્રોિલી, િિાઈ અને ચીઝને 
મિક્સચરિાૂં ભરી થોડી વાર સેટ થવા મિૂી રાખો. ૨૦ મિમનટ બાદ પાસ્તા સૂંપણૂન રીતે સેટ થઈ િશે. 

સવન િરવાની અનોખી રીત-સોસ ફેલાવીને એિ પડ બનાવી લો અને એ િ પ્લેટિાૂં મિશ્રણને ડીિોલ્ડ િરી 
ગામનિશ િરી મશિલા મિચનથી પ્લેટ સજાવો. 

ભાખરીનો શીરો: 
સામગ્રી - 
ભાખરી - ૫ નગં, 

ઘી - ૩ ચમચા, 
ગોળ/ખાડં - ૫૦ ગ્રામ, 

એલચીનો પાઉડર - અડધી ચમચી 
જાયફળનો પાઉડર - ચપટી, 
કાજુ, ટકશપમશ - ૨ ચમચા 
રીત- 
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સૌપ્રથિ ભાખરીને મિક્સરિાૂં ક્રશ િરી લો. એિ પેનિાૂં ઘી ગરિ િરી, તેિાૂં ભાખરીનો ભિૂો નાખી ધીિી આંચે 

શેિો. તે આછા બ્રાઉન રૂંગનો થાય અને તેિાૂંથી સ ગૂંધ આવે એટલે િરૂર પ્રિાણે પાણી રેડો.  
ત્યાર બાદ તેિાૂં ખાૂંડ નાખી ધીિી આંચે પાણી શોષાઇ જાય ત્યાૂં સ ધી રાખો. તે પછી આંચ પરથી ઉતારી લઇ 

તેિાૂં એલચીનો અને જાયફળનો પાઉડર નાખી મિક્સ િરો. સમવિંગ બાઉલિાૂં િાઢી ઉપર િાજ -કિશમિશથી 
સજાવીને સવન િરો. 
 

દૂધી પનીર બોલ્સ: 

દૂધી - ૪૦૦ ગ્રામ, 

પનીર - ૧૦૦ ગ્રામ , 

કોનનફ્લોર - ૧ ચમચો , 
આદંુ - નાનો ટુકડો, 
લીલા ંમરચા ં- ૨-૩ નગં, 

મીઠંુ - સ્વાદ પ્રમાણે , 

લાલ મરચુ ં- ૧ ચમચી , 
દાડમના દાણા - થોડા , 
આમલીનો પાઉડર - ૧ ચમચી , 
ગરમ મસાલો - ૧ ચમચી , 
અધકચરા િશ કરેલા ધાણા - ૧ ચમચી , 
તેલ - તળવા માટે  

રીત- 

દૂધીને છોલીને છીણી લો. પનીરને મસળી નાખો. હવે દૂધી ,પનીર, કોનનફ્લોર, બારીક સમારેલા ંઆદંુ-લીલા ં
મરચા,ં મીઠંુ અને બધા મસાલા ભેગા કરી લો. કડાઇમા ંતેલ ગરમ કરો. તૈયાર કરેલા પમશ્રણમાથંી નાના-નાના 
બોલ્સ બનાવીને ધીમી આંચે ડીપ ફ્રાય કરો. બ્રાઉન રંગના થાય એટલે એબ્સોબનન્ટ પેપર પર કાઢી લેવા. ટેસ્ટી 
દૂધી-પનીર બોલ્સ ચટણી સાથે ગરમ ગરમ પીરસો. 

 
પાપડ પપત્ઝા: 
અત્યાર સ ધી તિે િેદાિાૂંથી બનેલો મપત્ઝા ખાધો હશે. આજે અિે તિને પાપડથી મપત્ઝા બનાવતા શીખવાડીશ ૂં, 
જેને તિે સરળ રીતે ઘરે બનાવી શિો છો. 
પાપડના ચારેય ફ્લેવરિાૂંથી જે પસૂંદ હોય તે, બે ટાિેટાૂં, એિ ડ ૂંગળી, એિ મળૂો, બે લીલાૂં િરચાૂં, લીલાૂં ધાણા, 
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બે લીંબ  અને સ્વાદ અન સાર િીઠ ૂં સાિગ્રી તરીિે લેવાૂં. 
સૌપ્રથિ ટાિેટાૂં, ડ ૂંગળી, લીલાૂં િરચાૂં, ધાણાૂંને બારીિ િાપી લો. એ ઘ્યાન રાખવ ૂં િે તેને અલગ અલગ કડશિાૂં 
િાપવાૂં. 
હવે મળૂાની છાલ િરી તેને વાટી દો. એિ પછી એિ દરેિ પાપડને ઓવન િે િાઇક્રોવેવિાૂં સેિી લો. િો ઘરિાૂં 
ઓવન િે િાઇક્રોવેવ ન હોય તો તેને તવી પર ધીિી આંચ આપો.  
સેિેલા પાપડ પર િાપેલી ડ ૂંગળી, ટાિેટાૂં, મળૂા અને લીલા િરચાૂં ફેલાવી દો. ત્યાર બાદ લીંબ નો રસ અને િીઠ ૂં 
નાખો. બારીિ િાપેલાૂં ધાણા સજાવો.  
હવે તેની પર ટોિેટો સોસ નાખો બસ તૈયાર થઈ ગયો તિારો પાપડ મપત્ઝા. 
 

ટિસ્પી રાઇસ પકોડા: 
સાિગ્રી- 
ભાત - ૧ િપ,  

ચણાનો લોટ – અડધો િપ, 

સિારેલી ડ ૂંગળી - ૧ નૂંગ, 

સિારેલી િોથિીર - અડધો િપ, 

લીલાૂં િરચાૂં - ૨ નૂંગ, , 

અિિો - અડધી ચિચી, 
આદ ૂં-લસણની પેસ્ટ - અડધી ચિચી 
િીઠ ૂં - સ્વાદ મ િબ, તેલ - તળવા િાટે 

રીત- 

ડ ૂંગળી અને લીલાૂં િરચાૂંને બારીિ સિારો, ભાતને સહિે િેશ િરો. હવે ડ ૂંગળી, લીલાૂં િરચાૂં, આદ ૂં-લસણની 
પેસ્ટ, ચણાનો લોટ, અિિો, િોથિીર, િીઠ ૂં નાખી િરૂર પરૂત  ૂં પાણી રેડી પિોડાન ૂં ખીર ૂં  તૈયાર િરો. તેલ ગરિ 

િરી, તેિાૂં ભાતના મિશ્રણિાૂંથી ધીિી આંચે પિોડા તળો. તેને એબ્સોબનન્ટ પેપર પર િાઢો જેથી વધારાન ૂં તેલ 

નીતરી જાય. લીલી ચટણી સાથે ખાવ. 

 

હબનલ હાટન : 
સાિગ્રી  
તલુસીના ંપાન - અડધો કપ,  

સરગવાના ંપાન - અડધો કપ,  

મીઠા લીમડાના ંપાન - ૧ કપ 
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ફૂદી, નાના ંપાન - અડધો કપ,  

કોથમીર - ૧ કપ,  

આદંુ - નાનો ટુકડો,  
સમારેલી પાલક - અડધો કપ,  

સમારેલી તાદંળજાની ભાજી - અડધો કપ,  

લીલુ/ંસકંુૂ લસણ - અડધો કપ,  

લીલા ંમરચા ં- ૮-૧૦ નગં,  

લીંબનુો રસ - ૧ ચમચો,  
રાગીનો લોટ - પા કપ,  

સોયાનો લોટ - પા કપ,  

ઘઉંનો લોટ - જરૂર પ્રમાણે,  

અજમો - ૧ ચમચી,  
મીઠંુ - સ્વાદ મજુબ,  

તેલ/ઘી - જરૂર પ્રમાણે 

રીત- 

બધા ંલીલા ંપાન, લસણ, આદંુ, લીલા ંમરચા ંઅને લીંબનુા રસને પમક્સરમા ંિશ કરી પેસ્ટ બનાવો. એક બાઉલમા ં
આ પમશ્રણ કાઢો. તેમા ંરાગીનો લોટ, સોયાનો લોટ, મીઠુ,ં અજમો અને જરૂર પ્રમાણે ઘઉંનો લોટ ઉમેરી પમશ્રણ 

બનાવો. આમાથંી લઆૂ લઇને વણો. પછી મોલ્ડથી હાટન  શેપ આપો. લોઢી પર તેલ મકૂી આને સાતંળી લો. 
 

ચોકલેટ કપ પવથ સ્રોબેરી એન્ડ િીમ: 

સાિગ્રી –  

કકૂિિંગ ચોિલેટન ૂં છીણ - ૧ િપ, 

પ્લાસ્સ્ટિના િપ - ૪ નૂંગ, 

સ્ટ્રોબેરી - ૧૨ નૂંગ, 

ઠડ ૂં ક્રીિ/િલાઇ - ૧ િપ, 

બ ર ૂં  ખાૂંડ - ૩ ચિચા 
રીત  

ચોિલેટને િાઇક્રોવેવ અથવા ડબલ બોઇલરિાૂં ગરિ િરી પીગળે એટલે ખબૂ હલાવો. પ્લાસ્સ્ટિના િપની 
કિનારીએ નાનો િાપો િરો. તેિાૂં પીગળેલી ચોિલેટ રેડી ગોળ ફેરવો જેથી િપિાૂં ચોિલેટ ચોંટી જાય. વધારાની 
ચોિલેટને મનતારી લો. આ િપને ફ્રીિિાૂં સેટ થવા મિૂો.  
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ક્રીિિાૂં દળેલી ખાૂંડ ભેળવી તેને એિદિ ઘટ્ઠ થાય ત્યાૂં સ ધી હલાવો. ચાર સ્ટ્રોબેરી રાખી બાિીની સ્ટ્રોબેરીને 

સિારી એિ બાઉલિાૂં િાઢો. તેિાૂં ગળય ૂં ક્રીિ નાખીને મિક્સ િરો. હવે ફ્રીિિાૂં મિેૂલા િપ િાઢી તેિાૂંથી કિનારીએ 

િરેલા િાપા પાસેથી જાિેલી ચોિલેટનો િપ િાઢી લો. આ ચોિલેટ િપિાૂં સ્ટ્રોબેરીક્રીિ ભરો. તેના પર વધેલ ૂં ક્રીિ 

રેડો અને સ્ટ્રોબેરીની એિ સ્લાઇસ મિૂી તરત િ સવન િરો. 
 

èë"Ë ±õLÍ VäíË 
VËÿùÚõßí VËìÎoÃçëÜÃþíÑ  
1 ÀÕ Áõå ¿íÜ,  
20 Þ_Ã VËÿùÚõßí,  
VËìÎoÃ ÜëËõ 
1 ÇÜÇí ÀùÀù ÕëµÍß,  
1 ÇÜÇí ìÍÿìÀoÃ ÇùÀáõË,  
2 ÇÜÇí ÜõSËõÍ ÚËß,  
4 ÇÜÇí ÚñÊßð_ Âë_Í,  
4 ËíÕë_ áíîÚðÞù ßç,  
1/2 ÀÕ ÕëHëí,  
ÀùÕßð_ (äöÀãSÕÀ).  
ÀùÀù ÕëµÍß,  
ìÍÿìÀoÃ ÇùÀáõË,  
Âë_Í ìÜ@ç Àßí ÖõÜë_ ÜõSËõÍ ÚËß, ÕëHëí ÞëÂí 5 ìÜ. ÔíÜë ÖëÕõ èáëäÖë_ ßèõäð_, Cë| ×ëÝ IÝë_ çðÔí èáëääð_ ÕÈí ÖõÜë_ 
áíîÚðÞù ßç ÞëÂí Ú_Ô Àßäð_, Çë"ÀáõË çùç ÖöÝëß. 
ßíÖÑ  
VËÿùÚõßíÞë ¶Ûë Úõ Ë<ÀÍë Àßäë. ±õÀ ÛëÃ Õß Áõå ¿íÜ ±Þõ Úí½ ÛëÃ Õß ÇùÀáõË çùç áÃëÍíÞõ Ú_Ô Àßäð_. Áõå 
¿íÜÜë_ ÍíÕ Àßí µÕß çñÀ<_ ÀùÕßð_ (äöÀãSÕÀ) ÛÛßëäíÞõ MáõËÜë_ ç½ääð_. 15 ìÜ. ÜëËõ ìÁÉÜë_ çõË Àßäð_. 
 

 
VËÎûÍ Õí{ë 
çëÜÃþíÑ  
1 ÕõÀõË Õí{ë áùÎ,  
100 ÃþëÜ ìß_Ã ÕëVÖë,  
10 Þ_Ã OáõÀ ±ùáíä,  
1/2 ÇÜÇí ±ùß_ÃëÞù,  
1 ÇÜÇí Çíáí ÎáõÀç,  
1/2 ÇÜÇí ÀùÞýÎáùß,  
2 ÇÜÇí Çí{, ÚËß,  
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1 ÀÕ ÎHëçí, ÃëÉß,  
ÚõÚíÀùÞý ±ÔÀÇßë ÚëÎõáë,  
1/2 ìá. ØñÔ. 
ßíÖÑ  
ØñÔÞõ ÃßÜ Àßäð_. ÀùÞýÎáùß ÕõVË ÌoÍë ØñÔÜë_ ÞëÂíÞõ µÀâÖë_ ØñÔÜë_ ÞëÂíÞõ èáëäÖë ßèõäð_, Cë| ×ëÝ ±õËáõ ÜíÌ<_, Üßí, 
åëÀÛë°, ÚëÎõáë ÕëVÖë ÞëÂí ÖöÝëß Àßäð_, ÖõÜë_ Çí{ ÞëÂíÞõ ßõÍí Àßäð_. Õí{ë áùÎ Õß Cë| ÕëVÖë VÕþõÍ Àßí µÕß 
±ùáíä ìß_Ã, Çí{ ÛÛßëäíÞõ Üë´¿ùäõäÜë_ 5 ìÜ. ÃßÜ Àßäð_, IÝëß ÚëØ µÕß ±ùß_ÃëÞù, Çíáí Îáõ@ç ÛÛßëäíÞõ, 
Çíáí çùç, ËÜõËù ÀõÇ±Õ çë×õ ÃßÜ Õíßçäð_. ‡ 
 
 

äõÉ ÕÎ 
çëÜÃþíÑ  
1 äëËÀí CëµîÞù áùË,  
1/2 äëËÀí ÜõîØëÞù áùË ÚLÞõ ìÜ@ç Àßí ÖõÜë_ ÜíÌ<_,  
3 ÇÜÇí ÜùHë ÞëÂí áùË Úë_Ôäù. ÖõÞí ßùËáí±ù ÚÞëääí.  
VËìÎoÃ ÜëËõÑ  
1 Þ_Ã ÚëßíÀ çÜëßõáù Àë_Øù,  
1/2 ÀÕ È^Ë<_ ÕÞíß,  
1 Þ_Ã ÚëßíÀ çÜëßõáð_ ËÜõË<_,  
1 Þ_Ã áëá Úõá ÕõÕß,  
4 Þ_Ã ÎHëçí {íHëí çÜëßõáí,  
1/2 ÀÕ ÕëáÀÞí ÕõVË,  
ÜíÌ<_,  
ÃßÜ Üçëáù,  
Üßí,  
ÚËß,  
2 Þ_Ã Çí{.  
ßíÖÑ  
Àë_ØëÞõ ÚËßÜë_ çë_Öâí ÎHëçí ÞëÂäí. ×ùÍí ÇÍí ½Ý IÝëßÚëØ ÀõMçíÀÜ (áëá Úõá ÕõÕß), ËÜõË<_, ÕÞíß, ÜíÌ<_, ÃßÜ 
Üçëáù, Üßí ÞëÂíÞõ 15 ìÜ. ÔíÜë ÖëÕõ ±õÀßç Àßäð_. ÕëáÀÞí ÕõVË Àßí ÖõÜë_ ÜíÌ<_, ÇëË Üçëáù, ×ùÍí ±ëÜáíÞí 
ÇËHëí ìÜ@ç Àßí ÕõVË ÖöÝëß Àßäí. èäõ ßùËáíÞõ MáõËÜë_ ßëÂí ÖõÜë_ Õèõáë ÕëáÀ ÕõVË ÚßëÚß áÃëÍí (Cë| ÕõVË) 
µÕß Çí{ ÕþÜëHëçß ÂÜHëíÞõ VËìÎoÃ VÕþõÍ Àßäð_. èáÀõ èë×õ ßùá Àßí ±Þõ ±äÞÜë_ ÚõÀ Àßäð_. 
 


