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ુ ી ભતજી
બટતકતની સક્ક
સતમગ્રી 250 ગ્રતમ બટતકત 5-6 લીલત મરચતં આદુનો ટુકડો 12-15 કતચત સીંગદતણત મીઠું
ુ તર 1 ટે બલ સ્પ ૂન િતણતજીરુ 1 ટી સ્પ ૂન ખતંડ 1 ટી સ્પ ૂન હળદર 1/2 ટી સ્પ ૂન જીરુ મીઠો
સ્િતદઅનસ
ુ ો કોથમીર ગતવનિશીંગ મતટે
લીમડો 1/2 ટી સ્પ ૂન આમચરુ નો ભક્ક
રીત:
-બતટતકત બતફી લો તેનત મતપનત ટુકડત કરો
ુ ી જીરતનો િઘતર કરો અને મીઠો લીમડો ઉમેરો
-એક પેનમતં તેલ ગરમ મક
-લીલત મરચતં આદુ સીંગદતણતને કટરમતં ક્રશ કરી લો
-હિે બતટતકત િઘતરો તેમતં ક્રશ કરે લો લીલો મસતલો ઉમેરો
ુ તર મીઠું િતણતજીરુ, આમચરુ પતિડર ઉમેરો
-તેમતં સ્િતદ અનસ
-વ્યિક્સ્થત હલતિી તેને કોથમીરથી ગતવનિશ કરી સિા કરો

પંજાબી શબ્જજી 'િેજીટે બલ જયપ ૂરી'
સતમગ્રી:
2 ગતજર
250 ગ્રતમ કોબીજ
2 બતફેલત બટતકત
100 ગ્રતમ બતફેલત લીલત િટતણત
3 ટતમેટત જીણત સમતરે લત
3 લીલત મરચતં
2 ટેબલ સ્પ ૂન ઘી
1/2 ટી સ્પ ૂન ખતંડ
1/2 કપ ઝીણી સમતરે લી કોથમીર
ુ તર
મીઠુ સ્િતદ અનસ
ગ્રેિી મતટે
2 ટી સ્પ ૂન કોપરતન ંુ છીણ
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1 ટી સ્પ ૂન િતણત
1/4 ટેબલ સ્પ ૂન હળદર
1 ડુંગળી
5 કળી લસણ
સકુ ો મસતલો
5 તજ
5 લવિિંગ
7 મરી
1/5 ટી સ્પ ૂન જીરં ુ
રીત:
-ગતજર િોલી છોલી િચ્ચેનો ભતગ કતઢી નતનત ટુકડત કરિતં
-કોબીજ ઝીણી સમતરિી, બતફેલત બટતકત છોલી ઝીણત સમતરિત, િતટતણત િરતળથી બતફિત
ુ ો ગ્રેિી તેમતં સતંતળો, શેકતિતની સગ
-હિે એક નોનસ્ટીક લો તેમતં ઘી ગરમ મક
ંુ િ આિે એટલે
કોબીજ વમતસ કરો
-તેમતં પતણી ઉમેરો અને ઢતંકી દો, થોડી િતર બતદ બટતકત, િટતણત, ગતજર, ટતમેટતનત ટુકડત અને સકુ ો
મસતલો નતખી સતંતળો
-લીલત મરચતનત કટકત, મીઠું,ખતંડ અને લતલ મરચ ુ નતખી તેને વ્યિક્સ્થત વમતસ કરી લો
-સિા કરતતં પહેલતં તેને કોથવમર અને પતપડથી ગતવનિશ કરી શકો
-તમે ઘીની જગ્યતએ બટરનો ઉપયોગ કરી શકો છો, બટર લો તો બે ચમચી તેલ સતથે લેવ.ંુ

તિત ભીંડી-3 વ્યક્તતઓ મતટે
સતમગ્રી
250 ગ્રતમ ભીંડત
1 નંગ ડુંગળી
1 ટી સ્પ ૂન અજમો
1 ટી સ્પ ૂન િતણત પતઉડર
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1 ટી સ્પ ૂન િટરયતળીનો ભ ૂકો
1/2 ટી સ્પ ૂન હળદર
1/2 ટી સ્પ ૂન મરચ ંુ
1/2 ટી સ્પ ૂન આમચ ૂર
1/2 ટી સ્પ ૂન ગરમ મસતલો
ુ બ
મીઠું - સ્િતદ મજ
તેલ - ૧ ચમચો
રીત
-સૌપ્રથમ ભીંડતને િોઇને લ ૂછી લો. દરે ક ભીંડતને િચમતંથી કતપો મ ૂકો.
-ડુંગળી બતરીક સમતરી લો. તેમતં અજમત વસિતયની બિી સતમગ્રી વમતસ કરી આ વમશ્રણને ભીંડતમતં
ભરો.
-એક કડતઇમતં તેલ ગરમ કરી તેમતં અજમો સતંતળો અને ભીંડત નતખો.
ુ ી સતંતળીને ભીંડત નરમ થતય એટલે આંચ પરથી ઉતતરી લો.
-થોડી િતર સિ
-ભીંડતને કડતઇની ટકનતરી પર ચડતિી દો.
-સિા કરતતં પહેલતં ફરીથી કડતઇમતં થોડું તેલ મ ૂકી સતંતળી લો

રીંગણ બટતકતન ંુ ચટતકેદતર શતક
સતમગ્રી:
3 રીંગણ
2 બટતકત
1 ટમેટંુ
5 કળી લસણ
1 ટીસ્પ ૂન હળદર પતિડર
1/2 ટેબલસ્પ ૂન લતલ મરચતંનો પતિડર
1 ચપટી હીંગ
2 ટેબલસ્પ ૂન તેલ
1 ટીસ્પ ૂન રતય-જીરુનત દતણત
1 ગ્લતસ પતણી
1 ટીસ્પ ૂન િતણતજીરં ુ પતિડર
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રીત:
- રીંગણ બટતકતને િોઈને નતનત ટુકડતમતં સમતરી લો. લસણની કળીને પીસી લો. ટમેટતંનત ટુકડત કરી
લો.
- એક પ્રેશર કુ કરમતં તેલને ગરમ કરો.
- તેલ ગરમ થતય એટલે તેમતં રતય અને જીરં ુ નત દતણત નતંખીને ફૂટિત દો.
- રતયનત દતણત ફૂટી જાય એટલે તરત જ તેમતં હીંગ ઉમેરો.
- હિે તેલમતં ટમેટતંનત ટુકડત અને પીસેલ ં ુ લસણ ઉમેરીને સતંતળો.
- ત્યતરબતદ તેમતં હળદર અને મીઠું ઉમેરોની હલતિો.
- સમતરે લત રીંગણ-બટતકતનત ટુકડતમતં પ્રેશર કુ કરમતં ઉમેરો. બરતબર હલતિો.
- તેનત પર લતલ મરચતંનો પતિડર ઉમેરો.
- તેમતં 1 ગ્લતસ પતણી ઉમેરીને થોડી િતર રહેિત દો અને પછી પ્રેશર કુ કરન ંુ ઢતંકણંુ બંિ કરી દો.
- 3-4 સીટી થઈ જાય પછી પ્રેશર કુ કરને ગે સ પરથી ઉતતરી લો.
- ગરમત ગરમ રીંગણ બટતકતંન ંુ શતક સવિિંગ બતઉલમતં કતઢી લો.
- તેનત પર િતણતજીરુનો પતિડર ભભરતિો.
- રીંગણ બટતકતનત આ શતકને બતજરીનત રોટલત અથિત ભતખરી અથિત રોટલી સતથે ખતઈ શકો છો.
- સ્િતટદટટ ભતણતં મતટે તેની સતથે ગોળ-ઘી, છતશ અને તળે લત મરચતં સૌથી શ્રેટઠ

સેિ-ટતમેટતન ંુ શતક
સતમગ્રી:
1 કપ સેિ
3 ટમેટત
1 ડુંગળી, સમતરે લી
1/2 ટીસ્પ ૂન આદુ, છીણેલ ુ
1 લીલ ુ મરચ ંુ
1 ટીસ્પ ૂન ગરમ મસતલો
ુ તર
મીઠું, સ્િતદ અનસ
1/2 ટીસ્પ ૂન રતઈનત દતણત
1/2 ટીસ્પ ૂન જીરુ
હીંગ, એક ચપટી
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1/2 ટીસ્પ ૂન હળદર પતિડર
1/2 ટીસ્પ ૂન જીરુ પતિડર
2 ટીસ્પ ૂન તેલ
રીત:
- એક પેનમતં તેલ ગરમ કરો.
- તેમતં જીરુ,રતઈ, હીંગ અને લીલત મરચતં ઉમેરો.
- તેમતં સમતરે લી ડુંગળી અને આદુ ઉમેરો.
- ડુંગળી લતઈટબ્રતઉન થઈ જાય અને તેલ છૂટંુ પડિત લતગે ત્યતરે તેમતં સમતરે લત ટમેટત ઉમેરો.
- તેમતં ગરમ મસતલો, જીરૂ પતિડર, હળદર અને મીઠું ઉમેરો.

દે શી ભરે લત રિૈયત
4 વ્યક્તતઓ મતટે બનતિો ભરે લત રિૈયતન ંુ શતક
સતમગ્રી :250 ગ્રતમ નતનત સરુ તી રિૈયત
250 ગ્રતમ નતની બટતકી (મોટુ બટતકુ સમતરીને પણ નતખી શકતય )
2 ટેબલ સ્પ ૂન ચણતનો લોટ (િીમત ગે સ પર િતસણમતં કોરો શેકિો)
2 ટેબલ સ્પ ૂન શેકેલી સીંગનો ભ ૂકો
3 ટેબલ સ્પ ૂન કોપરતન ંુ છીણ
3 ટેબલ સ્પ ૂન ગોળ આમલીનો રસો
2 ટી સ્પ ૂન તેલ
2 ટી સ્પ ૂન લતલ મરચ ુ
2 ટી સ્પ ૂન િતણતજીરુ
2 ટી સ્પ ૂન ગરમ મસતલો
2 ટી સ્પ ૂન હળદર
2 ટી સ્પ ૂન િતટે લ ુ લસણ
2 ટી સ્પ ૂન તલ
મીઠુ સ્િતદ પ્રમતણે
િઘતર મતટે :
3 ટેબલ સ્પ ૂન તેલ
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1/2 ચમચી રતઈ
1/2 ચમચી જીરુ
4 ચપટી હીંગ
રીત :-રિૈયત િોઈ દરે કમતં ચતર કતપત કરી 2-3 વમવનટ મીઠતનત પતણીમતં રતખો.
-ત્યતરબતદ ઉપર લખેલો બિી જ સતમગ્રી એક િતસણમતં સતરી રીતે વમતસ કરી લો
-આ બિો જ મસતલો રીંગણમતં અને બટતકતમતં ભરી લો.
-એક જાડત તળળયતિતળત િતસણમતં તેલ મ ૂકી તેમતં રતઈ નતખો.
-રતઈ તતડી જાય ત્યતરે હીંગ નતખી રીંગણ અને બટતકત િઘતરો.
-2થી 3 વમવનટ પછી ભરતત િિેલો બિો જ મસતલો નતખી 1 કપ પતણી નતખો.
-હલતિીને િીમત ગેસ પર ચડિત દો.
-5 વમવનટ પછી સવિિંગ બતઉલમતં કતઢી ઉપર કોથમીર અને કોપરુ ભભરતિી ગરમ ગરમ સિા કરો.
નોંિ -શતક કક
ૂ રમતં જો બનતિીએ તો ઉપર બતતવ્યત પ્રમતણે જ િઘતર કરીને એક જ સીટી િતગિત
દો

લસણીયત બટતકત
સતમગ્રી
500 ગ્રતમ બટેકત (નતની સતઇઝનત),
50 ગ્રતમ લસણ,
આદુનો ટુકડો,
2-3 લીલત મરચત,
અડિી ચમચી રતઇ,
એક ચમચી જીરૂ,
ચપટી હીંગ,
અડિી ચમચી હળદર,
એક ચમચી િતણત પતિડર,
એક ચમચી લતલ મરચતનો પતિડર,
50 ગ્રતમ શેકેલી મગફળીનો ભ ૂકો,
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એક ચમચી તલ,
જરૂર પ્રમતણે મીઠું, તેલ,
લતલ સકુ ત મરચત,
તમતલપત્ર,
કોથમીર.
રીત
- બટતકતને બતફીને છતલ ઉતતરી નતખો.
-લસણ અને આદુની પેસ્ટ બનતિો.
-તપેલીમતં તેલ ગરમ કરી તેમતં રતઇ, જીરૂ નતખો.
-જીરૂ તતડી જાય બતદ તેમતં હીંગ, લતલ સકુ ત મરચત, તમતલપત્ર, િતણત પતિડર અને આદુ-લસણની
પેસ્ટ નતખી હલતિો.
-ત્યતર બતદ તેમતં મગફળીનો ભ ૂકો, તલ, લતલ મરચત પતિડર, મીઠું તથત હળદર નતખી બરોબર
વમતસ કરો.
-તેમતં બતરીક સમતરે લત લીલત મરચત અને બતફેલત બટતકત અને એક કપ પતણી નતખી હલતિો.
-લગભગ 3-4 વમવનટ રતખી તતપ પરથી ઉતતરી લો.
-ઉપરથી કોથમીર નતખી ગતવનિશ કરો અને ગરમ ગરમ પરોઠત સતથે સિા કરો.

રીંગણન ંુ ભડથ ંુ
3 વ્યક્તતઓ મતટે ઘરે બનતિો
સતમગ્રી
1 મોટુ રીંગણ
1/2 કપ લીલત િટતણત
1 ઝીણી સમતરે લી ડુંગળી
1 ઝીણ ુ સમતરે લ ુ ટમેટુ
1 ઝીણ ુ સમતરે લ ુ લીલ ં ુ મરચ ંુ
1/2 ટી સ્પ ૂન લતલ મરચતનો પતિડર
1/2 ટી સ્પ ૂન ગરમ મસતલો
1/4 ટી સ્પ ૂન હળદર
3 ટેબલસ્પ ૂન િેજીટે બલ તેલ
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ુ તર
મીઠું, સ્િતદ અનસ
લીલત િતણત, ઝીણત સમતરે લત
રીત:
- રીંગણની છતલ પર તેલ લગતડીને તેને ગે સનત બનાર મધ્યમ આંચ પર શેકો.
- તેને િતરે િતરે ફેરિતત રહો જેથી તે બિી બતજુથી શેકતઈ જાય.
- તે શેકતઈ જાય પછી તેનત પર ઠં ડુ પતણી રે ડીને તેની કતળી પડી ગયેલી શેકતયેલી છતલને દૂ ર કરો.
- તેનત ગરને સ્મેશ કરી નતંખો.
- એક પેનમતં તેલ ગરમ કરો. તેમતં લીલત મરચત અને ડુંગળી ઉમેરીને તેને મધ્યમ આંચ પર
સતંતળો અને લતઈટ બ્રતઉન થિત દો.
- તેમતં લતલ મરચતનો પતિડર, હળદર, ગરમ મસતલો અને મીઠું ઉમેરીને હલતિો. તેમતં ટમેટત ઉમેરો
અને તેને પતકિત દો.
- હિે તેમતં લીલત િટતણત અને સ્મેશ કરે લો રીંગણનો ગર ઉમેરીને બરતબર હલતિો.
ુ ી મધ્યમ આંચ પર પતકિત દો.
- 5-7 વમનીટ સિ
- લીલત િતણત સતથે ગતવનિશ કરીને ગરમત ગરમ રોટલત સતથે પીરસો રીંગણનો ઓળો

રીંગણનો ઓળો
સતમગ્રી:
6 લીલત મરચત, સમતરે લત
4 ટેબલસ્પ ૂન તેલ
હીંગ, ચપટી
8 લીલી ડુંગળી, સમતરે લી
2 મધ્યમ કદનત ટમેટત
1 કીલો રીંગણ
1/2 ટીસ્પ ૂન હળદર
ુ તર
મીઠું સ્િતદ અનસ
લીલત લસણની કળી, 12, સમતરે લી
1 ટીસ્પ ૂન જીરુ
રીત:
ુ ી તેને આગ પર શેકો.
- રીંગણની છતલ બળી જાય ત્યત સિ
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- તેને પતણીમતં નતંખીને ઠં ડત થિત દો અને પછી તેની છતલ ઉતતરી લો.
- તેનત ગરનો મતિો કરી લો.
- તેલ ગરમ કરો, તેમતં જીરુ નતંખીને સતંતળો.
- હિે તેમતં સમતરે લ ં ુ લસણ, ડુંગળી અને લીલત મરચત ઉમેરો.
ુ ી હલતિો.
- બે વમનીટ સિ
- ત્યતર બતદ તેમતં સમતરે લત ટમેટત, હળદર, હીંગ, મીઠું અને રીંગણનો મતિો ઉમેરો.
- હિે તેને થોડી ક્ષણો મતટે પકતિો અને પછી બતજરીનત રોટલત સતથે ગરમ ગરમ સિા કરો

બટતકત િડતન ંુ શતક
સતમગ્રી
250 ગ્રતમ ચણતનો લોટ
4 લીલત મરચત
કટકો આદુ
5-6 કળી લસણ
1 ટેબલ સ્પ ૂન ગરમ મસતલો
1 ઝૂડી કોથમીર
500 ગ્રતમ લચકો દહીં
2 ટી સ્પ ૂન ખતંડ
મીઠું હળદર તેલ રતઈ ટહિંગ જરૂર પ્રમતણે
રીત
-ચણતનત લોટમતં મીઠું, હળદર, િતટેલત આદું મરચતં, િતટે લ ં ુ લસણ અને ગરમ મસતલો ઉમેરો
-તેમતં થોડુ તેલન ંુ મોણ લો અને ગોળ આબલીન ંુ પતણી ઉમેરી કઠણ કણક બતંિો
-તેનતં નતનત નતનત ગોળત બનતિી લો. હિે એક તપેલીમતં પતણી ઉકતળો
-પતણી ઉકળે એટલે તેમતં ગોળત નતંખિત ગોળત બફતય એટલે તેને પતણીમતંથી કતઢી ઠં ડત પતડી લો
-બટતકતને બતફી તેની છતલ કતઢી લો બટતકત અને ગોળતનત એક સરખત કટકત કરો
-બટતકતનત કટકતમતં મીઠું હળદર ગરમ મસતલો અને િતણતજીરં ુ ઉમેરો
ુ ી રતઈ ટહિંગનો િઘતર કરો અને શતક તેમતં િઘતરો
-પેનમતં તેલ મક
ુ ી તેને ચઢિત દો
-બટતકત અને િડત રતતશ પડતત થતય ત્યતં સિ
-હિે તેને કોથમીરથી ગતવનિશ કરો
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-આ શતક દહીં સતથે ખતિતની અલગ જ મઝત છે .
-ગરમ ગરમ રોટલી સતથે શતક સિા કરો.

વમન્ટી મટર
સતમગ્રી:
િટતણત 1/2 કપ
એકસ્રત િજીન ઓળલિ ઓઈલ, 1/2 ટેબલસ્પ ૂન
ફૂટદનતનત પતન, 1/2 ટેબલસ્પ ૂન
ુ તર
મીઠું, સ્િતદ અનસ
મરી પતિડર, 1/4 ટેબલસ્પ ૂન
રીત:- િટતણતને બતફી લો અને પછી પતણી વનતતરીને એક બતઉલમતં કતઢી લો અને તેનત પર
ઓળલિ ઓઈલ, ફૂટદનો, મીઠું અને મરી ઉમેરો.
- હિે આ વમશ્રણને બરતબર હલતિો જેથી બિો મસતલો વમતસ થઈ જાય.
- સિા કરી શકો છો વમન્ટી મટર...

ક્રીમ પોટેટો
સતમગ્રી
બટતકત - ૫૦૦ ગ્રતમ
ટતમેટતં - ૨૫૦ ગ્રતમ
ડુંગળી - ૨ નંગ
િતણત પતઉડર - ૧ ચમચી
આદું - નતનો ટુકડો
આમચ ૂર - ૧ ચમચી
મરચ ંુ - ૧ ચમચી
િતટેલો અજમો - ૧ ચમચી
ખસખસ - દોઢ ચમચી
હળદર - પત ચમચી
લીંબ ુ - ૧ નંગ
દૂ િ - ૫૦૦ ગ્રતમ
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રીત
બટતકતને મીઠતિતળત પતણીમતં બતફીને છોલી લો. એક તપેલીમતં આદુંની પેસ્ટ, મરચ,ંુ થોડું મીઠું અને
બટતકતને બરતબર વમતસ કરી એક એક બટતકતને બદતમી રં ગનત સતંતળો. ખસખસને બતરીક ક્રશ કરો.
તપેલીમતં ઘી ગરમ કરી તેમતં સમતરે લી ડુંગળી સતંતળો. પછી તેમતં ટતમેટત નતખી કોરો મસતલો
ુ ી શેકો. ત્યતર બતદ તેમતં દૂ િ રે ડી તેમતં સતંતળે લત બટતકત નતખી
વમતસ કરી ઘી છુટંુ પડે ત્યતં સિ
ુ ો રસ છતંટી કોથમીરથી સજાિટ કરો.
િીમી આંચે થોડી િતર રતખી પછી નીચે ઉતતરી લો. લીંબન

ગતજર-ટોમેટો સ્પતઇસ
સતમગ્રી
ટમેટતં - ૨૫૦ ગ્રતમ
ગતજર - ૨ નંગ
ડુંગળી - ૧ નંગ
લીલતં મરચતં - ૧-૨ નંગ
લસણ - ૨-૩ કળી
મતખણ - ૧ ચમચો
ુ બ
મીઠું - સ્િતદ મજ
મરીનો પતઉડર - જરૂર પ્રમતણે
તમતલપત્ર - ૧ નંગ
પતણી - ૨ કપ
રીત
સૌપ્રથમ લીલતં મરચતં અને લસણને બતરીક સમતરી લો. ગતજર અને ડુંગળીનત મોટત ટુકડત કરો.
ટમેટતને પણ મોટત ટુકડત સમતરો. કક
ૂ રમતં ડુંગળી, ટમેટતં, ગતજર, લીલત મરચતં અને લસણ લઇ તેમતં
ુ ી બફતિત દો. તે પછી વમતસરમતં
પતણી રે ડી તમતલપત્ર નતખો અને બે-ત્રણ સીટી થતય ત્યતં સિ
એકરસ કરી લો. તેને ગતળી એક તપેલીમતં મતખણ ગરમ કરી આ વમશ્રણને ઉકતળો. મીઠું, મરીનો
ુ ી ઉકતળો. ગરમતગરમ
પતઉડર અને જરૂર લતગે તો પતણી ઉમેરી એક-બે ઊભરત આિે ત્યતં સિ
ગતજર-ટોમેટો સ્પતઇસ સિા કરો.

ઊંવિય ંુ
સતમગ્રી
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2 ચમચત આદું-મરચતની પેસ્ટ
1૦૦ ગ્રતમ ટોપરતની છીણ
5૦ ગ્રતમ તલ (િતટે લત)
ુ ેરનત દતણત (િતટે લત)
2૦૦ ગ્રતમ લીલી તિ
5૦ ગ્રતમ લીલ ુ લસણ (િતટે લ)ં ુ
5૦ ગ્રતમ કોથમીર
2 ચમચી િતણતજીરુ
ુ તર મીઠું
સ્િતદ અનસ
2 ચમચી ખતંડ
1 ચમચી ગરમ મસતલો
250 ગ્રતમ રતતળુ
200 ગ્રતમ શક્કટરયત
250 ગ્રતમ બટતકત
200 ગ્રતમ નતનત રીંગણ/રિૈયત
25૦ ગ્રતમ ફણશી
તેલ જરૂર પ્રમતણે
1 ચમચી રતઈ
1 ચમચી અજમો
ુ ીયત મતટે…
-મઠ
100 ગ્રતમ બતજરીનો લોટ
100 ગ્રતમ ઘઉંનો લોટ
100ગ્રતમ મેથી
3. અડિત ટુકડત આદુંની પેસ્ટ
2 લીલત મરચતની પેસ્ટતેલ તળિત મતટે
ુ તર મીઠું
સ્િતદ અનસ
ુ ીયત બનતિિતની રીત
મઠ
- બતજરી અને ઘઉંનો લોટ, મેથી, આદું-મરચતની પેસ્ટ અને મીઠું એક સતથે વમક્ષ કરો.
- થોડુક પતણી ઉમેરી ને ગદ
ં ુ ી લો.
ુ ત (મઠ
ુ ીયત) બનતિી લો
- ત્યતર બતદ તેનત નતનત-નતનત લિ
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ુ ીયત એક પછી એક તળી લો.
- કડતઈની અંદર તેલ લઇ તેમતં બિત મઠ
- અને તેને એક બતજુ મ ૂકી દો.
ઊંવિય ંુ બનતિિતની રીત
- બિત શતકને ચોતખત પતણીથી િોઈ લો.
ુ ેરનત દતણત,
- એક તપેલીમતં આદું-મરચતની પેસ્ટ, અડિી ટોપરતની છીણ, િતટે લત તલ, લીલી તિ
ુ તર મીઠું, ખતંડ, ગરમ મસતલો િગે રે લઈને વમશ્રણ
િતટેલત લીલ ં ુ લસણ, થોડો, િતણત-જીરુ, સ્િતદ અનસ
તૈયતર કરો.
- રતતળુ, શક્કટરયતં, બટતકત, રીંગણ િગેરેમતં કતપત પતડીને તેમતં તૈયતર કરે લ વમશ્રણ ભરો.
- ફણશીનત અલગ િતસણમતં નતનત ટુકડત કરો.
ુ ો.
-એક મોટત તપેલતમતં કે જેન ંુ તળળય ંુ જાડું હોય, તેમતં ૪ ચમચત તેલ ગરમ કરિત મક
- તેલ ગરમ થઇ ગયત પછી તેમતં રતઈ અને અજમો નતખો.
-િઘતર તૈયતર થયત બતદ તેમતં ફણશીનત ટુકડત નતખો.
- તેમતં મીઠું નતખીને ગેસ ઉપર ૫-૭ વમનીટ મતટે ઉકળિત દો.
ુ ો.
- ભરે લત રતતળુ, શક્કટરયતં, બટતકત, રીંગણ િગે રે તપેલતમતં ફણશીનત ઉપર ગોઠિીને મક
- ત્યતરબતદ તપેલત ને ઢતંકી દો.
- થોડી થોડી િતરે હલતિતત રહેવ,ંુ જેથી તપેલત મતં ચોટી નત જાય.
ુ ીયત મ ૂકી દો.
- બિત શતક ચઢી જાય પછી તેમતં તૈયતર મઠ
- ફરીથી એક િખત હલતિીને તપેલતને ફરીથી ઢતંકી ને ગે સ બંદ કરી દો.
- 15-2૦ વમનીટ આમ રતખો.
- ઉપર ટોપરતની છીણ, કોથમીર ભભરતિીને ગરમત ગરમ પીરસો.

ચટપટત સમોસત
સતમગ્રી:
સ્ટફીંગ મતટે:
4 બતફેલતં બટતકતં
100 ગ્રતમ બતફેલતં લીલત િટતણતં
100 ગ્રતમ સમતરે લી ડુંગળી
2 ટીસ્પ ૂન આદું-મરચતની પેસ્ટ
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2 ટીસ્પ ૂન િટરયતળી, આખત ઘતણત
1 કપ સમતરે લી કોથમીર
3 નંગ તજ-લવિિંગ-મરી
1 ટીસ્પ ૂન મરચ ંુ
1 ટીસ્પ ૂન ગરમ મસતલો
1 ટીસ્પ ૂન આમચ ૂર પતિડર
1 ટીસ્પ ૂન ટહિંગ
1/2 ટીસ્પ ૂન હળદર
મીઠું- સ્િતદ પ્રમતણે
તેલ- જરૂર પ્રમતણે
લોટ મતટે:
250 ગ્રતમ મેંદો
2 ટેબલસ્પ ૂન તેલ
ુ બ
મીઠું- સ્િતદ મજ
તળિત મતટે તેલ
રીત:
- સૌપ્રથમ મેંદતમતં સ્િતદ પ્રમતણે મીઠું અને જરૂર પ ૂરત ંુ મોણ નતખી કઠણ લોટ બતંિીને દસ વમવનટ
રહેિત દો.
- આ દરવમયતન સ્ટટફિંગ મતટે એક પેનમતં તેલ ગરમ કરીને તેમતં ટહિંગ, તજ, લવિિંગ, મરી, આખત
િતણત, સમતરે લી ડુંગળી અને બતફેલતં લીલત િટતણતં સતંતળિત.
- ત્યતર બતદ મરચ,ંુ હળદર, ગરમ મસતલો, આમચ ૂર અને મીઠું ઉમેરીને બરતબર હલતિવ.ંુ
- હિે તેમતં બતફેલતં બતરીક સમતરે લતં બટતકત ઉમેરીને કોથમીર નતખી બરતબર ભેળિીને ઠં ડુ થિત દો.
- મેંદતનત લોટમતંથી લ ૂઓ લઇને તેની મોટી રોટલી િણો. તેને િચ્ચેથી કતપી સ્ટટફિંગ ભરી સમોસતનો
આકતર આપો.
- આ રીતે બિત સમોસત તૈયતર કરીને ત્યતર બતદ ગરમ તેલમતં બદતમી રં ગનત તળિત.
- ચત કે કોથમીરની ચટણી સતથે તેનો સ્િતદ મતણો.

આલ ુ ટટક્કી-3 વ્યક્તતઓ મતટે
સતમગ્રી :
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3 મોટત બતફેલત બટતકત
1/4 ચમચી કતળત મરીનો પતિડર
2/3 કપ બતફેલત લીલત િટતણત
1/2 ચમચી મસળે લ ં ુ આદુ
1/4 ચમચી ગરમ મસતલો
ુ તર
લતલ મરચ ંુ સ્િતદ અનસ
1 ચમચી જીરત પતિડર
ુ તર
મીઠું સ્િતદ અનસ
તળિત મતટે તેલ
રીત :
-સૌ પ્રથમ બતફેલત લીલત િટતણતને ચમચીથી મસળો
-તેમતં બિી સતમગ્રી ઉમેરો અને તેનો મતિો તૈયતર કરો.
-આ રીતે તૈયતર થયેલત મતિતનત 10 સરખત ભતગ કરીને એકબતજુ રતખો.
-હિે બતફેલત બટતકતને છોલીને તેનો મતિો તૈયતર કરો
ુ ી મસળો.
-તેમતં મીઠું અને મરી ઉમેરી બરતબર એકરૂપ ન થઈ જાય ત્યતં સિ
-આ મતિતનત પણ 10 સરખત ભતગ કરો.
-હિે બટતકતનત મતિતનત એક સરખત ગોળત િતળો.
-હિે એક એક બટતકતનત ગોળતને લઈને તેને હતથથી દતબીને સ્હેજ પ ૂરીની જેમ સપતટ બનતિો.
-ઉપર તૈયતર કરે લત લીલતિટતણત મતિતને તેમતં ભરીને ચતરે બતજુથી એિી રીતે િતળો કે જેથી
અંદરનો મતિો બહતર ન આિે.
-હિે તેને િીમે િીમે દતબીને સપતટ કરો. આ પ્રમતણે દરે ક ગોળત તૈયતર કરો
-હિે નોનસ્ટીક િતસણમતં એક ચમચી તેલ િીમત તતપે મ ૂકો.
-તૈયતર થયેલત ગોળતને બે-ત્રણનત મતપમતં િતરતફરતી મ ૂકીને શેલો ફ્રતય કરો.
ુ ી બંને બતજુ િીમત તતપે શેકો.
-ટટક્કીનો કલર ગોલ્ડન રે ડ થતય ત્યતં સિ
-િચ્ચે િચ્ચે જરૂર પડે તો તેલ ઉમેરો.
-આ રીતે તૈયતર થયેલ આલ ુ ટટક્કીને દહીં અને ગ્રીન ચટની સતથે સિા કરો.

ટદલ્હી ચતટ
સતમગ્રી
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200 ગ્રતમ અડદની દતળ
50 ગ્રતમ ચોખત
100 ગ્રતમ મેંદો
150 ગ્રતમ બતફેલત બટતકત
100 ગ્રતમ ફણગતિેલત મગ
50 ગ્રતમ બતફેલત ચણત
50 ગ્રતમ બદ
ંુ ી
50 ગ્રતમ સેિ
1 ટેબલ સ્પ ૂન ચતટ મસતલો
મીઠું મરચ ંુ તેલ તજ લવિિંગ
ગતવનિશીંગ મતટે દહીં (મીઠું ખતંડ નતંખીને)
રીત
-અડદની દતળ અને ચોખતને પલતળી િતટી લો
-મીઠું મરચ ંુ આદુ અને તેલન ંુ મોણ ઉમેરી ફીણી િડત ઉતતરો
-મેંદતનત લોટમતં મીઠું અને તેલન ંુ મોણ ઉમેરી કણક બતંિી પ ૂરી બનતિો
-કતપત પતડી તેલમતં કડક તળી લો
-એક િતસણમતં તેલ મ ૂકી તેમતં તજ લવિિંગનો િઘતર કરો
-બટતકત, મગ ચણતમતં મીઠું મરચ ુ અને ચતટ મસતલો ઉમેરી બરતબર હલતિો
-તેમતં બદ
ંુ ી પ ૂરીનત ટુકડત ઉમેરો
ુ ી આજુ બતજુ ભેળ મક
ુ ી ઉપર દહીં ચટણીથી ગતવનિશ કરો
-એક બતઉલમતં િડત મક
-ખજૂર લસણની ચટણી અને સેિ ભભરતિી સિા કરો.

ફરસીપરુ ી
સતમગ્રી
મેંદો
- 5૦૦ ગ્રતમ રિો
- 15૦ ગ્રતમ અજમો
- 1 મઢ્ઢુ ી બેટકિંગ પતઉડર
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- અડિી ચમચી મીઠું
ુ બ તેલ
- સ્િતદ મજ
- 1 ચમચો ઘી(મોણ મતટે )
તેલ - તળિત મતટે.
રીત
-સૌપ્રથમ કડતઇમતં તેલ ગરમ કરી પછી ઠં ડું થિત દો.
-મેંદો અને રિતને ભેગત કરી ચતળી લો.
-તેમતં અજમો, મીઠું, બેટકિંગ પતઉડર અને બે-ત્રણ ચમચત તેલન ંુ મોણ નતખી નિશેકત પતણીથી કઠણ
લોટ બતંિો.
ુ લઇ જાડી પ ૂરી િણી ઉપર બે-ત્રણ િતર તેલિતળો હતથ લગતિી ફરીથી લ ૂઓ
-તેમતંથી જાડત લઆ
બનતિો.
-તે પછી નતનત નતનત લ ૂઆ કરી તેમતંથી જાડી ગોળ પ ૂરી િણો. આ પ ૂરીને અંગ ૂઠતથી િચ્ચે દબતિી
દો.
-આ રીતે બિી પ ૂરી િણીને પછી ગરમ તેલમતં તળીને ટે સ્ટી પ ૂરીનો સ્િતદ મતણો

સેિ ઉસળ
સતમગ્રી:
2 કપ સ ૂકત િટતણત
1 નતની ડુંગળી
1 ટમેટંુ
1/2 કપ ચણતનત લોટની ઝીણી સેિ
આંબલીની ચટણી
લીલી ચટણી
દહીં
આદુ-લસણની પેસ્ટ
લીમડતનત પતન
પતિભતજી મસતલત
1 ચપટી હળદર
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1 ટીસ્પ ૂન લતલ મરચતનો પતિડર
ુ તર મીઠું
સ્િતદ અનસ
લીલત િતણત
િઘતર મતટે:
1 ટેબલસ્પ ૂન તેલ
1 ટીસ્પ ૂન જીરં ુ
1 ચપટી હીંગ
રીત:
- સ ૂકત િટતણતને 5-6 કલતક અથિત આખી રતત પતણીમતં પલતળીને રતખો.
- બીજા ટદિસે િટતણતને મીઠતં સતથે પતણીમતં પ્રેશર કુ ક કરી લો.
- આ દરવમયતન ડુંગળી-ટમેટતં સમતરી લો અને ચટણી બનતિી લો.
- હિે એક પેનમતં એક ટેબલસ્પ ૂન તેલ ગરમ કરો.
- તેમતં જીરં ુ નત દતણત, હીંગ અને લીમડતંનત પતન ઉમેરો.
- ટમેટતં ઉમેરો.
- આદુ-લસણની પેસ્ટ અને અન્ય મસતલત ઉમેરો.
ુ ી ઉકળિત દો. વમશ્રણને રગડતં
- હિે બતફેલત િટતણત ઉમેરો અને સતથે પતણી પણ. 5 વમનીટ સિ
જેટલ ં ુ ઘટ્ટ થિત દો.
- સિા કરતત પહેલત ઉસળને બતઉલમતં કતઢો.
- ડુંગળી, સેિ અને લીલત િતણત સતથે ગતવનિશ કરીને સિા કરો.

પૌષ્ટટક ભેળપ ૂરી
સતમગ્રી
ફણગતિેલત મગ - અડિો કપ
મમરત - ૨ કપ
બતફેલત બટતકતંનત પતીકતં - ૨ નંગ
સમતરે લી કતચી કેરી - ૧ નંગ
સમતરે લી ડુંગળી - ૧ નંગ
ુ બ
મીઠું - સ્િતદ મજ
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મરચ ંુ - અડિી ચમચી
ચતટ મસતલો - ૧ ચમચી
સમતરે લી કોથમીર - ૨ ચમચત
લીલતં મરચતં - ૨-૩ નંગ
ખજુર-આમલીની ચટણી - અડિો કપ
લતલ મરચતં અને લસણની ચટણી - ૨ ચમચત
સેિ - અડિો કપ
પતપડી - ૮ નંગ
રીત
એક બતઉલમતં બતફેલત બટતકતં લો. તેમતં સમતરે લી ડુંગળી, કતચી કેરી, ફણગતિેલત મગ, મીઠું, મરચ,ંુ
ચતટ મસતલો, કોથમીર, લીલતં મરચતં, લતલ ચટણી અને ખજુર-આમલીની ચટણી વમતસ કરો. તેમતં
મમરત, સેિ, પતપડીનો ભ ૂકો નતખો અને તરત જ ઉપર થોડત ફણગતિેલત મગ નતખી સિા કરો.

બતજરીનો રોટલો'
સતમગ્રી
1 કપ બતજરીનો લોટ,
1/4 કપ ઘઉંનો લોટ,
ચપટી મીઠુ,
1/2 કપ ગોળ,
1/4 ટી સ્પ ૂન દળે લી ઈલતયચી,
કુ ણ ુ પતણી,
ુ બ ઘી.
જરૂર મજ
રીત
-સૌ પ્રથમ ગોળને થોડત કુ ણત પતણીમતં ઓગતળી લો.
-હિે બતજરીનો લોટ, ઘઉંનો લોટ, મીઠુ વમતસ કરી ચતળી લો.
-તેમત િતટેલી ઈલતયચી વમતસ કરો અને ગોળિતળત પતણીની મદદથી લોટ બતંિી લો.
ુ ી સેકી લો.
-ગથ
ૂં ેલત લોટની રોટલી િણો. અને ગરમ તિત પર બંને બતજુથી સોનેરી થતત સિ
-લો તૈયતર છે બતજરીની સ્િતટદટટ મીઠી રોટલી. તેનત પર ઘી લગતિીને ગરમતગરમ રોટલી પીરસો.
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ખતંડિી
સતમગ્રી
1 કપ ચણતનો લોટ
ુ તં ફુલ
1/2 ટી સ્પ ૂન લીંબન
1/4 ટીસ્પ ૂન હળદર
2 1/2 કપ પતણી
2 ટેબલ સ્પ ૂન તેલ
1/2 ટી સ્પ ૂન રઈ
1 ટી સ્પ ૂન તલ
3-4 લીલત મરચતં
4 ટેબલ સ્પ ૂન કોથમીર
2 ટેબલ સ્પ ૂન કોપરતની છીણ
ુ તર
મીઠું સ્િતદઅનસ
રીત
ુ ત ફુલ હળિર અને પતણી નતખી ખીરુ બનતિો
-ચણતનત લોટમતં મીઠું, લીંબન
-તેને ગેસ પર ગરમ કરો અને હલતિતત રહો
-થોડુ જાડું કે જેને પતથરતતં તે ઉખડી શકે તેવ ંુ ઘટ રતખો
-તેને થતળીમતં કે કું ટકિંગ સ્ટે ડ પર પતથરી ઠરી જાય એટલે ગોળ ગોળ િીંટત િતળી લો
-ગેસ પર એક િતસણમતં તેલ, રતઈ, તલઅને લીલતં મરચતં નતખી િઘતર તૈયતર કરો
-િઘતર િીંટત ઉપર રે ડો તેમજ કોથમીર અને ટોપરતંની છીણથી ગતવનિશ કરો

ચટતકેદતર-મેથીનો મસતલો
સતમગ્રી:1 કપ મેથીનત કુ ટરયત
2 ચમચત રતઈનતં કુ ટરયત
1 ચમચી હળદર
2 મોટત ચમચત સરસિન ંુ તેલ અથિત ટદિેલ
1/4 કપ મીઠુ
ચપટી ટહિંગ જોઈતત
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2 કપ મરચ ંુ
રીત:ુ ી શેકી લો.
-મીઠતંને એક તિતમતં પતણીનો ભતગ ઉડી જાય ત્યતં સિ
-ત્યતર બતદ એક મોટી તપેલી લઈ શેકેલત મીઠતંને પતથરી દો.
-મેથીનતં કુ ટરયતને એક ચમચી ટદિેલ અથિત સરસિનતં તેલમતં આછત તતપે બે વમવનટ શેકિત.
-આ શેકેલત મેથીનત કુ ટરયતને તપેલીમતં મ ૂકેલતં મીઠતંની ઉપર પતથરો
-આ પ્રમતણે રતઈનતં કુ ટરયતને શેકીને મેથીનતં કુ ટરયતની ઉપર પતથરો
-તેમતં થોડી હળદર અને ઉપર ટહિંગ ઉમેરો
-એક િતડકતમતં 2 ચમચત સરસિન ંુ તેલ અથિત ટદિેલ ગરમ કરવ.ંુ
-આ ગરમ થયેલ ં ુ તેલ ટહિંગ પર રે ડવ ંુ અને તરત જ ઢતંકી દે વ.ંુ
-પતંચ વમવનટ બતદ આ વમશ્રણ વમતસ કરી લેવ ંુ
-આ વમશ્રણ એકદમ ઠં ડુ પડે તેમતં મરચ ંુ ભેળિો.
-લ્યો તૈયતર છે ચટતકેદતર મેથીનો મસતલો, આ આપ કોઈપણ િસ્ત ુ સતથે ખતિતમતં િતપરી શકો છો
નોંિ -આ મસતલો કેરીન ંુ ખતટંુ અથતણંુ બનતિિત પણ ઉપયોગી છે . આ મસતલો ખતખરત પર ઘી
લગતડી ખતિતમતં ઉપયોગ લઈ શકતય છે .

પનીર રોટી
સતમગ્રી
મેંદો - ૧ િતટકી
ઘઉંનો લોટ - ૧ ચમચો
પનીર - ૧૦૦ ગ્રતમ
આદું-મરચતં - ૧ ચમચી
સમતરે લી કોથમીર - ૧ ચમચો
મીઠું - પ્રમતણસર
રીત
-મેંદો અને ઘઉંનત લોટને ચતળી નતખો.
-તેમતં પનીર છીણીને નતખો. આદું-મરચતને િતટી લો અને તેમતં ભેળિો અને સમતરે લી કોથમીર પણ
ઉમેરો.
27

-પ્રમતણસર મીઠું નતખીને રોટી મતટે નો લોટ બતંિો.
-તેમતંથી રોટી િણીને ઉંિી લોઢી પર શેકી લો.
-બરોબર શેકતય જાય પછી ગરમ ગરમ રોટી દહીં અથિત સબ્જજી સતથે સિા કરો.

િેજજટે બલ કોના પરોઠત
સતમગ્રી
મકતઇનો લોટ - ૧ િતટકી
મ ૂળતની ભતજી - ૧ િતટકી
મ ૂળતન ંુ છીણ - ૧ ચમચો
પતલકની પેસ્ટ - ૧ ચમચી
આદું-મરચતંની પેસ્ટ - ૧ ચમચી
સમતરે લી કોથમીર - ૧ ચમચો
ુ બ
મીઠું - સ્િતદ મજ
ઘી - સતંતળિત મતટે
રીત
મકતઇનત લોટમતં મ ૂળતની સમતરે લી ભતજી, મ ૂળતન ંુ છીણ, પતલકની પેસ્ટ, આદું-મરચતંની પેસ્ટ, મીઠું
અને જરૂર પ ૂરત ંુ પતણી લઇ પરોઠતનો લોટ બતંિો. ત્યતર બતદ તેમતંથી પરોઠત િણી લોઢી પર ઘી
મ ૂકીને શેકી લો. કોઇ પણ ગ્રેિીિતળત શતક સતથે સિા કરો.

સેિ ઉસળ
સતમગ્રી:
2 કપ સ ૂકત િટતણત
1 નતની ડુંગળી
1 ટમેટંુ
1/2 કપ ચણતનત લોટની ઝીણી સેિ
આંબલીની ચટણી
લીલી ચટણી
દહીં
આદુ-લસણની પેસ્ટ
28

લીમડતનત પતન
પતિભતજી મસતલત
1 ચપટી હળદર
1 ટીસ્પ ૂન લતલ મરચતનો પતિડર
ુ તર મીઠું
સ્િતદ અનસ
લીલત િતણત
િઘતર મતટે:
1 ટેબલસ્પ ૂન તેલ
1 ટીસ્પ ૂન જીરં ુ
1 ચપટી હીંગ
રીત:
- સ ૂકત િટતણતને 5-6 કલતક અથિત આખી રતત પતણીમતં પલતળીને રતખો.
- બીજા ટદિસે િટતણતને મીઠતં સતથે પતણીમતં પ્રેશર કુ ક કરી લો.
- આ દરવમયતન ડુંગળી-ટમેટતં સમતરી લો અને ચટણી બનતિી લો.
- હિે એક પેનમતં એક ટેબલસ્પ ૂન તેલ ગરમ કરો.
- તેમતં જીરં ુ નત દતણત, હીંગ અને લીમડતંનત પતન ઉમેરો.
- ટમેટતં ઉમેરો.
- આદુ-લસણની પેસ્ટ અને અન્ય મસતલત ઉમેરો.
ુ ી ઉકળિત દો. વમશ્રણને રગડતં
- હિે બતફેલત િટતણત ઉમેરો અને સતથે પતણી પણ. 5 વમનીટ સિ
જેટલ ં ુ ઘટ્ટ થિત દો.
- સિા કરતત પહેલત ઉસળને બતઉલમતં કતઢો.
- ડુંગળી, સેિ અને લીલત િતણત સતથે ગતવનિશ કરીને સિા કરો.

ચટપટુ 'ખીચ'ંુ
સતમગ્રી
2 કપ ચોખતનો લોટ
3 કપ પતણી
8-10 લીલત મરચત
1 ટેબલ સ્પ ૂન જીરુ (અિકચરં ુ પીસેલ)ં ુ
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ચપટી સોડત
મીઠું
મેથીનો મસતલો
તેલ
રીત
ુ ો
-એક મોટત િતસણમતં પતણી ઉકતળિત મક
-પતણી ઉકળે એટલે તેમતં ચપટી સોડત અને મીઠું ઉમેરો
-તેમતં ચમચી તેલ અને મરચતની પેસ્ટ અિકચરં ુ જીરુ પણ ઉમેરો
-પતણી એક દમ વ્યિક્સ્થત ઉકળી જાય એટલે તેમતં લોટ ઉમેરો
-તેને ખ ૂબ જ ઝડપથી હલતિો તેમતં ગઠ્ઠત ન પડે તેન ંુ ધ્યતન રતખો
-એક િતરુ હલતિતત રહો બસ તૈયતર છે ગરમ ગરમ ખીચ ંુ
-શીંગ તેલ અને મેથીનત મસતલત સતથેગરમ ગરમ ખીચન
ંુ ી મઝત મતણો

િેજીટે બલ હતંડિો
સતમગ્રી:
1 નતની દૂ િી
1 મોટો ચમચો અડદની દતળ
1 મોટો ચમચો ચણતની દતળ
3 ટેબલસ્પ ૂન લીલત િતણત સમતરે લત
3-4 લીલત મરચત ઝીણત સમતરે લત
3 કપ છતસ
3 ટીસ્પ ૂન સોડત
1 ટીસ્પ ૂન જીરુ
1 ટીસ્પ ૂન રતય
4-5 ટેબલસ્પ ૂન તેલ
ુ તર
મીઠું સ્િતદ અનસ
ગ્રતઈન્ડ કરિત મતટે:
ુ રની દતળ
1 કપ તિે
1 કપ રતઈસ
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રીત:
- એક મોટત િતસણમતં છતસ લો.
- તેમતં મીઠું, સોડત અને ગ્રતઈન્ડ કરે લત ચોખત અને મગની દતળને વમતસ કરીને બરતબર હલતિીને 67
કલતક મતટે આથો આિિત મતટે મ ૂકી દો.
- દૂ િીને છીણી લો અને તેમતંથી િિતરતન ુ પતણી કતઢી લો.
- તેમતં લીલત િતણત અને લીલત મરચત ઉમેરો.
- એક પેનમતં તેલ ગરમ કરો. તેમતં અડદની દતળ અને ચણતની દતળ ઉમેરો.
- દતળ જ્યતરે તતળી જાય ત્યતરે તેમતં ખીરુ વમતસ કરો.
- હિે તેને ગ્રીઝ કરે લત મોટત અને ઉંડત િતસણમતં મ ૂકો.
- બતકીનો મસતલો ઉપરથી રે ડો.
- હિે આ વમશ્રણને એક દમ ફતસ્ટ આંચ પર 5 વમનીટ પકિત દો
ુ ી એકદમ િીમી આંચ પર પકતિો
- એ પછી 40 વમનીટ સિ
- હિે તેમતં એક ચપ્પ ુ નતંખીને જુઓ જે ચોખ્ખ ુ બહતર આિવ ંુ જોઈએ. હિે તેને ટુકડતમતં સમતરો અને
ગરમ ગરમ સિા કરો.

રજિતડી 'મસતલત ખીચડી'
સતમગ્રી:
ચોખત - ૨ કપ
ુ ેરની દતળ - ૧ કપ
તિ
ગતજર - ૧ નંગ
િટતણત - ૧૫૦ ગ્રતમ
તજ - ૪ નંગ
લવિિંગ - ૨-૪ નંગ
આખત લતલ મરચતં - ૨ નંગ
હળદર - અડિી ચમચી
મરચ ંુ - ૧ ચમચી
ગરમ મસતલો - ૧ ચમચી
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જીરં ુ - પત ચમચી
રતઇ - પત ચમચી
આદું-લસણની પેસ્ટ - દોઢ ચમચી
તેલ - ૨ ચમચત
પતણી - જરૂર પ્રમતણે
રીત:
-દતળ અને ચોખતને િોઇ એક કલતક મતટે પલતળી રતખો.
-જો લીલત િટતણત ન મળે તો સ ૂકત િટતણતને પતણીમતં પલતળી રતખી તેનો ઉપયોગ કરી શકો.
-તેલ ગરમ કરી તેમતં રતઇ-જીરતંનો િઘતર કરો અને બિી સતમગ્રી તેમતં નતખીને સતંતળો.
-તેમતં બિત શતક નતખી થોડી િતર હલતિો અને દતળ-ચોખત ઉમેરી દસેક વમવનટ રહેિત દો.
ુ ી રતખી આંચ પરથી ઉતતરી લો.
-આમતં પતંચ કપ પતણી રે ડી કક
ૂ રમતં ત્રણ સીટી િતગે ત્યતં સિ
-કઢી કે છતશ સતથે ગરમતગરમ ખીચડીની મઝત મતણો

મકતઈની ખીચડી
સતમગ્રી
2 1/2 ટકલો મકતઈ
2 કપ દૂ િ
5-6 લીલત મરચતં
આદુનો ટુકડો
2 ટેબલ સ્પ ૂન તલ
1 ટીસ્પ ૂન તજનો ભ ૂકો
1 ટીસ્પ ૂન લવિિંગનો ભ ૂકો
1 ટી સ્પ ૂન મરીનો ભ ૂકો
25 ગ્રતમ નતળળયેર ખમણેલ ુ
25 ગ્રતમ દ્રતક્ષ
25 ગ્રતમ કતજુ
1 ટેબલ સ્પ ૂન ઘી
મીઠું, હળદર, મરચ,ંુ તેલ, ખતંડ જરૂર પ્રમતણે
તજ, લવિિંગ પ્રમતણસર
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રીત
-મકતઈને છોલી છીમી લેિત
-થોડત આખતદતણત રહ્તં હોય તે રીતે િતટી લો
-એક તપેલીમતં તેલ મ ૂકી તજ-લવિિંગનો િઘતર કરી લો
ુ તર મીઠું ઉમેરો
-તેમતં મકતઈનો ભ ૂકો ઉમેરી સતતળો, સ્િતદ અનસ
-મકતઈનો રં ગ બદતમી થતય એટલે તેમતં દૂ િ, હળદર, મરચ,ંુ િતટે લત આદુ-મરચત ઉમેરો
-તેમતં તલ તજ લવિિંગનો ભ ૂકો, ખતંડ, દ્રતક્ષ કતજુનત ટુકડતને ઘીમતં િઘતરી ઉમેરો
-બતદમતં આ ખીચડીને િીમત તતપે સીજિત દો.
ુ ો રસ, ખમણેલ ં ુ નતળળયેર અને કોથમીરથી
-દતણો બરતબર બફતય અને ખીલી જાય ત્યતરે લીંબન
ગતવનિશ કરી સિા કરો.

જલેબી
ખીરત મતટે
1 કપ મેંદો (સેલ્ફ રે ઈળઝિંગ ફ્લોર)
1 કપ બેટકિંગ પતિડર
1/2 કપ તતજુ દહીં
તળિત મતટે ઘી
ચતસણી મતટે
1 કપ ખતંડ
1/2 ટી સ્પ ૂન કેસર
ુ તબજળ
2 ટી સ્પ ૂન ગલ
ઉપરથી નતંખિત મતટે
1/2 ટી સ્પ ૂન એલચીનો ફૂકો
1 ટી સ્પ ૂન છતલ કતઢેલત વપસ્તતની કતરણ
ુ તબની પતંખડીઓ (ઈચ્છતનસ
ુ તર)
ગલ
રીત
- મેંદતને બેટકિંગ પતિડર સતથે વમતસ કરી ચતળી લો
- દહીમતં 1/2 કપ પતણી નતંખી ડતયલ્યટુ કરો
ુ ી ઉકતળો
-ખતંડને 1 કપ પતણીમતં ઓગતળી તેને 5 મીવનટ સિ
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ુ ી મસળી ચતસણીમતં
-એક નતનત િતસણમતં કેસરને તપતિવ ંુ થોડું દુિ નતખી કેસર ઓગળે ત્યતં સિ
ઉમેરો
ુ તજળ નતખવ ંુ ચતસણી 1 તતરની બનતિી અને ગરમ રતખિી
-ગલ
ુ ો
-એક નોન ષ્સ્ટક કઢતઈમતં તેલ કે ઘી ગરમ મક
-એક નતનત કતણતિતળત ઢતંકણતની પ્લતષ્સ્ટકની બોટલમતં ખીરુ ભરી લો
-બતટલીને હલતિી ગરમ ઘીમતં જલેબી પતડિી, ગોળ ગોળ બોટલ ફેરિો
ુ ી રતખિી
-બન્ને બતજુ તળિી, બહતર કતઢિી અને એક વમવનટ સિ
-તળે લી જલેબી પર ચતસણીમતં નતંખિી, 2 વમવનટ ચતસણીમતં રતખી પછી કતઢી લો
ુ તબની પતંદડી નતખો અને ગરમ ગરમ
-ગતવનિશીંગ કરિત એલચીનો ભ ૂકો, વપસ્તતની કતરણ અને ગલ
સિા કરો.

ગતજરનો હલિો
સતમગ્રી :૫૦૦ ગ્રતમ ગતજર છીણેલત
૨૦૦ ગ્રતમ ખતંડ
૧૦૦ ગ્રતમ મતિો અથિત વમલ્ક પતિડર
૨ ટે.સ્પ ૂન મલતઈ
૨૫૦ વમલી. ફુલ ક્રીમ વમલ્ક
૧ ટે.સ્પ ૂન ઘી
૨ ટે.સ્પ ૂન કતજુનત ટુકડત
૧ ટે.સ્પ ૂન ટકસવમસ
૧/૨ ટે.સ્પ ૂન એલચી પતિડર
રીત :-સૌ પ્રથમ એક જાડત તળળયતિતળત િતસણમતં ઘી મ ૂકીને છીણેલત ગતજરને શેકી લો.
-ત્યતરપછી તેમતં દૂ િ નતખીને તેને ચડિત દો.
-િચ્ચે િચ્ચે આ વમશ્રણ હલતિતત રહો જેથી તળળયે બેસી ન જાય.
ુ ી ખતંડન ંુ પતણી બળી ન જાય ત્યતં સિ
ુ ી સતત
-હિે તેમતં ખતંડ અને મલતઈ ઉમેરીને હલતિો જ્યતં સિ
હલતિતત રહો.
-થોડું ઘટ્ટ કરિત તેમતં મતિો અથિત વમલ્ક પતિડર ઉમેરીને બધ ંુ જ સતરી રીતે વમતસ કરો.
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ુ ી ચડિત દો.
-અને તેને એકદમ લચકત પડત ંુ થતય ત્યતં સિ
-હિે તેમતં ઈલતયચી પતિડર વમતસ કરી પ્લૅટમતં કે બતઉલમતં કતઢી લઈ ઉપરથી તેમતં કતજુનત ટુકડત
અને ટકસવમસ નતખી સિા કરો.

મગની દતળનો હલિો
1 કપ મગની દતળ
1/2 કપ દૂ િ
1 કપ ખતંડ
1/4 કપ મેિો
કેસર ચપટી
1 કપ દે સી ઘી
10-20 ટુકડત બદતમ
રીત
ુ ી પલતળી રતખો
-મગની દતળને થોઈ તેને છ કલતક સિ
-સતરી રીતે પલળે લી દતળને વમતસીમતં ક્રસ કરી લો અને અલગ રતખો
-હિે એક કડતઈમતં ખતંડ અને પતણી ઉમેરી િીમી આંચ પર ચઢતિી દો
-એક તતરની ચતસણી તૈયતર કરો.
-ચતસણીને ઉતતરી એક િતસણમતં દૂ િ ગરમ કરો
-તેમતં કેસર અને મતિો મેળિી બરતબર વમતસ કરો
-ભતરે તળીયત િતળી એક કડતઈમતં ઘી ગરમ કરો
-તેમતં પીસેલી મગની દતળ ઉમેરો અને િીમી આંચ પર તેને શેકો
ુ ી શેકો
-હળિો ગોલ્ડન રં ગ પતડતય ત્યતં સિ
-વ્યિક્સ્થત શેકતઈ જાય એટલે તેમતં ચતસણી અને કેસર િતળુ દૂ િ ઉમેરો
-તેને યોગ્ય રીતે વમતસ કરો હિે તેને ગે સ પરથી ઉતતરી લો
-પીસેલી કે કતરણ કરે લી બદતમથી ગતવનિશ કરો અને ગરમ ગરમ સિા કરો.

ુ રત
ઘઘ
લવિિંગ જરૂરીયતત પ્રમતણે લેિત
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રીત:
ુ તબી (બ્રતઉન) થતય ત્યતં સિ
ુ ી શેકિો અને ત્યતરબતદ, એક
-કડતઈમતં મતિતને ગેસ પર આછો ગલ
િતસણમતં કતઢી લેિો.
ુ તબી (બ્રતઉન) થતય ત્યતં સિ
ુ ી
-ત્યતરબતદ, તે જ કડતઈમતં ઘી નતંખી અને રિતને તેજ રીતે આછો ગલ
શેકિો. અને શેકતઈ ગયત બતદ, એક પ્લેટમતં કતઢી લેિો.
-ખતંડને પીસી લેિી. સ ૂકો મેિો તૈયતર કરી રતખિો. (કતજૂનત ટૂકડત પસંદ ન હોય તો ભ ૂકકો કરિો.)
એલચીને પણ પીસી લેિી.
-ત્યતરબતદ, મતિો, રિો, ખતંડ, એલચી પતઉડર અને સ ૂકત મેિતને એકસતથે ભેગત કરી અને વમતસ કિત.
ુ રતમતં ભરિતન ંુ પ ૂરણ તૈયતર થઇ જશે.
જેથી ઘઘ
ુ રતન ંુ ઉપરન ંુ પડ બનતિિત મતટે ની જરૂરી સતમગ્રી :
ઘઘ
સતમગ્રી:
50૦ ગ્રતમ મેંદો
5૦ ગ્રતમ દૂ િ
ુ રત તળિત મતટે )
125 ગ્રતમ ઘી (કણક બતંિિત મતટે તેમજ ઘઘ
રીત:
-મેંદતને એક િતસણમતં ચતરણીથી ચતળી અને અલગ રતખિો.
-ત્યતરબતદ, ઘી ન ંુ મોણ તેમતં નતખવ ંુ અને લોટમતં એકદમ સરસ રીતે વમતસ કરવ.ંુ
-હિે, લોટમતં દૂ િ નતંખી અને જરૂરી પતણી ઉમેરી અને એકદમ કઠણ લોટ બતંિિો.
-લોટ બંિતઈ ગયત બતદ, તેની ઉપર ભીન ંુ કપડું ઢતંકી દે વ ંુ અને લોટ સતઈડ પર મ ૂકી દે િો.
ુ તયમ બનતિિો.
-ત્યતરબતદ, કપડું ખોલીને લોટને ખ ૂબજ મસળી અને મલ
-બિતજ ગોળતને ભીનત કપડતથી ઢતંકી રતખિત અને એક ગોળતને બહતર કતઢી નતની પ ૂરી િણી લો.
ુ રત / કચોરી મત પ ૂરણ ભરિતની રીત :
ઘઘ
ુ રત બનતિતનો સંચો /બીબ ંુ આિે છે . તેમતં પ ૂરી રતખી અને તેમતં પ ૂરણ ભરી દઇ અને તેન ંુ ઢતંકંુ
-ઘઘ
બંિ કરી દે િતથી િિતરતનો લોટ ને કતતરી લેિો અને ઘ ૂઘરો સતિનમતં તૈયતર થઇ જશે.
- પ ૂરીને હતથમતં લઇ અને તેમતં પ ૂરણ ભરી અને બંને છે ડતને ભેગત કરીને પતણીથી ળચપકતિી દે િત
અને આંગળીથી દબતિી ત્યતરબતદ નખથી તેની કતંગરી પતડિી. જેને નખલત પતડિત ન ંુ કેહિતય. આ
રીત બિતંને કદતચ નત પણ ફતિે. પરં ત ુ આ રીત થી તમતરે જોઈએ તે મતપનત ઘ ૂઘરત બનતિી
શકતય.
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-પ ૂરીને ઘ ૂઘરતનત (કતચોરીનત) સંચતમતં રતખી તેમતં પ ૂરણ ભરી અને તેની ટકનતરી ને પતણી લગતિી
અને ળચપકતિી દે િી અને આંગળીથી દબતિી દે િી.

ુ ડી
સખ
સતમગ્રી:
3/4 કપ ઘઉં નો લોટ
3/4 કપ ઘી
3/4 કપ છીણેલો ગોળ
ગતવનિશીંગ મતટે
કતચી િળીયતળી
રીત:
-સૌ પ્રથમ એક તતિડીમતં ઘઉંનો લોટ અને ઘી સેકી લો
-લોટ લતલ ન થિત દે િો તે િતતન ંુ ધ્યતન રતખવ ંુ
ુ હલતિતત રહો.
-આ ઘઉંતતિેથતથી ખબ
-લોટ સેકતઈ જાય એટલે તેમતં છીણેલો ગોળ ઉમેરો તેનો ખ ૂબ જ હલતિો
ુ ડી પતથરો
-બતદમતં એક ઘી ચોપડેલી પ્લેટમતં આ સખ
ુ ડી ઉપર કતચી િળીયતળી ભભરતિો
-સખ
-તેનત વ્યિક્સ્થત ચકતત કરી એક એર ટતઈટ ડબ્જબતમતં ભરી લો
*જો ઈચ્છત હોય તો ૨ ટેબ.સ્પ ૂન સઠ
ંુ પતિડર ગોળ નતખતી િખતે નતખી શકતય

ઠં ડતઈ
સતમગ્રી
1 1/2 લીટર પતણી
1 1/2 કપ ખતંડ
1 કપ દૂ િ
1 ટેબલ સ્પ ૂન બદતમનો ભ ૂકો
1 ટેબલ સપ ૂન તરબ ૂચનત બી
1/2 ટી સ્પ ૂન ખસખસ
1/2 ટી સ્પ ૂન કેસર
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1/2 ટેબલ સ્પ ૂન િરીયતળી
1/2 ટેબલ સ્પ ૂન એલચી પતિડર
1 ટેબલ સ્પ ૂન કતળતમરી પીસેલત
1.5 ભતંગની ગોળી
ુ તબની પતંખડીઓ
1/4 કપ સકુ ી ગલ
રીત
-એક તપેલીમતં પતણી અને ખતંડ બરતબર વમતસ કરો, તેને કલતક જેવ ંુ રહેિત દો
ુ તબની પતંદળી
-હિે એક બતઉલમતં દરે ક િટરયતળી બદતમ કેસર એલચી પતઉડર કતળતમરી ભતંગ ગલ
બધ ુ જ વમતસ કરી લો
-હિે તેમતં થોડુ પતણી ઉમેરી તેની થોડી થીક પેસ્ટ બનતિી લો.
-હિે એક તપેલતંમતં દૂ િ અને ખતંડિતળુ પતણી વમતસ કરો તેમતં આ પેસ્ટ ઉમેરો
ુ ો
-બધ ુ જ બરતબર વમતસ થઈ જાય એટલે તેને ટફ્રજમતં ઠં ડુ થિત મક
ુ તબની પતંદડી અને બદતમની કતરણથી ગતવનિશ કરો
-સિા કરતતં પહેલતં ગલ

ઘઉં-નતળળયેરનત લતડુ
સતમગ્રી:
1 કપ ઘઉંનો લોટ
1/4 કપ ચણતનો લોટ
1/2 કપ ખતંડ
1/4 કપ છીણેલ ુ નતળળયેર
1/4 કપ ડ્રતય ફ્રૂટ્સ (બદતમ, ટકસવમસ, કતજુ િગે રે)
1 કપ ઘી
રીત:
1. ઘીને ગરમ કરો.
2. હિે બન્ને લોટને ગરમ ઘીમતં ઉમેરો.
3. જ્યતરે લોટ શેકતઈ જાય ત્યતરે તેમતં છીણેલ ુ નતળળયેર અને સ્લતઈસ કરે લત ડ્રતયફ્રૂટ ઉમેરો.
4. હિે આ વમશ્રણમતં ખતંડ ઉમેરો અને બરતબર હલતિીને વમતસ કરો.
5. આ વમશ્રણને થોડુ ઠં ડુ કરીને તેમતંથી ફટતફટ ગોળ લતડુ િતળી લો. તમે ઈચ્છો તો આ વમશ્રણને
તેલ લગતડેલી એક થતળીમતં પતથરો અને પછી તેનત ટુકડત કરી શકો છો.
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મેથીનત લતડુ
સતમગ્રી
250 ગ્રતમ કતચી મેથી (ઝીઁણી દળે લી)
1.25 ટકલો બ ૂરં ુ ખતંડ
500 ગ્રતમ ચોખ્ખ ુ ઘી
1 ટેબલ સ્પ ૂન સફેદ મરી
1 ટેબલ સ્પ ૂન પીપરીમ ૂળ
1 ટેબલ સ્પ ૂન એલચી
1 ટેબલ સ્પ ૂન બદતમ
રીત
-ઘીને કડતઈમતં થોડું ગરમ કરી લો.
-ગરમ થતય એટલે ઝીણી દળે લી મેથીમતં તેને ઉમેરો
-ઘી છુટિત લતગે એટલે તેમતં ખતંડ ઉમેરો અને બરતબર મસળો
-હિે પીપરીમ ૂળ, સફેદ મરી, એલચી અને બદતમ ઉમેરો
-બધ ુ વ્યિક્સ્થત વમતસ કરી લો અને લતડું િતળી લો
મેથીનત લતડુ ખતિતથી કમર અને સતંિતનો દૂ ખતિો દૂ ર થતય છે વશયતળતમતં તો મેથીનત લતડુ શરીર
ુ કતરી રહે છે .
મતટે ઘણતં ગણ

બદતમ પતક
સતમગ્રી
1 ટકલો બદતમ
250 ગ્રતમ ઘી
750 ગ્રતમ ખતંડ
કેસરનત તતતણત
ઈલતયચીનત દતણત
રીત
-બદતમને બતફી નતખો અને પછી છોલી લો
-બદતમ-શીંગન ંુ મશીન આિે છે તેનતથી બદતમનો ભ ૂકો કરી લો
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-જો આપ બદતમને િતટી કે ખતંડી નતખશો તો તેને વ્યિક્સ્થત શેકી નહીં શકો તેથી તેને કટરથી જ
ભ ૂકો કરો
-હિે બધ ુ જ ઘી લઈ તેને િીમત તતપે બદતમ સતંતળી લો.
ુ તર િધ ુ પણ ખતંડ લઈ શકો છો
-તેમતં ખતંડ ઉમેરો અને વ્યિક્સ્થત હલતિો, આપ સ્િતદ અનસ
-હિે કેસર ઈલતચી પણ અંદર ભેળિી દો અને બધ ુ જ બરતબર વમતસ કરી લો
-આ પતકને ઘી લગતડેલી એક થતળીમતં ઠતરો, ઉપર બદતમની કતરણ પતથરો
-ઠં ડો પડે એટલે તેનત વપસીસ કરી એક એરટતઈટ કન્ટે નરમતં ભરી લો.

રતજેગરત નો શીરો
સતમગ્રી:
1/2કપ રતજેગરત નો લોટ
1 કપ પતણી
1/2 કપ ખતંડ
1/4 કપ ઘી
બદતમ-કતજુની કતરણ
રીત:
-ઘીમતં રતજેગરતનો લોટ શેકો,
ુ ી શેકો
-ઘી છુટુ પડે અને લોટનત ફેણ ચઢે ત્યતં સિ
-લોટ શેકતઈ જાય એટલે તેમતં ગરમ ગરમ પતણી ઉમેરો
-પતણી બળી જાય ત્યતરે તેમતં ખતંડ ઉમેરો બરતબર હલતિતત રહો
-તે એક રસ થઈ જાય
-પતણી ઉમેરો તેને વ્યિક્સ્થત હલતિો
-તેને કતજુ કે બદતમથી ગતવનિશ કરી સિા કરો

પ ૂરણ પોળી
સતમગ્રી:
પ ૂરણ મતટે:
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1 કપ ત ૂિેર દતળ
1 કપ ખતંડ
7-8 કેસરનત તતંતણત
1/2 ટીસ્પ ૂન ઈલતયચી પતિડર
1/4 ટીસ્પ ૂન જાયફળ પતિડર
1 ચપટી જાવિન્ત્રી પતિડર
2 ટેબલસ્પ ૂન ઘી
કણક મતટે:
2 કપ ઘઊંનો લોટ
2 ટેબલસ્પ ૂન તેલ
સિા કરિત મતટે ઘી
રીત:
પ ૂરણ મતટે:
- ત ૂિેર દતળને િોઈને 1 1/2 કપ પતણી સતથે પ્રેશર કુ કરમતં બતફી લો.
- િિતરતન ંુ પતણી કતઢી લો અને એકબતજુ રતખી દો.
ુ ી
- એક પેનમતં ઘી ગરમ કરો, તેમતં બતફેલી દતળ અને ખતંડ ઉમેરીને વમશ્રણ ઘટ્ટ થતય ત્યત સિ
હલતિતત રહો.
- થોડતક પતણીમતં કેસરને ઘોળો.
- તૈયતર કરે લત પ ૂરણમતં ઈલતયચી પતિડર, જાયફળ પતિડર, જાવિિંત્રી પતિડર અને કેસરનો ઘોળ
વમતસ કરો.
- વમશ્રણને ઠં ડુ પડિત દો.
કણક મતટે:
- ઘઊંનત લોટ અને તેલને વમતસ કરીને પતણી સતથે નરમ કણક બતંિો.
પ ૂરણ પોળી મતટે:
- કણકમતંથી લ ૂઆ બનતિીને તેની રોટલી િણો.
- તે રોટલીની િચ્ચો િચ્ચ થોડું પ ૂરણ મ ૂકો અને રોટલીને બિી બતજુઓ ભેગી કરીને પ ૂરણને પેક
કરી દો.
- રોટલીની બિી િતરને થોડી ખેંચીને દબતિીને બંિ કરી દો.
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- હિે આ લ ૂઆમતંથી પ ૂરણપોળી િણી લો.
ુ ી બન્ને બતજુએ શેકી
- તિતને ગરમ કરીને મધ્યમ આંચ પર ગોલ્ડન બ્રતઉન રં ગનત થતય ત્યત સિ
લો.
- બતકીનત કણક અને પ ૂરણમતંથી પણ આિી જ રીતે પ ૂરણપોળી િણીને શેકી લો.
- ઘી સતથે સિા કરો.

ફતડત લતપસી
300 થી 350 ગ્રતમ ખતંડ
દ્રતક્ષ
ઇલતયચીનો ભ ૂકો
બદતમ, ચતરોળી, ખસખસ પ્રમતણસર
રીતઃુ તબી રં ગનત થતય એટલે તેમતં ગરમપતણી રે ડવ.ંુ 1 કપ
-પ્રથમ ફતડતને ઘી મ ૂકી શેકિત. સ્હેજ ગલ
ફતડત હોય તો 3 1/2 કપ પતણી રે ડવ.ંુ
-તેમતં દ્રતક્ષ નતખિી અને િીમત તતપે ચડિત દે િત. દતણો ચડીને ફૂલી જાય પછી જ તેમતં ખતંડ
નતખિી.
ુ ી થિત દે વ.ંુ પછી ઇલતયચીનો ભ ૂકો નતખિો અને થતળીમતં પતથરીને ઠતરી દે વ.ંુ
-ઘી છૂટંુ પડે ત્યતં સિ
-તેનત પર બતફેલી બદતમની કતતરી નતખિી. ચતરોળી અને ખસખસ ભભરતિીને કતપત પતડિત.

આંબળત પતક
સતમગ્રી :
500 ગ્રતમ તતજાં આબળતં
75 ગ્રતમ બદતમ – પીસ્તત
700 ગ્રતમ ખતંડ
3 તતર કેસર
50 ગ્રતમ ઘી
25 ગ્રતમ ચતરોળી
ચતંદીનત િરખ થોડત
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7 નંગ એલચી
5ગ્રતમ સઠૂં
4-4 નંગ તજ- લવિિંગ
5 ગ્રતમ સફેદ મરી
રીત
-તતજાં આંબળત પસંદ કરીને િોઇ લો.
-તેમતં કતણતં પતડી લો. અને ચ ૂનતનત પતણીમતં એક રતત મતટે ડુબતડી રતખો.
-બીજા ટદિસે સ્િચ્છ પતણી િડે આંબળતં િોઇ નતંખો
-તેમતં પ્રમતણસર પતણી નતંખીને િીમત તતપે તેને બતફી લો.
-અિકચરતં બફતતતં તેને ખમણી લેિતં. ત્યતર બતદ તેમતં દળે લી ખતંડ નતંખીને તતપ પર રતખો.
-ઘટ્ટ થતિ આિે ત્યતરે ઘી નતંખો અને ઉપરનત બિત મસતલત પતઉડર નતખો.
-કેસરને દૂ િમતં ઘટૂં ીને નતંખવ.ંુ
-બદતમ વપસ્તત ચતરોળીનો કરકરો એિો ચ ૂરો કરીને નતંખો. બધ ંુ સરખી રીતે હલતિો.
-એલચી પતઉડર પણ નતંખી દો. અને હલતિીને ઘી લગતિેલી થતળીમતં તેને ઢતળી દો.
-ઠં ડું પડયત બતદ તેનત પર ચતંદીનત િરખ લગતડી દો. પછી કતપત પતડીને પીરસી દો.

ડ્રતય ભતખરિડી
સતમગ્રીપડ મતટે
400 ગ્રતમ ચણતનો લોટ
100 ગ્રતમ ઘઉંનો લોટ
મીઠું, મરચ,ુ હળદર, તેલ પ્રમતણ સર
ટફલીંગ મતટે
200 ગ્રતમ ચણતનો લોટ
100 ગ્રતમ ઝીણી સેિ
25 ગ્રતમ સકુ ુ ટોપરં ુ
1 ટેબલ સ્પ ૂન તલ
1 ટેબલ સ્પ ૂન ખસખસ
1 ટેબલ સ્પ ૂન ગરમ મસતલો
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1 ટેબલ સ્પ ૂન ખતંડ, આમચરુ પતિડર, ઘતણતજીરં ુ , મીઠું
ચટણી મતટે
50 ગ્રતમ વસિંગદતણત
10 કળી લસણ
1 ચમચો લતલ મરચ ંુ
મીઠું ગોળ નતખી િતટી ચટણી બનતિો
િતટતી િખતે થોડું પતણી નતખી રસતદતર બનતિો
ભતખરિડી બનતિિતની રીત
-ચણત અને ઘઉંનો લોટ ભેગો કરી લો
-તેમતં મીઠું થોડી હળદર અને તેલન ંુ મોણ નતખી કઠણ કણક બતંિી લો
-ચણતનત લોટમતં મીઠું મરચ ુ અને તેલન ંુ મોણ નતંખી ખીરં ુ બતંિવ ંુ
ુ ી ભજજયતં તળી લેિત
-પેનમતં તેલ મક
-ઠં ડત પડે એટલે ખતંડી, ચતળી રિતદતર ભ ૂકો બનતિી લો
-તેમતં ચણતની સેિ નતંખિી, સકુ ુ કોપરતન ંુ છીણ ઉમેરો
-આ ટફલીંગમં શેકેલત તલ ખસખસ મીઠુ ગરમ મસતલો ઉમેરો
-િતણતજીરં ુ , ખતંડ અને આમચ ૂર પતિડર પણ ઉમેરો
-કણકમતંથી પતતળો મોટો રોટલો િણી લો
-રોટલત પર ચટણી લગતડો અને મસતલો પતથરો
-પછી તેનો સખત િીંટો િતળી કટકત કરી લો
-આ કટકતને બરતબર દબતિી તેલમતં તળી લો તૈયતર છે ભતખરિડી

ખસ્તત કચોરી
સતમગ્રી:
કણક મતટે:
2 કપ મેંદતનો લોટ
1/2 ટીસ્પ ૂન મીઠું
1/4 કપ ઘી
પ ૂરણ મતટે
1/2 કપ પીળી મગની દતળ
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1 ટીસ્પ ૂન જીરં ુ
1/4 ટીસ્પ ૂન હીંગ
1/2 ટીસ્પ ૂન આદુની પેસ્ટ
1/2 ટીસ્પ ૂન લીલત મરચતંની પેસ્ટ
1 ટીસ્પ ૂન લતલ મરચતંનો પતિડર
1 ટીસ્પ ૂન ગરમ મસતલો
1 ટેબલસ્પ ૂન આમચ ૂર
2 ટેબલસ્પ ૂન બેસન
3 ટેબલસ્પ ૂન તેલ
ુ તર મીઠું
સ્િતદ અનસ
તળિત મતટે તેલ
પતણી જરૂર પ્રમતણે
ગતવનિશ કરિત મતટે:
2 કપ દહીં
લીલી ચટણી
ખતટી-મીઠી ચટણી (આંબલી-ખજૂર)
લતલ મરચતંનો પતિડર જરૂર પ્રમતણે
શેકેલત જીરુનો પતિડર
સમતરે લત લીલત િતણત
ુ તર મીઠું
સ્િતદ અનસ
રીત: કણક
- બિી જ સતમગ્રીને વમતસ કરો અને થોડત પતણી સતથે કઠણ કણક બતંિો.
ુ ી બરતબર ગથ
- 5-7 વમનીટ સિ
ૂં ો.
ુ િતળો અને તેને કોટનનત કપડતમતં વિિંટતળીને રતખી દો.
- કણકમતંથી 12 એકસમતન લઆ
રીત: પ ૂરણ
- એક પેનમતં તેલ ગરમ કરો. તેમતં જીરુ અને હીંગ ઉમેરો.
- ત્યતરબતદ તેમતં મગની દતળ નતંખીને થોડી ક્ષણ મતટે હલતિીને પતકિત દો.
- તેમતં લીલત મરચતંની પેસ્ટ, આદુની પેસ્ટ, ગરમ મસતલો, બેસન, લતલ મરચતંનો પતિડર, આમચરુ
અને મીઠું ઉમેરો.
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ુ ી સતત હલતિતત રહો.
- બિી સતમગ્રીને વમતસ કરો અને 5-7 વમનીટ સિ
- આ વમશ્રણને 12 સરખત ભતગમતં િહેંચી દો અને બતજુમતં રતખી દો.
રીત: કચોરી
ુ ને હતથથી દબતિીને 2 ઈંચની નતની રોટલી જેવ ુ બનતિો.
- દરે ક લઆ
- પ ૂરણનત 12 ભતગમતંથી 1 ભતગને તેમતં િચ્ચોિચ્ચ મ ૂકો.
- પ ૂરણને પેક કરિત મતટે રોટલીનત બિત છે ડત ભેગત કરીને િચ્ચેનત ભતગમતં દબતિી દો.
- આ છે ડતને બરતબર બંિ કરો જેથી તળતી િખતે કચોરી ફૂટી ન જાય. િિતરતનો કણક કતઢી શકો
છો.
- હિે કચોરીને બન્ને હથેળી િચ્ચે રતખીને સહેજ દબતિી દો જેથી તેનત આકતરમતં આિી જાય.
- કચોરીનત મધ્ય ભતગમતં અંગ ૂઠતની મદદથી સહેજ દબતિી દો.
- બતકીનત કણક અને પ ૂરણમતંથી આિી જ રીતે કચોરી િતળી લો.
ુ ી તળી લો.
- તેલ ગરમ કરીને ગોલ્ડન બ્રતઉન થતય ત્યત સિ
- કચોરીને સિા કરિત મતટે એક પ્લેટમતં કચોરી લો અને તેની િચ્ચે કતણંુ પતડો.
- તેની અંદર ચટણી, દહીં અને જીરત પતિડર અને લીલત િતણત ઉમેરીને સિા કરો.

ફરસી પરુ ી
સતમગ્રી
મેંદો
- ૫૦૦ ગ્રતમ રિો
- ૧૫૦ ગ્રતમ અજમો
- ૧ મઢ્ઢુ ી બેટકિંગ પતઉડર
- અડિી ચમચી મીઠું
ુ બ તેલ
- સ્િતદ મજ
- ૧ ચમચો (મોણ મતટે )
તેલ - તળિત મતટે.
રીત
-સૌપ્રથમ કડતઇમતં તેલ ગરમ કરી પછી ઠં ડું થિત દો.
-મેંદો અને રિતને ભેગત કરી ચતળી લો.
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-તેમતં અજમો, મીઠું, બેટકિંગ પતઉડર અને બે-ત્રણ ચમચત તેલન ંુ મોણ નતખી નિશેકત પતણીથી કઠણ
લોટ બતંિો.
ુ લઇ જાડી પ ૂરી િણી ઉપર બે-ત્રણ િતર તેલિતળો હતથ લગતિી ફરીથી લ ૂઓ
-તેમતંથી જાડત લઆ
બનતિો.
-તે પછી નતનત નતનત લ ૂઆ કરી તેમતંથી જાડી ગોળ પ ૂરી િણો. આ પ ૂરીને અંગ ૂઠતથી િચ્ચે દબતિી
દો.
-આ રીતે બિી પ ૂરી િણીને પછી ગરમ તેલમતં તળીને ટે સ્ટી પ ૂરીનો સ્િતદ મતણો

રતલતમી સેિ
સતમગ્રી:
250 ગ્રતમ ચણતનો લોટ
5 નતનત ટુકડત તજ (ચતળે લો)
10 નંગ લવિિંગ (ચતળે લો)
½ ટીસ્પ ૂન અજમતનો પતિડર (ચતળે લો)
1 ટેબલસ્પ ૂન લતલ મરચતંનો પતિડર
એક ચપટી ટહિંગ
1 ½ ટીસ્પ ૂન ગરમ મસતલો
1 ચપટી સોડત
1 ટીસ્પ ૂન ચંચળ
તેલ તળિત મતટે
ુ તર
મીઠું સ્િતદ અનસ
રીત:
- બિત જ મસતલતને ચણતનત લોટમતં ભેળિી દો. તેમતં સહેજ તેલન ંુ મોણ ઉમેરીને નરમ કણક
બતંિો.
- સેિ બનતિિતનો સંચો લઈ તેમતં કણકમતંથી મોટો લ ૂઓ મ ૂકો.
- તેલ ગરમ કરીને તેમતં સેિ તળી લો.
- જો સેિ ટક્રસ્પી ન થતી હોય તો કણકમતં થોડું તેલ અને સોડત ઉમેરો.
- તળતયેલી સેિ પર ચંચળ પતિડર ભભરતિો.
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ુ તર ઓછત-િધ ુ ઉમેરી શકો છો.
નોંિ: બતકીનત મસતલત તમતરત સ્િતદ અનસ

દતલ મ ૂઠ
સતમગ્રી 250 ગ્રતમ કતળત મસરુ
150 ગ્રતમ ઝીણી સેિ
ુ બ
કતજુ, દ્રતક્ષ, મગજતરી બીજ જરૂર મજ
1/2 ટી. સ્પ ૂન તજ - લિીંગ પતઊડર
પ્રમતણસર મીઠું
1 ટી. સ્પ ૂન સંચળ
1 ટી. સ્પ ૂન મરી પતઊડર
1 ટી. સ્પ ૂન આંબોળીયતનો પતઊડર
તળિત મતટે તેલ
રીત -મસ ૂરને 7 કલતક પલતળી રતખો. પછી ચતરણીમતં નીતતરી કપડત પર પહોળત કરી,
-કોરત પડતત ગરમ તેલમતં તળી લો
-પછી કતજુ, દ્રતક્ષ, મગજતરી બીજ સહેજ તળીને નતંખિત.
-પછી સંચર મરી લિીંગ પતઊડર, આંબોળીયત પતઊડર ઉમેરી બિો મસતલો કરી બરતબર હલતિો
-હિે તેમતં સેિ મીક્ષ કરી લો, તૈયતર છે બજાર જેિી ટે સ્ટી દતલ મ ૂઠ

ઢોકળત
1 કપ ચણતની દતળ
2 કપ ચોખત
2 ટેબલ સ્પ ૂન દહીં
1 ટી સ્પ ૂન આખી મેથી
1 ટેબલ સ્પ ૂન આદુ મરચતની પેસ્ટ
5-6 કળી લસણ િતટે લ ં ુ
1/2 કપ કોથમીર, ફુદીનતનત પતન સમતરે લત
ુ તર
મીઠું, હળદર, લતલ મરચત પતિડર સ્િતદ અનસ
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રીત-દતળ અને ચોખતને સતરી રીતે િોઈને બન્નેને અલગ અલગ િતસણમતં પલતળી લો.
ુ ી પલળ્યત પછી તેને કરકરં ુ ક્રશ કરી લો.
-સતત થી આઠ કલતક સિ
-હિે દતળ ચોખતનત આ ખીરતમતં મેથીનત દતણત, દહીં, મીઠું અને હળદર નતખીને તેને ઢતંકીને રતખી
ુ ી રતખી મ ૂકો.
મ ૂકો. -ખીરતમતં સતરી રીતે આથો આિે ત્યતં સિ
-મેથીનત દતણત પલળી રતખો તે ખતટત થઈ જશે અને ળબલકુ લ કડિત નહીં લતગે .
-ઢોકળત બનતિતી િખતે ખીરતમતં આદુ મરચતની પેસ્ટ, િતટે લ ં ુ લસણ, થોડુંક તેલ અને ખતિતનો
સોડત ઉમેરો.
-હિે ખીરતને થતળી કે ઢોકળીયતની રે મતં તેલ લગતિીને જાડો થર કરી ચડિત મ ૂકો.
-ઉપરથી કોથમીર ફુદીનતનત પતનને બતરીક સમતરીને નતખો અને થોડો લતલ મરચતનો પતિડર
છતંટીને સતરી રીતે ચડી જિત દો.
-ગરમ ગરમ ઢોકળતને લતલ અને લીલી ચટણી સતથે પીરસો.

સેન્ડવિચ ઢોકળત
સતમગ્રી:
1 કપ ત ૂિેર દતળ
1 કપ ચણતની દતળ
1/2 કપ મગની દતળ
1/2 કપ અડદની દતળ
6 કપ ચોખત અથિત ચોખતનો લોટ
2 ટેબલસ્પ ૂન આદુ-લસણ-મરચતંની પેસ્ટ
2 કપ ખતટંુ દહીં
1 ટીસ્પ ૂન ફ્રેશ વયસ્ટ
1 ટીસ્પ ૂન હળદર
1 ટેબલસ્પ ૂન તેલ
1/2 ટીસ્પ ૂન બેટકિંગ પતિડર
િઘતર મતટે
2 ટેબલસ્પ ૂન તેલ
1 ટીસ્પ ૂન રતયનત દતણત
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1 ટીસ્પ ૂન તલ
1/2 ટીસ્પ ૂન હીંગ
ચટણી મતટે
1 જૂડી લીલત િતણત
3-4 મધ્યમ કદનત લીલત મરચતં
2 ટેબલસ્પ ૂન આદુ-લસણની પેસ્ટ
1 ટેબલસ્પ ૂન છીણેલ ં ુ નતટરયેળ
ુ
1 ટીસ્પ ૂન લીંબન
ુ તર મીઠું
રસસ્િતદ અનસ
રીત:
- બિી દતળ અને ચોખતને 6-8 કલતક પલતળીને રતખો.
- હિે આ વમશ્રણમતં વયસ્ટ અને ખતટંુ દહીં વમતસ કરીને ગ્રતઈન્ડ કરીને આથો આિિત મતટે મ ૂકી દો.
- આદુ-લસણ-મરચતંની પેસ્ટને આ આથતમતં વમતસ કરો. તેમજ હળદર અને મીઠું વમતસ કરો.
- એક નતનત પેનમતં તેલ ગરમ કરો અને બેટકિંગ પતિડર ઉમેરો.
- જ્યતરે આથતમતં નતનત પરપોટત જોિત મળે ત્યતરે આ વમશ્રણને આથતમતં વમતસને બરતબર હલતિો.
- ત્યતર બતદ ચટણીની બિી સતમગ્રીને વમતસ કરીને ગ્રતઈન્ડ કરી લો. ચટણી તૈયતર છે .
- હિે ઢોકળતની થતળીમતં થોડું તેલ લગતડીને આથો તેમતં પતથરો.
ુ ી પકતિો.
- આ થતળીને ષ્સ્ટમ કુ કરમતં 5-8 વમનીટ સિ
- ત્યતર બતદ તૈયતર કરે લી ચટણીને થતળીમતં રહેલત ખીરત પર એકસમતન સ્તરમતં પતથરો.
ુ ી પતકિત દો.
- હિે ચટણી પર ફરી ખીરં ુ પતથરો અને 10-12 વમનીટ સિ
- બહતર કતઢયત બતદ થતળીને ઠં ડી થિત દો ત્યતર બતદ ઢોકળતને નતનત ચોરસ કે ડતયમંડ શેપમતં
કતપી લો.
- એક પેનમતં તેલ ગરમ કરો. તેમતં રતયનત દતણત અને તલ ઉમેરો. રતયનત દતણત ફૂટે એટલે તેમતં
હીંગ નતંખીને તેને આંચ પરથી ઉતતરી લો.
-િઘતરને કતપેલત ઢોકળત પર રે ડો. લીલત િતણત અને છીણેલત નતળળયેર સતથે ગતવનિશ કરીને સિા
કરો.
ુ ી પતકિત દો.
- એક કપ પતણી ઉમેરીને 10 વમનીટ સિ
- ગ્રેિી તૈયતર થઈ જાય ત્યતરે તેનત પર સેિ ભભરતિી ગરમત ગરમ સિા કરો
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પતલકનત ઢોકળત
સતમગ્રી:
બેસન 1/2 કપ
પતલક 8-10 પત્તત
લીલત મરચત, 2 (ઝીણત સમતરે લત)
આદુ, 1 ઈંચ (છીણેલ)ુ
હળદર, 1/4 ટીસ્પ ૂન
લતલ મરચતનો પતિડર, 1/4 ટીસ્પ ૂન
ઈનો (ફ્રૂટ સોલ્ટ), 1 ટીસ્પ ૂન
તેલ, 1 ટીસ્પ ૂન
ુ ર, 1 ટીસ્પ ૂન
સગ
તેલ, 2 ટીસ્પ ૂન
ુ તર
મીઠું, સ્િતદ અનસ
ુ ો રસ, 1
લીંબન
મસતલત મતટે :
રતયનત દતણત, 1/2 ટીસ્પ ૂન
લીલત મરચત, 2
તેલ, 1 ટીસ્પ ૂન
રીત:એક બતઉલમતં 1 કપ બેસન, સમતરે લી પતલક, લીલત મરચત, આદુ, હળદર, લતલ મરચતનો
ુ તર મીઠું વમતસ કરો. તેમતં 1/2 પતણી ઉમેરીને તેન ુ નરમ ખીરુ
પતિડર, ખતંડ અને સ્િતદ અનસ
બનતિો. તેમતં 1 ટીસ્પ ૂન તેલ ઉમેરીને વમતસ કરો.

સ્પ્રતઉટેડ બીન્સ સલતડ
સતમગ્રી
કોબીજ - ૩૦૦ ગ્રતમ
ફણગતિેલત મગ - ૧૦૦ ગ્રતમ
ફણગતિેલત મઠ - ૧૦૦ ગ્રતમ
ઝીણી સમતરે લી ડુંગળી - ૧ ચમચો
ઝીણત સમતરે લત ટતમેટતં - ૧ ચમચો
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મરચતનત પીસ - ૧ ચમચી
કોથમીર સમતરે લી - અડિી િતટકી
ફણગતિેલત સોયતબીન - ૫૦ ગ્રતમ
બતફેલી મકતઇનત દતણત - ૫૦ ગ્રતમ
ુ ો રસ - ૨ ચમચી
લીંબન
મીઠું, મરચ,ંુ જીરં ુ - પ્રમતણસર
રીત
-ફણગતિેલત મગ, મઠ અને સોયતબીનને થોડું મીઠું નતખીને બતફી લો.
-કોબીજને ઝીણી સમતરી લો.
-એક િતસણમતં તેલ ગરમ મ ૂકીને તેમતં જીરં ુ નો િિતર કરો.
-તેમતં મરચતનત ઝીણતં ટુકડત અને મીઠત લીમડતનો િિતર કરો.
-તેમતં કોબીજ અને ડુંગળીને સતંતળો.
-થોડી િતર પછી તેમતં ટતમેટતં પણ ઉમેરો.
-અંતમતં બતફેલત મગ, મઠ અને સોયતબીન તેમજ બતફેલી મકતઇનત દતણત નતખીને હળિેથી હલતિો.
ુ ો રસ નતખીને હલતિો.
-થોડીિતર ગરમ થિત દો અને પછી તેમતં આદું-મરચતં, મીઠું, લીંબન
-બરતબર હલતિીને બતઉલમતં કતઢીને તેનત ઉપર કોથમીર ભભરતિીને તેનો સ્િતદ મતણો.

ચીકપી સલતડ
સતમગ્રી:
બતફેલત કતબ ૂલી ચણત, 1 કપ
ડુંગળી, સમતરે લી, 1/2
કતકડી, સ્લતઈસ કરે લી, 1/2
ટમેટુ, સમતરે લ,ં ુ 1
ુ ો રસ, 1/2
લીંબન
ુ તર
ચતટ મસતલો સ્િતદ અનસ
રીત:
ુ ો રસ અને ચતટ મસતલો વમતસ કરો.
એક બતઉલમતં ચણત, ડુંગળી, કતકડી, ટમેટત, લીંબન
તેને બરતબર ભેળિીને સિા કરો.
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મ ૂળતનત પરોઠત
સતમગ્રી
5 નંગ મ ૂળત છીણેલત
2 ટેબલ સ્પ ૂન ચણતનો લોટ
4-5 લીલત મરચતં
આદુનો ટુકડો
2 મોટી ડુંગળી (જીણી સમતરે લી)
1/2 ઝૂડી કોથમીર
300 ગ્રતમ ઘઉંનો લોટ
1 ટેબલ સ્પ ૂન ગરમ મસતલો
1/2 ટી સ્પ ૂન આમચ ૂર પતઉડર
મીઠું, મરચ ંુ હળદર તેલ હીંગ
રીત
-મ ૂળતને છીણી લો તેનત પત્તત જીણત સમતરી લો
-લીલી ડુંગળી સમતરે લી મ ૂળો અને તેનત પત્તત વમતસ કરો
-તેમતં કોથમીર મીઠું મરચ ંુ આદુ મરચતની પેસ્ટ વમતસ કરો
-તેમતં થોડું તેલ ઉમેરો અને આખ ુ વમશ્રણ તૈયતર કરો
-હિે તેમતં ઘઉંનો અને ચણતનો લોટ ઉમેરો અને વ્યિક્સ્થત કણક બતંિો
ુ ત પતડી લો
-આ કણકને 20 એક વમનીટ રહેિત દો, બતદમતં તેનત લિ
-તેને ગોળ કે વત્રકોણ િણી ઘીમતં શેકો
-ફુદીનતની ચટણી કે મતખણ સતથે સિા કરો.

ખમણ
સતમગ્રી:
250 ગ્રતમ ચણતનો ઝીણો લોટ
1 ટી સ્પ ૂન િતચેિતં આદુ મરચતં
ચપટી ટહિંગ
2 ટી સ્પ ૂન તેલ
ુ ત ફૂલ
1 1/2 ટી સ્પ ૂન લીંબન
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1 ટી સ્પ ૂન સતજીનત ફૂલ
િઘતર મતટે 2 ટે બલ સ્પ ૂન તેલ
1 ટી સ્પ ૂન રતઈ
1 ટી સ્પ ૂન તલ
4 થી 5 લીલતં મરચતં
4 ટી સ્પ ૂન ખતંડ
1 ટેબલ સ્પ ૂન કતજુનત ટુકડત
4 ટેબલ સ્પ ૂન ઝીણી સમતરે લી કોથમીર
4 ટેબલ સ્પ ૂન કોપરતની છીણ
ુ તર
મીઠું સ્િતદ અનસ
રીત:
- ચણતનત લોટમતં મીઠું,આદુ મરચતં, ટહિંગ અને તેલ નતખત ખીરં ુ તૈયતર કરો
-ખીરં ુ મતં લીબન
ંુ ત ફૂલ ઉમેરિતં
ુ ી, કતંઠલો મક
ુ ી તેનત પર સ્ટીલની થતળી તેલ ચોપડીને મક
ુ િી
-એક તપેલતમતં પતણી મક
ુ હલતિો બતદમતં થતળીમતં ખીરં ુ રે ડી દો
-ખીરતમતં સતજીનતં ફૂલ ઉમેરી તેને ખબ
ુ ી દો અને મોટી થતળીથી તેને ઢતંકી દો
-હિે તપેલતમતં આ થતળી મક
-આ થતળી પર કપડું બતિી દો જેથી િરતળ બહતર ન જાય
-િઘતરમતં તેલ, તલ, રઈ અને ઉભત સમતરે લતં લીલતં મરચતં નતખિતં
-1 1/2 કપ ખતંડ િતળું પતણી રે ડવ,ંુ કતજુનત ટુકડત કરીને નતખિતં
-15 મીવનટમતં ખમણ થઈ જાય અને ખમણ થઈ જાય એટલે તેનત કતપતં પતડી તેમતં િઘતર રે ડી લો.
-તેનત પર કોથમીર અને કોપરતની છીણ ભભરતિો.

કતરે લતં રોલ
સતમગ્રી
કતરે લતન ંુ છીણ - અડિી િતટકી
સોયતબીનનો લોટ - ૨ ચમચત
ઘઉંનો લોટ - ૧ િતટકી
ચણતનો લોટ - પત િતટકી
જીરતં પતઉડર - અડિી ચમચી
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તલ - ૨ ચમચી
લસણની પેસ્ટ - અડિી ચમચી
અજમો - અડિી ચમચી
ુ બ
મીઠું - સ્િતદ મજ
તેલ - તળિત મતટે
રીત
કતરે લતંની છીણને મીઠતિતળી કરી તેન ંુ પતણી વનતતરી લો. બિત લોટ વમતસ કરી તેમતં બે ચમચત
ગરમ તેલન ંુ મોણ નતખો. તેમતં મીઠું, અજમો, જીરતં પતઉડર, લસણની પેસ્ટ, કતરે લતંન ંુ છીણ અને તલ
ભેળિો. આ વમશ્રણને સતરી રીતે વમતસ કરી લોટ બતંિો. ત્યતર બતદ હથેળી તેલિતળી કરી
વમશ્રણમતંથી થોડો થોડો ભતગ લઇ રોલ બનતિો. તેને બંને ટકનતરીએથી સહેજ ગોળ િતળી ગરમ
તેલમતં તળી લો. સોસ કે ચટણી સતથે ખતિ.

શક્કટરયતની સ્િતટદટટ ળચપ્સ
સતમગ્રી:
2 મોટત શક્કટરયત (છતલ ઉતતરીને, િોઈને તેની ઉભી ળચપ્સ સમતરી લો)
1 ટેબલસ્પ ૂન રોઝમેરી (પેસ્ટ)
1 ટેબલસ્પ ૂન ટૅરગન (પેસ્ટ)
1 ટેબલસ્પ ૂન પતસાલે (પેસ્ટ)
1/4 ટી-સ્પ ૂન જીરુ
2 ટેબલસ્પ ૂન ઓળલિ ઓઈલ
ુ ો રસ
1 ટી સ્પ ૂન લીંબન
ુ તર
મીઠું સ્િતદ અનસ
મરી, સ્િતદ મતટે
રીત:
1. ઓિનને 350ડીગ્રી ફેરનહીટ પર ગરમ કરો.
2. બિત જ મસતલત સતથે સમતરે લત શક્કટરયતને ભેળિી દો.
3. બેટકિંગ ટડશમતં પતથરો.
ુ ી આને બેક કરો. (અથિત ગોલ્ડન અને ટક્રસ્પી ન થતય ત્યત સિ
ુ ી)
4. 20થી 25 વમનીટ સિ
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પોષણ ચતટા : કેલોરી 120,કુ લ ચરબી 6.9 ગ્રતમ,કોલેસ્ટે રોલ 0,સોટડયમ 37.5વમગ્રતમ,કતબા 14 ગ્રતમ
ફતઈબર 2.1 ગ્રતમપ્રોટટન 1.3ગ્રતમ

ફૂદીનતની ચટણી
સતમગ્રી :
૧-૧/૨ કપ ફૂદીનો
થોડી કોથમીર
5-6 નંગ લીલત મરચતં
1/2નતની ચમચી સેકેલ ં ુ જીરૂ
ુ ો રસ
1 નતની ચમચી લીંબન
ુ તર
મીઠું સ્િતદતનસ
રીત:
-મરચતં ફૂદીનો કોથમીર બધ ુ જ ચોખ્ખત પતણીથી િોઈ તેને વમતસરમતં ક્રશ કરી લો
-તેમતં શેકેલત જીરુનો પતિડર, મીઠું લીંબ ુ અને ખતંડ ઉમેરો
-બસ તૈયતર છે આપની સ્િતટદટટ ફુટદનત-કોથમીરની ચટણી

આદુ-મરચતં'ની સ્િતટદટટ ચટણી
સતમગ્રી
50 ગ્રતમ આદુ
1 લીંબ ુ
ુ ો
1/2 ટેબલ સ્પ ૂન કતળતમરીનો ભક
3-4 લીલત મરચત
50 ગ્રતમ કોથમીર
1 ટેબલ સ્પ ૂન ખતંડ
1 ચપટી ટહિંગ
ુ તર
મીઠું સ્િતદ અનસ
રીત
-આદુ છોલીને િોઈ લો, તેનત મોટત ટુકડત કરી કતપી લો,
-વમતસરમતં આદુ મરચત અને કોથીર વમતસ કરી ક્રશ કરી લો
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ુ ો રસ, કતળતમરીનો ભક
ુ ો, મીઠું અને ખતંડ ઉમેરો
-હિે તેમતં સ્િતદ પ્રમતણે લીંબન
-વ્યિક્સ્થત વમતસ કરી લો, તેને એક એર ટતઈટ કન્ટેનરમતં ભરી લો
ુ ી આ ચટણી િતપરી શકો છો.
-તમે એક અઠિતટડયત સિ

લસણની સ ૂકી ચટણી
સતમગ્રી:¼ ટક.ગ્રત. કતશ્મીરી આખત મરચત
2 સ ૂકત લસણની કળીઓનો ગતંઠો
1 મોટો ચમચો િતણત
1 મોટો ચમચો સફેદ તલ
1 નતની ચમચી જીરુ
ુ તર
મીઠું સ્િતદતનસ
રીત:-લસણ વસિતયની દરે ક સતમગ્રી ભેગી કરી િતટી લો.
-લસણની કળીઓ અલગથી સતફ કરી િતટી આગળની િતટે લી સતમગ્રી સતથે ભેગં ુ કરી લો.
ુ તર મીઠું ભેળિવ.ંુ આમ કરિતથી સ ૂકી લસણની ચટણી બનશે.
-સ્િતદતનસ
ુ કરી શકો છો
-આ ચટણીનો ઉપયોગ આપ કોઈપણ િસ્તમતં

ખજૂર-આમલીની ચટણી
4 વ્યક્તતઓ મતટે
કોઈપણ ચતટ, ભેળ કે પછી ચટપટી આઈટમમતં િતપરી શકો છો ખજૂર-આમલીની ચટણી
સતમગ્રી
200 ગ્રતમ ખજૂર
25 ગ્રતમ આમલી
2-3 નંગ ટતમેટત
200 ગ્રતમ ગોળ
ુ તર
મીઠું સ્િતદઅનસ
રીત
ુ તર લઈ પતણીમતં બતફી લો.
-ખજૂર, આમલીને જોઈતત સ્િતદ અનસ
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-જો સતંિતમતં દુખતિતની સમસ્યત હોય તો આપ આમલીની જગ્યતએ ટતમેટત લઈ શકો છો
-બતફેલત ખજૂર આમલી કે ટતમેટતને વમતસરમતં પીસી લો.
ુ તર ગોળ અને મીઠું ઉમેરો
-હિે તેની અંદર સ્િતદ અનસ
-કતણતિતળત િતસણથી વ્યિક્સ્થત રીતે ગતળી લો.

શક્કટરયતની ચટણી
સતમગ્રી:
શક્કરીય,ંુ 1 મધ્યમ કદન ંુ
આંબલીનો રસ, 1/2 કપ
ગોળ, 1 ઈંચનો ટુકડો
ુ તર
મીઠું સ્િતદ અનસ
મસતલો:
રતયનત દતણત, 1/2 ટેબલસ્પ ૂન
જીરુ, 1/2 કપ ટે બલસ્પ ૂન
અડદની દતળ, 1/2 ટેબલસ્પ ૂન
સ ૂકત લતલ મરચત, 6
લીમડતનત પતન, 6
તેલ, 1 ટેબલસ્પ ૂન
રીત:
શક્કટરયતને િોઈ, છે ડત કતપીને, છતલ ઉતતરીને ઝીણંુ સમતરી લો. એક પેનમતં તેલ ગરમ કરો અને
ુ તર ઉમેરો. જ્યતરે રતયનત દતણત ફૂટી જાય એટલે ગેસ બંિ કરીને થોજુ ઠં ડુ
બિો જ મસતલો ક્રમઅનસ
થિત દો. લીમડતનત પતન અને 1 ટેબલસ્પ ૂન જેટલત િઘતરને ગતવનિશીંગ મતટે રહેિત દો. બતકીનો
મસતલો, શક્કટરય,ુ આંબલીનો રસ. ગોળ અને મીઠું વમતસ કરીને પેસ્ટ બનતિો. શક્કટરયતને િતટિત
મતટે ખતંડણી અને દસ્તતનો ઉપયોગ કરો. ચટણીની ગળતશ અને ખટતશનત પ્રમતણન ુ ધ્યતન રતખો.
શક્કટરયતની ચટણીને એક બતઉલમતં કતઢીને બતકીનત મસતલત સતથે ગતવનિશ કરો. આ ચટણીને રતઈસ
સતથે, દહીં ભતત સતથે અથિત ઈડલી-ઢોંસત સતથે સિા કરો.

ુ બ્જબો
આંબળત વિથ ડ્રતયફ્રૂટ મર
સતમગ્રી:
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250 ગ્રતમ બતફેલત આંબળત
500 ગ્રતમ ખતંડ
50 ગ્રતમ કતજુનત ટુકડત
1/2 કપ પતણી
1 ટીસ્પ ૂન એલચી પતઉડર
રીત:
- સૌપ્રથમ આંબળતને બતફી લો. તેમતંથી ઠળળયત કતઢી પેશી છુટી પતડો.
ુ બ પતણી ઉમેરી બે તતરી ચતસણી બનતિો.
- એક પેનમતં ખતંડ નતખી જરૂર મજ
- ચતસણી બની ગયત પછી આંબળતની પેશી નતખી ફરી 10 વમનીટ ઉકળિત દો.
ુ બ્જબો ઠં ડો થયત બતદ તેમતં કતજુનત ટુકડત અને એલચી પતઉડર ઉમેરો.
- પછી નીચે ઉતતરી લો. મર
- આંબળત વિથ ડ્રતયફ્રુટ મરુ બ્જબો તૈયતર છે .

આંબળતનો જામ
સતમગ્રી:
250 ગ્રતમ આંબળત
350 ગ્રતમ ખતંડ
2 ચમચી એલચી પતઉડર
ુ તર
મીઠું સ્િતદ અનસ
રીત:
- સૌપ્રથમ આંબળતને બતફી લેિત. ત્યતર બતદ તેનત ટઠળયત કતઢી આંબળતને ક્રશ કરી લો.
- ક્રશ કરે લત આંબળતને એક તપેલીમતં કતઢી તેમતં ખતંડ ઉમેરી ગે સ પર િીમત તતપે બરતબર હલતિો.
ુ ી બિી ખતંડ ઓગળી ન જાય ત્યતં સિ
ુ ી હલતિતતં રહો.
- જ્યતં સિ
- પછી તેમતં એલચી પતઉડર અને મીઠું ઉમેરી હલતિો. થોડું ઘટ્ટ થતય એટલે ગે સ બંિ કરો.
- ઠં ડુ થયત પછી એક બોટલમતં ભરી લો. આંબળતનત જામને બ્રેડ સતથે પરોઠત સતથે સિા કરો.
નોંિ: આંબળતને બતફતી િખતે ધ્યતન રહે કે તેમતં ળબલકુ લ પતણી ન હોય.

મેગી ન ૂડલ્સ
મેગી ન ૂડલ્સન ંુ પેકેટ (મેગી મસતલત સતથે)
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1 ટીસ્પ ૂન ગરમ મસતલો
1/4 લીંબ ુ
1 ડુંગળી સમતરે લી
1 ટતમેટંુ જીણંુ સમતરે લ ં ુ
1/2 ગતજર સમતરે લ ં ુ
મીઠું મરચ ંુ હળદર
રીત:
- એક પેનમતં તેલ ગમર કરો અને તેમતં ડુંગળી અને ગતજર સતંતળો
ુ તબી થતય એટલે તેમતં જીણંુ સમતરે લ ં ુ ટતમેટંુ પણ ઉમેરો તેમતં સ્િતદઅનસ
ુ તર મીઠુ મરચ ુ
- ડુંગળી ગલ
અને હળદર ઉમેરો.
- બતદમતં તેમતં 2 કપ પતણી અને ન ૂડલ્સ ઉમેરો
- ન ૂડલ્સ થોડત ચઢી જાય એટલે તેમતં મેગી ન ૂડલ્સ મસતલત ઉમેરો.
ુ ો રસ ઉમેરો.
- હિે તેમતં એક ટીસ્પ ૂન ગરમ મસતલો અને 1/4 લીંબન
- તૈયતર છે ગરમત ગરમ મેગી ન ૂડલ્સ, ટોમેટો કેચઅપની સતથે ખતઈ શકો છો.

ટે ન્ગી ટોમેટો એક્સ્પક
સતમગ્રી:
1 1/4 કપ પતણી
ુ ર લેમન ફ્લેિડા જીલેટટન
1 પેકેટ રે ગ્યલ
1 કેન ટોમેટો સોસ
1 1/2 ટેબલસ્પ ૂન િતઈન વિનેગર
1/2 ટીસ્પ ૂન મીઠું
1 ટીસ્પ ૂન ઝીણી સમતરે લી ડુંગળી
1/8 ટીસ્પ ૂન હોટ પેપર સોસ
લવિિંગ, સ્િતદ મતટે
2 કપ લીલત િતણત
રીત:
ુ ર-ફ્રી લેમન ફ્લેિર જીલેટટન િતપરો.
- જો તમે કેલરી ઘટતડિત મતંગતત હોિ તો સગ
- એક નતનત બતઉલમતં પતણી અને જીલેટટન વમતસ કરો અને બરતબર હલતિો.
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- તેમતં ટોમેટો સોસ, િતઈન વિનેગર, મીઠું, ડુંગળી, હોટ પેપર સોસ અને લવિિંગ વમતસ કરો.
- આ વમશ્રણને થોડી િતર ટફ્રઝમતં મ ૂકો પણ સેટ થતય તે પહેલત બહતર કતઢી લો.
- જ્યતરે તે થોડી ઘણી સેટ થઈ હોય ત્યતરે તેમતં સમતરે લત લીલત િતણત ઉમેરો. તેને 4 કપ મોલ્ડમતં
રે ડી લો અને ફરીથી ટફ્રઝમતં મ ૂકીને સેટ થિત દો.

કોના સોયત ટટક્કી
5 વ્યક્તતઓ મતટે
સતમગ્રી:
3 બતફેલત બટતટત
1/2 કપ બતફેલત સોયતનત દતણત
1 ટીસ્પ ૂન આદુ-મરચતંની પેસ્ટ
2 ટેબલસ્પ ૂન કોનાફ્લોર
ુ તર
મીઠું સ્િતદ અનસ
તળિત મતટે તેલ
પ ૂરણ મતટે:
1/2 કપ નતટરયેળ પીસેલ ં ુ
1/2 બતફેલી મકતઈ
1 ટીસ્પ ૂન ખતંડ
ુ ો રસ
1 ટીસ્પ ૂન લીંબન
1/4 ટીસ્પ ૂન ગરમ મસતલો
લીલત િતણત થોડત
ુ તર
મીઠું સ્િતદ અનસ
રીત:
- પ ૂરણ વસિતયની બિી જ સતમગ્રી વમતસ કરીને તેનત નતનત ગોળત િતળી લો.
- હિે પ ૂરણની સતમગ્રીને વમતસ કરો.
- આ પ ૂરણને બટતટત-સોયતનત ગોળતની િચ્ચે ભરીને તળી લો.
- તૈયતર છે કોના સોયત ટટક્કી. ફૂટદનતની ચટણી કે દહીં સતથે સિા કરી શકતય.
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સ્ટફ્ડ ચીલ્લત
5 વ્યક્તતઓ મતટે
સતમગ્રી:
2 િતટકી બેસન
1/4 િતટકી સોજી
1/4 િતટકી છતશ
1 ટેબલ સ્પ ૂન ડુંગળી,આદુ લસણની પેસ્ટ
100 ગ્રતમ પનીરનત નતનત નતનત ટુકડત
3 ટતમેટત જીણત સમતરે લત
1/2 િતટકી બતફેલત િટતણત
કોથમીર સમતરે લી
ચપટી ખતિતનો સોડત
ુ તર
મીઠું સ્િતદ અનસ
રીત:
-ચણતનો લોટ, સોજી, છતશ, સોડતને વ્યિક્સ્થત રીતે ભેગં ુ કરી લો
-તેમતં પતણી ઉમેરી ળચલ્લત બનતિિતન ંુ ળખરુ તૈયતર કરો
-તેમત મીઠુ મરચ ુ આદુ લસણની પેસ્ટ અને ડુંગળી ઉમેરો,
-નોન ષ્સ્ટક પેન ગરમ કરો, તે જ્યતરે ગરમ થઈ જાય તેનત પર પતણીની છતટ મતરો
-ચોખ્ખત કપડતંથી તિો સતફ કરી, ચીલ્લત બનતિિત ખીરુ વ્યિક્સ્થ ફેલતિો
-કળછીથી તેને ગોળતકતરમતં ફેરિો અને બન્ને તરફથી આછત ગોલ્ડન બ્રતઉન રં ગન ંુ શેકો
-પનીર, ટતમેટત, િટતણત અને મરચ ંુ મીઠુ કોથવમર મેળિી તૈયતર ચીલ્લતને ધ્યતનથી ફોલ્ડ કરી લો
-આ ગરમ ગરમ સ્ટફ ચીલ્લત કોથમીર-ફુદીનતની ચટની કે સોસ સતથે સિા કરી શકતય.

રિત પડુ લત
સતમગ્રી :
1 કપ રિો
8-9 ઝીણતં િતટેલત મરચતં લીલતં
કટકો આદુ
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1 ટતમેટંુ
1 ડુંગળી
મીઠું : પ્રમતણસર,
1 ટેબલ સ્પ ૂન ખતટંુ દહીં
કોથમીર ઝીણી સમતરે લી,
1 ટેબલ સ્પ ૂન તલ : તેલ જરૂર પ્રમતણે
રીત :
ુ તર મીઠું ઉમેરો
-રિો અને દહીં ભેળિી 15 મીવનટ પહેલત પલળિત દો સ્િતદ અનસ
-લીલતં મરચતં આદુ ડુંગળી ટતમેટત નતખી તેલ નતખી સ્િતટદટટ ખીરં ુ તૈયતર કરવ.ંુ
-ગરમ તિી ઉપર તેલ નતંખી પડુ લત ઉતતરિત.
-આ પડુ લત લતલ મરચતંની ચટણી સતથે ગરમ ગરમ ખતિતથી સ્િતટદટટ લતગે છે .

આલ ુ ચતટ
સતમગ્રી :
250 ગ્રતમ નતની બટતટી (બતફીને છતલ ઉતતરી લીિેલી),
1 ઝૂડી ફૂદીનો,
ુ ો રસ
1 ચમચી લીંબન
8-10 લીલત મરચતં ઝીણત સમતરે લતં
2 ચમચી જીરૂનો બતરીક ભ ૂકો
2 ચમચી ચતટ મસતલો,
2 મોટત ચમચત ઝીણી સમતરે લી કોથમીર,
6 ચમચત બતંિેલ ં ુ દહીં,
આદુનો એક નતનો ટુકડો
1 ચમચી સંચળ
50 ગ્રતમ કતજુ.
રીત :
-ગેસ પર નોન સ્ટીક પેન મ ૂકી તેલ ઉમેરો,
-તેલ બરતબર ગરમ થતય એટલે બટતટત સહેજ સોનેરી થતય એ રીતે તળી લો.
-બહતરની સતઈડે થોડત કકરત દે ખતિિત જોઈએ.
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-કતજુ, ફુદીનતનતં પતંદડતં, લીલતં મરચતં, દહીં, આદું, સંચળ સ્િતદ મતટે , થોડું મીઠું ઉમેરી શકતય.
-આ બિતને વમશ્ર કરી પેસ્ટ બનતિો. પછી પેસ્ટ બતજુ પર મ ૂકો.
-બતજુ પર મ ૂકેલત બટતટતને એક મોટત બતઉલમતં લઈને તેનત પર પેસ્ટ અને સ ૂકો -મસતલો જેિો કે
જીરૂનો ભ ૂકો, ચતટ મસતલો, મીઠું િગે રે ભભરતિો
-બટતટત પર આ બિતન ંુ આિરણ થતય એ રીતે હલતિો.
ુ ો રસ ઉમેરો. ગરમગરમ પીરસો.
-તેમતં લીંબન
-ઉપરથી થોડો ચતટ મસતલો, ઝીણત સમતરે લત િતણત તેમજ ફૂદીનો, ઝીણંુ સમતરે લ ં ુ લીલ ં ુ મરચ ંુ િગે રે
ભભરતિી ગતવનિશ કરોઆ ચતટ ખતિતમતં બહુ સ્િતટદટટ લતગે છે . ટૂથવપક લગતિી સિા કરો.

પતલક તલની ટીક્કી
સતમગ્રી:
400ગ્રતમ તતજી પતલક
1 મોટુ બટતટંુ
20 ગ્રતમ સફેદ તલ, શેકેલત
લસણ, 3 કળી
10 ગ્રતમ આદુ
1 નતની ડુંગળી, સમતરે લી
10 ગ્રતમ લીલત િતણત
1 લીલ ુ મરચ ંુ
1 ટેબલસ્પ ૂન ઓળલિ ઓઈલ
ુ તર
મીઠું સ્િતદ અનસ
રીત:
1. પતલકને બતફી લો અને તેમતથી િિતરતન ુ પતણી કતઢી લો.
2. બટતટતને બતફીને તેને છૂંદી નતંખો.
3. એક પેનમતં તેલ ગરમ કરો. તેમતં આદુ, સલણ, ડુંગળી અને લીલત િતણત નતંખીને સતંતળો. તેમતં
પતલક અને બટતટુ ઉમેરીને બરતબર પતકિત દો. ત્યતર બતદ તેમત શેકેલત તલ ઉમેરો.
4. આ વમશ્રણને ઠં ડુ પડિત દો. તેને ટીક્કીનત આકતરમતં િતળી લો અને તિત પર સતંતળીને તળી
લો. આ ટટક્કીને દહીં અને ફૂટદનતની ચટણી સતથે સિા કરો.
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ઉપમત
સતમગ્રી:
1 નંગ ગતજર
1 કપ િટતણત
1 નંગ ટતમેટત
1 નંગ ડુંગળી
3-4 લીલત મરચત
2 કપ રિો
અડદની દતળ
ુ તર
મીઠું સ્િતદઅનસ
1/2 ટી સ્પ ૂન રતઈ
1/2 ટી સ્પ ૂન જીરં ુ ,
1/2 ટી સ્પ ૂન ટહિંગ
1/2 કપ છતશ
1/2 કપ પતણી
ઘી,
રીત:
-સૌ પ્રથમ યોગ્ય િતસતણ મતં થોડું ઘી લઇ ને હલકી આંચે ગરમ કરો
-તેમતં રતઈ ને જીરં ુ ઉમેરો ત્યતર બતદ તેમતં ડુંગળીનત જીણત ટુકડત સતંતળો,
-જેિો કતંદત નો રં ગ હલકો સોનેરી થતય કે તેમતં લીલત મરચત નત ટુકડત ને અડદ દતળ ઉમેરો
-ત્યતર બતદ તેમતં ગતજર ને િટતણત નતખી ને વમશ્રણ ને બરતબર થી હલતિો ને થોડી િતર ચઢિત દો
-ત્યતર બતદ તેમતં શેકેલો રિો નતખિો
-તેમતં પતણી અને છતશ ઉમેરો
ુ તર મીઠું ઉમેરો
-રિત ને પતણી ન ંુ પ્રમતણ ૧:૨ ન ંુ રતખવ ંુ , સ્િતદ અનસ
-એક મહત્િ નો મદ્દુ ો યતદ રતખિો કે રિત મતં પતણી નતખ્યત બતદ આખત વમશ્રણ ને હલતિત ંુ રે હો
-નટહતર રિતમતંગટ્ટત થઇ જાશે, બસ થોડી િતર મતં રિો બધ ંુ પતણી શોષી લેશે
-લ્યો તૈયતર છે ગરમત ગરમ ઉપમત
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પૌઆ
સતમગ્રી:
250 ગ્રતમ પૌઆ
100 ગ્રતમ સીંગદતણત
100 ગ્રતમ કતજુ, ટકશવમશ
100 ગ્રતમ બતફેલતં િટતણત
1 નંગ ગતજર
1 નંગ બતફેલત બટતકત
1 નંગ ડુંગળી
રતઇ, જીરં ુ , લીમડો જરૂર પ્રમતણે
2 ટેબલ સ્પ ૂન આદું-મરચતંની પેસ્ટ
ુ ો રસ, ખતંડ જરૂર પ્રમતણે
મીઠું, તેલ, લીંબન
1 િતટકી ઝીણી સમતરે લી કોથમીર
રીત:
-પૌંઆને સતફ કરીને પલતળી લો.
-ગતજરને છોલીને નતનત ટુકડતં કરી બતફી લો. ડુંગળીને ઝીણી સમતરી લો.
-એક કડતઇમતં તેલનો િઘતર મ ૂકીને રતઇ, જીરં ુ , લીમડો નતખો. કતજુ-ટકશવમશ નતખો.
-તેમતં આદું-મરચતં નતખીને ડુંગળી ઉમેરીને સતંતળો. બતફેલતં િટતણત, ગતજર, બટતકત, શીંગદતણત,
પૌઆ, વમતસ કરી સરખ ંુ હલતિો.
ુ ો રસ, કોથમીર વમકસ કરો.
-તેમતં પ્રમતણસર મીઠું, ખતંડ, લીંબન
-એક બતઉલમતં કતઢીને ઉપર કોથમીર, કતજુ અને ટકશવમશ નતખીને સિા કરો.

ભતખરી વપઝત
સતમગ્રી
5 મોટત સ્પ ૂન ઘઉંનો લોટ
1 કપ સોસ
2 ક્યબ
ૂ ળચઝ
1 ટતમેટુ
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1 ડુંગળી
1 કપ ગ્રીન ચટની
1 કેપ્પ્સકમ
1 ટેબલ સ્પ ૂન લતલ મરચ ુ
ુ તર
મીઠુ સ્િતદઅનસ
રીત
ુ તર મીઠું મરચ ંુ ભેળિી કઠણ કણક તૈયતર કરો
-ઘઉનત લોટમતં થોડુ સ્િતદ અનસ
ુ ત પતડી લો તેમતંથી એક મોટો અને જાડો રોટલો તૈયતર કરો
-આ કણકનત લિ
-હિે આ રોટલો ઓિનમતં શેકો ઓિન ન હોય તો તમે નોનસ્ટીક પર િતસણ ઢતંકી રોટલો ભતખરી
જેિો કડક શેકી શકો
-હિે આ રોટલત પર ગ્રીન ચટની એને સોસ લગતિો
-તેની ઉપર ડુંગળી ટતમેટત કેપ્પ્સકમનત ઝીણત ટુકડત ઉમેરો
-હિે ળચઝ ઝીણીને પતથરો
ુ ો જ્યત સિ
ુ ી ળચઝ મેલ્ટ ન થતય ત્યતં સિ
ુ ી તેને
-આ રોટલતને ફરી એક િખત ગે સ પર ઢતંકીને મક
ગરમ થિત દો
-આ ગરમ ગરમ ભતખરી પીઝત તમતરત બતળકને સિા કરો

સેિપ ૂરી
સતમગ્રી:
12 નંગ સેિ પ ૂરી ની પ ૂરી -ભેળની પ ૂરી
2 નંગ બતફેલત બટતકત
1 કપ ફણગતિેલત
1 કપ બતફેલત કઠોળ નત દે શી ચણત
1/2 કપ મસતલત બદ
ંુ ી
1 ટી.સ્પ ૂન ચતત મસતલો
સ્િતદ પ્રમતણે મીઠું
1ટી.સ્પ ૂન લતલ મરચ ંુ પતિડર
1ટી.સ્પ ૂન સંચળ પતિડર
1 નંગ ઝીણત સમતરે લત કતંદત
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2 ટેબ.સ્પ ૂન ઝીણી સમતરે લી કોથમીર
ગળી ચટણી
લીલી ચટણી
ઝીણત સમતરે લત કતંદત
દતડમ નત દતણત
નતયલોન સેિ
ઝીણી સમતરે લી કોથમીર
રીત:
-બતફેલત બટતકત નો છૂં દો કરો તેમતં મગ,ચણત મીતસ કરો
-મીઠું,મરચ,ંુ ડુંગળી,સંચળ,ચતટ મસતલો અને ઝીણી સમતરે લી કોથમીર ઉમેરી બરોબર મેશ કરી
મતિો તૈયતર કરો.
-તૈયતર કરે લત મતિત ને સેિ પ ૂરી પર દબતિી દો.આિી રીતે બિી જ સેિ પ ૂરી તૈયતર કરી લો.
-હિે તેની પર ગળી ચટણી,લીલી ચટણી,કતંદત,નતયલોન સેિ,કોથમીર અને દતડમ નત દતણત થી
ગતનીશ કરો
-આ સેિ પ ૂરી તરંુ ત જ સિા કરો.

બટેકત પૌઆ
સતમગ્રી:
250 ગ્રતમ પૌઆ
100 ગ્રતમ સીંગદતણત
100 ગ્રતમ કતજુ, ટકશવમશ
100 ગ્રતમ બતફેલતં િટતણત
1 નંગ ગતજર
1 નંગ બતફેલત બટતકત
1 નંગ ડુંગળી
રતઇ, જીરં ુ , લીમડો જરૂર પ્રમતણે
2 ટેબલ સ્પ ૂન આદું-મરચતંની પેસ્ટ
ુ ો રસ, ખતંડ જરૂર પ્રમતણે
મીઠું, તેલ, લીંબન
1 િતટકી ઝીણી સમતરે લી કોથમીર
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રીત:
-પૌંઆને સતફ કરીને પલતળી લો.
-ગતજરને છોલીને નતનત ટુકડતં કરી બતફી લો. ડુંગળીને ઝીણી સમતરી લો.
-એક કડતઇમતં તેલનો િઘતર મ ૂકીને રતઇ, જીરં ુ , લીમડો નતખો. કતજુ-ટકશવમશ નતખો.
-તેમતં આદું-મરચતં નતખીને ડુંગળી ઉમેરીને સતંતળો. બતફેલતં િટતણત, ગતજર, બટતકત, શીંગદતણત,
પૌઆ, વમતસ કરી સરખ ંુ હલતિો.
ુ ો રસ, કોથમીર વમકસ કરો.
-તેમતં પ્રમતણસર મીઠું, ખતંડ, લીંબન
-એક બતઉલમતં કતઢીને ઉપર કોથમીર, કતજુ અને ટકશવમશ નતખીને સિા કરો.

ચીઝ ચીલી ટોસ્ટ
સતમગ્રી:
1/4 કપ દૂ િ
1/4 ટી..સ્પ ૂન મેંદો
3 કળી ક્રશ કરે લ ં ુ લસણ
4 ટેબ.સ્પ ૂન કુ ટકિંગ ચીઝ
2 નંગ લીલત મરચત ઝીણત સમતરે લત
4 ટેબ.સ્પ ૂન પ્રોસેસ ચીઝ
1 નંગ ડુંગળી ઝીણી સમતરે લી
5 થી 6 સ્લતઈસ બ્રેડ
2 ટેબ.સ્પ ૂન બટર
સ્િતદ પ્રમતણે મીઠું
1 ટી.સ્પ ૂન મરી પતિડર
1 ટેબ.સ્પ ૂન ઝીણત સમતરે લત કેપ્સીકમ
સિા કરિત મતટે:
ટોમેટો કેચપ
રીત:
-સૌ પ્રથમ એક નોન સ્ટીક પેન મતં બટર ગરમ કરી તેમતં ક્રશ કરે લ ં ુ લસણ સતંતળી લો.
-હિે તેમતં મેંદો નતખી 1/2 વમનીટ મતટે ફરી સતંતળી લો.
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ુ ી
-તેમતં દૂ િ નતખી કુ ટકિંગ ચીઝ અને 3 ટે બ.સ્પ ૂન પ્રોસેસ ચીઝ નતખી વમશ્રણ જાડું થતય ત્યતં સિ
િીમત તતપે સતત
હલતિતત રહો.
-ઘટ્ટ થતય એટલે તેમતં લીલત મરચત,ઝીણી સમતરે લી ડુંગળી અને ઝીણત સમતરે લત કેપ્સીકમ ઉમેરી
હલતિી લો.
-હિે બ્રેડ ની સ્લતઈસ ને ટોસ્ટ કરી તેની ઉપર તૈયતર કરે લો ચીઝ સોસ પતથરો
ુ ો
-ઉપર થી બતકીન ંુ પ્રોસેસ ચીઝ ભભરતિી ઓિન મતં ગ્રીલ કરિત મક
-ઉપરનો ભતગ બદતમી થિત આિે એટલે બહતર કતઢી કટ કરી ગરમ હોય ત્યતરે જ ટોમેટો કેચપ
સતથે સિા કરો.
*એકલ ં ુ પ્રોસેસ ચીઝ પણ િતપરી શકતય
*જો લસણ ન નતખવ ંુ હોય તો તેનત િગર પણ આ િતનગી બની શકે છે
*જો ઓિન કે મતઇક્રોિેિ ન િતપરવ ંુ હોય તો તિી ગરમ કરી તેની પર તૈયતર ટોસ્ટ મ ૂકી ઢતકણ
ુ ી ગરમ કરવ ંુ
ઢતંકી ચીઝ ઓગળે ત્યતં સિ

ડ્રતયફ્રુટ લસ્સી
સતમગ્રી
500 ગ્રતમ દહીં
50 ગ્રતમ વમકસ ડ્રતયફ્રુટ્સ
કેસર - થોડત તતંતણત
ુ એલચીન ંુ એસેન્સ
1 ટેબલ સ્પન
1 કપ ગરમ દૂ િ
200 ગ્રતમ ખતંડ
રીત
-સૌથી પહેલતં બિત ડ્રતયફ્રુટ્સ (કતજુ, બદતમ, ચતરોળી, કવશમવશ)ને પતણીમતં પલતળી દો.
-કેસરને ગરમ દૂ િમતં ઘોળીને રતખી મ ૂકો.
-પલતળે લત ડ્રતયફ્રુટ્સમતંથી પતણી વનતતરી લો.
-હિે દહીં, ખતંડ, એલચીન ંુ એસેન્સ, પલતળે લત ડ્રતયફ્રુટ્સ અને કેસર ઘોળે લ ં ુ દૂ િ બધ ુ સતરી રીતે
િલોિી લો.
-તૈયતર લસ્સીમતં જરૂર પ્રમતણે બરફ ભેળિીને ફરીથી હલતિો.
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-ગ્લતસમતં કતઢીને તેની ઉપર સમતરે લત ઝીણત ડ્રતયફ્રુટ્સથી ગતવનિવશિંગ કરો

ુ ત
ફતલદ
સતમગ્રી૭ ગ્રતમ ચતઈનત ગ્રતસ
૧ કપ પતણી
૩ કપ દૂ િ
૩ ચમચી ખતંડ
એલચીનો ભ ૂકો
મનપસંદ રં ગનો Ice-Cream
ચેરી
તકમટરયત મતટે
૪ ચમચત તકમટરયત
૪ ચમચત ખતંડ
૧ લીટર દૂ િ
૧ કપ પતણી
ુ તબી રં ગ
ગલ
રોઝ અસેન્સે
રીત-પ્રથમ તકમટરયતને એક કપ પતણીમતં પલતળી રતખિત તે પલતળીને ફૂલી જાય એટલે તેમતં દૂ િ,
ખતંડ,રોઝ અસેન્સે નતખી ફ્રીઝમતં મ ૂકી દો
-૧ કપ પતણી ને ગરમ કરી ઉકળિત આિે એટલે તેમતં ચતઈનત ગ્રતસ નતખી તેને હલતિો
ુ તબી રં ગ - એલચીનો ભ ૂકો નતખિો
-એક રસ થઇ જાય એટલે દૂ િ નતખી ઉકતળી તેમતં ખતંડ,ગલ
ુ ો, ગ્લતસમતં તકમટરયતન ંુ દૂ િ નતખો
-ઠં ડું કરી ફ્રીઝમતં મક
-તેનત ઉપર એક લતલ-લીલી અને પીળી રં ગ ની જેલી અને ઉપર Ice-Creamથી ગતનીશ કરો

ળબન્સ રોલ
સતમગ્રી
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250 ગ્રતમ મગ
4 કળી લસણ
1 નંગ ડુંગળી
1/2 િતટકી ઝીણી સમતરે લી કોથમીર
3 નંગ લીલતં મરચતં,
ઘી અને મીઠું - જરૂર પ્રમતણે,
1/2 િતટકી લીલત નતળળયેરન ંુ છીણ
1 િતટકી કેચઅપ
રીત
-મગને રતત્રે પલતળી દો.
-બીજા ટદિસે મગની અંદર ડુંગળી, લસણ, મીઠું, લીલતં મરચતં અને કોથમીર નતખીને વમકસરમતં ક્રશ
કરી ખીરં ુ તૈયતર કરો.
-હિે આ ખીરતમતંથી નોનષ્સ્ટકમતં મોટત અને પતતળત પડુ લત ઉતતરો.
-આ રીતે કરે લત પડ
ંુ લતમતં િચ્ચેનત ભતગમતં કેચઅપ લગતિો અને કોથમીર અને નતળળયેરન ંુ છીણ
ભભરતિો.
-હિે આ પડુ લતને િતળી દો અને કેચઅપ સતથે સિા કરો.

બેરી ચોકલેટ સનડે
સતમગ્રી:
સોસ મતટે
ુ ર
1/2 કપ બ્રતઉન સગ
1/4 કપ કોકો પતઉડર
ચપટી મીઠું
1/2 કપ દૂ િ
2 સ્પ ૂન ચોકલેટ ળચપ્સ
1 સ્પ ૂન િેવનલત એસન્સ
સનડે મતટે
2 ટેબલ સ્પ ૂન બદતમની ચીરી
1 કપ બ્જલેકબેરી
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1 કપ બ્જલ્ય ૂબેરી
8 નંગ સ્રોબેરીની લતંબી
1 સ્પ ૂન િેવનલત એસન્સ
1 કપ ઘટ્ટ દહીં
રીત:
-એક સોસપેનમતં ખતંડ, કોકો પતઉડર અને મીઠું ભેળિો.
ુ ી હલતિતતં રહો.
-તેમતં િીમે િીમે દૂ િ રે ડતતં જઇ મધ્યમ આંચે એકરસ થતય ત્યતં સિ
-સોસ ખદખદિત લતગે એટલે તેને આંચ પરથી ઉતતરી લઇ ચોકલેટ અને િેવનલત એસન્સ નતખી
ુ ી હલતિો. તે પછી ઠં ડો થિત દો.
સ્મ ૂિ થતય ત્યતં સિ
-આ સોસને એક કન્ટે નરમતં કતઢી તેને ફ્રજજમતં મ ૂકી દો.
-પતંચેક ટદિસ ટફ્રજમતં રતખિતથી તે એકદમ ઘટ્ટ થઇ જશે. તેમતંથી પોણો કપ સોસ લો.
-ઓિનને ૩૫૦ ટડગ્રી ફેરનહીટ પર ગરમ કરી તેમતં બદતમને ૬-૮ વમવનટ મતટે બેક કરો.
ુ ી રહેિત દો.
-તે પછી તેને ફોઇલમતં િીંટતળી ત્રણ ટદિસ સિ
-એક બતઉલમતં બંને બેરી લઇ તેમતં િેવનલત એસન્સ નતખી કતંટતથી બેરીને કતણતં પતડૉ.
ુ ી આ રીતે કરો. તે પછી તેને અડિત કલતક સિ
ુ ી રહેિત દો.
-તે એકદમ કોરી થઇ જાય ત્યતં સિ
-સિા કરતી િખતે બેરીને સવિિગ બતઉલમતં કતઢો.
-તેમતં 1/4 કપ સ્કપ
ૂ ઘટ્ટ દહીં ઉમેરો.
-તેનત પર બે ચમચત ચોકલેટ ળચપ્સ ભભરતિી છે લ્લે થોડી બદતમથી સજાિીને મહેમતનોને આપો.

ચોકલેટ ળચપ્સ
સતમગ્રી
400 ગ્રતમ તતજુ ં ક્રીમ
2 ળલટર દૂ િ
1 કપ ખતંડ
2 ચમચી િેવનલત એસેન્સ
3 ચમચી કોનાફ્લોર
1 ચમચી બદતમન ંુ એસેન્સ
1 િતટકી સમતરે લી બદતમ
1 િતટકી ચોકલેટ ળચપ્સ
73

3 ચમચી બ ૂરં ુ ખતંડ
રીત
ુ ી ગરમ કરો.
-થોડુંક દૂ િ અલગ રતખીને બતકીનત દૂ િમતં ખતંડ ભેળિીને પતંચ વમવનટ સિ
-અલગ રતખેલત દૂ િમતં કોનાફ્લોર ભેળિીને ગરમ દૂ િમતં ભેળિી દો.
-હિે દૂ િને થોડી િતર ઉકતળીને પછી ઠં ડું કરો.
-તેમતં િેવનલત અને બદતમન ંુ એસેન્સ નતખો.
-બ ૂરં ુ ખતંડ અને ક્રીમ ભેળિીને ફીણો અને આઇસક્રીમનત વમશ્રણમતં ઉમેરો અને વમકસ કરો.
-તેનત ઉપર બદતમનત ટુકડત અને ચોકલેટ ળચપ્સ નતખો.
-આઇસક્રીમ ચનારમતં ચના કયતા પછી એક કલતક મતટે ફ્રજજમતં મ ૂકી રતખો
-તૈયતર છે આપનો ચોકલેટ ળચપ્સ આઇસક્રીમ.

પનીર સેન્ડવિચ
સતમગ્રી:
4 બ્રેડ સ્લતઈસ
2 બતફેલત બટતટત
10 પનીરનત ટુકડત
1 ડુંગળી
1/2 ટીસ્પ ૂન લતલ મરચતંનો પતિડર
1/2 ટીસ્પ ૂન ચતટ મસતલો
1 ટીસ્પ ૂન બટર
ુ તર
મીઠું સ્િતદ અનસ
રીત:
- બટતટતની છતલ ઉતતરીને તેને સ્મેશ કરી લો.
- પનીરનત ટુકડતને પણ સ્મેશ કરી લો.
- બ્રેડ વસિતયની બતકીની સતમગ્રીને ઝીણી સમતરીને બટતટત અને પનીર સતથે વમતસ કરો.
- બ્રેડની એક સ્લતઈસ પર બટર લગતડી દો.
- આ જ સ્લતઈસ પર તૈયતર કરે લ ં ુ વમશ્રણ પતથરો.
- હિે આ બ્રેડ સ્લતઈસ પર બીજી સ્લતઈસ ગોઠિી દો અને તેને ટોસ્ટરમતં ટોસ્ટ કરી લો.
- તૈયતર છે પનીર સેન્ડવિચ, જેને સોસ અથિત ચટણી સતથે સિા કરી શકો છો.
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પનીર ચતટ
સતમગ્રી:
પનીર 250 ગ્રતમ
લીલી ચટણી, 1 ટે બલસ્પ ૂન
લતલ ચટણી, 1 ટે બલસ્પ ૂન
બદૂં ી, 1 કપ
સેિ, 1 કપ
લીલત િતણત
રીત:
- પનીરનત એક ઈંચનત ટુકડત કરીને તેને તેલમતં તળી લો.
- તેનત પર પતણીમતં પલતળે લી બદ
ં ૂ ી રતખો.
- તેનત પર લતલ અને લીલી ચટણી ઉમેરો.
- સેિ અને લીલત િતણત ઉમેરીને સિા કરો.

ળબન હોટ પોટ
સતમગ્રી:
કેન ઓફ બેતડ ળબન્સ
1/2 ડુંગળી
1 કેપ્પ્સકમ
1 ટમેટુ
મકતઈ
મશરૂમ, 2
મીઠું અને મરી
રીત:
- ડુંગળી, કેપ્પ્સકમ, ટમેટુ અને મશરૂમને સમતરી લો. એક પેનમતં તેલ ગરમ તકીને તેમતં મકતઈનત
દતણત એને આ સતમગ્રીને સતંતળી લો.
- હિે તેમતં બેતડ ળબન્સ ઉમેરો.
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- 5 વમનીટ મતટે પતકિત દો.
- તેમતં મીઠું અને મરી પતિડર ઉમેરો.

ચીઝી ળબની પતસ્તત
સતમગ્રી:
છીણેલ ુ ચીઝ
ળબન્સ
પતસ્તત
રીત:
- પતસ્તતને બતફી લો. તે દરવમયતન જ ળબન્સ મતઈક્રોિેિમતં થોડી વમનીટ મતટે બેક કરી લો.
- જ્યતરે બન્ને તૈયતર થઈ જાય ત્યતરે પતસ્તત, ળબન્સ અને છીણેલ ુ ચીઝ બન્ને વમતસ કરો.
- ઝતપટી શકો છો.

ટક્રમી ગતળલિક મશરૂમ
સતમગ્રી:
લસણ
મશરૂમ
ટક્રમ(તતજુ ટક્રમ)
ટોસ્ટ
રીત:
- મશરૂમને સમતરીને તેને એક પેનમતં ગરમ કરો.
- થોડી વમનીટ પછી તેમતં ઝીણ ુ સમતરે લ ુ લસણ ઉમેરો.
- જ્યતરે મશરૂમ અને લસણ બરતબર પતકી જાય ત્યતરે તેને ટોસ્ટ પર પતથરી લો.
- તેનત પર ટક્રમ પતથરીને સિા કરો.
જો તમતરી પતસે પણ આિી કોઈ ક્તિક રે વસવપ હોય તો અમને તમતરત નતમ સતથે મોકલી શકો છો.

પેપરોની પીઝત ટોસ્ટ
સતમગ્રી:
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બ્રેડ (જે તમે ઈચ્છો)
ટોમેટો પ્ય ૂરી અથિત ટોમેટો કેચપ
ચીઝ
પેપરોની
રીત:
ઓિનને પહેલેથી ગરમ કરી દો જેથી ગ્રીલ કરિતમતં િતર ન લતગે . બ્રેડની સ્લતઈસ પર ટોમેટો
કેચપ કે પ્યરુ ી લગતડો. તેનત પર ચીઝ પતથરો અને તેનત પર પેપરોની પતથરો. હિે આ બ્રેડ
સ્લતઈસને ઓિનમતં મ ૂકો અને જ્યતરે ચીઝ પીગળી જાય ત્યતરે ઓિનમતં મ ૂકો. તમે આનત પર
બીજુ કં ઈ પણ મ ૂકી શકો જે તમને તમતરત પીઝતમતં પસંદ હોય. તૈયતર છે તમતરત ક્તિકી પેપરોની
પીઝત ટોસ્ટ.

સોસી ચીઝી નતન
સતમગ્રી
પ્લેઈન નતન બ્રેડ
ચીઝ
િોરકેસ્ટક સોસ
રીત
ચીઝને છીણી લો અથિત તેની સ્લતઈસ કરો અને તેમે બ્રેડની નીચેની સ્લતઈસ પર પતથરી દો.
ુ ી આ ચીઝ પીગળે નહી ત્યત સિ
ુ ી તેને મતઈક્રોિેિમતં ગરમ કરો. હિે તેનત પર િોરકેસ્ટર
જ્યત સિ
સોસ પતથરીને ખતઈ શકો છો.

નતન બ્રેડ પીઝત
સતમગ્રી:
2 વમડીયમ નતન બ્રેડ
ટોમેટો પીઝત ટોવપિંગ્સની 1 જાર
100 ગ્રતમ છીણેલ ં ુ ચીઝ
50 ગ્રતમ સમતરે લ ુ કેપ્પ્સકમ
રીત:
1. ટોમેટો પીઝત ટોવપિંગ્સને નતન બ્રેડની ઉપર પતથરી દો.
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2. હિે તેનત પર છીણેલ ુ ચીઝ પતથરો.
3. નતનને 7-10 વમનીટ મતટે ઓિનમતં બેક કરો.

આલ ુ બગા ર
સતમગ્રી:
4 બટતકત
1 ચીઝ સ્લતઈસ
4 નતની િેજીટે બલ કટલેટ
વમતસ્ડ િેજીટે બલ્સ
રીત:
1. બટતકતની છતલ ઉતતરી લો.
ુ બ બે ભતગમતં કતપી લો.
2. તેની પહોળતઈ મજ
3. તેને કતંટતમત ભરતિીને તળી લો.
4. નીચેનત ભતગ પર િેજીટે બલ, કટલેટ અને 1/4 ચીઝ ગોઠિી દો.
5. તેની પર બટતકતનો બીજો ભતગ ગોઠિી દો અને એક ટુથપીક ભરતિી દો.

કલરફૂલ પોટેટોો્સ
છતલ સતથેનત સફેદ બટતકત અને લતલ બટતકતની એક ટે સ્ટી અને કલરફૂલ ટડશ બનતિી શકતય છે .
સફેદ બટતકત અને શક્કટરયતની પણ સતરી ટડશ બને છે પણ તેની છતલ જાડી હોિતથી તે કતઢિી પડે
છે .
સતમગ્રી:
2 સફેદ બટતકત
2 લતલ બટતકત
1 ગતજર
1 ટેબલસ્પ ૂન ઓળલિ ઓઈલ
લસણનો પતિડર
1 ટીસ્પ ૂન પેવપ્રકત
મીઠું અને મરી
રીત:
78

ગતજર અને બિત જ બટતકતને પતણીમતં બરતબર િોઈ લો જેથી તેનત પર મતટી કે અન્ય કચરો ન
રહે. બટતકત અને ગતજરનત નતનત ટુકડત કરીને તેને મતઈક્રોિેિ-સેફ બતઉલમતં રતખો. તેમતં તેલ
નતંખીને આખત બતઉલને બરતબર રીતે ઢતંકી દો. તેનત પર લસણનો પતિડર, પેવપ્રકત, મીઠું, મરી
ુ ી તેને ફરીથી મતઈક્રોિેિમતં મ ૂકો. બટતકત અને ગતજરને ફરીથી
છતંટો. ફરીથી ઢતંકીને 4 વમનીટ સિ
ુ ી પતકિત દો. ખતતત પહેલત 5 વમનીટ રહેિત દો.
એક િતર ચમચીથી હલતિીને 3થી 4 વમનીટ સિ

ક્તિક બ્રેકફતસ્ટ સેન્ડવિચ
સતમગ્રી:
બ્રેડ
બેગલ્સ
બેકન
મતખણ
ક્રીમ ચીઝ
ઈંડત (જો ઈચ્છો તો)
રીત:
બેકનને ફ્રતય કરો અથિત મતઈક્રોિેિમતં બનતિી લો.
જો તમે મતઈક્રોિેિમતં બેકનને પકિતત હોિ તો પહેલત ટડશમતં એક પેપર ટોિેલ પતથરી દો અને
તેનત પર બેકનને ગોઠિી દો. આનત પર ફરીથી પેપર ટોિેલ રતખીને બેકનન ુ લેયર પતથરો.
ધ્યતન રતખો સૌથી ઉપરની તરફ પેપર ટોિેલ જ રહે અને તેને તમતરત મતઈક્રોિેિ પ્રમતણે 2થી 4
વમનીટ મતટે મ ૂકો. ટડશને બહતર કતઢિતમતં ઉતતિળ ન કરો કતરણ કે તે ગરમ હશે. તે દરવમયતન
બેગલ પર મતખણ અને ટક્રમ ચીઝ લગતડો.હિે બેકન અને બેગલ્સનત 3-4 પીસ બ્રેડમતં ગોઠિીને
ખતઈ શકો. તમે ઈચ્છો તો આમતં ઈંડત પણ ઉમેરી શકો.

વ્હતઈટ ળબન્સ સેન્ડવિચ
સતમગ્રી:
વ્હતઈટ ળબન્સ, 1 કપ
2 ટેબલસ્પ ૂન ઓળલિ ઓઈલ
ુ ો રસ
લીંબન
જીરુ, 1/2 ટીસ્પ ૂન
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મીઠુ અને મરી
બ્રેડ, 4 સ્લતઈસ
1 કતકડી, સ્લતઈસ
1 ટમેટુ, સ્લતઈસ
મતખણ
રીત:
વ્હતઈટ ળબન્સને આખી રતત પલતળીને રતખો. પલતળે લત વ્હતઈટ ળબન્સને ગ્રતઈન્ડ કરો અને એની
ુ ો રસ, જીરુ, મરી અને મીઠું ઉમેરો. હિે બ્રેડની સ્લતઈસ લો અને
પેસ્ટ બનતિો. તેમતં તેલ, લીંબન
તેનત પર બટર લગતડો. હિે તેનત પર તૈયતર કરે લી પેસ્ટ પતથરો અને હિે તેનત પર કતકડી અને
ટમેટત પતથરો. તમે આને બ્રેકફતસ્ટમત કે બપોરે લન્ચમતં પણ ખતઈ શકો છો.

કોકમ અને દતડમ સ્લશ
સતમગ્રી
કોકમન ંુ વસરપ - સિત કપ
દતડમનત દતણત - ૪ ચમચત
મીઠું - અડિી ચમચી
શેકેલત જીરતંનો પતઉડર - ૨ ચમચી
વસિંિતલ ૂણ - ૨ ચમચી
ખતંડ - ૮ ચમચત
બરફનો ભ ૂકો - ૪ કપ
લીંબ ુ - ૧ નંગ
બરુ ં ુ ખતંડ - ૪ ચમચત
રીત
દતડમનત થોડત દતણતને બ્જલેન્ડરમતં નતખો. તેમતં કોકમન ંુ વસરપ, મીઠું, શેકેલત જીરતંનો પતઉડર,
ુ ો પત ભતગનત ટુકડતને ગ્લતસની ટકનતરીએ ઘસો. તે
વસિંિતલ ૂણ અને બરફ નતખી એકરસ કરો. લીંબન
પછી બરુ ં ુ ખતંડને એક પ્લેટમતં કતઢી તેમતં ગ્લતસને એિી રીતે ઊંિો કરો કે ખતંડ તેનત પર ચોંટી
જઇને ફ્રોસ્ટેડ ઇફેકટ આિે. તે પછી તેમતં કોકમ અને દતડમનત દતણતન ંુ વમશ્રણ રે ડી તરત જ પીિત
મતટે આપો.
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ચટપટી ચતટ-પતપડી
સતમગ્રી
• ચતટ મસતલો: ½ ટે બલસ્પ ૂન
• વસિંિતલ ૂણ: ¼ ટે બલસ્પ ૂન
• ઠં ડુ દટહિં(મલતઈ િતળુ): ½ કપ
• આંબલીની ચટણી: 2-3 ટેબલસ્પ ૂન
• લીલી ચટણી: 2 ટે બલસ્પ ૂન
• સેિ: ½ કપ
• િતણત (ઝીણત સમતરે લત): 1 ટે બલસ્પ ૂન
રીત:
• પતપડીને સવિિંગ રેમતં લો.
• દરે ક પતપડી પર ડુંગળી અને બટતકતની સ્લતઈસ મ ૂકો.
• તેનત પર ઠં ડુ દટહિં પતથરો.
• તેનત પર શેકેલત જીરતનો પતિડર, ચતટ મસતલો અને વસિંિતલ ૂણ છતંટો.
• આંબલીની ચટણી, લીલી ચટણી, સેિ અને ઝીણત સમતરે લત િતણત પતથરીને સિા કરો.

ફરતળી સ્ટફ્ડ દહીંિડત
સતમગ્રી
બતફેલત બટતકતનો મતિો - અઢી કપ
તતજા નતળળયેરન ંુ છીણ - અડિો કપ
સીંગદતણતનો અિકચરો ભ ૂકો - અડિો કપ
સમતરે લી કોથમીર - અડિો કપ
આદું-મરચતની પેસ્ટ - ૪ ચમચી
ટકશવમશ - ૧ ચમચો
તેલ - ૨ ચમચી
વશિંગોડતનો લોટ - ૩-૪ ચમચી
િલોિેલ ં ુ દહીં - ૫૦૦ ગ્રતમ
શેકેલત તલ - અડિો ચમચો
તેલ - તળિત મતટે
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ુ ો રસ - સ્િતદ મજ
ુ બ
વસિંિતલ ૂણ, ખતંડ, ગરમ મસતલો, લીંબન
સજાિટ મતટે : મરચ,ંુ શેકેલત જીરતનો પતઉડર, દતડમનત દતણત, સમતરે લી કોથમીર
ુ ો રસ તથત વશિંગોડતનો
રીત : બટતટતનત મતિતમતં બે ચમચી આદું-મરચતની પેસ્ટ, મીઠું, ખતંડ, લીંબન
લોટ ભેળિીને એક તરફ રહેિત દો. કડતઇમતં તેલ ગરમ કરી આદું-મરચતની પેસ્ટ સતંતળી તેમતં
ુ ો રસ, ગરમ મસતલો, ટકશવમશ અને કોથમીર નતખો.
નતળળયેરન ંુ છીણ, વસિંિતલ ૂણ, ખતંડ, લીંબન
બટતટતનત મતિતમતંથી પ્રમતણસર આકતરનત ગોળત િતળીને હથેળીથી ચપટત કરો. તેમતં નતળળયેરન ંુ
વમશ્રણ ભરી ગોળત િતળી ચપટો િડત જેિો આકતર આપો.

પૌંઆ ભેળ
સતમગ્રી:
250 ગ્રતમ પૌઆ
100 ગ્રતમ બતફેલતં મગ
100 ગ્રતમ સીંગદતણત
2 િતટકી નતળળયેરન ંુ છીણ
100 ગ્રતમ કતજુ, કવશમવશ
100 ગ્રતમ બતફેલતં િટતણત
2 નંગ ગતજર
2 નંગ બતફેલત બટતકત
2 નંગ ડુંગળી
રતઇ, જીરં ુ , લીમડો જરૂર પ્રમતણે
2 ટેબલ સ્પ ૂન આદું-મરચતંની પેસ્ટ
ુ ો રસ, ખતંડ જરૂર પ્રમતણે
મીઠું, તેલ, લીંબન
1 િતટકી ઝીણી સમતરે લી કોથમીર
રીત:
-પૌંઆને સતફ કરીને પલતળી લો.
-સીંગદતણતમતં મીઠું નતખીને બતફી લો.
-ગતજરને છોલીને નતનત ટુકડતં કરી બતફી લો. ડુંગળીને ઝીણી સમતરી લો.
-એક કડતઇમતં તેલનો િઘતર મ ૂકીને રતઇ, જીરં ુ , લીમડો નતખો. કતજુ-કવશમવશ નતખો.
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-તેમતં આદું-મરચતં નતખીને ડુંગળી ઉમેરીને સતંતળો. બતફેલતં િટતણત, ગતજર, બટતકત, શીંગદતણત,
પૌઆ, મગ બધ ંુ નતખીને સરખ ંુ હલતિો.
ુ ો રસ, કોથમીર, નતળળયેરન ંુ છીણ બધ ંુ વમકસ કરો.
-તેમતં પ્રમતણસર મીઠું, ખતંડ, લીંબન
-એક બતઉલમતં કતઢીને ઉપર કોથમીર, નતળળયેરન ંુ છીણ, દ્રતક્ષ નતખીને સિા કરો.

ચટપટ મમરત ચતટ
સતમગ્રી:
સ ૂકત િતણત 2 ટે બલસ્પ ૂન
જીરુ 1 ટેબલસ્પ ૂન
લવિિંગ 2
તજ 1ઈંચનો ટુકડો
સ ૂકુ કોપરુ 2 ટેબલસ્પ ૂન
લતલ મરચત પતિડર 1 ટે બલસ્પ ૂન
સ્િતદ મતટે મીઠું
તેલ 2 ટેબલસ્પ ૂન
રીત:
સ ૂકત િતણત, જીરુ, લવિિંગ, તજ અને સ ૂકુ કોપરતને સતથે દળી લો.
એક ઉંડત િતસણમતં તેલ ગરમ કરો અને તૈયતર કરે લો પતિજર અને મમરત ભેળિો.મમરત ઉપર
ુ ી રહેિત દો.
મસતલો ભળી જાય અને તે ટક્રસ્પી થઈ જાય ત્યત સિ
ગેસ બંિ કરીને મમરતમતં લતલ મરચત પતિડર અને મીઠું વમતસ કરી દો.
વમતસ કરીને સિા કરો.

તલન ંુ રતયત ંુ
ઈડલી- ઢોંસત સતથે બનતિો તલન ંુ રતયત.ુ
સતમગ્રી:
તલ, 2 ટેબલસ્પ ૂન
દહીં, 1 કપ
લીલત મરચત, 2
1 ચપટી હળદર
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ુ તર
મીઠું સ્િતદ અનસ
મસતલો:
રતયનત દતણત, 1/4 ટે બલસ્પ ૂન
જીરુ, 1/4 ટેબલસ્પ ૂન
અડદની દતળ, 1/4 ટે બલસ્પ ૂન
સ ૂકત લતલ મરચતં, 2
ટહિંગ 1 ચપટી
લીમડતનત પતન, 4
તેલ, 1 ટેબલસ્પ ૂન
રીત:
લીલત મરચતંને િોઈને એની દતંડીલી કતઢીને તેને સ્લતઈસમતં કતપી લો. એક જાડત તળીયતિતળત
ુ ી શેકો અને પછી
પેનમતં તલને િીમી આંચ પર શેકી લો. તલને આછત સોનેરી રં ગનત થતય ત્યત સિ
ઉતતરી લો. ઠં ડત થયત પછી તલને મીઠત સતથે ભેળિીને પીસી લો. તલનત ભ ૂકતને દહીં અને હળદર
સતથે ભેળિીને બરતબર હલતિો. એક પેનમતં તેલ ગરમ કરીને બિો જ મસતલો િતરતફરતી ઉમેરો.
રતયનત દતણત ફૂટી જાય ત્યતરે તેમતં લીલત મરચત ઉમેરો. મરચતં તળતઈ જાય પછી ગે સ બંિ કરી
દો. આ તેલને હિે દહીં ભરે લત િતસણમતં ઉમેરો. તલન ંુ રતયત ુ તૈયતર છે . આને ઈડલી કે ઢોંસત સતથે
પીરસી શકો છો.

ઈંડત િગરની કેક બનતિતી િખતે આટલ ં ુ કરો
શંુ તમે ડતયેટ પર છો અને ઈંડત િગર બેક કરિત મતંગો છો? ઈંડત નત ખતિતનત ઘણત કતરણો હોઈ
શકે છે પણ તો પછી ઈંડત િગર સરસ કેક, પેસ્રી અને કુ કીસ કેિી રીતે બનતિશો?આપનત મતટે
ુ ટટપ્સ આપીએ છીએ જેનતથી તમે ઈંડત િગર પણ ખ ૂબ સરસ કેક બેક કરી શકો છો.
અહીં અમક
બેક કરે લી િસ્ત ુ બનતિિત મતટે ઘણત પટરબળો મહત્િનો ભતગ ભજિે છે . જેમ કે રસોડતન ુ
તતપમતન, ભેજ, ઊંચતઇ અને લોટમતં રહેલ ભીનતશન ંુ પ્રમતણ અને સતથે એ પણ કે તમે કેિત પ્રકતરન ંુ
િતસણ િતપરો છો. યતદ રતખો કે, ચમકતત કોટે ડ પેન આંચન ુ પરતિતાન કરે છે મતટે કેક બનતિિતં
મતટે આ ઉત્તમ વિકલ્પ છે . પેનને ગ્રીસ કરો અને તેનત પર થોડો લોટ છતંટો અને પેનનતં તળળયતને
િેતસ પેપરથી કિર કરી લો. પેનને ઓિનની થઈ શકે એટલી મધ્યમતં જ ગોઠિો.
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3 સ્ટેપ મીની પીઝત
સતમગ્રી:
જોઈએ તેટલત પીઝત બ્રેડ
કેચપ
ચેડ્ડર ચીઝ
એડમ ચીઝ
મોઝરે લત
રીત:
1. પીઝત બ્રેડ પર ચીઝ પતથરો.
ુ ી ચીઝ પીગળી ન જાય ત્યત
2. પહેલતથી ગરમ કરે લત ઓિનમતં મ ૂકો, મધ્યમ હીટ પર. જ્યત સિ
ુ ી.
સિ
3. તેનત પર થોડુ મીઠું ભભરતિો અને ખતઓ.

ઇન્ટરનેશનલ રે સીપી
િેજ ડ્રતય મન્ચટુ રયન
સતમગ્રી:
3 કપ સમતરે લી કોબીજ
1 કપ સમતરે લત ગતજર
3 થી 4 ટેબ.સ્પ ૂન મેંદો
3 થી 4 નંગ લીલત મરચત ઝીણત સમતરે લત
1 નતનો કટકો આદુ
2 થી 3 કળી લસણ
1 ટેબ.સ્પ ૂન કોથમીર
1/4 ટી.સ્પ ૂન મરી પતિડર
ચપટી આજી નો મોટો
સ્િતદ પ્રમતણે મીઠું
2 નંગ ડુંગળી
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(6 થી 7 નંગ લીલી ડુંગળી પતન સતથે)
તળિત મતટે તેલ
કોટટિંગ મતટે:
1 1/2 ટેબ.સ્પ ૂન તેલ
3 થી 4 નંગ લીલત મરચત
3 થી 4 કળી લસણ
2 ટેબ.સ્પ ૂન કોના ફ્લોર
2 ટેબ.સ્પ ૂન સોયત સોસ
ચપટી આજી નો મોટો
પતણી
ગતનીવશિંગ મતટે:
ઝીણી સમતરે લી કોથમીર
ઝીણત સમતરે લત લીલત લસણ નત પતન
રીત:
-ડ્રતય િેજ.મન્ચટુ રયન બનતિિત મતટે સૌ પ્રથમ કોબીજ અને ગતજર ને બતરીક સમતરી લો.
-લીલત મરચત ને પણ ઝીણત સમતરી લો.આદુ અને લસણ ને ક્રશ પણ કરી લો
-કોથમીર ને ઝીણી સમતરી લો.ડુંગળી ઝીણી સમતરી લો.(લીલી ડુંગળી હોય તો પતન સતથે ઝીણી
સમતરી લેિી.)
-1/4 કપ પતણી મતં સોયત સોસ અને કોના ફ્લોર વમતસ કરી ગ્રેિી તૈયતર રતખિી.
રીત:
મન્ચટુ રયન મતટે:
-ડ્રતય િેજ.મન્ચટુ રયન બનતિિત મતટે સૌ પ્રથમ ઝીણી સમતરે લી
કોબીજ,ગતજર,આદુ,મરચત,કોથમીર,લસણ વમતસ કરિત
-ત્યતર બતદ તેમતં સ્િતદ પ્રમતણે મીઠું,મરી પતિડર અને આજી નો મોટો નતખી ને તરતજ જેટલો ભળે
તેટલો જ મેંદો નતખિો.
-ગરમ તેલ મતં નતનત નતનત મન્ચટુ રયન િતળી ને તળી લેિત.
કોટટિંગ મતટે:
-બીજી એક કઢતઈ મતં તેલ મ ૂકી તેલ ગરમ થતય એટલે તેમતં ગે સ ફતસ્ટ જ રતખી ને ડુંગળી અને
મરચત સતંતળિત.
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-ત્યતરબતદ તેમતં ગેસ ફતસ્ટ જ રતખી ને આજો નો મોટો અને લસણ ઉમેરો
-હિે ગે સ િીમો કરી તેમતં સોયત સોસ ની તૈયતર કરે લી ગ્રેિી ઉમેરો.ગ્રેિી ઘટ્ટ થિત દો.
-ગ્રેિી ઘટ્ટ થતય એટલે તેમતં તૈયતર કરે લત મન્ચટુ રયન બોલ્સ નતખી ૨ વમનીટ મતટે ગરમ કરવ.ંુ
-તૈયતર ડ્રતય િેજ.મન્ચટુ રયન ને ઝીણી સમતરે લી કોથમીર અને લીલત લસણ નત ઝીણત સમતરે લત
પતન િડે ગતનીશ કરી ગરમ ગરમ સિા કરિત.

િેજીટે બલ મંચટુ રયન
સતમગ્રી:
2 કપ ઝીણી સમતરે લી કોબી
2 કપ છીણેલ ં ુ ગતજર
1 કપ લીલી ડુંગળી
2 લીલત મરચતં
3-4 પીસેલી લસણની કળી
2 ટેબલસ્પ ૂન કોના ફ્લોર
તળિત મતટે તેલ
1 ટેબલસ્પ ૂન સોયત સોસ
ુ તર
મીઠું સ્િતદ અનસ
1 ટીસ્પ ૂન મરી પતિડર
1 ટીસ્પ ૂન ખતંડ
1 ચપટી આજીનોમોટો
2 ટેબલસ્પ ૂન તેલ
રીત:
- સમતરે લી કોબી અને ગતજરને વમતસ કરીને િિતરતન ંુ પતણી નીચોિી લો.
- હિે એક બતઉલમતં કોબી, ગતજર અને 1 ટેબલસ્પ ૂન કોનાફ્લોર વમતસ કરો. તેમતં સમતરે લત લીલત
મરચતં અને મીઠું ઉમેરો.
- તેમતંથી નતનત ગોળત િતળો.
ુ ી
- હિે એક કઢતઈમતં તેલ ગરમ કરો. તેમતં તૈયતર કરે લત ગોળતને ગોલ્ડન બ્રતઉન થતય ત્યત સિ
તળો
- હિે એક પેનમતં 2 ટે બલસ્પ ૂન તેલ ગરમ કરો.
- તેમતં ડુંગળી, લસણ અને લીલત મરચતં સતંતળો.
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- તેમતં પતણી, મીઠું, મરી પતિડર, આજીનો મોટો, ખતંડ અને સોયત સોસ ઉમેરો. તેને ઉકળિત દો.
- હિે તેમતં 1 ટે બલસ્પ ૂન કોના ફ્લોર અને 1/2 કપ પતણી વમતસ કરો.
- ત્યતર બતદ તૈયતર કરે લત મંચટુ રયન બોલ્સ િીરે િીરે ગ્રેિીમતં ઉમેરો.
- િેજીટેબલ મંચટુ રયનને 3-4 વમનીટ પતકિત દો.
- લીલત િતણત સતથે ગતવનિશ કરીને સિા કરો હોટ િેજીટે બલ મંચટુ રયન.

મેક્તસકન લઝતવનયત
સતમગ્રી:
6 મોટત ઈંડત
2 ટેબલસ્પ ૂન પતણી
1/2 ટીસ્પ ૂન લતલ મરચતનો પતિડર
1/4 ટીસ્પ ૂન જીરુ પતિડર
મતખણ, 1 ટેબલસ્પ ૂન
5 (10 ઈંચ) ફ્લોર ટોટટિલત
1 કેન ટરફ્રતઈડ ળબન્સ વિથ ગ્રીન ળચલી
2 કપ ટરડય ૂસ્ડ ફેટ-ચેડતર ળચઝ
1/2 કપ પતટા -ષ્સ્કમ ટરકોટત ચીઝ
350 ગ્રતમ ટોમેટો સતલ્સત
1 કપ સમતરે લી કતકડી
લીલત િતણત
રીત:
એક મધ્યમ કદનત બતઉલમતં ઈંડત, પતણી, લતલ મરચતનો પતિડર અને જીરુ પતિડરને બરતબર
ફીણી લો.
એક ષ્સ્કલેટને મધ્યમ આંચ પર ગરમ કરો અને તેમતં મતખણ ગરમ કરો. તેમતં ઈંડતન ુ વમશ્રણ
ુ ી.
ઉમેરો. તેને ઢતંકીને િીમી આંચ પર પતકિત દો, લગભગ 7થી 9 વમનીટ સિ
ટોટટિલતને ગ્રીઝ કરે લી 9-10ઈંચની ક્સ્પ્રિંગફોમા પેનમતં મ ૂકો. તેનત પર 1/2 કેન ળબન્સ અને 1 કપ
ચેડતર ચીઝ પતથરો.
તેનત પર બીજા ટોટટિલત, ટરકોટત ચીઝ અને 1/2 કપ સતલ્સત મ ૂકો. તેનત પર અન્ય એક ટોટટિલત મ ૂકો
અને તેનત પર તૈયતર કરે લ ઈંડતન ુ વમશ્રણ, 1/2 કપ સતલ્સત પતથરો.
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તેનત પર અન્ય ટોટટિલત મ ૂકીને બતકીનત ળબન્સ, કતકડી અને 1/2 કપ ચેડતર ચીઝ પતથરો. તેનત પર
િિેલત ટોટટિલત મ ૂકી દો.
ુ ી બેક કરો.
અિનને 350 ફેરનટહટ પર ગરમ કરો. તૈયતર કરે લ ટોટટિલતને 20 વમનીટ સિ
ઓિનમતંથી બહતર કતઢીને તેને પર િિેલ ુ ચેડતર ચીઝ અને સતલ્સત પતથરો.
ુ ી બેક કરો. ત્યતર બતદ 5-10 વમનીટ સિ
ુ ી રહેિત દો. ત્યતર બતદ પેનની ટરમ
િધ ુ 10 વમનીટ સિ
ખોલી નતંખો અને લઝતવનયતને ટુકડતમતં કતપી લો.
લીલત િતણત સતથે ગતવનિશ કરીને સિા કરો.

એગપ્લતન્ટ િીથ હોટ ગતળલિક સોસ
સતમગ્રી:
4-6 ચતઈનીઝ અથિત જાપતનીઝ એગપ્લતન્ટ્સ
1 ટેબલસ્પ ૂન આદુ, સમતરે લ ં ુ
1 ટેબલસ્પ ૂન પીસેલ ુ લસણ
1 ટેબલસ્પ ૂન બીન પેસ્ટ
2 ટેબલસ્પ ૂન સોયસોસ
1 ટેબલસ્પ ૂન ખતંડ
ુ તર
મીઠું સ્િતદ અનસ
ુ સ્ટોક અથિત પતણી
1/2 કપ સપ
1 લીલી ડુંગળી સમતરે લી
રીત:
રીંગણને આંગળીનત સતઈઝનત ટુકડતમતં કતપી લો.
ુ ી સતંતળો. જ્યતરે તે નરમ થઈ જાય ત્યતરે તેને
તેને એક પેનમતં પતણી સતથે નરમ થતય ત્યત સિ
ગેસ પરથી ઉતતરી લો.
ુ ી સતંતળો. પછી તેમતં
િીમી આંચ પર આદુ, લસણ અને ગરમ બીન પેસ્ટ ઉમેરીને એક વમનીટ સિ
મીઠું, ખતંડ, સોય સોસ અને પતણી અથિત સ્ટોક ઉમેરો.
ુ ી પતકિત દો.
તેમતં બતફેલત રીંગણ ઉમેરો અને તેને 5 વમનીટ સિ
તેને બ્રતઉન કે વ્હતઈટ રતઈસ સતથે સિા કરો.

રોસ્ટે ડ િેજીટે બલ પતસ્તત
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સતમગ્રી:
1 મધ્યમ કદની ઝુચીની, ડતઈસ કરે લી
1 લતલ અથિત યેલો કેપ્પ્સકમ, ડતઈસ કરે લી
1 મોટી ડુંગળી, સ્લતઈસ કરે લી
1 ટેબલસ્પ ૂન, ઓળલિ ઓઈલ
ુ તર
મીઠુ અને કતળત મરીનો પતિડર, સ્િતદ અનસ
2 મોટત ટમેટત, સમતરે લત
ુ સી
1/4 કપ ઝીણી સમતરે લી તતજી તલ
2 કળી લસણની, પીસેલી
8 ઓઝ. સ્પગે ટી
1/2 કપ ફેટત ચીઝ
રીત:
- ઓિનને 450ફેરનટહટ પર પહેલેથી ગરમ કરી લો. એક મોટત ઉંડત િતસણમતં પતણી ઉકતળો. હિે
એક મોટત શેકિતનત તિત પર કે સ્લતઈડ િતળી બેટકિંગ શીટ પર ઝુચીની, કેપ્પ્સકમ અને ડુંગળીને 1
ટેબલસ્પ ૂન સતથે સતંતળો.
- હિે તેમતં સ્િતદ મતટે મીઠું અને મરી ઉમેરો. શતકભતજીને શેકો, 5 વમનીટ હલતિો જેથી તેમતં સ્િતદ
બેસી જાય.
ુ
- તે દરવમયતન એક મોટત બતઉલમતં ટમેટત, તલસી
અને લસણને વમતસ કરો.
- તેમતં પણ મીઠું અને મરી ઉમેરો.
- પતસ્તતને ઉકતળે લત પતણીમતં બતફો.
- તેમતંથી પતણી વનતતરી લો અને ટમેટતની સતથે તેને વમતસ કરી દો.
- હિે તેમતં શેકેલત શતકભતજી ઉમેરીને બરતબર હલતિીને વમતસ કરો.
- તેમતં મીઠું અને મરી ઉમેરો.
- તેનત પર ફેટત ચીઝ પતથરીને સિા કરો.

ક્સ્પ્રિંગ રોલ
સતમગ્રી:
1/2 કપ પનીર છીણેલ ં ુ
1 નતની ડુંગળી સમતરે લી
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1/2 કપ ઝીણી સમતરે લી કોબી
1 ટીસ્પ ૂન આદુ લસણની પેસ્ટ
2 લીલત મરચતં સમતરે લત
ુ તર
મીઠું અને મરી પતિડર સ્િતદ અનસ
1 ટેબલસ્પ ૂન તેલ
2 કપ મેંદો
તેલ તળિત મતટે
2 ટીસ્પ ૂન મલતઈ
રીત:
- મેંદત તેલ અને મલતઈ ભેળિીને બરતબર વમતસ કરીને નરમ કણક ગથ
ૂં ી લો.
- એક પેનમતં તેલ ગરમ કરો અને તેમતં સમતરે લી ડુંગળી સતંતળો.
- પછી કોબી, લીલત મરચતં, આદુ-લસણની પેસ્ટ, મરી પતિડર, છીણેલ ં ુ પનીર અને મીઠું ઉમેરીને
ફ્રતઈ કરી લો.
- વમશ્રણને બતજુ પર રતખી દો.
- મેંદતની કણકમતંથી રોટલીઓ િણો.
- તેમતં િચ્ચે તૈયતર કરે લ ં ુ વમશ્રણ પતથરો અને તેને રોલ કરી લો.
- બન્ને ખલ્ુ લત છે ડત બંિ કરી લો.
- હિે એક કઢતઈમતં તેલ ગરમ કરીને આ રોલને તળી લો.
- દરે ક રોલનત ટુકડત કરીને સોસ સતથે સિા કરી શકો છો.
આનત વમશ્રણમતં તમે ઈચ્છો તો ફણસી, ગતજર અને લસણ પણ લઈ શકો છો.

કોના ન ૂડલ્સ પકોડત
સતમગ્રી
બતફેલી મકતઇનત દતણત - ૧ કપ
બતફેલત બટતકત - ૨૫૦ ગ્રતમ
સમતરે લત લીલતં મરચત - ૨ નંગ
સમતરે લી કોથમીર - ૧ િતટકી
કોનાફ્લોર - જરૂર પ્રમતણે
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બતફેલત ન ૂડલ્સ - ૧ કપ
ગતજરન ંુ છીણ - ૨ કપ
સમતરે લી કોબીજ - ૧ િતટકી
સમતરે લત કેપ્પ્સકમ - ૧ િતટકી
મીઠું અને મરી - સ્િતદ પ્રમતણે
તેલ - તળિત મતટે
રીત
બટતકત અને બતફેલત મકતઇનત દતણતને વમતસ કરો. તેમતં સમતરે લત લીલતં મરચત, કોથમીર, કોનાફ્લોર,
મીઠું અને મરીનો પતઉડર ભેળિીને આ વમશ્રણમતંથી ગોળતકતર રોલ્સ બનતિો. ત્યતર બતદ એક
કડતઇમતં તેલ ગરમ કરી તેમતં કેપ્પ્સકમ અને ગતજરને સતંતળો. પછી ન ૂડલ્સ અને મીઠું નતખીને
હલતિો. હિે મકતઇ અને બટતકતનત રોલ્સની િચ્ચેનત ભતગમતં ન ૂડલ્સન ંુ સ્ટટફિંગ કરો. દરે ક રોલ્સમતં
ન ૂડલ્સન ંુ સ્ટટફિંગ કરી દો. એક કડતઇમતં િીમી આંચે તેલ ગરમ કરી રોલ્સને બદતમી રં ગનત થતય
ુ ી તળો. સોસ કે લીલી ચટણી સતથે સિા કરી ગરમતગરમ કોના પકોડતનો આનંદ મતણો.
ત્યતં સિ

ફ્રતઈડ રતઈસ
સતમગ્રી:
11/2 કપ ચોખત
1૦૦ ગ્રતમ ફણસી
1૦૦ ગ્રતમ ગતજર
1૦૦ ગ્રતમ કેપ્સીકમ
1 ઝૂડી લીલત કતંદત
1 ટેબ.સ્પ ૂન સોયત સોસ
1/2 ટી.સ્પ ૂન આજી નો મોટો
4 ટેબ.સ્પ ૂન તેલ
સ્િતદ પ્રમતણે મીઠું
1/4 ટી.સ્પ ૂન ચીલી સોસ
રીત:
-સૌ પ્રથમ એક િતસણમતં ચોખતને છુટત રતંિી લો.ફણસી,ગતજર અને કેપ્સીકમને ઝીણત સમતંરીલો.
-કતંદતનત પતન પણ ઝીણત સમતંરીલો.
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-હિે એક િતસણ મતંતેલ મ ૂકી બિત શતક તથત લીલત કતંદત નતખી આજીનો મોટો નતખી ફતસ્ટ ગે સ
પર 3 થી 4 વમનીટ સતંતળી લો.
-હિે તેમતં ભતત,સોયત સોસ,ચીલી સોસ તથત મીઠું નતખી બરતબર હલતિી લો.
-2 વમનીટ ગે સ પર રતખી લીલત કતંદત થી સજાિી લો.
-ગરમ ગરમ જ સિા કરો

સ્ટફ્ડ ચીઝ મશરુમ
સતમગ્રી
10 મશરુમ
50 ગ્રતમ ચીઝ
1 કપ કોનાફ્લોર (થોડત પતણીમતં ઘોળી ખીરુ બનતિી લો)
ુ લસણ પીસેલ ં ુ (10-12 કળીઓ)
1 ટેબલ સ્પન
2 ડુંગળી જીણી સમતરે લી
ુ ો
1 કપ બ્રેડનો ભક
2 ટેબલ સ્પ ૂન મતખણ
1/2 ટી સ્પ ૂન કતળતમરી
ુ તર
મીઠુ સ્િતદઅનસ
રીત
-મશરુમને વ્યિક્સ્થત રીતે િોઈને ડં ડો હટતિી િચ્ચેથી ખતલી કરી દો
ુ ો અને જીણી સમતરે લી ડુંગળી અને લસણની પેસ્ટ સતંતળો
-હિે કઢતઈમતં મતખણ ગરમ કરિત મક
ુ ો, મશરુમનતં અંદરનો મતિો, કતળતમરી અને મીઠુ સ્િતદઅનસ
ુ તર ઉમેરીને સતંતળો
-તેમતં બ્રેડનો ભક
-ગેસ પરથી ઉતતયતાં બતદ અડધ ુ ળચઝ આ વમશ્રણમતં ઉમેરી દો
-આ વમશ્રણને મશરુમમતં ભરો
-કોનાફ્લોરનત ખીરમતં આ મશરુમને ડુબતડી તેને ટડપ ફતય કરો
-બતકી બચેલ ં ુ ળચઝ તેનત પર છીણીને ભભરતિો
-તૈયતર છે સ્ટફ્ડ ળચઝ મશરુમ ગરમ ગરમ ચટની સતથે સિા કરો.

સ્પતઈસી હક્કત નડુ લ્સ
સતમગ્રી:
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2 કપ સતદી નડુ લ્સ(બતફેલી અને વનતતરે લી)
2 ટેબલસ્પ ૂન લસણ (ઝીણ ુ કતપેલ)ુ
3 લતલ સ ૂકત મરચત
1 નતની સમતરે લી ડુંગળી
1 નતન ુ કેપ્પ્સકમ(સ્લતઈસ કરે લ)ં ુ
1/2 ટેબલસ્પ ૂન વિનેગર
1 1/2 ટેબલસ્પ ૂન તેલ
ુ તર
મીઠુ સ્િતદ અનસ
રીત:
ડુંગળીને ચતર ભતગમત કતપી લો.
લતલ મરચતં અને લસણને િતટીને ઘટ્ટ પેસ્ટ બનતિી લો.
ુ ી પતકિત દો.
પેનમતં તેલ ગરમ કરો અને પેસ્ટ નતંખી િીમી આંચ પર એક મીવનટ સિ
ુ ી રહેિત દો.
હિે, ડુંગળી અને કેપ્પ્સકમ ઉમેરીને સિ
ંુ તળું થતય ત્યત સિ
ુ તર) પેનમતં ભેળિી બરતબર વમતસ કરો.
નડુ લ્સ અને મીઠું (સ્િતદતનસ
વિનેગર ભેળિીને બરતબર વમતસ કરો.
સ્પતઈસી હક્કત નડુ લ્સ તૈયતર છે .

ચતઈવનઝ ભેળ
સતમગ્રી:
100 ગ્રતમ ન ૂડલ્સ
1/2 કપ કોબીજ
1 કપ ગતજરન ંુ છીણ,
1 કપ સમતરે લતં કેપ્પ્સકમ
2 ટેબલસ્પ ૂન કોનાફ્લોર
1 ટેબલસ્પ ૂન સોયત સોસ
1 ટેબલસ્પ ૂન વિનેગર
1 ટેબલસ્પ ૂન ળચલી સોસ
1 ટેબલસ્પ ૂન આજીનો મોટો
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1 ટેબલસ્પ ૂન લસણની પેસ્ટ
1 ટેબલસ્પ ૂન આદું-મરચતંની પેસ્ટ
ુ તર
મીઠું અને મરીનો પતઉડર, સ્િતદતનસ
રીત:
- એક તપેલીમતં પતણી ગરમ કરો અને તેમતં અડિી ચમચી મીઠું અને એક ચમચી તેલ નતખીને
ન ૂડલ્સ બતફો.
- બફતઇ જાય એટલે ન ૂડલ્સને ઠં ડત પતણીમતં નતખી દો જેથી તે ચોંટી ન જાય. તેને બરતબર વનતતરી
લો.
- તેમતં એક ચમચી તેલ ભેળિો. કોનાફ્લોરમતં રગદોળીને ડીપ ફ્રતય કરો.
- લસણ અને આદુંને િતટી લો. બે ચમચી તેલ ગરમ કરી તેમતં આદું-લસણ સતંતળી એક વમવનટ
પછી બિતં શતક ઉમેરીને તેને નરમ થિત દો.
- થોડી િતર પછી ન ૂડલ્સ સટહત બિી સતમગ્રી ઉમેરીને વમતસ કરો.
- ળચલી સોસ, વિનેગર અને લીલત મરચતં નતખીને સિા કરો.

વમઆમી બ્જલેક ળબન એન્ડ ગતળલિક સતલ્સત
સતમગ્રી:
1 પેકેટ બ્જલેક ળબન સ ૂપ વિથ સ્પતઈસ (બનતિીને રતખેલ)ુ
6 લસણની કળી
3 મધ્યમ ટમેટત, સમતરે લત
લીલત િતણત, સમતરે લત
2 કેપ્પ્સકમ, સમતરે લત
2 કપ ફ્રેશ પીકો ડે ગતલો સતલ્સત, મધ્યમ આંચ પર પકતિેલત
1 લીંબ ુ
રીત:
ુ તર બનતિો.
- બ્જલેક ળબન સ ૂપ તેનત પેકેટનત મતગાદશાન અનસ
- તેમતં મતત્ર મસતલત ળબન્સ િિે તેટલ ુ ઘટ્ટ થિત દો.
- બતકીની સતમગ્રીને સમતરી લો અને તેને ળબન્સ સતથે વમતસ કરો.
ુ ો રસ આ વમશ્રણ સતથે ભેળિો.
- લીંબન
- ઠં ડુ કરીને સિા કરો.
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મેક્તસકન ળબન એન્ડ િેજીટે બલ ચીલી
સતમગ્રી:
1 ડુંગળી, મધ્યમ કદની, ઝીણી સમતરે લી
1 લીલ ુ કેપ્પ્સકમ, બીજ કતઢીને ટુકડતમતં સમતરે લ ુ
2 કળી લસણ, પીસેલ ુ
3 કપ રતજમતં (પીન્ટો ળબન્સ)
1 કેન ટોમેટો વિથ ચીલી
1 કેન ટોમેટો પ્ય ૂરી
2 ટીસ્પ ૂન ચીલી પતિડર
1 ટીસ્પ ૂન જીરૂ
1 1/2 કપ મકતઈ, ફ્રેશ અથિત ફ્રોઝન
1/4 ટીસ્પ ૂન મીઠું
1 1/2 કપ કતકડી, સમતરે લી
રીત:
- એક નોન સ્ટીક પેનને મધ્યમ આંચ પર ગરમ કરો. તેમતં ડુંગળી, કેપ્પ્સકમ અને લસણ ઉમેરીને
ુ ી સતંતળો.
હળવ ુ બ્રતઉન થતય ત્યત સિ
- હિે તેમતં ળબન્સ, ટોમેટો અને બતકીનો મસતલો ઉમેરો.
- તેને ઉકતળો અને આંચ િીમી કરીને 10 વમનીટ ઢતંક્યત િગર ઉકળિત દો.
- હિે તેમતં કતકડી અને કોના ઉમેરીને પતકિત દો. કતકડી બહુ નરમ ન થઈ જાય તેન ુ ધ્યતન રતખો,
ુ ી પકતિો.
લગભગ 7 વમનીટ સિ

સ્પતઈસી મેક્તસકન ટોટીલત ચીપ ડીપ
સતમગ્રી:
1 કપ ક્રીમ ચીઝ (નરમ કરે લ)ુ
1 કપ સૌર ક્રીમ
3/4 ટીસ્પ ૂન જીરુ
1/2 ટીસ્પ ૂન હોટ પેપર સોસ
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1 ટમેટુ (સમતરે લ)ુ
1 ડુંગળી (ઝીણી સમતરે લી)
ુ (છીણેલી)
1 કપ લેટયસ
2 કપ ચેડર ચીઝ (છીણેલ)ુ
ટોટીલત ચીપ્સ
રીત:
- ક્રીમ ચીઝ, સૌર ક્રીમ, જીરુ અને હોટ પેપર સોસને એક વમક્તસિંગ બતઉલમતં વમતસ કરો.
- બિી જ સતમગ્રીને બરતબર વમતસ કરિત મતટે હલતિો.
- એક મધ્યમ કદની સવિિંગ ટડશ પર આ વમશ્રણને કતઢો.
ુ અને ચેડર ચીઝથી ગતવનિશ કરો અને ટોટટિલત સતથે સિા કરો.
- આ વમશ્રણને ટમેટત. ડુંગળી. લેટયસ

મસતલત ળબન્સ એન્ડ બેલ પેપર
સતમગ્રી:
2 ટીસ્પ ૂન ઓળલિ ઓઈલ
1 મોટી ડુંગળી, સમતરે લી
એક મોટુ કેપ્પ્સકમ, સમતરે લ ુ
1 ટીસ્પ ૂન સમતરે લ ુ આદુ
2 ટીસ્પ ૂન લતલ મરચત પતિડર
500 ગ્રતમ કતળત રતજમત, બતફેલત
1/2 ટીસ્પ ૂન વિનેગર
ુ તર
મીઠું સ્િતદ અનસ
રીત:
1. એક પેનમતં તેલ ગરમ કરો અને ડુંગળીને સતંતળો.
2. તેમતં આદુ, લતલ મરચતનો પતિડર અને વિનેગર ઉમેરો. હિે તેમતં કેપ્પ્સકમ, મીઠું અને રતજમતં
ઉમેરો.
ુ ી પકતિો.
3. આ વમશ્રણને 5થી 7 વમનીટ સિ
4. લીલત િતણત િડે સજાિીને સિા કરો.
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સ્િતટદટટ લેબેવનઝ ફલતફલ
સતમગ્રી:
1 કપ સ ૂકત િતલ
ુ ી ચણત
1 કપ સ ૂકત કતબલ
1 ટેબલસ્પ ૂન સોડત બતય કતબોનેટ
લસણની 4 કળી (પીસેલી)
1 ટેબલસ્પ ૂન િતણતનો પતિડર
1 ટેબલસ્પ ૂન જીરુ
1 ડુંગળી સમતરે લી
1/2 કપ ઝીણત સમતરે લત લીલત િતણત
1/4 ટેબલસ્પ ૂમ વમતસ મસતલો
મીઠું અને મરી
તેલ, તળિત મતટે
રીત:
- સોડ બતયકતબોનેય ઉમેરીને િતલ અને ચણતને એક રતત પહેલતથી પતણીમતં પલતળીને રતખી દો.
- હિે તેને પતણીમતં બરતબર િોઈ લો અને એ પતણીને ફેંકી દો.
- બિી જ સતમગ્રીને ભેળિી દો અને પીસીને નરમ બનતિી લો.
- આ વમશ્રણને એક કલતક ટફ્રઝમતં રતખો.
- હિે, વમશ્રણને બહતર કતઢો અને તેનત નતનત ગોળત િતળી લો.
ુ ી
- ગોળતને તમતરત હતથથી દબતિી દો અને પછી ગરમ તેલમતં ગોલ્ડન બ્રતઉન રં ગનત થતય ત્યત સિ
તળી લો.
- સલતડની સતથે ગરમ ગરમ સિા કરો.

ચીઝ વિથ ફ્રેન્ચ બ્રેડ
સતમગ્રી:
8 સ્લતઈસ ફ્રેન્ચ બ્રેડ
3 ટમેટતં
8 સ્લતઈસ ચીઝ
ુ
50 ગ્રતમ તલસીનત
પત્તત
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4 ટીસ્પ ૂન ઓળલિ ઓઈલ
ુ તર
મરી પતિડર,સ્િતદ અનસ
રીત:
- બ્રેડને ઓિનમતં રતખીને ળગ્રલ કરી લો.
- હિે તેનત પર ટમેટતં અને ચીઝની સ્લતઈસ રતખો.
ુ સીનત પત્તતને ઝીણત સમતરીને ઉપરથી નતંખો.
- તલ
- તેનત પર ઓળલિ ઓઈલ અને મરી પતિડર ભભરતિો.
- તૈયતર છે ચીઝ વિથ ફ્રેન્ચ બ્રેડ.

એપલ સેન્ડવિચ
સતમગ્રી:
વ્હતઇટ બ્રેડ - ૪ સ્લતઇસ
બ્રતઉન બ્રેડ - ૪ સ્લતઇસ
સફરજન - ૧ નંગ
કતકડી - ૧ નંગ
સમતરે લી કોબીજ - અડિી િતટકી
મેયોનીઝ - જરૂર પ્રમતણે
ુ બ
મીઠું - સ્િતદ મજ
મલતઇ - ૨ ચમચત,મતખણ - જરૂર પ્રમતણે
મરીનો પતઉડર - પત ચમચી
રીત:
બ્રેડની સ્લતઇસને ગોળ આકતરમતં કતપી લો. એક બતઉલમતં મેયોનીઝ, મલતઇ, સફરજન, કતકડી,
કોબીજ, મીઠું અને
મરીનો પતઉડર વમકસ કરો.
આ વમશ્રણને વ્હતઇટ બ્રેડની સ્લતઇસ પર લગતિો. તેનત પર બ્રતઉન બ્રેડની સ્લતઇસ ગોઠિો.
આ પ્રમતણે બતકીની સેન્ડવિચ તૈયતર કરો. ટૂથવપકમતં ચેરી ભરતિી સેન્ડવિચમતં ભરતિો અને સિા
કરો.

વપઝત મતગા ટરટત રે પ
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સતમગ્રી
વપઝત બ્રેડ - ૪,
વપઝત સોસ - ૧ કપ
ટતમેટતંની સ્લતઇસ - ૧૬ નંગ
મોઝરે લત ચીઝ - ૪ જાડી સ્લતઇસ
ુ સીનત પતન - ૨ ચમચી
તલ
ઓળલિ ઓઇલ - ૧ ચમચો
રીત
દરે ક વપઝત બ્રેડને આડી બે ભતગમતં કતપો. એક સ્લતઇસ પર થોડો વપઝત સોસ લગતિો. તેનત પર
ટતમેટતંની સ્લતઇસ ગોઠિી ફરી સોસ લગતિો અને પછી ચીઝની સ્લતઇસ ગોઠિો. તેનત પર
ુ સીનતં પતન ગોઠિી ઉપર બ્રેડની સ્લતઇસ મ ૂકો. ઉપર થોડું ઓળલિ ઓઇલ રે ડી તેને બ્રતઉન
તલ
ુ ી ળગ્રલ કરો. આ જ રીતે બિત વપઝત રે પ બનતિી તરત સિા કરો.
રં ગનત થતય ત્યતં સિ

કોના-એન્ડ-ચીઝ બોલ્સ
સતમગ્રી:
• મેંદો 1/2 ટે બલસ્પ ૂન
• મકતઈનત દતણત (બતફીને ચ ૂરો કરે લત): 3/4 કપ
• પ્રોસેસ્ડ ચીઝ (છીણેલ)ં ુ 1 કપ
• બટેકુ (બતફીને છીણેલ)ં ુ 1
• આદુ 1/2 ઈંચનો ટુકડો
• લીલત િતણત (તતજા સમતરે લત) 1 ટે બલસ્પ ૂન
• કતળત મરીનો પતિડર 1/2 ટે બલસ્પ ૂન
• શેકેલત જીરતનો પતિડર 1/2 ટે બલસ્પ ૂન
• કોના ફ્લોર 1 ટે બલસ્પ ૂન
• સ્િતદ મતટે મીઠું
• તેલ, ડીપ ફ્રતય કરિત મતટે
રીત:
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• એક મોટત િતડકતમતં મેંદો, ચીઝ, બટતકુ , આદુ, િતણત, કતળત મરીનો ભ ૂકો, જીરત પતિડર, કોના ફ્લોર
અને મીઠું વમતસ કરો.
ુ ી સતઈઝનત ગોળત િતળીને એક પછી એક ગોલ્ડન બ્રતઉન થતય ત્યતં સિ
ુ ી તળો.
• પછી તેનત લીંબન
• ટટસ્ય ૂ પેપર પર કતઢી લઈને લીલી ચટણી કે ટોમેટો સોસ સતથે સિા કરો.

ચીઝ બતસ્કેટ
સતમગ્રી:
ચીઝ, 65 ગ્રતમ
ુ સી-થતઈમ
ડ્રતય હબા અથિત ઓરે ગતનો, તલ
ઓળલિ ઓઈલ, 1 ટીસ્પ ૂન
રીત:
• બિત જ ડ્રતય હબાને ચીઝ સતથે વમતસ કરી દો.
• એક પેનને મધ્યમ આંચ પર ગરમ કરો અને તેમતં 1 ટીસ્પ ૂન ઓઈલ ઉમેરો.
• હિે તેમતં ચીઝન ુ વમશ્રણ ઉમેરો અને પેન પર ઉકળિત દો. ચીઝમતં બબલ થિત દો.
• પેનની ટકનતરીએથી ચીઝને િતરે િતરે કતઢતત રહો જેથી તે ચોંટી ન જાય.
• પેનની મધ્યમતં રહેલ ુ ચીઝ થોડી િતરમતં બ્રતઉન થિત લતગશે.
• હિે પેનને ગે સ પરથી નીચે ઉતતરી લો અને તેને આડુ કરો જેથી િિતરતન ુ ચીઝ બહતર િહી જશે
અને બતકીન ુ ચીઝ કડક થર બનીને બહતર આિશે.
• આ કડક થરને િતડકીની બહતરની બતજુએ રતખીને િતડકીનત આકતર સતથે ઢતળી દો અને પછી જેવ ુ
તે યોગ્ય આકતરમતં સેટ થઈ જાય એટલે તરત તેને ઉઘતડી લો.
• હિે આ ચીઝ બતસ્કેટમતં તમતરુ ફેિટરટ સલતડ અથિત પતસ્તત ઉમેરો અને પીગળે લ ુ ચીઝ પણ
ઉમેરી શકો.
• તૈયતર છે યમી ચીઝ બતસ્કેટ.

અમેટરકન કેરટ સલતડ
સતમગ્રી:
2 ગતજર
1 જેલેપેનો
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2 લીલત મરચત
ુ ો રસ
3 ટીસ્પ ૂન લીંબન
1 ટીસ્પ ૂન રતયનત દતણત
લીલત િતણત
મરી પતિડર, એક ચપટી
ુ તર
મીઠું, સ્િતદ અનસ
1 ટીસ્પ ૂન તેલ
રીત:
ગતજરની છતલ ઉતતરીને છીણી લો.
જેલેપેનો અને લીલત મરચતનો પીસી લો.
ુ ો રસ ઉમેરી બરતબર
એર બતઉલમતં ગતજર, પીસેલત જેલેપેનો અને મરચત, મરી, મીઠું અને લીંબન
વમતસ કરો.
એક પેનમતં તેલ ગરમ કરો અને તેમતં રતયનત દતણત ફૂટિત દો. ત્યતર બતદ તેમતં ગતજરન ુ વમશ્રણ
ઉમેરો.
લીલત િતણત ઉમેરો.
ટફ્રઝમતં ઠં ડુ થિત દો અને પછી સિા કરો.

ઈટતળલયન સ્પીનેચ સલતડ
સતમગ્રી:
500 ગ્રતમ પતલક
2/3 કપ બતફેલત ચણત
1/2 કપ મશરૂમ, સ્લતઈસ કરે લત
1/2 કપ બીટ સ્લતઈસ, વનતતરીને પતણી કતઢેલ ુ
225 ગ્રતમ ષ્સ્કમ વમલ્ક ટરકોટ્ટત ચીઝ
1/2 કપ સનફ્લતિર સીડ્સ
ુ ો રસ
1 લીંબન
ઓળલિ ઓઈલ, 2 ટે બલસ્પ ૂન
રીત:
- પતલકને િોઈને તેમતંથી પતણી વનતતરી લો.
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- પતલકની ભતજીને ઝીણી સમતરી લો.
- બતફેલત ચણત, મશરૂમ, બીટ સ્લતઈસ અને ચીઝને પતલક સતથે વમતસ કરો.
- સલતડને અલગ અલગ પ્લેટમતં અરે ન્જ કરો.
- દરે ક પ્લેટ પર સનફ્લતિર સીડ્સ ભભરતિો.
ુ ો રસ અને ઓળલિ ઓઈલ વમતસ કરો.
- એક નતનત વમક્તસિંગ બતઉલમતં લીંબન
- દરે ક સવિિંગ પર આ વમતસડ ઓઈલ અને લેમન જ્ય ૂસ છતંટો.
ચીલ કરીને સિા કરો.

ઈટતળલયતનો સલતડ
સતમગ્રી:
1 ટીકપ મેકરોની
1 ટમેટુ, બીજ કતઢીને ટુકડત કરે લ ં ુ
1 કેપ્પ્સકસ, ટુકડત કરે લ ં ુ
3 ડુંગળી, સમતરે લી
2 ટેબલસ્પ ૂન તેલ
ગતવનિશ કરિત મતટે
5થી 6 સ્ટફ્ડ ઓળલિ, િચ્ચેથી કતપેલત
રીત:
મેકરોનીને 1/2 ટીસ્પ ૂન મીઠું અને 1 ટે બલસ્પ ૂન તેલ સતથે બતફી લો.
પતણી વનતતરીને બરતબર િોઈને ઠં ડી થિત દો.
બતકીની સલતડની સતમગ્રી ઉમેરીને વમતસ કરો.
ટફ્રઝમતં મ ૂકી દો.
ઠં ડુ કરીને ઓળલિથી ગતવનિશ કરીને સિા કરો.

મગન ંુ સલતડ
સતમગ્રી:
50 ગ્રતમ ફણગતિેલત મગ
4 ટમેટત (સમતરે લત)
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3 લીલત મરચત (સમતરે લત)
2 કતકડી (સમતરે લી)
લસણનો એક ગતંઠો (સમતરે લો)
1 રસિતળું લીંબ ુ
લીલત િતણતની જૂડી(સમતરે લત)
ુ તર રીત:
મીઠું સ્િતદ અનસ
1. ફણગતિેલત મગને મતપસર બતફો. ધ્યતન રતખો કે મગ િધ ુ પડતત ન બફતઈ જાય.
2. એને વનતતરીને બતઉલમતં કતઢી લો અને બતજુ પર રતખી દો.
3. તેમતં ટમેટત, લીલત મરચત, લસણ અને કતકડી ઉમેરો.
ુ ો રસ ભેળિો.
4. તેનત પર લીંબન
5. મીઠું ઉમેરીને બરતબર વમતસ કરો.

થતઈ વપનટ સ ૂપ
સતમગ્રી:
1/3 કપ ઝીણી સમતરે લી ડુંગળી
1/3 કપ ઝીણત સમતરે લત લીલત િતણત
2 ટેબલસ્પ ૂન લતલ કેપ્પ્સકમ ઝીણત સમતરે લત
1 ટેબલસ્પ ૂન મતખણ
3 ટેબલસ્પ ૂન ઘઊંનો લોટ
1 ટેબલસ્પ ૂન ઝીણ ુ સમતરે લ ુ લેમનગ્રતસ
1/4 ટીસ્પ ૂન લતલ મરચતનો પતિડર
1 કેન ળચકન બ્રોથ
1 કેન કોકોનટ અનક્સ્િટન્ડ વમલ્ક
1/2 કપ ટક્રમી વપનટ બટર
1 ટેબલસ્પ ૂન સોયત સોસ
1/4 કપ ભ ૂકો કરે લી વપનટ
2થી 3 ટીસ્પ ૂન તતજી લીલી કોથમીર
4-5 લતલ કેપ્પ્સકમની સ્રતઈપ્સ
રીત:
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- એક મધ્યમ સોસપેનમતં ડુંગળી, લીલત િતણત, લતલ કેપ્પ્સકમ અને મતખણને લગભગ 4 વમનીટ
ુ ી પકતિો. થોડી થોડી િતરે હલતિતત રહો.
સિ
- હિે તેમતં ઘઊંનો લોટ, લેમનગ્રતસ અને લતલ મરચતનો પતિડર ઉમેરો. ળચકન બ્રોથ અને કોકોનટ
ુ ી વમશ્રણ થોડુ ઘટ્ટ ન થઈ જાય ત્યત સિ
ુ ી તેને ઉકળિત દો. 1 વમનીટ
વમલ્ક સતથે જ ઉમેરો. જ્યત સિ
ુ ી બરતબર હલતિો.
સિ
- હિે તેમતં વપનટ બટર અને સોયતસોસ ઉમેરીને બરતબર હલતિો.
- બતઉલમતં સ ૂપ રે ડીને તેને વપનટ, કોથમીર અને લતલ કેપ્પ્સકમની સ્રતઈપ્સ સતથે ગતવનિશ કરીને
સિા કરો.

ફ્રેન્ચ ઓવનયન સ ૂપ
સતમગ્રી:
3/4 એલબી ડુંગળી
3 ઓઝ મતગા રેન બટર
ફ્રેન્ચ બ્રેડ, 4 સ્લતઈસ
1/4 એલબી ઈમ્મેન્ટલ ચીઝ
2 વપન્ટ્સ બીફ સ્ટોક
1 તમતલપત્ર
સ્િતદ મતટે મીઠું અને મરી
2 ટેબલસ્પ ૂન પરમેસન
રીત:
- ડુંગળીને િોઈને સ્લતઈસમત કતપી લો. મતગા રેનને િીમી આંચ પર ઓગતળી ડુંગળી ગોલ્ડન બ્રતઉન
ુ ી સતંતળો.
રં ગની થતય ત્યત સિ
ુ ી પતકિત દો.
- હિે બીફ સ્ટોક, તમતલપત્ર અને બતકી મસતલો ઉમેરીને ઢતંકીને 30 વમનીટ સિ
- ઈમ્મેન્ટલ ચીઝને છીણી લો અને પરમેસન સતથે વમતસ કરી લો.
- બ્રેડને બન્ને બતજુએ ટોસ્ટ કરો.
- તમતલપત્રને બહતર કતઢીને સ ૂપને એક બતઉલમતં રે ડો અને ટોસ્ટનત ટુકડત નતંખો અને તેનત પર
ચીઝ ભભરતિો.
ુ ી રતખો અથિત મતઈક્રોિેિમતં 11/2
- હિે બતઉલને ઓિનમતં 400ટડગ્રી ફેરનટહટ પર 10 વમનીટ સિ
ુ ી રતખો જેથી ચીઝ પીગળી જાય.
વમનીટ સિ
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- ગરમ ગરમ સિા કરો.

વમતસ િેજ સ ૂપ
સતમગ્રી 1 કપ વમતસ શતકભતજીઓ,
1 મોટી ચમચી મતખણ,
ુ બ મીઠુ અને કતળત મરીનો પતિડર,
સ્િતદમજ
1 ટેબલ સ્પ ૂન ટતમેટતનો સોસ,
1.2 ટી સ્પ ૂન આદુ, લસણ પેસ્ટ,
2 ટી સ્પ ૂન કોનાફ્લોર,
ચપટી ખતંડ
રીત -કોનાફ્લોરને 1/2 કપ ઠં ડત પતણીમતં વમતસ કરી લો.
-એક પેનમતં મતખણને ગરમ કરો. જેમત આદુ, લસણન ુ પેસ્ટ નતખીને સેકો.
-હિે સમતરે લી શતકભતજીઓ નતખીને િધ ુ આંચ પર ગે સ થોડીિતર સ્ટર-ફ્રતઈ કરો.
-મીઠુ, મરચ ુ અને 1 કપ પતણી નતખો.
-ઉભરો આિતત ટતમેટત સોસ, ખતંડ અને કોનાફ્લોરનત વમશ્રણને નતખીને ઉકળિત દો.
-બસ ગરમત ગરમ સિા કરો.

મટર-કોટરએન્ડર સ ૂપ
સતમગ્રી
લીલત િટતણત - ૧ કપ
સમતરે લી કોથમીર - અડિો કપ
લીલતં મરચતં - ૨ નંગ
જીરં ુ - ૧ ચમચી
મતખણ - ૨ ચમચી
ુ ો રસ - ૧ ચમચો
લીંબન
ુ બ
મીઠું - સ્િતદ મજ
બતરીક સમતરે લ ં ુ લસણ - ૨ કળી
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ચીઝન ંુ છીણ - ૧ ચમચો
રીત
-સૌથી પહેલતં કક
ૂ રમતં લીલત િટતણત બતફી લો
ુ ો રસ, મીઠું અને ત્રણ કપ પતણી ઉમેરો
-કોથમીર, સમતરે લતં લીલતં મરચતં, લસણ, લીંબન
-પછી ઠં ડું થતય એટલે તેને ક્રશ કરી ગતળી લો.
-એક પેનમતં મતખણ ગરમ કરી તેમતં જીરં ુ નતખો.
-તે આછત બદતમી રં ગન ંુ થતય એટલે િટતણતન ંુ ક્રશ કરીને ગતળે લ ં ુ વમશ્રણ તેમતં નતખી એક ઊભરો
ુ ી ઉકતળો.
આિે ત્યતં સિ
-લો તૈયતર છે મટર-કોટરએન્ડર સ ૂપ
-તમે ઇચ્છો તો ચીઝનત છીણ અને બ્રેડનત તળે લત ટુકડતથી સજાિી સિા કરો.

બીટનો સ ૂપ
સતમગ્રી
બીટ - ૧ નંગ
સમતરે લી દૂ િી - ૧ િતટકી
ડુંગળી - ૧ નંગ
ટમેટંુ - ૧ નંગ
ુ બ
મીઠું - સ્િતદ મજ
મરી - ૪-૫ નંગ
ખતંડ - ૧ ચમચી
ક્રીમ - સજાિટ મતટે
ુ બ
મતખણ - જરૂર મજ
રીત
-બિતં શતકને સતરી રીતે િોઇ સમતરી લો.
ુ ી બતફો.
-તેને કક
ૂ રમતં ૪-૫ કપ પતણી રે ડી બે સીટી થતય ત્યતં સિ
-ત્યતર બતદ ઠં ડત થતય એટલે ક્રશ કરીને ગતળી લો.
-એક તપેલીમતં મતખણ ગરમ કરો.
ુ ી
-તેમતં આ ગતળે લ ં ુ વમશ્રણ, એક કપ પતણી, મીઠું, મરીનો પતઉડર, ખતંડ નતખી ઊભરો આિે ત્યતં સિ
ઉકતળો.
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-ત્યતર બતદ સ ૂપ બતઉલમતં કતઢી ઉપર સમતરે લી કોથમીરથી સજાિટ કરી સિા કરો.

કોટરયન હોટ સ્પતઈસી સ ૂપ
સતમગ્રી:
1 ટેબલસ્પ ૂન સીંગતેલ
1 મોટી ડુંગળી (સમતરે લી)
લસણ, 2 કળી (પીસેલી)
1 સ્ટોક સેલેરી (ઝીણી સમતરે લી)
1/4 પતઉન્ડ ચરબીમતુ ત ગ્રતઉન્ડ બીફ
1 કોબીજ સમતરે લી
આદુ (પીસેલ)ુ
4 કપ રીચ બીફ સ્ટોક
3 ટેબલસ્પ ૂન તતજા િટતણત
1 સ્કેળલઅન, 1/2 ઈંચનત ટુકડતમતં સમતરે લી
1/2 ટેબલસ્પ ૂન તલ
1 મઠ્ઠુ ઠ્ઠ રતઈસ સ્ટીતસ
તલન ંુ તેલ
લીલત િતણત સમતરે લત
1 ફીણેલ ં ુ ઈંડુ
રીત:
-એક ઉંડત પેનમતં તેલ ગરમ કરો.
-જ્યતરે તેલ એકદમ ગરમ થઈ જાય ત્યતરે તેમતં ડુંગળી, લસણ, સેલેરી, ગ્રતઉન્ડ બીફનત ટુકડત કરીને
ઉમેરો.
ુ ી ઉકળિત દો. ત્યતર બતદ કોબી અને આદુ ઉમેરીને હલતિો.
-5 વમનીટ સિ
-હિે આંચને મધ્યમ કરીને તેમતં બીફ સ્ટોક ઉમેરો. તેનત બરતબર ઉકળિત દો
-તેમતં િટતણત, સ્કેળલઅન અને તલ નતંખો.
ુ ી તેને ઉકળિત દો.
-રતઈસ સ્ટીક નતંખીને તે ચઢી જાય ત્યત સિ
-તેમતં તલન ંુ તેલ અને લીલત િતણત ઉમેરીને હલતિો.
-અંતમતં ફીણેલ ં ુ ઈંડુ નતંખીને બરતબર હલતિી લો
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-જેથી બધ ુ વમતસ થઈ જાય. સ ૂપ તૈયતર છે , ગરમ ગરમ સિા કરો.

થતઈ કોકોનટ િેજીટે બલ સ ૂપ
સતમગ્રી:
સમતરે લી કોબી, 1 કપ
સમતરે લ ુ ગતજર, 1 કપ
ફ્લતિર સ્લતઈલ કરે લ,ુ 1 કપ
2 કપ નતળળયેરન ુ દૂ િ
4 ટેબલસ્પ ૂન સ્રો મશરૂમ, ચતર ભતગમતં સમતરે લ ં ુ
4 ટેબલસ્પ ૂન આદુ, છીણેલ ં ુ
2 ટીસ્પ ૂન લેમન ગ્રતસ, સમતરે લ ં ુ
4 ફ્રેશ લતલ મરચત, ઝીણત સમતરે લત
2 ટેબલસ્પ ૂન ટફશ સોસ
ુ ો રસ
4 ટેબલસ્પ ૂન લીંબન
1 ટીસ્પ ૂન ચીલી ઓઈલ
1 ટેબલસ્પ ૂન લીલત િતણત
ુ તર
મીઠું સ્િતદ અનસ
રીત:
-એક પોટને ગરમ કરો અને તેમતં નતળળયેરન ુ દૂ િ રે ડો.
-હિે તેમતં ચીલી ઓઈલ અને લીલત િતણત વસિતયનો બિો જ મસતલો વમતસ કરો.
-હિે તેને મધ્યમ આંચ પર ઉકળિત દો જેથી શતકભતજી ચઢી જાય.
-લીલત િતણત અને ચીલી ઓઈલથી ટોપ કરીને સિા કરો.

કેબેજ સ ૂપ
સતમગ્રી:
લીલી ડુંગળી, 6 મોટી
2 ગ્રીન કેપ્પ્સકમ
ટોમેટો પ્ય ૂરી, 1 અથિત 2 કેન3 ગતજર
મશરૂમ, 1 કન્ટેઈનર
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લીલત િતણત, 1 જૂડી
કોબી, અડિી
ુ તર
મીઠું, મરી, લસણ િગે રે સ્િતદ અનસ
રીત:
- ડુંગળીને સ્લતઈસમતં સમતરી લો. હિે તેને એક પેનમતં થોડત જ તેલ સતથે સતંતળો.
- કેપ્પ્સકમને િોઈને સમતરી લો અને તેને પણ ડુંગળી સતથે ભેળિી દો.
- કોબીનત બહતરનત બતજુનત પતંદડત કતઢી લો અને તેને સમતરીને પેનમતં વમતસ કરો.
- ગતજરને િોઈને તેનત પણ ટુકડત કરો અને તેને પણ બતકી શતકભતજી સતથે વમતસ કરો.
- મશરૂમને સ્લતઈસમતં સમતરી લો અને વમતસ કરો.
ુ ી ઢતંકીને િીમી આંચ પર ઉકળિત દો.
- હિે પેનમતં પતણી ઉમેરીને લગભગ 2 કલતક સિ
- ગરમ ગરમ કેબેજ સ ૂપ પર મરી અને મીઠું ભભરતિીને સિા કરો.

પતલકનો સ ૂપ
સતમગ્રી
પતલક - ૩૫૦ ગ્રતમ
ડુંગળી - ૨ નંગ
મીઠું, મરી - પ્રમતણસર
ખતંડ - ૨ ચમચી
વ્હતઇટ સોસ - ૨ ચમચત
છીણેલ ં ુ ચીઝ - ૨ ચમચી
ઘી - ૧ ચમચી
ગતજર - ૨ નંગ
ફણસી - ૭ નંગ
િટતણત - ૫૦ ગ્રતમ
રીત
-પતલકને અને ડુંગળીને ઝીણતં સમતરી લો.
-ગતજર અને ફણસીનત નતનત ટુકડત કરો. િટતણત, ગતજર અને ફણસીને બતફી લો.
-એક કડતઇમતં ઘી ગરમ કરી ડુંગળી સતંતળો. પછી તેમતં પતલક ઉમેરીને બરતબર ચડિત દો.
-ત્યતર બતદ આ બતફેલત શતકભતજીને ક્રશ કરી લો.
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-તેને ગતળીને ફરીથી ગરમ કરિત મ ૂકો. તેમતં ખતંડ, મીઠું અને મરી ઉમેરો અને ખદખદિત દો.
-બરોબર ઉકળી જાય પછી વ્હતઇટ સોસ નતખો અને આંચ પરથી ઉતતરી લો.
-સિા કરતી િખતે ઉપર ચીઝથી ગતવનિવશિંગ કરો.

કેરોટ એન્ડ કોટરએન્ડર સ ૂપ
સતમગ્રી:
5-6 મોટત ગતજર
1 કપ સમતરે લત િતણત
1 નતની ડુંગળી
1 કળી લસણ
1/4 કપ શતકભતજી
તેલ, 1/2 ટેબલસ્પ ૂન
ુ તર
મીઠું, સ્િતદ અનસ
મરી પતિડર, 1 ચપટી
ફણસી, 4 ફળી
રીત:
- ગતજરની છતલ ઉતતરીને તેનત નતનત નતનત ટુકડત કરી લો.
- એક મોટત િતસણમતં તેલ ગરમ કરો. તેમતં ડુંગળી,લસણ અને ગતજર પકતિો. તેને થોડત નરમ
થિત દો.
- હિે બતકીનત શતકભતજી અને લીલત િતણત ઉમેરો.
ુ ી પતકિત દો.
- 20 વમનીટ સિ
- જ્યતરે બિત શતકભતજી અને ગતજર પતકી જાય ત્યતરે તેને બ્જલેન્ડર િડે સ્મ ૂથ બ્જલેન્ડ કરી લો. થોડુ
ઘટ્ટ થિત દો.
- તેમતં થોડું મીઠું અને મરી પતિડર ઉમેરો.
- ફ્રેન્ચ બ્રેડ સતથે સિા કરો.

ટમેટતં-કોથમીર શોરબત
સતમગ્રી
50 ગ્રતમ લતલ મરચ ંુ
50 ગ્રતમ લીલ ં ુ મરચ ંુ
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50 ગ્રતમ બટતકત,
1 ટકલો ટમેટતં
100 ગ્રતમ ગતજર
20 ગ્રતમ ફુદીનો
30 ગ્રતમ કોથમીર
60 ગ્રતમ ઝીણી સમતરે લી ડુંગળી
10 ગ્રતમ લસણ અને આદું
2 ટેબલ સ્પ ૂન લતલ મરચ ંુ
1 ટેબલ સ્પ ૂન જીરં ુ
1 ટેબલ સ્પ ૂન તેલ
1/ 2 ટેબલ સ્પ ૂનમરી પતઉડર
2 ટેબલ સ્પ ૂન ગરમ મસતલો
1 ટેબલ સ્પ ૂન શેકેલત જીરતંનો પતઉડર
ુ ો રસ
5 ટેબલ સ્પ ૂન લીંબન
1 િતટકી ક્રીમ
2 ળલટર પતણી
ુ તર
મીઠું સ્િતદઅનસ
રીત
-બટતકતને છોલીને સમતરી લો.
-ટમેટતં, ગતજર, લતલ અને લીલત મરચતં, ફુદીનત, કોથમીર, ડુંગળી, લસણ, આદું અને લીલત મરચતને
સતફ કરીને સમતરી લો.
-થોડીક કોથમીર ગતવનિવશિંગ મતટે અલગ રતખી લો.
-એક પેનમતં તેલ ગરમ કરો અને તેમતં જીરં ુ નો િઘતર કરો. તેમતં લસણ નતખીને હલતિો.
-હિે તેમતં ડુંગળી અને લતલ મરચ ંુ નતખીને સતંતળો. ત્યતર બતદ ક્રીમ ભેળિીને બીજી બિી સતમગ્રી
ભેળિી દો.
-થોડું ઉકળે પછી તેમતં પતણી ઉમેરીને શતકભતજી બફતિત દો. વમશ્રણને ઠં ડુ થિત દો. હિે તેને
વમકસરમતં ક્રશ કરીને સ ૂપને ગતળી લો.
-સ ૂપને ઘીમી આંચ પર ગરમ કરિત મ ૂકો અને બરોબર ઉકળિત દો અને તેમતં ક્રીમ ભેળિો.
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-સ ૂપ તૈયતર થઇ જાય એટલે બતઉલમતં કતઢીને તેનત ઉપર કોથમીરન ંુ ગતવનિવશિંગ કરીને તેનો સ્િતદ
મતણો.

સ્પતઈસી 'ઓટ્સ'
ખતઈને િજન ઘટતડો:
સતમગ્રી:
50 ગ્રતમ કતચત ઓટ્સ
2-3 કપ પતણી
1 ડુંગળી
1 ટતમેટુ
50 ગ્રતમ ફુલગોબી
50 ગ્રતમ લીલત િટતણત
1 લીંબ ૂ
1 ટી સ્પ ૂન લતલ મરચત પતિડર
1/2 ટી સ્પ ૂન હળદર પતિડર
ુ તર
મીઠું સ્િતદઅનસ
રીત:
-ઝીણત સમતરે લત ડુંગળી ટતમેટતને એક પેનમતં થોડી િખત સતંતળો
ુ ી તેને સતંતળો
-તેમતં િટતણત, ફુલ ગોબી અને ગતજર ઉમેરો 5 મીવનટ સિ
-હિે તેમતં ઓટ્સ ઉમેરો પતણી નતંખી ળખચડીને જેમ પકિત દો
-તેમતં લીંબ ૂન રસ ઉમેરી ખતિો
-ડતયેટટિંગ મતટે ઉત્તમ છે આ ટડશ

કોકો કેક
સતમગ્રી
80 ગ્રતમ મેંદો,
130 ગ્રતમ કં ડેસ્ડ વમલ્ક,
80 વમલી દૂ િ,
60 ગ્રતમ બટર,
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1 ટી સ્પ ૂન બેટકન પતિડર,
1 ટી સ્પ ૂન િેનીલત એસેંસ,
1/4 ટી સ્પ ૂન બેટકિંગ સોડત,
1 ટી સ્પ ૂન કોકો પતિડર,
ુ ર,
2 ટી સ્પ ૂન બ્રતઉન શગ
2 ટી સ્પ ૂન કતળો રં ગ,
2 ટી સ્પ ૂન ચોકો ળચપ્સ,
30 ગ્રતમ ચોકલેટ.
રીત -ક્રીમ, બટર અને કસ્ટડા વમલ્કમતં વમતસ કરી સતરી રીતે ફેટો.
-પછી દૂ િ નતખીને સતરી રીતે ફેટી લો.
-મેંદો, બેટકિંગ પતિડર, સોડત અને એસેંસ કતળો રં ગ નતખીને ફરી ફેંટી લો.
-ટીનનત િતસણમતં ળચકતશ લતગતિો અને તળળયે સતિતરણ મેદો ભભરતિી દો.
ુ ી બેક કરો.
-વમશ્રણને સતરી રીતે િતસણમતં ભરો અને 180 ટડગ્રી સે. પર 25 વમવનટ સિ
-ઠં ડુ કરીને ચોકલેટ સોસ અને ચોકો ળચપ્સથી સજાિો.

વમન્ટ ચોકલેટ
સતમગ્રી:
1/4 કપ ચોકલેટ પતઉડર અથિત ચોકલેટ વસરપ
1 કપ ઠડું દૂ િ
1/2 ટીસ્પ ૂન વમન્ટ વસરપ
1/2 સ્કપ
ૂ આઇસક્રીમ
4-5 ફુદીનતનત પતન
રીત:
- ચોકલેટ પતઉડર અને દૂ િને વ્યિક્સ્થત રીતે ભેળિો.
- હિે આઇસક્રીમ અને વમન્ટ વસરપને તૈયતર દુિનત વમશ્રણની સતથે ગ્રતઇન્ડ કરો.
ુ િ કરો.
- હિે તૈયતર વમન્ટ ચોકલેટનત વમશ્રણને ફુદીનતનત પતનથી સજાિીને ઠં ડકનો અનભ

ફ્રૂટ કેક
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સતમગ્રી
100 ગ્રતમ મેંદો
100 ગ્રતમ બરુ ુ ખતંડ
100 ગ્રતમ મતખણ
3 ઈંડત
1 ટી સ્પ ૂન બેટકિંગ પતિડર
4 ટેબલ સ્પ ૂન પલતળે લી ટકશવમશ
ફ્રુટ્સ એપલ, ચેરી, સ્રોબેરી, કીિી
1 ટી સ્પ ૂન િેનીલત એસેન્સ
આઈવસિંગ મતટે
ુ ર
100 ગ્રતમ આઈવસિંગ સગ
50 ગ્રતમ મતખણ
રીત
-મેંદો અને બેટકિંગ પતિડર ચતરણીમતં ચતળી લો
ુ ી એકદમ હળવ ંુ ન થઈ જાય ત્યતં સિ
ુ ી વ્યિક્સ્થત ફેટો
-મતખણ અને બરુ ુ ખતંડ જ્યતં સિ
-તેમતં એક એક કરીને બિત જ અંડતનો ગર મેળિત જાઓ અને ફેટતતં જાઓ.
-િીરે િીરે મેંદો મેળિો
-કેક પેનમતં મતખણની ળચકતશ લગતિો તેમજ તેમતં 2/3 ભતગમતં આ વમતચર ભરો.
ુ ી બેક કરો.
-ઓિનમતં ગોલ્ડન થતય ત્યતં સિ
ુ રથી ગતવનિશ કરો.
-બહતર કતઢી ઠં ડી થિત દો અને બતદમતં તેને આઈવસિંગ શગ
ુ ર અને મતખણને નરમ થતય ત્યતં સિ
ુ ી ફેટ કરો.
-આઈવસિંગ શગ
ુ ર અને મતખણંુ લેયર લગતિો.
-કેક પર શગ
-તેનત પર તતજા ફ્રુટ્સથી ગતવનિશીંગ કરો.

સ્નોબોલ કુ કીસ
સતમગ્રી:
1 કપ મતખણ
1/2 કપ બ ૂરૂ ખતંડ
1 ટીસ્પ ૂન િેવનલત
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2- 1/2 કપ મેંદો
1/4 ટીસ્પ ૂન મીંઠુ
3/4 કપ અખરોટ, સમતરે લત
રીત:
- ઓિનને 350 ડીગ્રી ફેરનહીટ પર પહેલેથી ગરમ કરો.
- હિે એક બતઉલમતં મતખણ અને મેંદો બરતબર ફીણી લો અને ત્યતર બતદ તેમતં ખતંડ વમતસ કરો.
- િેવનલત, મીંઠુ અને અખરોટ વમતસ કરીને ફરીથી હલતિો.
- આ વમશ્રણમતંથી નતનત નતનત ગોળત િતળી લો.

ચોકલેટ બ્રતઉની
સતમગ્રી200 ગ્રતમ કપ ડતકા ચોકલેટ
2/3 કપ દૂ િ
3/4 કપ મેંદો
1/2 કપ સમતરે લી અખરોટ
1 ટી સ્પ ૂન િેવનલત એસન્સ
1 ટેબલ સ્પ ૂન મતખણ
ચોકલેટ સોસ
રીત-સૌતી પહેલતં િીમત ગે સ પર ચોકલેટ અને મતખણને 2 ટી સ્પ ૂન પતણી સતથે મેળિીને બરતબર
ઓગતળી લો
-ધ્યતન રતખો કે ચોકલેટ બરતબર ઓગળી જાય બતદમતં તેને ગે સ પરથી ઉતતરી તેમં દૂ િ ઉમેરી
બરતબર વમતસ કરી લો.
-આ વમશ્રણને સમતન્ય તતપમતન પર ઠં ડુ કરો
-તેમતં અખરોટ અને િેવનલત એસન્સ ઉમેરી દો
-મતખણની ળચકતશ લતગિી મટફનનત સતંચતમતં વમશ્રણ રે ડો
ુ ી બેક કરો.
-તેને 180 ટડગ્રી તતપમતન પર પહેલેથી ગરમ ઓિનમતં 20થી 25 વમવનટ સિ
-કેકને ઠં ડી કરી મટફનમતંથી બહતર કતઢી લો. અને ગરમ ગરમ બ્રતઉની ઉપર ચોકલેટ સોસ રે ડી સિા
કરો.
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ટેસ્ટી ચોકો હતટા
સતમગ્રી:
1 ટેબલસ્પ ૂન ળબષ્સ્કટકોકો પતિડર,
2 ટેબલ સ્પ ૂન ચોકલેટ પતિડર,
4 ટેબલસ્પ ૂન ખતંડ,
1 1/2 કપ દૂ િ,
રીત:
- ળબષ્સ્કટને વમતસીમતં પીસી લો.
- કોકો પતિડર અને ચોકલેટ પતિડરને ચતળણીની મદદથી ચતળી લો.
- હિે ળબષ્સ્કટનો ભ ૂકો અને કોક-ચોકલેટનો પતિડર વમતસ કરી લો.
ુ ી તેને હલતિો.
- તેમતં ખતંડ અને દૂ િ ઉમેરો. ખતંડ ઓગળે નહીં ત્યત સિ
- હિે ગ્રીઝ કરે લત એક કં ટેનરમતં વમશ્રણને કતઢી લો.
ુ ી િરતળમતં પકતિો.
- તેને 20 વમનીટ સિ
- ઠં ડુ પડે પછી તેને મનગમતત આકતરમતં કતપીને ટક્રમથી સજાિીને સિા કરો.

નટ ચોકલેટ
સતમગ્રી
ડતકા ચોકલેટ - ૧૦૦ ગ્રતમ
ક્રીમ - અઢી ચમચત
બ ૂરં ુ ખતંડ - દોઢ ચમચો
કતજુનત ટુકડત - પોણો કપ
બદતમની ચીરી - પોણો કપ
વપસ્તતની ચીરી - પોણો કપ
રીત
સ ૂકત મેિતને સમતરીને શેકી લો. એક નોનષ્સ્ટક પેનમતં ક્રીમ, બ ૂરં ુ ખતંડ અને ડતકા ચોકલેટને છીણીને
વમતસ કરો. િીમી આંચે સતત હલતિી એકરસ થિત દો. ચોકલેટ બરતબર ઓગળી જાય, ત્યતરે તેમતં
સ ૂકો મેિો વમતસ કરો. આંચ બંિ કરી આ વમશ્રણને થોડી િતર ઠં ડું થિત દો. હિે હથેળીને ઘી કે
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મતખણિતળી કરી આ વમશ્રણમતંથી થોડું વમશ્રણ હથેળીમતં લઇ મનગમતો આકતર આપો. એક
પ્લેટમતં ગોઠિી ટફ્રજમતં સેટ થિત મ ૂકો.

ડે-નતઇટ ચોકલેટ
સતમગ્રી
વ્હતઇટ ચોકલેટ મતટે
વમલ્ક પતઉડર - ૧૦૦ ગ્રતમ
નતળળયેરન ંુ છીણ - ૫૦ ગ્રતમ
બ ૂરં ુ ખતંડ - સિત કપ
પતણી - પોણો કપ
ક્રીમ - પોણો કપ
ડતકા ચોકલેટ મતટે
ડતકા ચોકલેટન ંુ છીણ - પત કપ
કોકો પતઉડર - ૨ ચમચત
કોફી - અડિી ચમચી
બ ૂરં ુ ખતંડ - દોઢ કપ
પતણી - પોણો કપ
ક્રીમ - અડિો કપ
મતખણ - ૧ ચમચી
રીત
વ્હતઇટ(ડે) ચોકલેટ મતટે પેનમતં બ ૂરં ુ ખતંડ અને પતણીને િીમી આંચે ગરમ કરો. એક ઊભરો આિે
એટલે તેમતં ક્રીમ, વમલ્ક પતઉડર અને નતળળયેરન ંુ છીણ નતખી સતત હલતિો. વમશ્રણ ચોંટે નહીં ત્યતં
ુ ી રતખી આંચ બંિ કરી દો. નતઇટ(ડતકા ) ચોકલેટ પણ આ રીતે તૈયતર કરો. હથેળી ઘીિતળી કરી
સિ
બે ચમચત ડતકા ચોકલેટન ંુ વમશ્રણ લઇ ગોળો િતળો. તેને િચ્ચેથી સહેજ દબતિી તેમતં વ્હતઇટ
ચોકલેટન ંુ વમશ્રણ ભરો. ડે-નતઇટ ચોકલેટ તૈયતર છે .

બનોફી પતઈ
સતમગ્રી:
તૈયતર ક્રેકર પતઈ ક્રસ્ટ અથિત પચી શકે એિો ળબષ્સ્કટ ક્રસ્ટ
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3 કેળત
1 કેન ગળ્ય ુ કં ડેન્સ્ડ વમલ્ક
હોટ ચોકલેટ પતિડર અથિત કોકોઆ, જષ્સ્ટિંગ મતટે
300 વમલી ક્રીમ
રીત:
ુ ી ઉકળિત દો.
કં ડેન્સ્ડ વમલ્કનત કેનને એક િતસણમતં પતણી ભરીને અઢીથી બે કલતક સિ
ધ્યતન રતખો કે પેનમતંથી પતણી ન સ ૂકતય. જો જરૂર જણતય તો પતણી ઉમેરતત રહો. એ બતદ કેનને
ુ ી એમ જ રહેિત દો. હિે કેનને ખોલો. કં ડેન્સ્ડ વમલ્ક તમને ટક્રમી
બહતર કતઢીને થોડી વમનીટ સિ
બ્રતઉન કૅરમેલ જેવ ંુ લતગશે.
કૅરમેલને સરખી રીતે હલતિો જેથી ગઠ્ઠત હોય તો ભતંગી જાય. તમતરી પતઈ ક્રસ્ટ ઉપર આ કૅરમેલ
રે ડો અને ટફ્રઝમતં ઠં ડુ થિત મતટે મ ૂકી દો.

ડતયેટ રે સીપી
ડતયેટ ઉપમત
સતમગ્રી:
250 ગ્રતમ રિો
2 ગતજર
1 કપ િતલ અથિત ફણગતિેલત કઠોળ
1\2 lime
1\2 લીંબ ુ
1\2 ટેબલસ્પ ૂન ઓળલિ ઓઈલ
1 લીલ ુ મરચ ંુ
1 ટમેટંુ
લીમડતનત પતન
લસણની 2 કળી
4 કપ પતણી
લીલત િતણતનત પતન, ગતવનિશ કરિત
ુ તર
મીઠું, સ્િતદ અનસ
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રીત:
- એક પેનમતં ઓળલિ ઓઈલ ગરમ કરો. ધ્યતન રતખો તે િધ ુ પડત ંુ ગરમ ન થઈ જાય.
- તેમતં લીમડતનતં પતન, લસણ અને લીલત મરચતં સમતરીને નતંખો.
- લસણ લતઈટ બ્રતઉન રં ગન ુ થઈ જાય એટલેમતં તેમતં પતણી ઉમેરો.
- પતણી ઉકળિત લતગે ત્યતરે તેમતં રિો ઉમેરો.
- જ્યતરે રિો ઘટ્ટ થિત લતગે ત્યતરે તેમતં ગતજર, િતલ અથિત ફણગતિેલત કઠોળ અને ટમેટંુ ઉમેરો
- િીમી આંચ પર પકતિો અને તેમતં મીઠું ઉમેરો.
- ઉપમત તૈયતર થઈ જાય એટલે લીલત િતણત ગતવનિશ કરો.
ુ ો રસ ઉમેરો.
- સિા કરતત પહેલત લીંબન

લો કતબા હોટ ફ્લેતસ વસટરયલ
સતમગ્રી:
1/4 કપ ફ્લેતસ વમલ
1/4 કપ લતઈટ ટક્રમ
1/3 કપ પતણી
1 પેકેટ સ્પ્લેન્ડત
તજ
રીત:
- બિી સતમગ્રીને વમતસ કરો.
ુ ી મતઈક્રોિેિમતં ગરમ કરો.
- 2 વમનીટ સિ
- તૈયતર છે હોટ ફ્લેતસ વસટરયલ

લો કતબા ગતળલિક મેસ્ડ ટવનિપ્સ
સતમગ્રી:
3 કપ ડતઈસ્ડ ટવનિપ્સ
2 કળી લસણ, પીસેલ ુ
1/4 કપ હેિી ટક્રમ
3 ટેબલસ્પ ૂન પીગળે લ ુ મતખણ
ુ તર
મીઠું અને મરી, સ્િતદ અનસ
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રીત:
ુ ી નરમ થતય ત્યત સિ
ુ ી બતફી લો.
- ટવનિપ્સ ક્યુબ અને લસણને પતણી સતથે 15 વમનીટ સિ
- તેમતંથી પતણી વનતતરી લો. ટવનિપ્સને મેસ કરી લો (ફૂડ પ્રોશેસરની મદદ લો), ટક્રમ, મતખણ, મીઠું
અને મરી પતિડર ઉમેરીને વમતસ કરો.

લો કેલરી બનતનત ટડલતઈટ
સતમગ્રી:
2 કેળત, સ્લતઈસ કરે લત
2 ટીસ્પ ૂન ઓરે ન્જ પલ્પ
1/2 કપ ઓરે ન્જ જ્ય ૂસ
1/4 કપ સલ્ુ તતનત
1 ઈંડતની સફેદી
ુ ર
2 ટીસ્પ ૂન કેસ્ટર સગ
રીત:
- કેળત, ઓરે ન્જ પલ્પ અને સલ્ુ તતનતને વમતસ કરીને ઓિનપ્ર ૂફ ટડશમતં કતઢો.
ુ ર ઉમેરતત રહો.
- ઈંડતની સફેદીને ફીણી લો અને આ દરવમયતન તેમતં સગ
ુ ી ખતંડ ઓગળે નહીં ત્યત સિ
ુ ી હલતિતત રહો.
- જ્યત સિ
ુ ી બેક કરો.
- તૈયતર થયેલી મેટરિંગને કેળતનત વમશ્રણ પર પતથરો અને તેને 10 વમનીટ સિ

ડતયેટ સ્પેવશયલ રતઈસ ક્રસ્ટ પીઝત
સતમગ્રી:
3 કપ બ્રતઉન રતઈસ, તેની થોડી હળદર નતંખીને બતફી લેિત
1 ઈંડુ
ુ સી
2 ટેબલસ્પ ૂન તતજી સમતરે લી તલ
1 1/2 તતજા થતઈમનત પતન, સમતરે લત
1 ટેબલસ્પ ૂન ઓળલિ ઓઈલ
1 મધ્યમ કદની ડુંગળી
1 મધ્યમ કદન ુ લીલ ુ કેપ્પ્સકમ, સમતરે લ ુ
લસણ, 2 કળી, પીસેલ ં ુ
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3 કપ સમતરે લત પ્લમ ટોમેટો
ુ તર
મીઠું સ્િતદ અનસ
મરી પતિડર
3/4 કપ મોઝેરેલત ચીઝ, છીણેલ ુ
1 ટેબલસ્પ ૂન રોમતનો ચીઝ, છીણેલ ં ુ
રીત:
ઓિનને 400 ટડગ્રી પર પહેલેથી ગરમ કરી લો અને એક 11 ઈંચનત પીઝત પેનને તેલથી ગ્રીસ
કરીને રતખી દો.
ુ
બતફેલત રતઈસમતં ઈંડુ, અડિી તલસી
અને 1/2 થતઈમ ઉમેરો. તેનત પર મીઠું અને મરી ભભરતિો.
હિે આ રતઈસને ગ્રીસ કરે લી પીઝત પેનમતં પતથરો. આ પેનને પ્લતષ્સ્ટક િડે ઢતંકી દો અને
આંગળીઓથી થપથપતિીને તેને 1/2 જાડત થરનત ગોળ આકતરમતં ફેરિી દો અને ધ્યતન રતખો કે
તેનત ટકનતરત આગળથી રતઈસ બહતર ન નીકળે . હિે આ પ્લતષ્સ્ટકને હટતિી દો.

ચીઝ િગરનત ડતયેટ પીઝત
સતમગ્રી:
1 ડુંગળી, સમતરીને સતંતળે લી
1 કપ ટોમેટો પ્ય ૂરી
1 ટીસ્પ ૂન ડ્રતય થતઇમ
ુ
1 ટીસ્પ ૂન ઝીણી સમતરે લી તલસી
1 ટીસ્પ ૂન ઝીણત સમતરે લત લીલત િતણત
1 ટીસ્પ ૂન ડ્રતય ઓરે ગતનો
1 ટીસ્પ ૂન પીસેલ ં ુ લસણ
1 ટીસ્પ ૂન કતળત મરી
1/2 ટીસ્પ ૂન મીઠું
1 ટીસ્પ ૂન ખતં
1 પીઝત બ્રેડ
1 એગપ્લતન્ટ, ઓિન રોસ્ટે ડ
1 ઝુચીની, 1/4ઈંચની સ્લતઈસ
1 યેલો સ્િોશ, 1/4ઈંચની સ્લતઈસ
122

2 પ્લમ ટોમેટો. 1/4ઈંચની સ્લતઈસ
ુ સી સમતરે લી
1 ટીસ્પ ૂન, લીલી તલ
રીત:
- ઓિનને 450ડીગ્રી પર ગરમ કરી લો.
ુ
- એક મોટત બતઉલમતં ડુંગળી, ટોમેટો પ્ય ૂરી, થતઈમ, તલસી,
લીલત િતણત, ઓરે ગતનો, લસણ, મરી, મીઠું
અને ખતંડ વમતસ કરીને હલતિો.
- આ વમશ્રણને પીઝત બ્રેડ પર પતથરી દો.
- રોસ્ટેડ એગપ્લતન્ટને પીઝત પર પતથરો.
ુ સીને એગપ્લતન્ટ પર પતથરો.
- હિે, ઝુચીની, યેલો સ્િોશ, પ્લમ ટોમેટો અને લીલી તલ
ુ ી બેક કરો અથિત એનો બેસ ગોલ્ડન બ્રતઉન રં ગનો થતય ત્યત
- હિે પીઝતને 20થી 25 વમનીટ સિ
ુ ી બેક કરો.
સિ
- તમતરો લો કેલરી પીઝત તૈયતર છે .

લો કેલરી પનીર મખની
સતમગ્રી
પનીર - ૨૦૦ ગ્રતમ
તેલ - ૪ ચમચી
એલચી - ૪ નંગ
લવિિંગ - ૬ નંગ
તજ - ૨ નંગ
લસણની પેસ્ટ - ૭-૮ કળી
સમતરે લતં આદું - દોઢ ઇંચનો ટુકડો
સમતરે લતં લીલત મરચતં - ૨ નંગ
તતજા ટતમેટતંની પ્યોરી - ૩ કપ
ુ બ
મીઠું - સ્િતદ મજ
સમતરે લી કોથમીર - ૩ ચમચત
ગરમ મસતલો - ૧ ચમચી
કસ ૂરી મેથી - ૧ ચમચી
મિ - ૨ ચમચત
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મલતઇિતળું દૂ િ - પત કપ
રીત
પનીરની બે જાડી સ્લતઇસ કરો. નોનષ્સ્ટક પેનમતં બે ચમચી તેલ ગરમ કરો. તેમતં એલચી, લવિિંગ,
ુ િ
તજ, લસણની પેસ્ટ અને સમતરે લ ં ુ આદું નતખીને સતંતળો. સગ
ં આિે એટલે તેમતં લીલતં મરચતં
નતખો. બીજા નોનષ્સ્ટક પેનમતં ટતમેટતંની પ્યોરીને મીઠું નતખી ઉકતળો. તેમતં આ સતંતળે લો મસતલો
ભેળિી ખદખદિત દો.
ળગ્રલ પેનમતં બતકીન ંુ તેલ કતઢી તેમતં પનીરની સ્લતઇસ ગોઠિો. તેનત પર થોડું મીઠું-મરચ ંુ ભભરતિી
બંને બતજુએ બ્રતઉન રં ગન ંુ થતય એ રીતે ળગ્રલ કરો. ટતમેટતંની ગ્રેિીમતં સમતરે લી કોથમીર વમતસ કરો.
તેમતં મીઠું, મરચ,ંુ ગરમ મસતલો, કસ ૂરી મેથી અને મિ નતખી બરતબર ભેળિો. પનીરની સ્લતઇસ
ળગ્રલ થઇ જાય એટલે તેને પેનમતંથી કતઢી ટુકડત કરી ગ્રેિીમતં નતખો. સિા કરતતં પહેલતં દૂ િ ભેળિો
અને રોટલી સતથે ખતિ.

ટકચન ટટપ્સ
બરફી નરમ થઇ ગઇ હોય તો થોડી િતર ટફ્રજમતં મ ૂકી દો.
ુ ત રસમતં થોડું મીઠું ભેળિિતથી તે તતજો રહેશે.
લીંબન
ડ્રતયફ્રૂટ્સને પ્લતષ્સ્ટકની થેલીમતં ભરી ફ્રજજમતં રતખો. તે તતજાં રહેશે.
ુ ો રસ ભેળિી દો.
ટોમેટો સોસ િિતરે પડતો ગળ્યો લતગતો હોય તો તેમતં લીંબન
ગ્રેિીનો રં ગ ઘેરો લતગે એ મતટે તેમતં ચપટી કોફી નતખો.
દતળિડત બનતિતી િખતે પહેલતં દતળ ક્રશ કરી પછી તેમતં મીઠું નતખો. દતળિડત ટક્રસ્પી બનશે.
ભજજયતંનત ખીરતમતં એક ચમચો તેલ અને સફેદ તલ નતખિતથી િિતરે સ્િતટદટટ લતગશે.
રતયતતંમતં બે-ત્રણ શેકેલત લવિિંગ નતખિતથી િધ ુ સ્િતટદટટ લતગે છે .
કોપરતનત છીણને તડકતમતં તપતિી પછી એરટતઇટ કન્ટે નરમતં ભરી લેિતથી લતંબો સમય સતરં ુ રહેશે.
દહીં જમતિતી િખતે તેમતં ૫-૬ કતજુનો ભ ૂકો ભેળિી દો.
ટતમેટતની ગ્રેિીમતં બે ચમચી મલતઇ નતખિતથી કોફ્તત િધ ુ સ્િતટદટટ લતગશે.
બતફેલી અડદની દતળ અને મેથીની પેસ્ટ બનતિી અઠિતટડયતમતં બે-ત્રણ િતર િતળમતં લગતિિતથી
ુ તયમ બને છે .
િતળ મલ
આઇસ ક્યુબ એકબીજા સતથે ચોંટી ગયત હોય તો તેને છુટત પતડિત સોડત િોટર રે ડવ.ંુ
પતઉંને નરમ અને તતજા રતખિત તેની સતથે સફરજન રતખવ.ંુ
દૂ િ ઉકતળતી િખતે તેમતં થોડી સતકર નતખિતથી દૂ િ જલદી બગડત ંુ નથી.
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રસોડતંની અલમતરી કે કબતટ અથિત ટે બલનત ડ્રોઅર સરળતતથી ખોલિત તેનત તળળયત પર મીણ
ઘસવ.ંુ
ુ ડનો એક ટુકડો રતખિો.
બકુ શેલ્ફને ઉિઇથી બચતિિત તેમતં સખ
શરદી થઇ હોય તો ગરમ પતણીમતં ફુદીનો ઉમેરી નતસ લેિતથી રતહત થશે.
શરદીને લીિે મતથ ંુ ભતરે લતગત ંુ હોય, તો િતળમતં વિકસ ઘસિતથી રતહત થશે.
દતળ સતથે લીમડતનત પતન રતખિતથી દતળ બગડશે નહીં.
ઘી બળી જાય તો તેમતં કતચ ંુ બટતકુ નતખી હલતિિતથી ઘી સતફ થઇ જશે.
દહીં ઝડપથી જામી જાય તે મતટે દૂ િને કં કોલ ુ ગરમ કરી લો, તેમતં એક ટી સ્પ ૂન દહીં વમતસ કરી
ઢતંકી દો આ ડબ્જબતને પ્રેશર કુ કરમતં રતખી કુ કરન ંુ ઢતંકણંુ બંિ કરી દો. દહીં ઝડપથી જામી જશે. આ
ટટપ્સ વશયતળત અને ચોમતસતમતં ઘણી કતમ લતગશે.
તતજી કોથમીરને બજારમતંથી ખરીદીને ઘરે લતિો તેિી તરંુ ત જ ચટ
ંુ ી લો એક એર ટતઈટ કં ન્ટે નરમતં
ુ ી દો તે ચટ
ુ ી ફ્રેશ રહેશે.
ટફ્રજમતં મક
ંુ ે લી કોથમીર 15 ટદિસ સિ
મીઠત લીમડતનત પત્તતને એક ચમચી ઘીમતં સતંતળી એક એરટતઈટ કન્ટે નરમતં ભરી લો. તે લતંબત
ુ ી તતજા રહેશે.
સમય સિ
જુનત બટતકતને સ્િતટદટટ બનતિિત તેને બતફી તેમતં થોડું લીંબ ૂનો રસ અને ખતંડ ઉમેરી દો. તેનતથી
તે સફેદ રહેશે અને તેનો સ્િતદ પણ િધ ુ ચટતકેદતર બની જશે.
થમોસને છતશથી િોિતથી તેમતં ચત-કોફીની િતસ નહીં આિે.
ચતટમસતલતમતં સ ૂકત ફૂદીનતનો પતઉડર મેળિો. ટે સ્ટી લતગશે.
ઘીમતં આખત મીઠતનત ગતંગડત રતખિતથી તે લતંબો સમય તતજુ ં રહેશે.
બરફીનત ટુકડત કરતી િખતે છરી પર થોડું ઘી લગતિિતથી તે એતસરખી અને ઝડપથી કપતશે.
ટકશવમશને ફૂગ ન િળે તે મતટે મેંદતમતં રગદોળી રતખો, ઉપયોગમતં લેતી િખતે િોઇ લો.
આદું-મરચતની પેસ્ટમતં થોડું મીઠું અને તેલ ભેળિિતથી તે કતળી નહીં પડે.
ખીરમતં કોપરતન ંુ છીણ નતખિતથી તે ઘટ્ટ અને સ્િતટદટટ બનશે.
દતળિડતં બનતિતી િખતે તેનત ખીરતમતં થોડી કોથમીર સમતરીને નતખિતથી સ્િતટદટટ લતગશે.
િિેલી કઢીને ગતળી તેમતં ઢોકળત કે હતંડિતન ંુ ખીરં ુ પલતળિતથી તે પોચત અને િિતરે સ્િતટદટટ
લતગશે.
કોઇ પણ િસ્ત ુ તળતી િખતે તેલમતં ઉભરો આિે તો તેમતં આમલી નતખિી.
ુ ો રસ અને બે ચમચત
ઢોસત ટક્રસ્પી અને બ્રતઉન બનતિિત મતટે ઢોસતનત વમશ્રણમતં એક લીંબન
ચણતનો લોટ ભેળિિો.
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કોઇપણ દતળનત પતપડ બનતિતી િખતે એમતં અડદનો થોડો લોટ ભેળિિતથી પતપડ પતતળતં અને
સ્િતટદટટ બને છે .
ુ ી રતખેલી લસણની કળીઓ ક્યતરે ક સ ૂકતઇ જાય છે . આ કળીઓને સ ૂતિીને એનો
િિતરે સમય સિ
પતઉડર બનતિી ટફ્રજમતં મ ૂકી રતખો.
બરફની રે ફ્રીઝરમતં મ ૂકતત પહેલત ત્યતં થોડું મીઠું ભભરતિી દો. રે ચોંટશે નહીં.
દતળ બતફતી િખતે તેમતં ટહિંગ અને જીરતનો િઘતર કરી દે િતથી કક
ૂ રમતંથી પતણી બહતર નીકળશે
નહીં.
અળિીની છતલ સરળતતથી નીકળે એ મતટે બતફતી િખતે પતણીમતં થોડું મીઠું નતખી દો.
કતચત કેળતની ળચપ્સ સમતરીને મીઠું અને હળદરિતળત પતણીમતં નતખો. પછી પતણી વનતતરીને થોડી
િતર પછી તળો. ળચપ્સ સ્િતટદટટ અને ટક્રસ્પી બનશે.
ુ ી તતજા રહે છે .
કેળતને ભીનત કપડતંમતં લપેટી પ્લતષ્સ્ટકની કોથળીમતં રતખિતથી ઘણતં ટદિસ સિ
રતતળુ બતફીને તળી લો. એને પનીરની જગ્યતએ િતપરિતથી એ િિતરે સ્િતટદટટ લતગશે.
બટતકતને એકદમ બ્રતઉન રં ગનત અને કરકરત બેક કરિત હોય તો તેને કતંટતથી કતણતં પતડી બેક કરો.
ુ િ
િતનગીમતં ડ્રતય હબ્ર્સનો ઉપયોગ કરિો હોય તો તેને પહેલત ક્રશ કરી લો. તેનતથી િતનગીમતં સગ
ં
સતરી આિશે.
કતકડી, સફરજન અને પીચની છતલને સકુ િી, ગ્રતઇન્ડ કરી કોથમીરની ચટણી સતથે ભેળિિતથી
ચટણી િધ ુ સ્િતટદટટ અને પૌષ્ટટક બનશે.
ખતંડ દળતી િખતે તેમતં થોડત કોરત ચોખત ઉમેરિતથી તે લચકો નહીં થતય.
ુ ી છતલ અથિત એક ચમચી ખતંડ નતખિતથી ફ્લતિરન ંુ
ફ્લતિરન ંુ શતક બનતિતી િખતે એમતં લીંબન
શતક કતળું પડત ંુ નથી.
દહીંિડત બનતિતી િખતે િડતનત ખીરતમતં નતટરયેળન ંુ છીણ નતખિતથી દહીંિડત ટે સ્ટી લતગે છે .
દૂ િ ગરમ કરતી િખતે તપેલીમતં થોડું ઘી લગતિી દે િતથી દૂ િ દતઝત ંુ નથી.
મરચતની તીખતશ ઘટતડિત મતટે બી કતઢી નતખિત અને થોડું મીઠું લગતિી દે વ.ંુ
કેરીનો રસ કતઢતત પહેલતં કેરીને દસ-બતર વમવનટ ટફ્રઝમતં મ ૂકી રતખો. જેથી છતલ ઝડપથી ઉતરી
જશે અને રસ પણ િિતરે નીકળશે.
સલતડ મતટે ફળને સતકરનત પતણીમતં રતખિતથી કતળત પડશે નહીં અને ચીમળતઇ જશે નહીં.
ુ તરે લ ં ુ અડધ ંુ લીંબ ુ કડક થઇ જાય તો એનત ઉપર મતખણ લગતડિતથી નરમ બનશે.
સિ
ુ તઇ જાય છે .
બ્રતઉન કતગળમતં તળે લી િસ્ત ુ રતખિતથી તેલ ઝડપથી ચસ
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ુ તિ ળબરયતનીમતં ઉમેરિત શતકને પ્રથમ સોડત યતુ ત પતણીમતં બતફિત જેથી શતકનો કુ દરતી રં ગ
પલ
સરુ ળક્ષત રહે.
કોઇ પણ શતકમતં મગફળીનો ભ ૂકો નતખિતથી શતક સ્િતટદટટ લતગે છે .
પનીરનત પતણીમતં ટહિંગ અને જીરતનો િઘતર કરો. પછી લીંબ ુ વનચોિીને એનો સ ૂપ તરીકે ઉપયોગ
કરો.
શતકમતં મરચ ંુ િિતરે પડી ગય ંુ હોય, તો દહીં નતખિતથી શતકની તીખતશ ઓછી થઇ જશે.
ુ ો રસ નતખિતથી ઓછું ગળ્ય ંુ લતગશે.તતજાં શતકભતજીને
સોસમતં ગળપણ િિતરે હોય તો એમતં લીંબન
થોડી િતર મીઠું નતખેલત પતણીમતં રતખી મ ૂકિતથી તેમતં રહેલતં જીિ-જ ંત ુ મરી જાય છે .
ુ ો ઉપયોગ કરિતને બદલે બ્રેડ કતપિતની છરીનો ઉપયોગ
ટતમેટતં સમતરિત મતટે સતમતન્ય ચપ્પન
કરો. એનતથી ટતમેટતં સહેલતઇથી કપતશે.
ભીંડતન ંુ શતક બનતિતી િખતે શતકને ઢતંકીને બનતિો. આવ ંુ કરિતથી ભીંડતનો લીલો રં ગ જળિતઇ
રહેશે.
કોબીજનત શતકમતં થોડું દૂ િ નતખિતથી એનો રં ગ સતરો દે ખતિતની સતથે સ્િતટદટટ લતગશે.
હળદરમતં થોડી અડદની દતળ નતખી રતખિતથી તેમતં જીિતત નહીં થતય.
બટતકતં બતફતી િખતે પતણીમતં થોડું દૂ િ નતખિતમતં આિે તો બટતકતંનો રં ગ અને સ્િતદ સતરો લતગે.
મગ, મઠ, અડદ, તલ િગે રે જેિત કઠોળમતં એરં ડતનત બી નતખી રતખિતથી એમતં જીિતત પડતી નથી.
વિનેગરમતં કપડું બોળી પ્લેટફોમા લ ૂછિતથી ચીકતશ દૂ ર થશે તથત પ્લેટફોમા એકદમ સ્િચ્છ થશે.
રે ટફ્રજરે ટરનો દરિતજો ઉિતડ-બંિ કરતી િખતે અિતજ થતો હોય તો વમજાગરત પર થોડો ટે લકમ
પતઉડર છતંટી દો.
કેક બનતિિતનત મેંદતને થોડી િતર તતપમતં સ ૂકિી ઉપયોગમતં લેિતથી કેક સતરી બનશે.
ુ ી પ્રગટશે.
રૂની િતટને વિનેગરમતં પલતળી પ્રગટતિિતથી લતંબો સમય સિ
રિતની ઉપમત બનતિતી િખતે થોડો અથતણતનો મસતલો નતંખિતથી સ્િતટદટટ બનશે.
ગળ્યત સક્કરપતરત બનતિતી િખતે ખતંડને મલતઇમતં ફીણી એકરસ કરી લોટમતં નતખી લોટ
બતંિિતથી સક્કરપતરત સ્િતટદટટ તથત ટક્રસ્પી બનશે.

ુ
ુ એમ દે સતઈ
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