ખમણ-ઢોકળા - 7 પ્રકારની રે સિપી
મગદાળ કોનન ઢોકળા
િામગ્રી
અડધો કપ છોતરા સિનાની મગદાળ
અડધો કપ તાજા મકાઈના દાણા
બે લીલા મરચા એક ચમચી છીણેલ ુ આદુ
એક ચમચો બેિન
એક ચમચો તેલ
એક ચમચી ખાાંડ
બે ચમચા ખાટુ દહીં
એક ચમચી ફ્રુટ િોલ્ટ (ઈનો)
ુ ા ફુલ
પા ચમચી લીંબન
પા ચમચી હળદર
એક ચમચો િમારે લી કોથમીર
બે ચમચા તાજુ નાળીયેરન ાંુ છીણ
ુ બ
મીઠુ સ્િાદ મજ

િઘાર માટે
બે ચમચી તેલ
અડધી ચમચી રાઈ
એક ચમચી તલ
એક લીલ ુ મરચ ાંુ
પાાંચ-િાત મીઠા લીમડાના પાન
એક ચપટી હહિંગ

રીત
મગની દાળને દોઈને 2-3 કલાક પલાળી રાખો. પછી તેમાાંથી પાણી સનતારી લો. હિે પલાળે લી
ુ પેસ્ટ
દાળ પોણો કપ મકાઈના દાણા, આદુ અને લીલા મરચાને સમક્િ કરીને ગ્રાઈન્ડ કરી સ્મધ
ુ ા ફુલ,
તૈયાર કરી લો. આ પેસ્ટમાાં બેિન અને પા કપ આખા મકાઈના દાણા, ખાાંડ, દહીં, લીંબન
હળદર, મીઠુ અને તેલ સમક્િ કરો અને ઈડલીના ખીરા જેવ ાંુ ઘટ્ટ ખીરૂ તૈયાર કરી લો. આ ખીરામાાં

ફ્રુટિોલ્ટ (ઈનો) સમક્િ કરીને એક થાળીમાાં તેલ લગાિી ખીરૂ રે ડી દો. ઢોકળીયામાાં પાણી ઉકાળી
ુ ીને ઢાાંકી દો. 12-15 સમનીટ પછી ચેક કરી લો
લો. પછી ઢોકળીયાની પ્લેટ પર ખીરાિાળી થાળી મક
ઢોકળા પાકી ગયા હોય તો થાળીને કાઢી લો. બરાબર પાક્યા ન હોય તો થોડી િધ ુ િાર પકાિો.
ુ ી મદદથી ચોરિ ટુકડા કાપી લો.
પછી થાળીને થોડી ઠાં ડી થિા દો. ચપ્પન
એક પેનમાાં તેલ ગરમ કરો. તેમાાં રાઈ અને તલનો િઘાર કરો. પછી લીલા મરચા, મીઠા
લીમડાના પાન અને હહિંગ ઉમેરો થોડી િેકન્ડ િાાંતળી આ િઘારને ખમણ ઢોકળા પર રે ડી દો. હિે
તેને નાળીયેરના છીણ અને િમારે લી કોથમીરથી ગાસનિશ કરીને િિન કરો.

નાયલોન ખમણ
િામગ્રી
દોઢ કપ બેિન
દોઢ ચમચો રિો
ચાર ચમચી ખાાંડ
એક ચમચી આદુ-મરચાની પેસ્ટ
ુ ો રિ
એક ચમચી લીંબન
ુ બ
મીઠુ સ્િાદ મજ
એક ચમચી ફ્રુટ િોલ્ટ
ત્રણ ચમચી તેલ
એક ચમચી રાઈ
એક ચમચી તલ
એક ચમચી િમારે લા લીલા મરચા
એક ચપટી હહિંગ
ચાર-પાાંચ મીઠા લીમડાના પાન

ગાસનિશ માટે
બે ચમચા િમારે લી કોથમીર

રીત
ુ ો રિ, મીઠુ અને પોણો કપ પાણી
એક બાઉલમાાં બેિન, રિો, ખાાંડ, આદુ-મરચાની પેસ્ટ, લીંબન
સમક્િ કરીને ખીરૂ તૈયાર કરી લો. થાળીમાાં તેલ લગાિી દો. હિે ખીરામાાં ફ્રુટ િોલ્ટ સમક્િ કરીને

થાળીમાાં રે ડી દો. ઢોકળીયામાાં પાણી ઉકાળી લો. પછી ઢોકળીયાની પ્લેટ પર ખીરાિાળી થાળી
ુ ીને ઢાાંકી દો. 12-15 સમનીટ પછી ચેક કરી લો ખમણ પાકી ગયા હોય તો થાળીને કાઢી લો.
મક
ુ ી
બરાબર પાક્યા ન હોય તો થોડી િધ ુ િાર પકાિો. પછી થાળીને થોડી ઠાં ડી થિા દો. ચપ્પન
મદદથી ચોરિ ટુકડા કાપી લો.
એક પેનમાાં તેલ ગરમ કરો. તેમાાં રાઈ, તલ, લીલા મરચા, હહિંગ અને મીઠા લીમડાના પાન
ઉમેરીને 30 િેકન્ડ િાાંતળી લો.હિે તેને ગે િ પરથી ઉતારી લો અને તેમાાં પા કપ પાણી ઉમેરીદો.
આ િઘારને ઢોકળા પર રે ડી દો. છે લ્લે તેને કોથમીરથી ગાસનિશ કરીને િિન કરો.

ખાટા ઢોકળા
િામગ્રી
દોઢ કપ ચોખાનો લોટ
અડધો કપ બેિન
એક ચમચો ચણાદાળ
બે ચમચા દહીં
એક કપ પાણી
અડધો ઈંચ આદુની પેસ્ટ
અડધો ચમચો લિણની પેસ્ટ
એક ચમચી િમારે લા લીલા મરચા
એક ચમચી હળદર
એક ચમચી લાલ મરચ ાંુ પાઉડર
એક ચમચી બેહકિંગ િોડા
ુ બ
મીઠુ સ્િાદ મજ

રીત
ચોખાના લોટમાાં, બેિન, ચણાદાળ, દહી અને પાણી સમક્િ કરો. આ સમશ્રણને હુાંફાળી જગ્યાએ 8-10
ુ ી રાખો. આથો આિી જાય એટલે તેમાાં આદુ-લિણની પેસ્ટ, લીલા
કલાક આથો આિે તે માટે મક
મરચા, હળદર અને મીઠુ સમક્િ કરો. એક થાળીમાાં તેલ લગાિી દો. ખીરામાાં બેહકિંગ િોડા સમક્િ
કરો અને ખીરૂ થાળીમાાં રે ડી દો. તેના પર લાલ મરચ ુ ભભરાિો. ઢોકળીયામાાં પાણી ઉકાળી લો.
ુ ીને ઢાાંકી દો. 10-12 સમનીટ પછી ચેક કરી લો
પછી ઢોકળીયાની પ્લેટ પર ખીરાિાળી થાળી મક
ઢોકળા પાકી ગયા હોય તો થાળીને કાઢી લો. બરાબર પાક્યા ન હોય તો થોડી િધ ુ િાર પકાિો.

ુ ી મદદથી ચોરિ ટુકડા કાપી લો. ગરમાગરમ ખાટા
પછી થાળીને થોડી ઠાં ડી થિા દો. ચપ્પન
ઢોકળાને િીંગતેલ, લિણની ચટણી કે લીલી ચટણી િાથે િિન કરો.

ઓટ્િ ઢોકળા
િામગ્રી
એક કપ ઓટ્િ
એક કપ રિો
10 ગ્રામ આદુની પેસ્ટ
અડધો કપ ખાટુ દહીં
બે લીલા મરચા િમારે લા
ુ ો રિ
બે ચમચી લીંબન
ુ બ
ખાાંડ સ્િાદ મજ
પા કપ છીણેલ ાં ુ નાળીયેર
અડધી ચમચી રાઈ
એક ચમચી જીરૂ
અડધો ચમચો િમારે લી કોથમીર
બે ચમચા તેલ
ુ બ
મીઠુ સ્િાદ મજ
અડધી ચમચી ફ્રુટ િોલ્ટ

રીત
ઓટ્િ અને રિાને અલગ-અલગ શેકી લો. શેકેલા ઓટ્િ અને રિાને એક બાઉલમાાં લઈ તેમાાં
ખાટુ દહીં સમક્િ કરો અને અડધો કલાક રહેિા દો. હિે તેમાાં બે ચમચી ગરમ તેલ, આદુ-મરચાની
પેસ્ટ, મીઠુ, હળદર અને નાળીયેરન ાંુ છીણ સમક્િ કરો. એક થાળીમાાં તેલ લગાિી દો. હિે ખીરામાાં
ફ્રુટ િોલ્ટ સમક્િ કરીને થાળીમાાં રે ડી દો. ઢોકળીયામાાં પાણી ઉકાળી લો. પછી ઢોકળીયાની પ્લેટ
ુ ીને ઢાાંકી દો. 12-15 સમનીટ પછી ચેક કરી લો ઢોકળા પાકી ગયા હોય તો
પર ખીરાિાળી થાળી મક
થાળીને કાઢી લો. બરાબર પાક્યા ન હોય તો થોડી િધ ુ િાર પકાિો. પછી થાળીને થોડી ઠાં ડી થિા
ુ ી મદદથી ચોરિ ટુકડા કાપી લો.
દો. ચપ્પન

એક પેનમાાં તેલ ગરમ કરો. તેમાાં રાઈ અને જીરૂનો િઘાર કરો. પછી તેમાાં બે ચમચા પાણી અને
લીંબ ુ તેમજ ખાાંડનો રિ સમક્િ કરીને ગે િ પરથી ઉતારી લો. આ િઘારને ઢોકળા પર રે ડી દો.

ઈન્સ્ટન્ટ રિા ઢોકળા
િામગ્રી
ઢોકળા માટે
અડધો કપ રિો
એક લીલ ુ મરચ ાંુ િમારે લ ુ
અડધી ચમચી આદુની પેસ્ટ
એક ચમચો િમારે લી કોથમીર
ુ બ
મીઠુ સ્િાદ મજ
તેલ એક ચમચી
પા કપ દહીં
અડધો કપ પાણી
અડધી ચમચી ફ્રુટ િોલ્ટ (ઈનો)

િઘાર માટે
એક ચમચો તેલ
પા ચમચી રાઈ
બે-ત્રણ લીલા મરચા િમારે લા
ચાર-પાાંચ મીઠા લીમડાના પાન
પા ચમચી લાલ મરચ ાંુ પાઉડર

રીત
એક બાઉલમાાં રિો, લીલા મરચા, કોથમીર, આદુની પેસ્ટ, મીઠુ અને તેલ સમક્િ કરી લો. તેમાાં દહીં
ુ પેસ્ટ બનાિી લો. ત્યારબાદ તેમાાં અડધો કપ પાણી ઉમેરીને ખીરૂ તૈયાર કરી દો. આ
ઉમેરીને સ્મધ
ખીરાને ઢાાંકીને અડધો કલાક રહેિા દો. જેથી રિો બરાબર ફુલી જાય. થાળીમાાં તેલ લગાિી દો.
ખીરામાાં ફ્રુટ િોલ્ટ ઉમેરીને તરત જ થાળીમાાં રે ડી દો. ઢોકળીયામાાં પાણી ઉકાળી લો. પછી
ુ ીને ઢાાંકી દો. 12-15 સમનીટ પછી ચેક કરી લો ઢોકળા
ઢોકળીયાની પ્લેટ પર ખીરાિાળી થાળી મક

પાકી ગયા હોય તો થાળીને કાઢી લો. બરાબર પાક્યા ન હોય તો થોડી િધ ુ િાર પકાિો. પછી
ુ ી મદદથી ચોરિ ટુકડા કાપી લો.
થાળીને થોડી ઠાં ડી થિા દો. ચપ્પન
એક પેનમાાં તેલ ગરમ કરો. તેમાાં રાઈનો િઘાર કરો. પછી લીલા મરચા અને મીઠા લીમડાના
પાન ઉમેરો. થોડીિાર િાાંતળ્યા પછી િઘારને ગે િ પરથી ઉતારી લો. એકાદ સમનીટ િઘારને ઠાં ડો
થિા દો. પછી તેમાાં લાલ મરચ ાંુ પાઉડર ઉમેરી દો. આ િઘારને ઢોકળા પર રે ડી દો.

હેલ્ધી સ્પ્રાઉટ્િ ઢોકળા
િામગ્રી
એક કપ ફણગાિેલા મગ
અડધો કપ િમારે લી પાલક
ત્રણ લીલા મરચા િમારે લા
ુ બ
મીઠુ સ્િાદ મજ
બે ચમચા બેિન
એક ચમચી ફ્રુટ િોલ્ટ
એક ચમચો તેલ
એક ચમચી તલ
અડધી ચમચી હહિંગ
ત્રણ-ચાર મીઠા લીમડાના પાન
એક ચમચી િમારે લા લીલા મરચા
લીલી ચટણી

રીત
સમક્િર જારમાાં ફણગાિેલા મગ, પાલક અને લીલા મરચાને લઈને એક બે ચમચા પાણી ઉમેરીને
ુ પેસ્ટને એક બાઉલમાાં લઈ તેમાાં મીઠુ, બેિન અને પા
ગ્રાઈન્ડ કરી લો. તેમાાંથી તૈયાર થયેલી સ્મધ
કપ પાણી ઉમેરીને ખીરૂ તૈયાર કરી લો. ખીરાને અડધો કલાક રહેિા દો. પછી એક થાળીમાાં તેલ
લગાિીને તૈયાર કરી લો. હિે ખીરામાાં ફ્રુટ િોલ્ટ સમક્િ કરી લો. આ ખીરૂ થાળીમાાં રે ડી દો.
ુ ીને ઢાાંકી દો. 12ઢોકળીયામાાં પાણી ઉકાળી લો. પછી ઢોકળીયાની પ્લેટ પર ખીરાિાળી થાળી મક
15 સમનીટ પછી ચેક કરી લો ઢોકળા પાકી ગયા હોય તો થાળીને કાઢી લો. બરાબર પાક્યા ન હોય
તો થોડી િધ ુ િાર પકાિો. પછી થાળીને થોડી ઠાં ડી થિા દો.

એક પેનમાાં તેલ ગરમ કરો. તેમાાં રાઈ અને તલનો િઘાર કરો. પછી તેમાાં હહિંગ, મીઠા લીમડાના
પાન અને લીલા મરચા ઉમેરીને થોડી િેકન્ડ િાાંતળો. હિે િઘારને ઢોકળાની થાળીમાાં રે ડી દો.
ુ ી મદદથી કાપા પાડીને ચોરિ ઢોકળા કાપી લો.
થોડીિાર પછી થાળીમાાં ચપ્પન

બેિનના ખમણ
િામગ્રી
ખીરા માટે
બિો ગ્રામ બેિન
પા ચમચી હળદર
ુ બ
મીઠુ સ્િાદ મજ
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એક ચમચી આદુની પેસ્ટ
ુ ો રિ
બે ચમચા લીંબન
પોણી ચમચી ફ્રુટ િોલ્ટ (ઈનો)
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અડધી ચમચી રાઈ
બે-ત્રણ લીલા મરચા
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રીત
બેિનને ચાળીને એક બાઉલમાાં લઈ લો. તેમાાં થોડુ-થોડુ પાણી રે ડીને હલાિતા રહીને ઘટ્ટ ખીરૂ
તૈયાર કરી લો. તેમાાં લોટના ગઠ્ઠા રહી ન જાય તેન ાંુ ખાિ ધ્યાન રાખવ.ાંુ હિે આ ખીરામાાં હળદર
ુ ો રિ, મીઠુ, લીલા મરચાની પેસ્ટ,
સમક્િ કરી લો. ખીરૂ ઢાાંકીને 20 સમનીટ રહેિા દો. પછી લીંબન
આદુની પેસ્ટ ઉમેરીને િારી રીતે સમક્િ કરી લો. એક થાળીમાાં તેલ લગાિી દો. ખીરામાાં ફ્રુટ િોલ્ટ
સમક્િ કરીને થાળીમાાં ખીરૂ રે ડો. ઢોકળીયામાાં પાણી ઉકાળી લો. પછી ઢોકળીયાની પ્લેટ પર
ુ ીને ઢાાંકી દો. 20 સમનીટ પછી ચેક કરી લો ખમણ પાકી ગયા હોય તો થાળીને
ખીરાિાળી થાળી મક

કાઢી લો. બરાબર પાક્યા ન હોય તો થોડી િધ ુ િાર પકાિો. પછી થાળીને થોડી ઠાં ડી થિા દો.
ુ ી મદદથી ચોરિ ટુકડા કાપી લો.
ચપ્પન
એક પેનમાાં તેલ ગરમ કરો. તેમાાં રાઈ અને લીલા મરચાનો િઘાર કરો. પછી તેમાાં અડધો કપ
ુ ો રિ સમક્િ કરી લો. િઘારે
પાણી રે ડો અને ઉકળિા દો. આ પાણીમાાં ખાાંડ, મીઠુ અને લીંબન
પાણીને ખમણ પર રે ડી દો. છે લ્લે કોથમીરથી ગાસનિશ કરીને િિન કરો.

