સેન્ડવિચ:
૧. િેજીટબલ ક્લબ સેન્ડવિચ
* સામગ્રી :
- બ્રેડના સ્લાઈસ 4,
- માખણ એક ટે બલ સ્પ ૂન,
- મીઠુ કાળા મરી પાિડર,
ુ બ,
- સ્િાદમજ
- કાકડીની સ્લાઈસ 2,
- ટામેટા સ્લાઈસેસ 2,
- બાફેલા બટાકાની સ્લાઈસ 2,
- ચીઝ સ્લાઈસ 1,
ુ ન ુ પાન 1,
- કોબીજ કે લેટયસ
- લીલી ચટણી 2 ટી સ્પ ૂન,
- ટામેટાનો સોસ 2 ટી સ્પ ૂન.
* રીત :
બ્રેડના ટોસ્ટ બનાિો કે એમ જ તેમની કકનારો કાપી લો. તેના પર માખણ લગાિી થોડા કાળામરી
અને મીઠુ છાાંટી દો. પછી નોનસ્સ્ટક પેનમાાં થોડુ માખણ નાખી તેમા બટાકાની સ્લાઈસ બાંને બાજુથી
ુ ી શેકો.
થોડી લાલ થતા સધ
એ જ પેનમાાં કોબીજ કે લેપ્ય ૂસના પાન થોડા ગરમ કરો. બ્રેડની એક સ્લાઈસ પર થોડો ટામેટા
સોસ લગાિી તેના પર કોબીજ કે લેપ્ય ૂસના પાન મ ૂકો. તેના પર બટાકાની સ્લાઈસ મ ૂકી બ્રેડની
બીજી સ્લાઈસ મ ૂકો. તેના પર ચટણી લગાિી ઉપર કાકડી અને ટામેટાની સ્લાઈસ મ ૂકો. પછી
બ્રેડની ત્રીજી સ્લાઈસ મ ૂકી તેના પર ચીજ કે પનીરની સ્લાઈસ મ ૂકો.
ુ ી
પછી બ્રેડની ચોથી સ્લાઈસ મ ૂકી ક્લબ સેન્ડવિચ બનાિો અને થોડી દબાિી ધારિાળા ચપ્પથ
ચાર ભાગમાાં કાપો.

૨. કરબન સેન્ડવિચ

* સામગ્રી :
- 6 સફેદ બ્રેડના સ્લાઈસ,
- 6 બાઉલ બ્રેડના સ્લાઈસ,
- માખણ 3 ટેબલ સ્પ ૂન,
- બાફેલા બટાકા 2,
- પીળો રાં ગ 5 ટીપા,
- મીઠુ,
ુ બ.
- કાળામરી પાિડર સ્િાદમજ
- લીલી ચટણી પા કપ,
- ટામેટા સોસ પા કપ.
* કિર માટે સામગ્રી :
- બેસન એક કપ,
- મીઠુ પા ટી સ્પ ૂન,
- સોડા ચપટી,
- મોણ માટે ગરમ તેલ એક ટી સ્પ ૂન,
- તેલ તળિા માટે.
* રીત :
બ્રેડના સ્લાઈસ પર માખણ લગાિી દો. બાફેલા બટાકા છીણીને તેમા પીળો રાં ગ, મીઠુ, કાળા મરી
વમક્સ કરો. પછી 2 સફેદ અને 2 બ્રાઉન બ્રેડના સ્લાઈસ લો. એક સફેદ બ્રેડ સ્લાઈસ પર લીલી
ચટણી લગાઈને તેના પર બ્રાઉન બ્રેડ મ ૂકો.
તેના ઉપર ટામેટા સોસ લગાિી ઉપર સફેદ બ્રેડની સ્લાઈસ મ ૂકો. અંતમાાં સફેદ બ્રેડ પર બટાકાના
પીળા વમશ્રણની પાતળી પરત મ ૂકી ઉપરથી બ્રાઉન બ્રેડની સ્લાઈસ મ ૂકો. સેંડવિચ સારી રીતે
દબાિો અને અણીદાર ચપ્પાથી તેના ત્રણ ભાગમાાં કાપો. હિે બેસનમાાં થોડુ મીઠુ, સોડા અને
ગરમ તેલન ુ મોણ નાખીને પકોડાન ુ વમશ્રણ જેવ ુ બનાિો.
આ વમશ્રણમાાં તૈયાર સેન્ડવિચ ડૂબાિી ગરમ તેલમાાં તળી ગરમા-ગરમ પીરસો.

૩. ચીઝ સેન્ડવિચ :
* સામગ્રી :

- 4 બ્રેડ સ્લાઈસ, 1/4 કપ છીણેલ ુ ચીઝ,
- 1 ટેબલ સ્પ ૂન સમારે લી ડુાંગળી,
- 1 ટેબલ સ્પ ૂન સમારે લા ટામેટા,
ુ બ મીઠુ,
- સ્િાદમજ
- 2 ટી સ્પ ૂન બટર,
- 1 ટેબલ સ્પ ૂન લીલી ચટણી.
* રીત :
ચીઝમાાં લીલી ચટણી, મીઠુ સારી રીતે વમક્સ કરો. એક બ્રેડ સ્લાઈસ લો. તેના પર ચીઝ સારી
ુ ો. આ રીતે એક િધ ુ
રીતે ચોપડો. તેના પર ડુાંગળી, ટામેટા નાખો. ઉપરથી બીજી બ્રેડ સ્લાઈસ મક
સેંડવિચ બનાિી લો. તેને બટર લગાિીને ટોસ્ટરમાાં સેકી લો. ગરમા ગરમ ચીઝ સેન્ડવિચ ટોમેટો
સોસ સાથે સિવ કરો.
૪. ફ્રેંચ સેન્ડવિચ :
* સામગ્રી :
- સેન્ડિીચ માટે :
- 1 મોટા આકારની ડબલ રોટી,
- 100 ગ્રામ ચીઝ,
- 250 ગ્રામ કાકડી,
- 250 ગ્રામ ટામેટા,
- કોથમીરના પાાંદડા,
- ટોમેટો સૉસ અથિા ટામેટા અને કોથમીરની ચટણી.
* ટામેટા, કોથમીરની ચટણી માટે :
- 2 મોટા આકારના ટામેટા,
- એક ગડી લીલી કોથમીર,
ુ ાર મીઠુાં
- જરૂકરયા અનસ
ુ ાર લસણ.
- સ્િાદ અનસ
* ચટણીની રીત :
ટામેટાાંમાાં બાફીને તેની છાલ કાઢી લો. કોથમીરના પાાંદડા સાફ કરો. લસણને છોલી લો. ગ્રાઇન્ડરમાાં
ટામેટાાં, કોથમીર, લસણ અને મીઠુાં નાાંખી ક્રશ કરો. તૈયાર છે ચટણી.
* સેન્ડવિચ:

ટામેટાાં, કાકડીની સ્લાઇસ કાપી લો. બ્રેડની એક સ્લાઇસ પર ટામેટાાંની ચટણી સ્ડેડ કરો. આના પર
ટામેટાાં અને કાકડીની સ્લાઇસ પાથરો. ઉપરથી બારીકે કાપેલી કોથમીર છાાંટો. તેના ઉપર ડબલ
રોટીની સ્લાઇસ મ ૂકો. હિે તેના પર ચીઝની પાતળી સ્લાઇસ મ ૂકી ડબલ રોટીની બીજી સ્લાઇસ
મ ૂકો. હિે તેના પર ટોમેટો સૉસ કે તૈયાર કરે લી ચટણી લગાિો. આ રીતે 4થી 6 સ્લાઇસ કરીને
ખાઓ.

૫. ચીઝ ટોમેટો સેન્ડિીચ:
* સામગ્રી:
- 4 સ્લાઈસ બ્રેડ,
- 2 ટેબલસ્પ ૂન વપનટ બટર,
- 1/2 ટીસ્પ ૂન પીસેલ ાં ુ લસણ,
- 1 નાન ાંુ ટમેટાંુ ,
- પાતળી સ્લાઈસમાાં સમારે લ,ાં ુ
- 1/2 લાલ અથિા લીલ ુ કેપ્પ્સકમ,
- પાતળી સ્લાઈસ કરે લ,ાં ુ
- 8 સ્લાઈસ ચેડાર ચીઝ,
- 2 ટીસ્પ ૂન સ ૂકા વમક્સ હર્બસવ
- મરી પાિડર
* રીત :
બ્રેડને ગ્રગ્રલરમાાં હળિી ટોસ્ટ કરી લો. હિે આ બ્રેડની દરે ક સ્લાઈસ પર વપનટ બટર લગાડીને
સ્ડેડ કરી લો. તેના પર લસણની પેસ્ટ પણ લગાડી દો. ચારમાાંથી કોઈ પણ બે બ્રેડની સ્લાઈસ પર
ટમેટા અને કેપ્પ્સકમની સ્લાઈસ ગોઠિી દો. તેના પર ચીઝની સ્લાઈસ ગોઠિો. તેના પર બાકીની
બ્રેડની સ્લાઈસ ગોઠિીને ટોસ્ટ કરો. ચીઝ થોડુાં પીગળે તેટલી િાર માટે જ ટોસ્ટ કરવ.ાંુ સેન્ડવિચ
પર ઓરે ગાનો અને મરી પાિડર નાાંખીને સિવ કરો.

