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வெளியீட்டாளர் முகவுக:!
“உடம்பார் அழியில் உயிரார் அழிவர்
இடம் பட மெவ்ஞ்ஞானஞ் சேரவு மாட்டார்
உடம்பை
உடம்பை

வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தேன்
வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேலே!”

என்பார் திருமூலர்.
உடம்பழியின் உயிரும் நீங்கும். உடல் வலி குன்றியவர்
உறுதியான ஞானம் அடைதல் அரிது. ஆதலால் உடம்டை:்
பேணும் உபாயத்தை உணர்ந்தேன். உடம்பை வளர்த்தேன்,
உயிரையும் வளர்த்தேன் என்பது பொருள்.
இதன்
மூலம்
உடம்பை
இன்றியமையாமையை உணரலாம்.

வளர்த்தவில்

இவ்வாறு
வலிமையான
மற்றும்
வாளிப்பாஎ:
உடம்பில்தான் நலமான நல் எண்ணங்கள் வாழும். என.
உடல் நலத்திற்கு நல்ல உணவு தேவை. உணவ உடலுகம்
நன்மை பயக்கும் விதத்தில் சமைக்கப்படவேண்டும். ஊஊ:
விளைவிக்கக் கூடாது. அதிக சத்துள்ள உணவை :3
முறையின்றிச்
சமைக்கும்பொழுது அதிலுள்ள
௪32:
அழிந்துபோகும். சாதாரண எளிய உணவையம், நலல
சமையலால் மிகுந்த பலனைத் தரச் செய்யலாம். ஆகவே.

உணவைப்
பக்குவம்
செய்யும்
சமையல்
வேலை
ஊட்டவியலில் ஒரு பெருங்கலையாகவே விளங்குகிறது.
அம்முறையில் இந்த “சரபேந்திர பாக சாஸ்இரம்” என்ற
நூல் சைவ,

அசைவ

ஆங்கில

உணவு

முறைகளைக் கூறும் அரிய நூலாக
இந்நூல் அசைவ

உணவு

வகைகள், மேனாட்டு உணவ

பிரிக்க.ப்பட்டுள்ளத!.

வகைகள் தயாரிக்கும்

வெளிவருகிறது.
வகைகள்,

சைவ

உணவ:

வகைகள் என மூன்று பிரிவாகம்

அசைவ

உணவு

முறையில்
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தயாரிக்கப்படும் புலவு வகைகள்,

காபாப் வகைகள்,

சூப்

வகைகள், மீன் குழம்பு, குருமா, புராணி, கறிக் குழம்பு
முதலிய வகைகள் தயாரிக்கப்படும் முறையும், தேவையான
சாமான்களும், அளவு முறைகளுடன் கூறப்பட்டுள்ளன.
இதேபோன்று சைவ உணவு முறையில் மோர்க்குழம்பு,
புளியோதரை, கஒிச்சடி, எள்ளு சாதம், பகளாபாத், கறிவடகம்
வகைகள் முதலியனவும், மேனாட்டு முறையில் ஆப்பிள்,

மாங்காய் ஜெல்லி,

கொய்யா

ஜெல்லி,

அன்னாசிப்பழ

ஜெல்லி, ஆரஞ்சு பப்ஸ், சர்பத், ஊறுகாய் வகைகள் புதினா
துவையல்
மாங்காய்
துவையல்
முதலியனவும்
கூறப்பட்டுள்ளன.
எளிய முறையில் பதிப்பித்து நம் கரங்களில் திகழச்
செய்துள்ள
தஞ்சை
அரண்மனையைச்
சார்ந்த
திரு. கிருஷ்ணசாமி மாடிக் ராவ் சாகேப் அவர்களை எந்நாளும்
நன்றியுடன் நினைவு கூறக் கடப்பாடுடையோம். இந்நூல்
தற்போது இரண்டாம் பதிப்பாக வெளிவருகிறது.
இந்நூல் வெளிவர நிதி உதவி நல்கிய நடுவண்
அரசுக்கும், நிருவாக அலுவலர் மற்றும் வெளியீட்டு
மேலாளர்
(பொறுப்பு)
இரு.
சாமி.
சிவஞானம்
அவர்களுக்கும், திருத்தங்களைச் சரிபார்த்து உதவிய மராட்டிமோடி வல்லுநர் முனைவர் இராக. விவேகானந்தகோபால்
அவர்களுக்கும், இந்நூலினைக் கணினியில் வடிவமைக்க
உதவிய அப்பிரிவில் பணிபுரியும் அனைவருக்கும் எனது
பாராட்டுதல்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

சா. விஜயராஜ் குமார், இ. ஆ. ப.,
தஞ்சாவூர்

5- 10- 2006

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மற்றும்

இயக்குதர்,

சரசுவதி மகால் நூலகம்.
ட்க்க்க்க்

FOREWORD
The present publication ‘“Sarabhendra Pakashastra”
(Culinary Science) in Marathi, Tamil and English is based on two
very valuable manuscripts of Maharaja Serfoji’s Sarasvati Mahal
Library. One contains both vegetarian and non-vegetarian.
Marathi and English food preparations mostly used in the royal
kitchen of Raja Serfoji in his times. The second one contains

purely non-vegetarian Marathi food preparations that were in
currency in the year 1816 A. D. and prepared in one of the

Serfoji’s royal kitchen. The first manuscripts bears the Library’s
No. M. S. 270 (Copied Volume 1495), and this manuscript is
written as per the Jabani (Oral Statement) of Narayana Ayya

and Butler Venkataswami who were in the service of Rajah Serfoji
during the year 1825 A. D. (as per Modi Records Bundel No.
101 Copied Volume No. 26 etc.). The other manuscript of 1816
and they contain almost all non-vegetarian Marati recipes, written

as per the oral statement of Chimnu Appa of the Marati kitchin.
Several pages of this manuscript contain water-marks of the year
1816. This particularly contains all kinds of lucious mutton
preparation
that were in currency during 1816 which is the middle
period of Serfoji’s rule and the manuscript bears the N. 1/207.
Amanath Marati Section of Sarasvati Mahal Library.
Till now no manuscript on practical cullinary science (Art

of Cooking) was published by this Library except one work in
Sanskrit “Bhojana Kuthukala” a medical treatise giving only the

therapautic value of grains, pulses, vegetables etc., and no
practical methods of cooking is mentioned therein or practical
recipes and the method are mentioned any where in the
manuscript.

Therefore it is hoped that this publication will be useful to
the people of Tamilnadu who are aware of the Marati preparation
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of Thanjavur. Some 2 or 3 decades ago there were a number of
Maratta hotels spread over the length and breadth of Tamilnadu
as Thanjavur Maratta Military Hotels. These hotels were catering
jucious Marati preparation to the people. These hotels are now
fast disappearing, and this method of preparation will be forgotton

in near future. To revive Marati preparation which were once
popular in Tamilnadu, I hope this publication will go along way

in resusciating the once popular food preparations. In this regards,
it is to be started that the South Indian Marati preparations have

no common ground or similarity with the Marati food preparation
of Maharastra country, and Serfoji’s recipes are indegenous to

Tamiinadu, and would be useful to all irrspective of regional
boundaries. An English verson of this little publication in addition
to Tamil version is also included in this publication so as to be

useful to several Star Hotels who are crazy after new varieties of
food, and recipes.
lam extremely grateful to our distingused and popular Dt.
Collectors and Directors of the Libray Sri T. R. Ramasamy, |. A. S.,
and Sri S. Ramu, |. A.s., for having given me this rare opporatunity
to edit this valuable work written during the times of my illustrions

ancestor Rajah Serfoji. I thank the Directors once again for
assigning me the sacred duty of editing this book. I also thank

Mr. K. Balaraman, Deputy Collector/Administrative Officer and
Mr. A Panchanathan, M. A.,B. Lib. Sc., Publication Manager our

Library, for his very valuable co-operation extended to me. I
also thank Srimanth Tulajendra Raja Bhonsle, my brother-inlaw for his encouragement and advice. I cannot fail to thank Sri
T. R. Bheema Rao, Marati Pandit for his co-operation.
A. Krishnaswamy Raje Mahadik,
Thanjavur,

Member, Thanjavur Royal Family and Guest Editor.,

20-5-1988.

T. M. S. S. M. Library, Thanjavur.

வட

INTRODUCTION
(BY THE EDITOR)

The present publication “Sarabendra Pakasastra” in Marati
with Tamil and English versions for every recipes, is based on
two very valuable manuscripts in Marati preserved in serfoji’s
Sarasvati Mahal Library, Thanjavur. One bears the Library

number M. Ss. 1495 (Vahi Section) copied volume MSs. No.
1909 (Marati) and the other M. Ss. 1/207 Amanath (Marati
Section). The former contains both vegetarian and non-vegetarian
food preparation, while the later contains purely non-vegetarian
preparations. The first volume M. Ss. 1495 is said to have been
recorded or written by some scribe sas per the Jabani (oral

statement) of one Narayanan and Butler Venkataswamy during
the period of Rajah Serfoji (1798-1832) as found in the Modi
records of the year 1835 (Modi Bundle No. 101, copied volume
No. 26 - page No. 10). This work contains in addition to Hindu
vegetarian and non-vegetarian dishes, English type of preparation.

The other valume original hand-written manuscript M. Ss. L.
No. 1/207 and its pages bears a number of water-marks of the

year 1816 A. D. the mid-period of Rajah Serfoji’s rule. The
cooks are recorded to be in his service as per old Modi records

bundle No. 73, 81/8/8 AD. etc. The second manuscript L. No.
1/207 (Marati section) contain very valuable and rare recipes o7
non-vegetarian paddhat or style ofThanjavur origin. Rajah Serfoji
is reputed to be a connosier of good food and has collected
some old works on cooking in English. A few ofhis collection of
European kitchen can still be seen in his collections. The Modi
records reveal that Serfoji maintained 3 kinds of kitchens one

purely non-vegetarian (Marati type), 2. Brahminical kitchen
(Vegetarian type) and Angriji or English kitchen, where European
style of preparation were cooked. Non-vegetarian or Marati

kitchen mostly preparéd meat dishes of esqusite and temping to
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the palate of the most discriminating connoiseer of food. This
section of Marati kitchen prepared rarest foods unknown in
Maharatta country and of purely Thanjavur Type of food.
It will be very significant and pertinent to record that Marati

type of food of Thanjavui should not be confused with the food
preparation of Maharastra. Their preparation have no bearing
on Thanjavur Marati food and is of the South Indian Tamil type
and belonging to south. The food preparation of Maharastra are

entirely different from that of the south Indian preparation. The
people of Maharastra never uses tamarind for sour taste like the
Marattas of South particularly that of Thanjavur. The two systems
of food basicaly differ in taste and method. The Marattas at the
time of Maratta rule invented several kinds of victuals and gave
them wames also, the counter-part of which can not be found in
Maharastra country. Even today the peopleof those regions like

and praise Thanjavur non-vegetarian dishes. Atieast some
similarity can be found between Thanjavur and Mogalai
preparations. The Marata rulers did not introduce Maharastra

type of food in their ream. Similarly what they did during their
rular over the length and breadth of Tamil regions is not to
introduce or thrust or impose the Marati language, their music,

their dance and their gods. The Marati language has no affinity
with Tamil but has bearings on Sanskrit drivative, like wise their
music is Hindustani while
the music of the south is Camatic music,
Marati dance is based on sarasenic type of Khathak dance. The
names of Marati Gods are Vittoba, Jathiba, Khandoba,

Mahshoba etc. and their temple archeture is of Saracenic or
Persian admixture while that is so, the Maratta Kings never

imposed their native tongue or their music and dance, and the
temples architecture which we see in Maharastra. On the contrary
the Maratta rulers of Thanjavur wanted to adopt and patronise
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the arts, literature, culture, music, dance and even the food dishes

of the south as their own and strove hard to preserve them and
contribute their mite for their advancement in Thanjavur as a result
the culture, art, literature of Tamil regions flourished to such an

extent that the period of Marata rule was a golden period in the
history of Thanjavur. Though the lyries of the dance and music

and such fine arts are in Marati language, Marati ragas or talas
are replaced by Carnatic ragas and talas. In fact all rulers up to
the last ruler identified themselves with the people of the region
over which they had their sway and even took great pride in
calling themselves as the representatives of Cholarajas and
assumed the tittless Cholarajendadu and Cholasimhasanathipathi
in their Berudas (titler), and lived not as aliens but as the children

of the Tamil-soil. They did not even bulid tempies as we see in
Maharastra but worshipped and endowed all the southern
temples very liberaly and mumficatly and performed hundreds of
renovation ceremonies. It is their affinity and temprament that
impelled the Maratta ruler to encorrage South Indian culture,

fine arts, literature and food habits.
The food prepared in the Rajah’s kitchen are of pure
Tamilnadu origin except in their names but are the products of
Tamilnadu cooks, and in their receipes tamarind pulp is generaly
mixed country to Marati food. The ingenity and inventive talents

of the South Indian Marata cooks that were in the service of the
Maratta Raja’s since several centuries. This has resulted in a
new and special type of food preparation which have come to
be terned as Maratta preparations. South India is fully aware of
the Maratta military hotels that were in existense in large number
over the south. They are now fast disappearing due to
abandonment of such hotels by the Marattas. The hoteliers of
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today have gradualy forgotten the old methods of food

preparation. Therefore the publication will greatly help in
resusciating such hotels and recollect old Marati recopies of the
people. The present day high cost of articles is also another reason
for the rapid decline of the Marati preperations.
77
Till now no exhaustive work on cullinary science (Art of
cooking) has been published by the Library except one work in
Sanskrit “Bojana Kuthuhalam.” This work is based on Medical
Science, as it enumerates the therapautic value of pulses, grains,
vegetables, cereals, like rice, wheat, millet etc., and describes
their medical value and disease curing capacity, but do not give
any practical method of cooking. Only the qualities of the
ingredients in relation to human health is stated. The auther of

this Sanskrit work is one Ragunatha Suri, a portage of Rani
Deepabai wife of Rajah Venkaji the founder of the Maratta
dynasty of Thanjavur. He was an eminent court poet and has
authored several works in Sanskrit. Hindu Sastra classified kala
or Art into 64 kinds, and one among them is Supa sastra or
Bhojana kala or (Cullinary Science). Ancient works on food stuffs
are not available. Mention is made of snacks (Bhachchanams)
(Falar in Marati) made of milk and milk products are divided

into 5 khandas or parts, and in Bhumikhanda some mention is
made of the preparation of milk with reference to obalation offered
to deties. A Marati abridged version of the Sanskrit “Bhojana
kuthukalam” of Raghunath Suri as preserved in the Library. This

is writted by one Dhondabhatta Appa. This small work contains
the therapatic value of grains and pulses and some preparation

of vegetarian food. This work also donot record the actual methed

of cooking the receipes. Required ingredents for several articles
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of food are only recorded and the procedural method or methods
of practical cooking are not recorded in this work. In Pakashastra
or Cullinary Science of puranic times the names ofNala, Bheema
and Arjun are famous figures. Vedas say that food is the life-

giving and at the same time death-giving. If food is not prepard
properly it will cause food-poisoning and death as indicated in

Thanthreya Upanished. Therefore I am hopeful that this
publication “Sarabendra Pakasastra” would be highly useful to
the people of Bharat because the Marati text contains Tamil and

English verson with the equalents of ingredients, weighis anid
measures in Tamil and English.

HiT
Rajah Serfoji in addition to his 3 kinds ofkitchen (Marati,

Brahmani and Angreji) maintained Sherbat khana, Obdhar khana,
Thatti Mahal khana (Sherbat, water and milk and departments).
The store rooms are called Kottiyam, where grains, groceries,
oil and condiments are stored. They contained the choicest and
unnadulterated stuffs. Modi records show that wrong does are
udelterators were severaly punished by the Rajah’s offices. Apart
from fine and tasty food production, care was taken to clamp
strict controle over the purity of food and ingredents. Strict vigil
was maintained in water-supply of the Rajah in his Obdharkhana
and Dowlathmahal and Krishna Vilas Tank (inside the palace)
departments, whose officers were supervising water and

Sherbath. Contamination, and proper deoderisation of water
watched.
A short note on some of the outstanding exclusive items of
food preperation in this small! introduction may be significant to
appreciate the nature of this publication even though snacks are

not added in the texts. Mutton recipes are the most outstanding.
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Different kinds of rice and mutton like Palars (Pilav), Briyani as
are called in Tamilnadu, Biranji another kind of special Thanjavur

Variety of rice and mutton, fried khabales of mouth watering
varieties, of mutton cutlets and mutton vadies of Marati origins,
Bhaths (cooked and processed rice) like sugar bhath, tamarind
bhath, curd (Bagala)bhath and kichadis (rice and pulses mix rice
bhath).
Appetising soups, sauces (rassas), kormas (mutton anties)
kaliyas of exquisite taste and mutton sauce, (kolambu), soups of
various types (shervas). Suntis of many kinds. Ruslum gola (roast

mutton and condiments). Fried gollas (mutton balls) of many kinds.
Appetising preparations that last for several days like muttttion
pickles, eggs pickles and fish pickles. There are many recipes
that appeai to the palate of the epicurian and connoisens of food
like kesari mutton fried, mutton sauces of many kinds, stuffed

with minced meat preparation which will prove to be novel and
unknown to many outside Thanjavur Regions. The method of
preparing them are meticulously recorded for the guidance of
people.
Similarly the vegetarian section of the book contain many

mouth watering reciéps like sugar candy Bhath,
and vegetable curry and kootu mixes with regards
of preparation, esquisite preparations of fruit jellies,
sauces of several varieties are recorded in details

sugar biranjis
western mode
mutton jellies,
by the scribes

of Rajah Serfoji on the oral (jabani) statement of head cooks
(butter, baverchis and. mudubakies) of various kitchens,
maintained by the Maharaja Serfoji in his palace. Details of their

names, and salaries can be still seen from the palace modi records
preserved ia the Library.
In English kitchen one Venkatasami was in theemployment

as Buttler to the Rajah in the year 1825, and his preparation in

13

the shape of Jellies, Puffs, Stuffings, Broth, Sauces of vegetable
and mutton are recorded in great detail. Delicious fish and egg

preparation like Omlette, Rots, pickles and similar recipes are
recorded.

According to Hindu bliefs there are 6 kinds of tastes Sweet
Soour, Salty, Hot, Bitter and Astroingent, and all these elementary

tasts are appropreteiy blended in these preparation to make the
food appealing to the palates of peopie. The recipes are neither
excecusively hot or bland, and similarly the sweet preperations
are not too much sweet or sour. The shedrasas (six rasas) are
properly balanced to earn the appreciation of the King. it is also

stated in the old records that the Raja had in his employ a taster
whose prime duty is to taste each and every item that goes to the
table of the Rajah to verify the taste and at the same time to

findout if they are poisoned or detrimental to the health of the
Rajah. The fame and name of Marati cooks Narayan and
Subbarao are such that Rajah Serfoji sent to the European

Govemor’s kitchen, to prepare Marati dishes to the English man’s
table in the year 1801 A. D. vide Modi Bundle 140 page 58.
One such person’s name is recored as Subba Row who was
sent to Fort St. George Military kitchen from Marali Mudubak
(cooking department) one of the 12 Mahals or Personal
Departments of the Rajah’s household. Likewise from
Obdharkhana or sherbath or drinks Department and that Mahal
incharge of cows and milk products are sent for the use of the
royal household. Each department was incharge of a Madyasth
(superviser or head) whoe duty is to supervise each department.
It is also recorded in the above Modi record bundle No. 48 in
page 48 that there was one post of Halwayee (Master Sweet-

Meat Maker) who prepared sweet delecacies like Halwa, Laddu
and peras. Very valuble information on the art, culture and royal

ர்க் onis res

on — oM arati

illinary Science) as stailed above,
f preperation, and they are properly
sand use ofthe people and for sei

A
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sincerly wished to identify themselves as sons of the 5<!_. It is
because of their loyalty and affection to the art and c:!*.. thet

were dormant were revived and they reached to gloric’< tights
and as a resutine Marata period was

haiied
as a go den terioc

in the annals ofThanjavur hi
The period of Serfoji was remarxable
and he fcnd.y wisnec
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hie
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nero
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Rajaraja the great, and Rajah Serfoji the scholar King of
the Marata dynesty in the shape of the formidable
monument of Rajaraja the Great Temple of Brahateeswara
(the Big Temple) and the schlor and lingnist Serfoji’s world
famous Library Serfoji’s Saravati Mahal Library. They are
the imperishable and living monuments of Rajarajah the

great and Rajah Serfoji the scholar.

x
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ரரி ௫௧53 - கருணைக்கிழங்கு கூட்டுக்கறி -
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கனா

136

ரி

அ

-வேறுவிதகோலாக்குழம்பு
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230
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245
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Brinjal Poriyal Curry
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AAA RAG GG MGA PC~ a8 Nears, SL ov
Brinjal and Bengal-gram Dhall Kootu Curry

peity sat@- 264
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ama சாரர் எனி- கோழிமுட்டை பஜ்ஜி-88$ Baiji

344

என

என் - மாமிச சர்ப்ஸ் - Mutton Chops

ளி ர

- மாங்காய் கதுகாய் - 148.ஜ0 1100௦5

345

347

OF ASAT

ற
- இரால் மீன் ஊறுகாய் - 1௭

Brae கன

-காய்கறி ஊறுகாய் - 1/6ஐ6080106 21003

சாக

349
350

- எலுமிச்சை ஊறுகாய் - [1106 210055

mr Cet.

கா௭6,

71012

- புளியம்பிஞ்சின் ஊறுகாய் - 1வாபி26 210/4

353

354

எரர் - மாங்காய் துவையல் - 148௩20 ௫ேயஈஷ

357

ளோ

ALNi-

358

சள!

எ:

அனா

yPWean giemaiwed -Mint Leaves Chutney

-காட௫னா என்ற முட்டை பொறியல் -

360

Egg Preparations Khaghina or Bhagara

Teta Hota vate - ரசமுள்ள முட்டைக்கறி - 892 10 58ய௦6

361

BSBA FE -அவித்த முட்டை - Boild Egg

364

ளர் (ஈர

365

கனி

- 882 Pan-Cake{Dosai)

எளி - முட்டை பஜ்ஜி - Egg Bhajiya

சான

367

ASU ~ முட்டை மஞ்சள் கரு பலகாரம் - 822 1/&4௨ 368

குகா
௭௭,

- மூட்டைதோசை

AS,

- சமையல் சாமான்கள் -1112760161(5
Required for the Food
GA சனி

-எடை,

அளவு,

காலம்

372
வகைகள்-

374

Weights, Measures, Time Etc.

375

எரி எளி ராசி - Bibilography

376

டப

ரூரிஎ ௭௯ - கடினமான சொற்கள் - 118ப் 84 786 9707௦5

*:

sf எத

யாக வாகா

ஸ்ரீ சரபேந்திர பாக சாஸ்திரம்
SRI

SARABENDRA

PAKA

SHASTRA

(MARATI, TAMIL AND ENGLISH VERSIONS)

பள ஈகா
முதல் அத்தியாயம் -PART ONE

ரகசி aavardt forera
அசைவ

உணவு

வகைகள்

(NON-VEGETARIAN) MUTTON, FISH, CHICKEN
VARIETIES

ஏளன

எள

- பதார்த்த

வகைகள்

2. Gora, fazoft grardt எள்
புலவு.

பீரஞ்ஜி முதலான

Pulav, Biranji, etc.,

2. bala,
at at
கபாப்,

வடி

வகைகள்

Khabab, Vadi, etc ,
ung 1

பதார்த்தங்கள்

2
3. கன்னா கிரா (கர்) ணோளி
கலியா.

குர்மா.

குழம்பு

வகைகள்

Kalia, Kurma, Sawce, etc.,

4. m8, Acard forera
கோலா, சுண்டி (கயிர்கட்டி
Gola, Sundi, etc.,

கோலா)

வகைகள்

5. WIM a Sears (wurst) are எள
மீன், கருவாடு முதலிய

வகைகள்

Fish, Drifish, etc.,

&. aT, set, ara gerard @ atoral
மீன், முட்டை. மாமிச ஊறுகாய், சட்னி
Fish, Egg, Mutton, Pickles, Chutney, etc.,

6. ௭₹ 1௭
இதர வகைகள்
Other Varieties
cece <> voce

ளாஎ 1௪௭.
₹. ஏ௭ளி

yore

:

ஊச ளக 2 UTS, Slastd Aa சாக tis,
ares TU 3 Bu AR, facreadt ora ator, Ate
1% Aen aR, 3% dle facradt, 2 erardia,
எள? அ ts, Ata oy ளிள, க னாக ௭௧3,

ayer (uietta)
§ aten, 2 Susan ulfera aya,
Hues TU 3 ரின், ௭௭௭௪ 3 ate, are dis Sfera
qaqa,
அனி பக.

gi:

மிகு, aef cater area,
wotte

ala II UStS SIA AEH, TATG ராமச

@l §qat cata urftr arejat aR arwurdat

89௪,

சானா

add

ura uls vA

க எகா

Ges

wag,

9 ரக சானா? ரக£

ட

௧௬௪ ௪

௭ THA GBA 3c FH Yard. Ast cata 20
uts urfer § anfer 3 ate, ufera ayer are,a
Hs Uettarz 89௪ சான் ளாக Urea, SA by

dead ba ala dia dad erga, crprd guy
ut éqa cae te ota ஏர காள ஏ ளான
g ata az alfera eat afer ura ator dan
cipa wtsuft stare cata atte Ara ava

அள,

காளி sie ௪

[எ்ளிளளா

199௪

4

Ral yaR

SAG

3 ds (vo ate Aw பிக) ௮18௭2

THA Get. TUT 3 BTS A ஏர அரம்

ura diet «aor, வாவி கலரி, ௧௧௪ ஊாளளிள
TSBs AA GIGAT TATA 2௦ ளிளா wat
ரி dts ளிள ரிக 0௧௭ ௧௬௪ aus.

ஏிள்௭? மக ராஎள் 84௪ னா௭ qu co ater
௭௭. பூளா
னா௭ $% ளீளா dara 3 AAT
(3 JT AR) aan crea மிகி stara uette

Aad Ges எாள௭், 8 கணா
ராரா
ச்

௮௭ சா

429௪ வாளி

889௪ ஏ 185௪ எளி

ad ud காள dard. aay 8 Arata 60 ளிள

2 ஊன எள Well sw னான். YAR vo ater

wR Wa Elda eta areife ferard ta fAwarar.
ava cura 30 den uefa aera

cet Hog 8 Gla Tare ஏனை எ

ant 20

BAIA THT

fa@ard. a ard ferarraz
tqat spots sara.
கா

7௭

எக் wafssar ¢o atwr wear

௮9௪ ௭ 18௭௭ 8௭9 age UIeTaT. wa
390 ளி HR uf 4 ௭78 getter dqar arf

ளாக ளாளள. ௭/௯ 194 Asst எரா ௭ vo
ளிளா 8௪, 6ளிளாளிக, ae ளிள எள்ளி
௭௭௪, எரி அகி 1௭௭7௪ cardta arftr
கசாளிஎ fuga ced, a aig uatia
feraTaraz sacteen aisarcte ARTaz

alee

5

௭:

1௪௧௪ 6௭988

ஏர அிள8. ௭௪ எளி

௦ ளின் 898 க௱&்வி ௪ ளினி ௧௬௪
fafa daa 8 சாகா? காகா auarat, caraz
fer? ured. YAR 20 farfaset yarara arp
ாளி சமா) 8 Ts காளி 39௪ 90.
104

புலவு (பிரியாணி) வகைகள்
யாஃனி
தேவையான

சாமான்கள்

புலாவ்

:

உயர்ந்தரக அரிசி 2 பவுண்ட் (சேர்). கோழிக்கறி 8
சேர். நெய் ஒரு தோலா, எலுமிச்சம்பழம் 2, பாலாடை
அரைசேர்,

உப்பு

இறைச்சி,

உரித்த பூண்டு

716 தோலா,

ஆட்டுக்கறி

9 தோலா.

(அரை ஆட்டு)

நெய் 9 தோலா.

கிராம்பு 1] தோலா.
1 தோல் உரித்த வாதாம்பருப்பு
அரைசேர். பால் 1 சேர். பச்சரிக் குருணை அரைசேர்.

செய்முறை

:

இரண்டு சேர் அரிசியை நீரில் நான்குமுறை நன்கு
கழுவி, அதில் நீர் விட்டு 4 மணி நேரம் வைக்கவும்.

மாமிசத்தை
கால் சேர் வீதம் துண்டுகள்
செய்து,
அவ்விதமே கோழி இறைச்சியையும் துண்டு ஒன்று
கால்சேர் வீதம் துண்டுகள் செய்யவும். இவ்விரண்டு
இறைச்சியையும் ஒன்று கூட்டி நன்றாக பலதடவை
அலம்பி அதில் 20 சேர் நீரை ஊற்றி, அதில் 8 தோலா
உறித்த
பூண்டையும்
போட்டு,
அப்பாத்திரத்தை
அடுப்பின்மேல் ஏற்றி $ போடவும். கொதி வந்ததும்
அதில் நுரைவரும்

அந்நுரையை

எடுத்துவிடவும்.

வேறு

ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வைத்து, அதில் ஒரு தோலா
நெய்யைவிட்டு

நெய் காய்ந்தவுடன் அதில் உரித்தபூண்டு

6
ஒரு

தோலா

போட்டு

போட்டு,

மேலும்

தாளிக்கவேண்டும்.

மாமிசத்தை

நீரில் கலந்து

வேகவைக்கவும்.
ஒருசேர்வரை

கால்

நீருடன்

தீயிட்டு

அதில்

சுண்டியதும்

தோலா

வைத்திருக்கும்

(மாமிசம்)

இருக்கும்
அந்த

ஏலரிசி

ரசத்தை

நன்றாக

நீர்க்குழம்பில்
ஒரு

சுத்தமான

துணியினால் வடிகட்டி வைக்கவும். வேறு பாத்திரத்தில்
நெய்விட்டு அதில் ஒரு தோலா நெய்விட்டு அடுப்பில்
ஏற்றி நெய் காய்ந்ததும் அதில் கால்தோலா ஏலரிசி
போட்டு

தாளித்து,

முன்பு

வேகவைத்திருக்கும்

மாமிசத்தையும் அதில்போட்டு,

பிறகு அக்கறியின்மேல்

20 தோலா
கட்டித் தயிரையும்,
ஒன்றரைத்
தோலா
உப்பையும் போட்டு நன்றாகக் கலந்து பிசைந்துவிடவும்.
2

அடுப்பின்மேல் டேக்ஸா என்ற அகல பாத்திரத்தில்
சேர் நெய்யை
விட்டு,
நெய் காய்ந்ததும், அதில்

ஒன்றரை

தோலா

கிராம்பையும்

ஏலரிசியும்,

போட்டு

மாமிசங்களின்

3

குன்றிமணி

தாளிதம் ஆனதும்,

துண்டுகளையிட்டு,

எடை

மேற்கூறிய

துடுப்பினால்

நன்றாக மேலும்மேலும் திருப்பிப்போட்டு அதில் உள்ள
நீர்ப்பசை
சுண்டும்வரை
செய்யவும்.
பிறகு
நெய்
இளகியதும் அதில் ஒன்றரை சேர்
முன்பு வடிகட்டி
வைத்திருக்கும் குழம்பைப் போட்டுக் கலந்து கீழே

எடுத்து

வைக்கவும். பிறகு இந்த இறைச்சியில் ஒன்றரை

சேர் குழம்பைவிட்டு, அடுப்பில் தீயைப்
குழம்பு
ஒருசேர் அளவு
சுண்டியதும்
2

பழத்தின்

சாற்றைவிடவும்.

அவ்விதமே

போடவும்.
எலுமிச்சம்

அதில்

10

தோலா
வாதாம்பருப்பு
திருவலையும்,
20 தோலா
பாலாடை
இவ்விரண்டையும்
நன்றாக
அரைத்து

ஒன்றுகூட்டி

வஸ்திரகாளம்

விடவும்.

இப்பாத்திரத்தை

செய்து மாமிசத்தில் கலந்து
அடுப்பின்

தணலின்

மேல்வைத்து
மூடிபோட்டு
மூடிவிடவும்.
வேறு
பாத்திரத்தில் மீதிகுழம்பு ஒன்றரைசேர் விட்டு, அதில்
ஊறவைத்திருக்கும்
அரிசியைப்போட்டு,
அதில்
மூன்றரை சேர்
நீரையும்
விட்டு,
அடுப்பிலேற்றி

7
எரியவிடவும். அரிசி வேக ஆரம்பித்ததும் அதில் ஒரு
சேர் பசும்பால், ஏழரைத்தோலா உப்பு, அரை தோலா
சன்ன

லவங்கப்பட்டையைப்போட்டு,

அரிசி

பாதி

வேக்காடு ஆனதும் அதிலுள்ள நீரை ஒரு சவுக்கத்தில்
எடுத்து பிழிந்துவிடவும். மேற்படி அரிசியை அடுப்புத்
தணலின்மேல் வைத்திருக்கும் பாத்திரத்தில் போட்டு
இருக்கும் இறைச்சியின்பேரில் போட்டு அதன்மேல்
வடித்து வைத்து இருக்கும் நெய்யைவிடவும். உடனே
பாத்திரத்தின்
வாயின்
விளிம்பின்
பேரில்
நனைதந்
இருக்கும் அரிசிக்குருணையை ஒரு பெரிய தாம்புக்
கயிரை

(பிரிமணைபோல்)

உருட்டி

விளிம்பின்

மேல்வைத்து அதன்மேல் பாத்திர மூடியை வைத்து ஆவி
போகாமல்
அமிக்கிவைத்து,
மூடியின்மேல்
தணலைப்போட்டு,
வாசனையுடன் ஆவி
வைக்கவும்.

சுமார்
80
நிமிடம்
வந்ததும், டேக்சாவை

கழித்து
இறக்கி

kkk *

PULAV

(BIRIYANI)
Yakkini

VARIETIES

Pulavy

Required Ingredients :
Superior quality rice 2 pounds, chicken meat 8 pounds,
ghee (clarified butter) | tola, cardamoms quarter tola, salt one

and half tola, one and half tolas card cardamom grains, 2 limefruits, malayee (chees cream) half pound, salt seven and half tolas,

mutton of one lamb, peeled garlic 9 tolas, garlic 2 tolas, ghee |

tola, cloves | tola, peeled almonds half pound, milk 1 pound,
chinnamon half tola, coursely ground rice flakes (rice kaneek)
half pound

Method of preparation :
2 pounds of superior rice well cleaned and washed four
times in water and with some water kept as such for four hours,

the mutton is to be cut into pieces of quarter pound pieces, likewise
the meat or flesh of chicken (8 pounds) to be cut into pieces and
mixing both the chicken pieces and mutton pieces together, they
should be clearly washed 8 times inpure water Then 20 pounds
of water and 9 tolas of peeled and cut garlic in a vessel and the
vessel is to be placed over the oven and boiled, when foain will

be formed in the water This foam has to be removed by means
ofa leddle twice or thrice keep another vessel over the oven and
put one tola of ghee (clarified butter), when the ghee gets heated
put halftola of cardomom grains, and one tola of peeled garlic
pieces and season the mixture and pour mutton and chicken pieces
in the seasoning vessel and increase the flame of the fire and boil,

them till it becomes tender and well boiled. and the resultaint
sauce liquird remains at the level of 3 pounds strain the liquid in a
clean muslin cloth and keep aside. Remove the mutton from the
cloth and in the mutton mix one and half tola salt and 20 tolas of
curd (yogart) and rub them over the meat.
Place a different vessel on the oven and pour 80 tolas of
ghee. When the ghee starts getting heated put one and half tolas
cardamom grains and 3 jecuirity seeds weight of cloves, and
season it mix them well with a flat leddle till the water contents in
the vessel gets evaporates and ghee floats on the surface remove
the vessel from the five and keep it aside Then in the mutton add
60 tolas of the sauce (gravy) already kept seperately, and increase
the internsity of the fire. When the gravy approximately condenses

pour juice of two lime-fruits in it and add 10 tolas of peeled and
grated almond and milk cheese. The milk cheese and almost
scrapings before adding should be well and finely ground to make
a paste, and the paste is to be well strained in muslin cloth before
adding to the mutton. Then place this vessel containg the mutton

ட்
etc., over charcoal fire, and the vessel well and tightly covered

with a metal cover.
Thereafter in another vessel, the remaining 60 tola gravy
(Sauce) is to be poured and over this the soaked rice is to be

added and 140 tolas of water is to be powed and the vessel
place over the oven and flame increased. Then when the rice
gets adequately or sufficienty boils pour in it 40 tola of milk,
seven and half tolas of salt, half tola chinnamon and when the

rice gets half boiled, the water contents of the rice mix is to be
strained in a muslin cloth. In this strained rice mutton add the
mutton, and over the mutton already strained and seperately kept
strained ghee. Then make a thick mixture of the coursely powder
rice pounded in the consistancy of wheat dough, and cover the
mouth of the vessel containing the rice, mutton etc., and place
over vessel (Dekchu) and place over the mouth of vessel this

dough, place over it a cover and make the vessel stream-proof
so that stream or vapour do not escape from the vessel and over
the cover (lid) place live-charocoai and in about 20 minutes
vapour of the pulav will escape, remove the Dekechi (vessel)

from the oven and keep aside for catering.
%

2. Be Fara

௪௭ Bar aE 6௦ ate, ulfera எள 3
ளிள, 2௦ ளிளக7£, 982௦ எிளளா5, Ate 3%
எள, dwals 2 atom, அச ளிள fas, Sw aera
௭௧98௭, 80 Aten ae, 2% aten Alo, 3 ater
aor, 20 diet @dt, aaa 2 dion, waste aref
ளிள, 2௦ ளின் காக.
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அளி ater Beet AGH Wve

Bw

Yaar

பாரசா௭ ாஏள dard. ATaTd Goes ௧௧௪ 07௭௪
ாரச7௭ ஏ9௪, அணா

3

20 ala,

30 ate

ஜிர்சஎ எள ௭௨௪ dactett, 2% ளிள ats, gat
2௦ ளிள, 81௭௪ 9௧௭ ௬௬௭௪ சாளாஎ3ி aluyera.
Hie West 20 ala வானா ராக எகணனா

[௯௪ ள், ஏளிஎ? 9௯ 8ணா (85) 84௪ cara
6௦ ளின ளிராக qu ured, Gu aad cad
UGE காணா எகா ௭௧௪ ளான கிள னா
eisuta atte ala எள காளி எ7௭எளா சால

are, Tard sre சாண எள எ?

8 ௭௪

களணாள் 2௭. னா௭? 2௦ ஜின gU atsats
௭௭௪ 8:9௭: 2௭ அசார். ௪ ராச ஸர
சண
4 ௭ 18௬௪ 9௭0. 8 சரளாச? 20 alan
Hoes ஈாஏள, 841 26 ளிளா Ato, $ alten adam,
dwals * ளிள, அக்னி? அசி ளிள, 88 அளி
ளிள, € ௭௭௪ 19௭ன ஈாளாஏ், ada aigw
1328 urft angst ae ws Aaia ea
19௭௭ daca argeret area, a fsrerara carat

wary qu siqa wis sawa feraraaz sara.
AI Udd Hisurd Sierras 20 ata fraaa
கிக் atch sage AH

என எசு ஸு

fora ured.
YAR 20 fafAer sara yore aur
ala.
BBE

||
சாதாரண
உயர்ந்தரக

பழைய

புலவு

அரிசி 2 சேர்,

உரித்த பூண்டு

ஒரு

தோலா, வெங்காயம் அறிந்தது 20 தோலா. (அரை சேர்);
பால் அரை சேர், உப்பு மூன்றரை தோலா, ஏலரிசி ஒரு

தோலா,

மிளகு

இறைச்சி,

அறை

இஞ்சி

தோலா,

10 தோலா,

உப்பு

ஒரு

அரை

ஆட்டின்

இரண்டரை

தோலா,

ஒரு தோலா ஏலரி௪, கட்டி தயிர் அரை சேர், கிராம்பு
அரை
தோலா,
வெண் உப்பு அரை
தோலா
அரிசி
குருணை

அரை

சேர்.

செய்முறை
2 சேர் அரிசியை நீரில் சுத்தமாக அலம்பி நீரில்
போட்டு வைக்க வேண்டும். கறியைத் துண்டுகளாக

நறுக்கி
தண்ணீரில்
பலமுறை
இஞ்சிச்சாறு. 10 தோலா உரித்த
உப்பு

இரண்டரை

இவைகளை

தோலா,

ஒன்று

கட்டி

கூட்டி

கழுவி
பூண்டு

10 தோலா
அறைத்தது,

தயிர்

அரை

நன்றாக

சேர்,

கலந்து

மாமிசத்தின்பேரில் நன்றாக தடவி பிசைந்து வைக்கவும்.
அரைதோலா
வெங்காயத்தை உரித்து வில்லைகளாக
நறுக்கி, பிறகு அடுப்பின்மேல் ஒரு டேக்ஸா வைத்து
அதில் 2 சேர் வெண்ணெய் காய்ச்சிய நெய் போட்டு,
நெய் காய்ந்ததும் அதில் வெங்காயத்தை
போட்டு

செந்நிறமானதும்

அந்த

தாளிதத்தில்

முன்

கூறிய

இறைச்சியை போட்டு &ழே நன்றாக தீயிட்டு நீரின்
அம்சம்
இல்லாமல்
வற்றியதும்
அம்மாமிசத்தை
ஜாரணியால் நன்றாக குண்டி வரவும்.
இதன்மேல்
பாலை சிறிது சிறிதாக ஊற்றி மேலும் மேலும் கிண்டி
கொடுத்துக்கொண்டு
இருக்கவும். பால் முழுவதும்
வற்றி நெய் மட்டும் மேல் வந்ததும் நெய்யை மட்டும்
வடித்து வைத்துக்கொள்ளவும். மாமிசத்தின்மேல் அரை
சேர்

பாலாடை

(மலயீ)

கலந்து

உப்பு

இரண்டரை

தோலா தூவி, கிராம்பு ஒரு தோலா, ஏலரிசி ஒரு தோலா,
வெண்சீரகம்
அரை தோலா,
மிளகு
அரை தோலா
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வேவதற்கு
அரிசி
பிறகு
போடவும்.
இவைகளை
தண்ணீரை ஊற்றி, ஒரு கொதி வந்ததும்
தேவையான
அதில் நனைத்து வைத்திருக்கும் அரிசியைப் போட்டு,
நெய்யை
மேற்கூறிய
அது வெந்ததும் அதன்மேல்,
ஊற்றி பாத்திரத்தை 8&ழே இறக்கி தணலின் பேரில்
வாயின்
பாத்திரத்தின்
பிறகு உடனே
வைக்கவும்.
அரிசி
வைத்த
நனைத்து
சுற்றியும்
விளிம்பின்
உருட்டி
பிரமணைபோல்
வட்டமான
குருணையை
இடுக்கு இல்லாமல்
மூடியை
வைத்து அதன்பேரில்

வைத்து அமுக்கி மூடியின்மேல்
சுமார் 20 நிமிடம் சென்றதும்

தணலைப் போட்டு,
புலாவ் (பிரயாணி)

தயாராய்விடும்.
kkk

SADHA (ordinary) PULAV
Required ingredients :
Superior quality old rice 80 tolas, peeled and cut garlic |
tola, peeled onion 20 tolas, Salt Three and half tola, Cardamom

| tola, pepper halftola, mutton of one small sized lamb, ginger
10 tolas, Two and halftola Salt, Cardamom | tola, curd 20 tola,

cloves | tola, white salt halftola, coarsely pounded rice sooji.
Method :
80 tola rice is to be put in water and well cleaned, and
kept separately with some clean water poured init. Cut mutton

into pieces and five times washed in water, and pouv over the
01606 101018 of ginger juice, well grounded garlic paste 10 tolas.
Two and haiftolas of salt, curd 20 tolas; well mixed together and

rubbed and patted over the mutton pieces.

Peel and cut into wafes 20 tolas of onion keep a dekshi
(Shallow Pulav vessel) on the oven and pouv 80 tolas of ghee

ஆ
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and when it properly heated put all the onion wafers in the ghee
and try then till it becomes golden colour, pouv the mutton pieces,
and increase the intensity of the flame, and saute or try then till
the water contents are evaporates fully frequently mixing all over
by means of flat laddle; and over this pour 20 tolas of pure milk,
slowly and gradualy in small quantities and well mixed with the
laddle, and when the water evaporates fully and the ghee floats
up on the top, and over the mutton add 20 tolas of Malayee
(Cheese), and over it 2% Salt, one tola Cloves, one tola Carda-

mom, 2 tola white cumin seeds, 2 tola pepper are added to the
vessel containing mutton, and pouv water sufficient to boil the
rice, and when this water boils and the soaked rice, and when

the rice is well boiled remove the vessel from the oven and place
it on Charcoal cinders and over the mouth of the vessel place
around soaked broken rice dough around the mouth. seal it well

with a metal cover and place Charcoal cinders on the plate cover.
Remove the whole vessel from fire after 20 minutes by which
time the Pulav rice will be ready and well cooked.
HERR

3. [அங்கி
- gata

araaat Rraet எசி?:
aia algo vo ata, SB1e

30 ata,

வி என் உளின, 19% 4 alten, ger 20 எிள,
ஏளானி gate கால, 90 எிளா ளிராகக Gy yo
எள,

3 எிள கிசு, எசா

உளிள, FR கஉளிள,

௭௭ 2௦ எிள, கரிக 2௦ எிள.
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3௪ எக 80 ஸிள, 18௭ ஏளாவி காஜ
0௧௭ ௧௯௪ 16 1௭௮ $ ௮
4 868 89௪ ௭-௭

௧:௩௪ ஏளிஎ? 9௧ 8களி 84௪ als
ளிளா எள acral

20 ale

qu 60

கரா எகனா

aaa ae கிள னா wSlovita ௭௭% 1௭௭
அிணனா௭3? ator ate, % ater aw, எசா %
ater, fer % ate, fA டீளிள 8 forest ௪ எர்கள

aaa aed, Roast aeqa aga are stata,
fsavargza ௮௭௭19 oft atqa att seo
சோர். 1௯௭௨ 19 சனா 2௦ ளின ௭ EE a
2௦ ளின ஈல$ ாஏள௪ களனோள்
எள்ளி; ஏளிஏன
12௭12 a18i Bega, caaazr sadtas 20
ord frat softer ara alst etaraz

௭௭9௪ caraz fora dard seo se saga
adi fora oreqst, Barz 20 ferfAe ௭௭: [அனி
ஊனி 3௭:9௪ ஊர்ளிஎ ௭8 எனன காள ௧௭
aterdt.
VIVIVIV)
இச்சடி - புலாவ்
(வறுத்து

செய்யப்பட்டது)

நல்ல ரக அரிசி ஒரு சேர், வெங்காயம்
ஏலரிசி அரை

தோலா,

சீரகம் அரை

தோலா,

10 தோலா,
பால் அரை

சேர், அலம்பிய பயத்தம்பருப்பு 1 சேர், நெய் 1 சேர், உப்பு
3 தோலா,
பாலாடை

கிராம்பு அரை தோலா, மிளகு அரை தோலா,
அரை சேர், அரிசி குருணை அரை சேர்.
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செய்யும் முறை:
உயர்ரக அரிசி ] சேர், பயத்தம்பருப்பு 1 சேர்
இவ்விரண்டையும் ஒன்று கூட்டி 3 அல்லது 4 தடவை
நன்றாக கழுவி, அடுப்பின்மேல் ஒரு தேக்கு வைத்து
அதில் வெண்ணெய் உருக்கிய நெய் ஒண்ணரை சேர்
போட்டு
சூடேறியதும்,
10
தோலா
நறுக்கிய
வெங்காயத்தை போட்டு சிவந்த நிறமானதும் அதில்
அரிசி, பருப்பு இவைகளை போட்டு மேலும் அதில் 3
தோலா
தோலா,

உப்பு, ஏலரிசி அரை தோலா,
சீரகம் அரை தோலா, மிளகு

கிராம்பு அரை
அரை தோலா,

இவ்வகைகளை போட்டு ஜாரணியால் நன்றாக வறுத்து
பொன்னிறமாக
வந்ததும்
வேசவைப்பதற்கு
தேவையான
நீரைவிட்டு
மேலே
மூடியை
வைத்து
இச்சடி நன்றாக வெந்ததும் அதில் அரை சேர் பசும்பால்,
பாலாடை
அரை
சேர்,
இதில்
போட்டு
நன்றாக

கிளறிவிடவும்.
இழுத்துவிட்டு

அடுப்பில்
அதன்பின்

உள்ள

தணலை
அரிசி

தேக்சாமேல்

வெளியே
குருணை

ஊற வைத்ததை பிரிமணை போல் செய்து தேக்சாவின்
விளிம்பின் சுற்றிலும் இந்த மாவு வைத்து அதன் மேல்
நன்றாக
பொருத்தி
இடுக்கில்லாமல்
மூடியை
அமுக்கவும்.

மூடியின்பேரில் தணலை

போட்டு

சுமார் 20

நிமிடம் வைத்து பிறகு 8ழே இறக்கி வைத்து அதிலுள்ள
எல்லா மசாலை சாமான்களை எடுத்து எறிந்து விடவும்.
பிறகு உண்பதற்கு கொடுக்கவும்.

WWW
KHICHADI

- PULAV

Roasted Pulses Kichadi

Ingredients Required:

Superior quality rice 40 tolas, onion 10 tolas, Cardamom
grains half tola, halftola cumin seeds, milk 20 tola. well cleared

and washed green gram pulse 40 tola, Ghee 40 tolas, 3 tola salt,
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half tola Cloves, peper half tola, Malayee (cheese) 20 tolas,
broken rice 20 tolas.
Method of Preparation :

Superior Rice 40 tolas. Mix both together and wash them
3 or 4 times in clean water. Then place a Dekcha (vessel) over
the Oven and pour superior ghee 60 tolas, and when it gets heated
pour 10 tolas of onion wafers (chips) and when the onion turns
golden red pour the rice-mixture and add 3 tolas of Salt, half
tolas Cardamon grains, half tola cloves, cumin seeds half tola,

pepper corn half tola without making a paste of the above
ingredients. Then mix well all the ingredients by means ofa flat
and thin laddle until they turn golden bron and then pour hotwater sufficient enough for the rice & pulse placing a lid over to

boil well until it is well cooked. When well cooked pour over it
20 tolas of Malayee (Cheese) and 20 tolas of good milk and mix
all over. Then remove charcoal cinders from the oven and fit the
cover over the Deksa vessel making steam-proof so that steam
does not escape from the vessel, placing broken rice dough
around the mouth of the border of the vessel. Place on the top of
the lid charcoal cinder (Live coals). Wait for 20 minutes, and

then remove the Dekcha from the fire and it is now ready for
serving,
ல்க

9. எளி Gata
THT AW 290 BUA, card HS Gas
௧௧௭ ஏஎ 96 ₹8₹% 89௪ att yor ww Sart
ஏஎ
௪ 200 ளிளா ப ௭௭ 4 ளா
னா௭
90 diel ௫29 கா8 எள ௭8 ara slara
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சாக எண,

2 களா (ate) Ate eeatat (co alten

eel) aga ererga ote sawrd, 2 ator sitefl
னி எ 2 ளிளா 718: 1௧௪ எ ௧ ஐ
1, எள 28 ௭1164 எ௮ள ey ata, ud
௨௭௪

கேளா எரி எக்.

கானி

30 altar

க ஊனி. ௭௮௪ ௪௭6, எளி, எளி 9, மான

௯, 918 ஊனி, சொளிளாளி
82 9௧ ளி 14௪௪
30 ae ferga, alert frat 8௩௩ 89௪ 8௭0.

at Bw arena oa ate Ate reget a daret பாளி
aaa ளி அசீ க: 1௭௭1௭4. ௭௭2 8 எக
(அனா 28 ளிள quia aaa av. wd
Saga 3A 6 Ho, ah area 2 ளிள அளி ளன

எளி, எனா $ ate, dar 2% Alen, él IRA
சானா ௭19௪ 186௭18. YAR set arate aa
[8௭8 அ9ிஎ az area சான் 3௭௪௭ Savt. uroft
seat 3iat Saretetter qu ferercqet card. AST SI
5கனிஎ 3? ளின masa, ler 3 altar, அலீ 2
சிள 8௪௪
(என்ன் எனா என, எரி ௦9 ளிளா
8 rege
௭ எரி arena. a Soret gferaz 89௪

௭: எகரி எள axday Saal Aa YAR FRI
[எள

(81௨) saz Sarat wregat zarett Sard.

gferaz 2

சோனி 6௪ ன/௭ coo ater urott

MGS HIT TARA Bet Sst Yatrared Arges 290
Aa yas wees ஏஏ௪ caidte பாரி [சலன
௭௭3 அஎ
பாக

2

எள

ரிக $9 ளின் ஏச

gut
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களி 89௪ னா௭ 1998 Ue Are சான். னா

சாசர்எ 9௭9௪ 6
கால ௭ 19னா சானி 1௪௪
ஒள னாக: எர்ஏனாளிள பாரி 29 ctor sitard,
$ ஜின னே ௦% ளின்
எள
சிக ளின எளி
சசி ௭௧௪, எக Caray ured. srreft cara
6௦ சின ளன? கா, &௭2 $ ctor yoraursft,
g ator aaa a ureft dar 8 ளின, 98 360
ளின ௮௨௭௭௪ 420 Moar wuss aust d gua

1௭8௪ 8188௭ ஏ ௭ ௭௯௨௪ 61884 ௧78 ௭93
ஏன

sare. yor 1௭

3௭௯௭ 8௭ம், ௭௭2

8 8கி22 களாளா? Gia aA HSN ar yarot
89௪ caraz, afer sraqura ferar arefet எளி
aust Fora Bega Ay.
SB BRP
சப்ஜி புலவு
ஆட்டிறைச்சி 250 தோலா, அதை கொஞ்சம் பெரிய
துண்டுகளாக நறுக்கி, மூன்று தடவை சுத்தமாக அலம்பி,

நீரைப் பிழிந்து, பிறகு ஒரு தேக்சாவில் 200 தோலா

நெய்விட்டு,

நெய் காய்ந்ததும் அதில் நறுக்கிய வெங்காயம் 50 தோலா
போட்டு, வெங்காயம் சிவந்ததும் மாமிசத்தைப் போட்டு
இரண்டு

நன்றாகக்

தோலா

உப்பு,

2 சேர் கட்டித்தயிரில்

போட்டு,

கலந்து பச்சைமிளகாய் 2 தோலா, 2 தோலா
கொத்தமல்லி சிறிதாக நறுக்கி, ஒரு கை புதினா, அரைத்த
பூண்டு 15 தோலா எல்லாவற்றையும் ஒன்றுகூட்டி போட்டு
தேக்சாவின்மேல் மூடி போடவும். கடலைப்பருப்பு 20 தோலா
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போடவும். அத்துடன் உருளைக்கிழங்கு, கத்தரிக்காய்,
முற்றாத கொத்தவரை, வெள்ளை முள்ளங்கி, வெந்தயக்கீரை,
பசலிக்€ரை மேற்கூறிய &ரைவகைகள் வகைக்கு 30 தோலா,
இவைகளை அரிந்து துண்டுகளாக்கி நன்றாகக் கழுவி சுத்தம்
செய்து கொள்ளவும். ஒவ்வொரு வகை கரைகளிலும் கால்
தோலா உ௨ப்பு போட்டு, தேவையான ஜலத்தை ஊற்றி
அவைகளை அரைகுறையாக வேகவைத்து பிறகு இக்கறி
காய்களை தனித்தனியாக 24 தோலா நெய்யில் வறுத்துக்
கொள்ளவும். மூடிவைத்திருக்கும் தேக்சா பாத்திரத்தைத்
திறந்து, இஞ்சிச்சாறு 6 தோலா, கிராம்பு ஒரு தோலா, ஏலரிசி
இரண்டரைத்

தோலா,

இக்கரம்மசாலாவை

நைவாக

அரைத்துச் சேர்க்கவும். சுமார் அரை மணி நேரம் மாமிசம்
வெந்திருப்பதைப் பார்த்து கழே இறக்கிவைக்கவும். தண்ணீர்
சுண்டியதும்
பாத்திரத்திலுள்ள
நெய்யை
வடித்துக்
கொள்ளவும். பிறகு இந்த பாத்திரத்தில் 3 தோலா கசகசா, 9
தோலா தேங்காய் கடலைப்பருப்பு 2 தோலா இவைகளை
தனித்தனியாக அரைத்துக்கொண்டு, தண்ணீர் 25 தோலாவும்
கலந்து தேக்சாவை அடுப்பிலேற்றி மூடியையும் அதன்மேல்
மூடி அடிக்கடி கரண்டியால் கலக்கிக் கொண்டிருக்கவும்.
சுமார் 12 நிமிஷம் கழித்து தேக்சாவை &ழிறக்கி வைக்கவும்.
அடுப்பின்மேல் வேறு தேக்சாவை வைத்து, அதில்
800 தோலா

நீர்விட்டு ஒரு கொதி வந்ததும் புலவு அரிசி 250 தோலா நீரில்
நன்றாக அலம்பி, தண்ணீரை வடித்து கொதிவந்த தேக்சா
தண்ணீரில் போட்டு, அதில் 15 தோலா உப்பு போட்டு,
மற்றொரு
தேக்சாவில்
வைத்து அதில் வேகவைத்த
மாமிசத்தைப் போடவும். இதில் வேகவைத்திருக்கும் பருப்பு,
காய்கறிகள் எல்லாவற்றையும் போட்டு, இதில் மேல்
அரிசியிலிருக்கும் 25 தோலா நீரைவிட்டு, ஒன்றரை தோலா
இலவங்கப்பட்டை,
ஒரு
தோலா
திராம்பு,
ஏலரிசி
இரண்டேகால்

தோலா

அதன்மேல்

போட்டு,

அதன்மேல்

அரிசியையும் போடவும். பிறகு 60தோலா வாதுமைப்பருப்பு
துண்டுகள் குங்குமப்பூ ஒரு தோலா,
பன்னீர் 6 தோலா
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போடவும்.
கலந்து
நன்றாகக்
இவ்விரண்டையும்
1280 தோலாவாக
பேதனாபருப்பு 9 தோலா, பால்380 தோலாவை
சுண்டவைத்து, அந்தப் பாலையும், வடித்துவைத்திருக்கும்
நெய், வறுத்து வைத்திருக்கும் வெங்காயம் முதலியவற்றைப்
போட்டு நன்றாக சட்டுவத்தினால் கலந்து விடவும். நன்றாக
மூடிபோட்டு ஆவி போகாமல் செய்து, புலவு வெந்ததும்
இறக்கிவைத்து தேக்சாவின் விளிம்பில் துணி பிரிமனை
மூடிமேலும்,
வைத்து
அமுக்கி
மூடியை
வைத்து
அக்கம்பக்கத்திலும் தணலை வைத்து, ஆவிவந்ததும் புலவை

எடுத்துக்கொள்ளவும்.

* 4
Vw)

SABAJI

மி

PULAV

(No-Vegetable Pulav)
Required Ingridients :
Goats mutton 250 tolas, cut in to large pieces and thrice
washed well in water, remove water and keep it aside. Please
the dekchi on the oven pour in 200 tolas of ghee, and when the
ghee gets heated add 50 tolas of puled and cut onions, and after
they anion golden brown add the mutton pieces and curd 80
tolas mixed 2 tolas of salt in it, mix them all over. Then 2 tola of

green chillis and 2 tolas of coriander leaves well clipped, mint
leaves one handful and well grinded garlic paste 15 tolas are to
be added tightly in the vessel and the lid placed on the vessel.
Bengal gram pulse 20 tola, potato, brinjal, beam vegetable, white
carrot, fenugreek leaf vegetable, parsley leaves each variety is

30 tolas, well cut into pieces and washed clean and kept aside.
In each of the vegetable quarter tola of salt is added and in

sufficient water and half raw boiled. Then all these vegetables
individialy fried in 24 tolas of ghee (clarified butter). Then opening
the deksha vessel put ginger 6tolas, 2 tolas of finely grinded
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into paste corlander seeds, half tola of chinnamon, one tola of

cloves, two and quarter tolas of cardamon. Mix the above
condimonts and grind them to the consistency of paste and add

in the vessel. Approximately in about half an hour mutton will
be cooked, and then take out the vessel from the oven. The
water in the vessel would have been evaporated, and strain the

ghee and keep it aside Then put 3 tolas of khuskhus seeds (opium
pod seeds), dried coconut 9 tolas well grated, Bengal gram 2
tolas. The above articles are to be finely grinted into past , add
the past in 25 tola of water mix the same well and pour in the
vessel, place on the oven with the lid tightly secured, and often
mixing the contents and after twelve minutes later remove the
dekcha from the oven and keep aside. Place another dekcha
vessel over the oven and pour into it 800 tolas of water and
when this water boils pour 250 tolas of well cleaned and washed
rice after draining the water. Add in it 15 tolas of sait. Place
another dekchai vessel on the oven and put all the well cooked
mitton, and add all the boiled pulses, vegetables and also 25

tolas of boiling water, one and half tolas of chinnamon. | tola
cloves, two and quarter tolas of cardamom grains and oven all

these pour the soaked nice, and skin peeled and grated almond
60 tolas, | tola of saffron dissolved in 6 tolas of rose water. 9

tolas bedana milk 380 tolas well boiled and condensed into 120
tolas, drained and previously kept aside ghee, previsouly fried
onion etc., are also to added in it. When pulav found tobe well
cooked remove the vessel from the fire. Then cover the mouth
of the vessel soaked and water squeezed cloth, and after making

in into a ring place the same over the mouth of dekcha and place
over it a tight lid to avoid escape of steam from the vessel, and

put over the lid live coal, and when the steam escapes from the
gaps, remove the dekcha from the fire, and the pulav is now
ready for serving.
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9. ஏச] Gora a

ட்ப
BAST

யய

29, BIS YO ளின, % aha ௭௭௭,

6௦ ளின ௭8 udt, sways % ator, aaa ah
q ater, qu 900 ஏின, எள்ளி y ctor, னொ ட
ளின, Hts ¢ ator, awciat fAzster 2 ctor 3 At
blfadiz, atet 32 dtar, 3 ater எனசளி?, 3
aol Ads, SAH aTEw 60 ator, எளி அி௭7

எலினா கானி *$ கி, எள 3 citar, Sar 2 ator,
YO MO IA SA GU, SIA 2 aor, gyfer 3
75, alfea aya 2 ator, aodtet
34 Wot Ate yore areft ¢ ater.

3% mar,

Srqsul Sys cold ard ௧1௭8 காடு
cipal ware 8௩% Yqa, Ha card ule fraa
sidta aicta a8? SIga cIpa eu. ada

1587

௭ ௫8

BIga cima

Far 929

57௭௧18 $ ஏக gal VAI ud ரல$ ௧௬௭
qa diet 8௭௪ ௭௭௪ கமி, அர் னர்ளிள

பாரி adel 1௭௪௯௪ ௮79.
ww sat gitar dqa cia yoo ater qu
Octet ஏர ளா 60 ளிள 1829௭ கார்னி Teer
ala stata d ww usta Sad. aay alan

gofdat, free aden, a faba dor, quia
௬௭௭௪ பிகாரி stata ud ara sens crea
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arethaco ater esata
¢ ator ate, % ater

sold quot, 2 ளின ௭௭௪ ௭1௭98 1429௪,
HAAS at 3 ator, 3 vara ௨௭௪ a eat
aTaraz mrad, asa 3 Hol atte fazata
alfadR,
௭ அக yo farcten
ளோ cara crpat
TR
Ud ATA ௭௭2 ௭2 எாக௪ சாளி எல
ளாளசா. எளி எ Ate 3ள் (ஜிஏ௪), ater
சிளிஎ ௭௭௭, அரி $ ளிள எனசளி?
எ எளாள

ஈரி ஏ

எச ளி எ ௭௭0௫ எரி எசிஎ arara

aed, CATA WATS 3% ata எளி,

௩ ளிள

Aaa, FHT 3% Ate, Bl WA AAS
Alea 1925
Ad

eat att ௮௭௧௪ 8௭84. SAA ATES ¥00

ater, vate 3 எ 84௪ 8எனிஎ எள எர்ஒனா௭2
dtaaz wea sge பாளி னா௭ ௮௭௭. 3127௭
dfaatta ara faaqa cardia urott கி

FETS, 3 ala Way,

ura aret Bled a $%

ளிள சரி 8 3 fora get area alga cara

[66-18 ௭ a qs aya Asya ardaz sawta
ரான். என ஈக ளா ஏிள்ளிள 1ள்சாள எ?
கா8ஒிள

cular

sadt

Hey

aia

dard.

vactert ut ver arrest ureraz 84௪ 19௭௭
afaata age uaa rene caidta aroft,
frags Gea, AI UH Hla SH gferaz dard,
Aa ATaid SHodidia 220 ater ஏர ள்
aga a el saHid wend, qu adi and we
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ரளி ணன

காளி, இக ater atodisit, 3 ater
crpa wisult stata

எ 18௭௧௪ deals

எஸ,

60 ளிளா பாளி னா

cata 9௦ ளிளா எர

சளாளாளி அள்; எ எாஒக ஏள் அவனா

ww

வீசா (80 ata) urgot da dts (60 ater)

ஊறி ஏரி ௮9௪, னா௭ 3 ரலி Ate area,
al MST MeN, TVs அல௭லிஎ எரா இள

caida fare SIga dade alqw ௭௯௭௪ ௭:
எர்கரி 94௪ அளி எ7எளா ளால் ளாளா௭். எல
8௯

19௪௭ சான் வாசி 8எவிளிஎ எச் சான

Oat Sarat Blerara. saz Bt Sard AST az

8124௪ ஊனி Gaw auger, 14௪௭2 எகரி
aga ளசி. ஒள்ளி ௮௭ 1௯? என காக
8 எர்கரிஎ2 ளி சோளி அள எள். எக
aaa ளா 1[9எளா சால் ளி ரான கா 8ம்.
SE IK BE

முரகி புலாவ்
கோழிப்
கோழிகள்

25,

புலவு

வெங்காயம்

50

தோலா,

அரை

தோலா கிராம்பு, 60 தோலா கெட்டித் தயிர், மஞ்சத்தாள்
7௨ தோலா, வறுத்த மல்லித்தூள் ஒரு தோலா, நெய் 500
தோலா, இலவங்கப்பட்டை 4 தோலா, கொத்தமல்லி
தழை 3 பிடி, இஞ்சி 12 தோலா, வாதுமைப் பருப்பு 9
தோலா,

3 தோலா

கிராம்பு, உயர்ந்த ரக அரிசி 60 தோலா,
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கால்வட்டி தேங்காய், அரிந்த வெங்காயம் ஒரு பிடி,
ஏலரிசி ஒரு தோலா,
காய்ச்சின பால் 80 தோலா,
குங்குமப்பூ ஒரு தோலா, புதினா ஒரு பிடி உரித்த பூண்டு
ஒரு

தோலா

தோலா,

சன்ன

லவங்கப்பட்டை

ஓண்ணரைத்

உப்பு மூன்றரை பிடி, பன்னீர் 6 தோலா.

செய்முறை

:

25 கோழிகளை
அறுத்து அதன் தலை,
கால்,
இறக்கை இவைகளை நீக்கி விட்டு நன்றாக நீரில் கழுவி
சுத்தம் செய்யவேண்டும். பிறகு அதன் வயிற்றைக் &றி
அதிலுள்ள

குடல்,

ஈரல்

முதலானவைகளை

எடுத்து

எரிந்துவிடவும்.
ஒவ்வொரு
கோழியையும்
9
துண்டுகளாக
வெட்டி
எல்லாக்
கோழிகளுக்கும்
இவ்வாறே
செய்யவேண்டும்.
யாவற்றையும்
மறுபடியும்

ஒரு

முறை

தண்ணீரில்

சுத்தமாகக்

கழுவி

நீரை
நன்றாக
வடித்துவிடவும்.
ஒரு
தேக்சாவை
அடுப்பிலேற்றி அதில் 500 தோலா நெய்யிட்டு, நெய்
காய்ந்தவுடன் 90 தோலா அரிந்த வெங்காயம் போட்டு

சிவந்ததும்

எடுத்து

ஒரு

பாத்திரத்தில்

வைத்துக்

கொள்ளவும். பிறகு 4 தோலா இலவங்கப்பட்டை, 4
தோலா கிராம்பு, ஏலரிசி 4 தோலா, நெய்யில் போட்டு
தாளித்துக்கொண்டு எல்லாக் கோழி மாமிசத்தையும்
கொஞ்சம் கொஞ்சமாகப் போட்டு உடனே 80 தோலா
தயிரும், அதில் 6 தோலா உப்பும் போடவும். பிறகு
பொரித்து வைத்துள்ள மஞ்சள்தூள் பொரித்து அரைத்த
மிளகாய் 2 தோலா, பொரித்து உமி நீக்கிய மல்லி இவை
களையும்
தயிருடன்
மாமிசத்தின்மேல்
போட்டு,
அவ்விதமே
மெல்லியதாக
நறுக்கிய
கொத்தமல்லி

தழை,

அரிந்த

எல்லாவற்றையும்
கிளறிவிட்டு

ஒரு

பிடி

புதினா

ஜாரணியால்

அடுப்பின்

&ழ்

எல்லா
5

தழை

போட்டு

மாமிசத்தையும்

போடவும்.

உடனே

இஞ்சிச் சாறு 18 தோலா, தோல் நீக்கிய பூண்டு 6 தோலா,
9 தோலா
வாதுமைப்பருப்பு
இந்த
மசாலையில்
தண்ணீர்விட்டு
நன்றாக
அரைத்துப்
போட்டு,
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மாமிசத்தில் தேவையான ஜலம் விட்டு,
ஒண்ணரை
தோலா
இலவங்கப்பட்டை,
தோலா

கிராம்பு,

ஒண்ணரை

தோலா

இவ்விதமே
ஒண்ணரை

ஏலரிசி

இந்த

கரம்

மசாலையை
அரைத்து
மாமிசத்தில்
போட்டு
மூடிவைக்கவும். உயர்ரக அரிசி 500 தோலா, நீர்விட்டு
மூன்று தடவை கழுவி தேக்சாவில் போட்டு ஒரு ஜான்
அளவுக்கு
அரிசியின்மேல்
தண்ணீர்
இருக்கும்படி
ஊற்றி,
அடுப்பில்
மாமிசத்தில்
போட்ட
தண்ணீர்
சுண்டியபின்,

தேங்காய்,

3

தோலா

ஒண்ணரை

கசகசா,

தோலா

கால்

கிண்ணம்

பொட்டுக்கடலை

இம்மூன்றையும் நீர்விட்டு அரைத்து அதில் போட்டு,
அடி பிடிக்காமல் இருக்க அடிக்கடி கிளறிக்கொண்டு
இருக்க வேண்டும். மாமிசம் நன்றாக பக்குவமானதும்
அடுப்பிலிருந்த தணலை வெளியே எடுத்து அதன்பேரில்
தேக்சா மூடிபோட்டு
வைத்துக்கொண்டு,
ஒரு புது
மூங்கில் கூடையை ஒரு பலகையின்பேரில் வைத்து
கூடையில்

ஊரவைத்திருக்கும்

அரிசியைபோட்டு

தண்ணீர் வடியச் செய்துகொள்ளவும். பிறகு ஒரு பெரிய
தேக்சாவை
அடுப்பிலேற்றி
அதில்
மாமிசத்தில்
போட்டிருக்கும் நெய்யில் 180 தோலா நெய்யை வடித்து
இதை அடுப்பின்மேல் ஏற்றிய தேக்சாவில் போடவும்.
நெய் காய்ந்ததும் அதில் ஒரு பிடி அரிந்த வெங்காயம்,
ஒரு தோலா

லவங்கப்பட்டை,

ஒரு தோலா

இராம்பு,

ஒரு

தோலா ஏலம் போட்டு தாளித்து அதில் 40 தோலா
அரிசிக்கு 60 தோலா தண்ணீர் வீதம் 60 தோலா அரிசிக்கு
90 தோலா தண்ணீர் இவ்விதம் கலந்து கொள்ளவும்.

பிறகு அதில் மூன்றரை பிடி உப்பு போட்டு மூடிவைத்து

உலை கொதித்து சலசல என்ற ஓசை வந்ததும் அதில்
தனியாக வைத்திருக்கும் அரிசியை பரவலாக கொட்டி
மூடியைப்

போட்டு

மூடி

€ழே

நல்ல

தீயை

மூட்டவும்.

அரிசி
அரைவாசி
வெந்ததும்
அதில்
தேக்சாவில்
இருக்கும்
எல்லா
மாமிசங்களையும்
போட்டு
சட்டுவத்தால் கிளறிக் கொடுக்கவும். பிறகு தேக்சாவின்

ரி
விளிம்பின் மேல் நனைத்த துணியை

பிரிமனையாக

சுற்றி

அதை வைத்து அதன்மேல் மூடியை வைத்து நன்றாக அமுக்கி

வைக்கவும். அடுப்பிலுள்ள தணலை
வெளியே எடுத்து அதை
பாத்திர மூடியின்மேல் வைத்து, தேக்சாவின் பக்கங்களிலும்
தணல் வைக்கவும். ஆவி வந்து புலவு வெந்ததும் எடுத்து வேறு
பாத்திரத்தில் வைத்துக்கொள்ளவும்.
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CHICKEN

PULAV

Required ingredients :
25 chicken, 50 tolas of onion, %

tola cloves, roasted

corniander seeds one tola, ghee (clearified Butter) 500 tolas, 4
tola Dalcini (chinnamon), Cardamom 4 tolas, Salt 6 tolas, fried

chilli 2 tolas, 3 firstful of cornander leaves, ginger 12 tolas, almond
9 tolas, cloves 3 tolas, superior quality rice 60 toias, grated
cocoanut % cup, onion cut into pieces one handful, cloves 1
tola, Cardamom one tola. 80 tolas of hot milk. Saffron | tola,
mint leaves one handful, peeled onion 1 tola, cinnamon one and

halftolas, Salt Three and half palmful, rosewater 6 tolas.
Method of Preparation :
Slaughter 25 Chickens remove feather, legs, head, inside
entrails, and the entire skin and clean them in water, Make 9

pieces of each chicken and wash the entire pieces three times in

fresh water and keep aside after draining the water.
Place one Dekchi vessel on the oven and pour 500 tolas of
Ghee and when it gets heated put 90 tolas of peeled and cut onion
chips, and when the onion chips turn golden brown remove and
keep in another vessel. Then in the remaining ghee add Chinnamom
4 tolas, 4 tolas of cloves and 4 tolas of Cardamom, and Saute

them andut pall the Chicken pieces slowly one piece after another;
and immediately following this cured 80 tolas dissolved with 6
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10185 of Salt, 4 tola turmeric powder, finely ஊவா060 160 சேரி!
paste 2 tolas, roasted and powdered carriander seeds, Add in the

entire chicken piece & the condiments 3 handful of corniander
leaves finely cut and one handful of mint leaves finely chopped,
and the whole mixture 1s well mixed with a seive-laddle (zaram1)
and the lid firmly placed on the vessel, and flame to be kindled, 12

tolas of ginger, 6 tolas of peeled and cut garlick, and 9 tolas of
grated Almond to be well grinded with massala water added with
sufficient water are to be poured over the chicken pieces. Like

wise put | 2 tolas chinnamon, half tola of cloves, cardamom 1
tolas, the above condiments (Garam Massala) is to be nicely
grinded into paste and mixed with the chicken meat and the lid is
to be put on the vessel, and kept aside. Superior rice 500 tolas, to
be rinsed in water three times and poured into the Dekcha vessel
and enough water which will be one span above the rice level.
Afterwards when the water in the vessel in which chicken meat is
put for cooking completely & evaporates, add 3 tolas ofKhaskhas
(opium pod seed) 4 cup of grated dried copra, and powdered

Futani grains one and halftola. The above three articles grinded
into paste with small quantity of water , and mixed in the above
meat vessel and To avoid the contents gettirg burnt at the bottom
of the Dekcha, the contents should be often tured all round with
a flat laddle. When the meat gets properly cooked, remove all
coal cinders from the oven and put the lid over the Dekcha. Place
a new bamboo basket over iron plate and pur the rice that is kept
soaked in water so that the water in rice drains out of the bamboo
basket. Then place a dekcha on the oven and pour into it the ghee
that is in the dekcha where in mutton a meat (chicken) is puts.
Drain out 120 tolas of ghee well drained and the Ghee poured into

the vessel and when the ghee gets heated put in it one hand full of
chopped onions, one tola chinnamon, one tola of cloves, and one
tola cardomom and marinade the mixture and then add in it 60
tolas of water, for every 40 tolas of rice. In this ratio putall the
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soaked rice. In case the rice is old for every 40 tolas of rice 60
tolas of water have to be powred in this ratio. Then in the vessel
put Three and half handful of Salt and cover the vessel with the lid
and when the water simmers add the rice in the manner stated
above and fasten the vessel with its lid and kindle fire, and when
the rice is half boiled , add all meat and mix well with flat laddle,

and turn over the contents well. Then place around the mouth of
the Dekcha vessel cloth ring and over it the lid to be firmly fixed
and remove all the live coal cinters from the oven and spread them
over the lid and on the sides of the Dekcha. When steam escapes
from the vessel. Pulav becomes fully cooked & ready for use.
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முட்டை

அஃனிப்

புலாவ்

மூட்டை 50, மல்லி நாலரைத்தோலா, பொரித்த 20
மிளகாய் வற்றல் கிராம்பு அரைத்தோலா, ஏலம் கால்
தோலா,
கொத்தமல்லி ஒரு பிடி, உறித்த இஞ்சி 2
தோலா, உரித்த பூண்டு ஒன்றரைத்தோலா, கெட்டித்தயிர்
130 தோலா, உப்பு 5 தோலா, கசகசா 3 தோலா, தேங்காய்
3 தோலா, லவங்கப்பட்டை கால் தோலா, மஞ்சள் தூள்
கால்

தோலா,

வாதுமைப்பருப்பு

பொட்டுக்கடலை 2 தோலா,
வெங்காயம் 3 தோலா.

ஒடித்தது

2 தோலா,

நெய் 100 தோலா,

அறிந்த

செய்முறை:

ஒரு
தேக்சாவை
அடுப்பிலேற்றி
நீர்விட்டு,
கொதிவந்ததும்,
தேக்சாவை
க&ீழேயிறக்கி,
அதில்
முட்டைகளை மெல்ல போட்டு மூடி, ஒரு மணி நேரம்
கழித்து
அவைகளை
எடுத்து
மேலுள்ள
ஒட்டை
மெதுவாக
உடைத்து
எடுத்து
விடவும்.
பிறகு
முட்டைகளின் பக்கவாட்டில் கொஞ்சம் 8றவேண்டும்.
பிறகு பாத்திரத்தில் வைத்து, 20 பொறித்த மிளகாய்
வற்றல்,
மல்லித்தாள்
நாலரை
தோலா,
கிராம்பு
அரைத்தோலா,

லவங்கப்பட்டை

அரை

மஞ்சள்தூள்

தோலா,

கால்தோலா,

அரைத்தோலா,

ஏலம்

ஒருபிடி

கொத்தமல்லி, வாதுமைப்பருப்பு 2 தோலா,
உரித்த
இஞ்சி 2 தோலா, பொட்டுக்கடலை 8 தோலா, உரித்த
பூண்டு
ஒன்றரைத்
தோலா
இவ்வித
மாசாலா
சாமான்களை நீர்விட்டு நன்றாக அரைத்து வைக்கவும்.
பிறகு

அடுப்பின்மேல்

ஒரு

தேக்சாவை

வைத்து

அதில்

100 தோலா நெய்விட்டு நெய் காய்ந்ததும், அதில் அரிந்த
வெங்காயம் 3 தோலா போட்டு உடனே 130 தோலா
அரைத்து
உப்பும்
தோலா
5
தயிரில்
கட்டித்
அவித்த முட்டைகளையும்
வைத்திருக்கும் மசாலா,
அதில்
போட்டு
தாளித்துக்கொள்ளவும்.
மேலே
மூடிவைக்கவும்.
சுமார்
12 நிமிஷத்திற்குப்
பிறகு
உள்ளிருக்கும் தண்ணீர் வகைகள் சுண்டி நெய் மட்டும்

Dz
மேல் வரும் அப்பொழுது
மர

அகப்பையால்

உடையாமல்
அரிந்த

கழுவி,

நீர், அரைத்த

நன்றாகக்

ஊற்றவும்.

யகனி

அதை

வந்ததும் அதில்

கலந்து

அல்லது

முட்டைகள்

பிறகு

தேங்காய்

கூறிய

(ரசம்) ஆனவுடன்

அதிலுள்ள

வடிக்கவும்)

மெல்ல

கிளறிக்கொள்ளவும்.

வெங்காய

போட்டு

கரண்டியின் தண்டு

மெல்ல

3

தோலா

இவைகள்

அக்னி

(ரச)த்தில்

அரிசியை

நன்றாகக்

நீரை வடித்து (துணியில் முடித்து
அதில்

மேற்கூறிய

போட்டு

அரை

ரச (யகனி)

வேக்காடு

போட்டு

வேறு

தேக்சாவில் போட்டு அதன்மேல் தம் கொடுக்கவும்.
அதாவது
மூடியின் மேல் தணல்போட்டு
கீழேயும்
தணல்போட்டு வெந்ததும் எடுத்துக்கொள்ளவும்.

௮.௮.௮.

PULAY

(Egg Pulav)

Ingredients :
Eggs 50, corriander grains 4'% tolas, fried chillis (red),
cloves 2 tola, cardamoms '%4 tola, corniander leaves | handful,

peeled ginger 2 tolas, peeled garlic 1 161018, போம் 130 (0185.
Salt 5 tolas, Khaskhas (opium pod seeds) 3 tolas, dred copra 3
tolas, chinnamon /%

toia, turmeric 4 tola. Almond 2 tolas, Futani

2 tolas, ghee 100 tolas, chopped onion 3 tolas.
Method of Preparation:
Place a Dekchi on the oven and pouv water for boiling,
and when the water boils, remove the vessel from the fire and

keep it down. Slowly and carefully place each Egg (50 Eggs)
one after another in the vessel and fasten it with the lid Keep it
for one hour and afterwards break or remove the Egg Shells
and cut each egg at the top to a small depth and place them in the

a2

vessel. Fried red chillies 20, cornander grains 4/2 tolas, '2 tola
cardamon, powdered turmaric '2 tola, corriander leaves one

handful, cloves | 2tola, almond scrapings 2 tolas, peeled ginger 2
tolas, Futani 2 tolas, peeled garlic 2 tolas, and the above condiments (massala, are nicely ground into paste and kept seperately.
Then place a Dekcha on the oven and pouv into it 100 tolas of
ghee and when the ghee gets heated put chopped onions 3 tolas,
and immediately put into the vessel 130 tolas of curd mixed with
5 tolas of Salt and also the ground massala paste, as well as the
boiled Eggs and close the vessel with the lid. Then in about 12
minutes time, the water inside the vessel will be evaporated and
ghee alone will be remaining. Then with a wooden ladle without
breaking the eggs. Add 3 tolas of chopped onions. Take each
three tolas of copra and Khaskhas {seeds of opium pod) well
grinded to paste conisstency and mixed with 20 tolas of water
and poured over the above said sance and when the whole mix-

ture is well cooked remove it from the fire. Soon after the sauce
is ready, clean the rice, boil it half raw (half-boiled), strain the

rice in aclean cloth and pour it into a Dekcha, and over the rice
pour the prepared sauce and put alid over it with coal cinders
on the lid and live coals on the sides of the Dekcha and steam it,

when the steam escapes from the lid remove the vessel and the
pulav is now ready
ata ata sta
ஈறு எனு எனு

9. stashiga
பரண

-( gaa)

அனி afaae tet எதி

50, எகா

58 ௩92, எள ராசா 991,
னன எ[ஒ௫ ௦ 08),
(அள ஈ% feet), qe I, wat 2 staan,
அசா?
பாக-.3

28,

னோ

6 ளா,

Adar

ஏ
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saa, arodiet ¢ staan, sarah ¢ I, ai
9&2, dRoft ore vy slay

waa

% Iz, Ate

39 ௪,
கா8 ¥ WR, whe Sara 2, wlafed
3st 32 dla ust uroft aaa siset fraqa
Sega we ust oft 3௭௧௯௪ 804. எர
ஊாளஎ ௭8௪ விளி என

(ளா)

ளி: 89௪

மி. 8வி 84௪

ஙராஏ௪ கா8 18௧௪ எாஏள GTS are slara wie
கா 80. ௧4௪௫9 oa, கிக gra, as

89௪ 890. ஏபா௭ ளாள

feral Vas 35

சி ௭௪

காரக

99. எரர்

௧௬௭௪ ஏன: 89௭ det Gara
ளான

Wa AHA aT. cA GIa agw gga ara
ளா எல 89. ளசி ௭௫ Sot GVA ape
adie area ௭1௭18.

351 ௧௪ 70௮1௭ ௭௪ ளி: esqa uct
slara ௭ காள னாசசிள ளா (௧௭௧) காககள
80. எலினா எர்ஒிகர/எ எர ௮4௪ ௭8௪ ஈக
clea (SAHA) எரு என BAT alee cata
ளிசஎ் அனிசி எனக 6௪௪ எனவாளி awa

௮௪

68௪ னாசி அசாரிகி ௮௪! அசி எரி

ஏன சாளை ஏளன HPA ளே
௭ காக 80.
ள௪களள Goat ag Breet area aera.

aK
கோழி

புலவு

(பிரியாணி)

முதல் முதலில் முட்டை போட்ட கோழி பத்து,
ஆட்டின் எலும்பு % சேர். துடைக்கறி 4 சேர். உயர்ரக
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அரிசி 2 படி (இப்போதிய ஒண்ணரை கிலோ) நெய் 6
சேர். ஜாதி பத்திரி 1 தோலா. ஸா ஜீரகம் (கேக்விதை)
1௨ தோலா,
ஏலம் 8 தோலா,
கிராம்பு 11௦ தோலா.
இலவங்கப்பட்டை 2 தோலா, வாதாம்பருப்பு ஒரு சேர்.

மல்லி
சேர்.

ஒரு

சேர். பூரஞ்சியிலை

உலர்ந்த

கொப்பரை

%

11/௦ தோலா,
சேர்.

உப்பு

கசகசா

'/2

5 தோலா,

வெங்காயம் 4 சேர். வெண்ணிற துணி 1. கோழி முட்டை
12. தண்ணீர் 15 சேர் விட்டு எலும்பையும் போட்டு
வேகவைத்து 5 சேர் ரசமாக சுண்டவைத்துக் கொள்ளவும்.
அரிசியை
அப்படியே

நன்றாகக்
இரண்டு

கோழியின்

தலை,

துண்டித்து

கழுவி
மணி

கால்கள்,

எடுத்துவிட்டு

துணியில்
முடித்து
நேரம்
வைக்கவும்.
இறக்கை

மறுபடியும்

இவைகளைத்

நன்றாகக்

கழுவி

சிவந்த
நிறமாக
நெய்யில்
வறுத்துக்கொள்ளவும்.
துடைக்கறியை
எலுமிச்சையளவு துண்டுகள் செய்து
மறுபடியும்

நன்றாக

சுத்தம்செய்து

அதையும்

நெய்யில்

சிவக்க
வறுத்துக்கொள்ளவும்.
அந்த
நெய்யில்
அரிசியையும் போட்டு சிவக்க வறுத்துக்கொள்ளவும்.
வாதுமைப் பருப்பின் மேற்றோலை சுடுநீரில் போட்டு
உறித்துக்கொண்டு,

நன்றாக
எடுத்து
உடனே

முட்டையை

வேகவைத்து

மேல்

வெத்நீரீல்

போட்டு

உள்ளதோலை

உறித்து

வைக்கவும். வறுத்த அரிசியில் சூப்சாறு ஊற்றி
ஒரு
சுத்தமான
துணியில்
வாசனைப்

பொருளைப்
போட்டு
முடித்து அத்துடன் உப்பும்,
முட்டையும், மத்திய பாகத்தில் தனித்தனியாகப் பரப்பி
நடுவில் வறுத்த கோழித் துண்டுகளையும்
வைத்து
அதன்மேல் சோற்றில் பாதி சோற்றைமேலே போட்டு
பாத்திரத்தின்

மேல்

மூடிபோட்டு

நன்றாக

மூடி

தம்

கொடுத்து
(தணலை
மூடிமேல்
போடுதல்)
எடுத்துக்கொண்டு பரிமாறும் பொழுது புலாவ் மேல்
வறுத்த வெங்காயம் போட்டு பறிமாறவும்.

உ ௮௨.௮. ௮.2
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CHICKEN

PULAV

Ingridients Required :
Chicken or fowl that have laid the first eggs 10, bones of

Goat half pound, mutton of the thign 4 pounds, Sukdoss rice 2
measures or one and half kilos, ghee 6 pounds, Nutmeg flowers
(mace) or (Jayapatri) 1% toia, cloves 1% tolas, chinnaman 2

tolas. Almond | pound, corriander grains | pound, cake seeds
1% tolas, cloves 1'% tolas, cordamoms 2 tolas, chinnamon bark

2 tolas, Almond | pound, carriander seeds | pound, pulav leaf
1% tolas, Khaskhas (opium podseeds) half pound, copra (dried
cocoanut) half pound. Salt 5 tolas, onions 4 pounds, white clean
cloth | pieces. Eggs 12, put water 15 seers (15 pounds) ina
vessel and ade bones to boil, and when the sowp condenses to
about 5 pounds keep it aside. Clean and wash the rice put in the
cloth, and drain the water and keep it aside for about 2 hours
Put a dekcha over the oven, pour the ghee and chopped
onions and when it turns golden red remove the onions and keep
it separately. Remove the head, feather, legs and clean the meat
well in water and fry until they become golden red in the ghee
and then cut them into requires size pieces. Fry in the same ghee
the rice kept aside. Skin peeled Almond is to kept ready. Add in
half of the fried rice the soup obtained from the bones. Then
make a bundle of condiments in a cloth tie it and keep this in the
centre of the rice, puting salt also and then all round place separately Eggs and inthe centre portion place the fried meat of the
fowl and cover then with the other half portion of the fried rice,
put the lid on the vessel and place live-coals on it to cook in the
steam, and when cooked properly remove the lid and the fire

and spread over the rice fed onions is to be sprinkled and spread
evenly. It is now ready for serving

௫
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6. அசார்
1

௭௭

௭9௯

99 cic 9

2 vet (200 alan), 84௪ 19௭

அணள/௭ reget 3, ஈச ளி

எனா பார? எள ௭ ௭௭ எரஏ௪ dvardt asec,

௭௯: 1௭94 1௭௪௭௪. எகனி எள

3 94,

aR sae tas gest waa Aw oa ET
gaa car azatt ara foaattear ararara
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-Wt
¢ diem,
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[எளி எரிக் aga araia aaa, Ate 3%
Ten, et 4 3; sieurd La ¢ ate caia zea

ளான
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gar ast

¥ Iz oft arferara, ste aidta gue 2 ater,
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sreapord ஏகி / ஜின, ண௭ ஏ௪
பாரி ura get

faga

site

ஏனா

cart aaa

fezqa eu. aftr SHdtd atsrat fate விக்கி

caradt sige curgtatt ast sige stead
3

எகா Garr dqa vwefte 8௪

௮௪ vlaw

௮௭ணா
சி எகா அளி? 89௪ 3௭௯௪ 90.

சாதா

பிரிஞ்ஜி

சம்பா அரிசி
1] படி,
நன்றாகக்
கழுவி
ஒரு
வெண்ணிற துணியில் முடித்து சர்க்கரை பிரிஞ்சிக்குச்
சொல்லியபடிச்
செய்யவும். தண்ணீரின் எடையும்,
அதற்கு வாசனை உ௨எட்டும் விதமும் செய்யவும். ஆட்டின்
தாம்பாகறி 3 சேர், பெரிய நெல்லிக்காயளவு துண்டுகள்
செய்து
ஒரு
பாத்திரத்திலிட்டு
நன்றாகக்
கழுவி,
இத்துடன்

கலந்து

வேகவைக்கவும்.

சாமான்களின் விபரம் :
மல்லி 3 தோலா, மிளகாய் ஒரு தோலா,

தோலா,

வெங்காயம்

9 தோலா,

பூண்டு

கொப்பரை

ஒரு

9 தோலா

இவைகளை
நைவாக
அரைத்து,
மாமிசத்தின்மேல்
போட்டு, உப்பு ஒன்றரைத் தோலா, தயிர் அரைச்சேர்.
இஞ்சிச்சாறு 9 தோலா
இதிலிட்டு வாசனையூட்டிய

நெய்யில் ஒருசேர் மட்டும் எடுத்துப்போட்டு, தண்ணீர் 4
சேரையும்
ஊற்றி
நன்றாக
வேகவைத்து
தண்ணீர்
சுண்டியதும், 2 எலுமிச்சம்பழச்சாற்றைப் பிழிந்து கீழே
இறக்கிவைக்கவும்.

பாத்தாத்தை
அரிந்த

தாளிப்பதற்கு

தனியாக

ஒரு

வைத்து அதில் மீதியுள்ள நெய்யைவிட்டு,

வெங்காயம்

9 தோலா

போட்டு

சிவந்ததும்,

39
கிராம்பு
துணியில்

தடவை

கால்

தோலா

போட்டு

வைத்திருக்கும்

ஜாரணியால்

முன்பு

தயாரித்து

அரிசியைப்போட்டு

கிளறிவிட்டு,

இரு

வாசனையூட்டிய

நீரில் 4 சேர் போட்டவுடன், அரைத்த மஞ்சளின் விழுது
2
தோலா,
உப்பு
ஒன்றரைத்
தோலா
போட்டு
ஜாரணியால் கிண்டவும். ஒரு கொதி வந்ததும் 3 சேர்
பால்விட்டு மறுபடியும் ஜாரணியால் கிளறி, அடுப்புத்
இயை
சிறு$யாக்கி, இரண்டாவது
கொதி வந்ததும்,
பக்குவமானதைப்பார்த்து,

பக்குவமானதும்

இறக்கி,

வைக்கவும்.

தணலின்

மேல்

கீழே

நெய்யுடன்

மாமிசத்தை இந்தச் சோற்றில் போட்டு கரண்டியால்
கிளறி
'/,
தோலா
ஏலரிசித்தாளைப்போட்டு,

ஜாதிக்காய்த்தூள்
இவைகளையும்

7,

தோலா,

கூட்டி

பன்னீர்

ஜாரணியால்

கால்

சேர்

(கரண்டியால்)

நான்கு
பக்கங்களிலும்
நன்றாகச்
சுற்றிக்
கிளறிக்
கொடுத்து
தேக்சாவின்
வாயின்மேல்
சுத்தமான
துணியால்
மூடி
அதன்மேல்
மூடியையும்
நன்கு
பொருத்திவைத்து

தணலின்

மேல்

ஒரு ஆவி

வரும்வரை

வைத்து,
வெந்த
பக்குவத்தை
நன்றாகப்பார்த்து,
ஒருக்கால் சாதம் கொழகொழப்பாக இருந்தால் மறுஆவி
வரும்வரையில் வைத்து பிறகு எடுத்துக்கொள்ளவும்.

SADHI

BEERANJI

(Another kind of Rice and Mutton)

Required Ingredients :
Samba (Superior quality) rice | measure or 200 tolas,

soaked in water and poured ona piece of cloth, and left aside
for sometime to drain the water and to soak. The same measure
of water as used for Sakhar Biranji and also the method of giving
smell of the condiments is also similar to that of Sakhar Biranji.
The goats loin meat 2 pomsis to be cut into pieces of the size of
gooseberries and placed in vessel. The ingridents that to be added
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to meat is as follows: Corriander seeds 3 tolas, red chillies |
tola, garlick | tola. onion 9 tolas, dried copra 9 tolas, the above
6 articles are to be well poured and grinded into paste and added
to the mutton, mixed in half pound of curd and one and half tolas

of salt. Add also the juice of ginger 9 tolas, out of the smell,
infused ghee one pound of the ghee is to be added, and mix
chopped onions and when the onions gets fried to golden red

put cloves in it, add the prepared rice kept in the cloth to be
poured and well mixed up and down with a seive laddle (Jharani),
and the aromatic water 8 pound added, and immediately add
turmeric paste 2 tolas, salt one and half tolas, then mix them well
with the seive laddle allaround the vessel. When it starts boiling
pour 2 pounds of thick milk and mix well with the Jharany laddle,
and reduce the flam’s intensity, and when it begins boiling for the
second time see whether the rice is fully cooked, and then remove
the vessel and place it on coal embers and pour over the rice,
mutton pieces and the remaing ghee and again mix the contents
with the laddle. Then put powder of cardamom '/, tola, nutmeg
powder '/, tola, and over al these sprinkle ' pound rose -water
and mixed all round with the seive-laddle and cover it place the
plate and on the plate put live coals (coal the mouth of the vessel
with clean white cloth over fire) and when vapour comes out of
the vessel remove the same after verifying whether the rice is
well cooked.

£. prat fazoft
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சாமா, ௭௭

௧௧௭௭௪ stl
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le SEGA

எனக ௭ 69௪, Gs cara uid 89௪ 94.
Sis 3 AW ou yaa fraa dqa dt காக௪
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UIA Oda எனது 9௭ 92 பாரசா௭ 850௨ Sei
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3௪ னா௭ ௪

காளி (எனி) anfest Guat avy.

எக எனி ராசி 64௪ எவரு ஏர 298
GSt 3 Wz Gy cM uta aaa can dlafaa
௮௪ ஏு7௭ எாஏள ௭8 சானா 1௭: எள '/
ate, dor /, ae, stapet /, ater 6 ferferet

faa uel gout saa

௮௪௭31 எாஏ௪ எக்]

gi@ueta tz quia aeate ferarar ra ura Az

ffoga aga said area suite fezqa evi.
ஏளாஎ பாரி ௮892

ளகி 384 GM 3 Ars

atfete car ararat (84௧௪ ஊாஎச? எள

ளி5 1:9௪ 83௪

3௪ எஊாகள சேர்ச் சால னா

௮௪௪1௪ எள எிகாசி8 siea carta, fererfe
stipe go cs slats Sa Wiel Sawai Sqat aT.

7
குஸ்கா

பிரஞ்ஜி

சம்பா அறிசி 1 படி எடுத்துக் கழுவி ஊறவைக்கவும்.
சர்க்கரைப் பிரஞ்ஜிக்கு
சொல்லியிருக்கிற முறைப்படி
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இதற்கும் நீரின் அளவு, நீரை வாசனையூட்டும்முறை
எல்லாம் செய்யவும். பிறகு பால் ஒரு மணுவு ஒரு
பாத்தித்திலிட்டு கொதிக்கவைத்து, 9 சேராக சுண்ட
வைத்து ஆடைகட்டும்படி செய்து ஆடைகளை வேறு
ஒரு பாத்திரத்தில் வைத்துக்கொள்ளவும்.
திராக்ஷை
பழத்தை
நீக்கிவிட்டு

வெந்நீரில்போட்டு

அதன்

விதைகளை

வாசனையூட்டிய

நெய்யில்

ஊறவைத்து

வேறுவொரு பாத்திரத்தில் தயார் செய்துவைத்துள்ள
அரிசியை வாசனை
ஊட்டிய பத்துசேர் நீரைவிட்டு
முக்கால்

பாகம்

வெந்ததும்

உப்பு

போட்டு

முக்காலேமூணுவீசம்

பேர்கள்

ஒரு

9

தோலாவைப்

பக்குவமானதும்

வெள்ளைத்துணியை

2

அலையாகப்

பிடித்துக்கொண்டு அதில் சாதத்தைக்கொட்டி கஞ்சியை
நன்றாக வடித்துவிட்டு, தணியாக
ஒரு தேக்சாவை
அடுப்பின் தணலின்மேல்

வைத்து

வாசனையூட்டிய

நெய்

2 சேரில் ஒரு சேர் இதிலிட்டு துணியிலுள்ள சாதத்தை
அதில் போட்டு இத்துடன் உடனே
போடவேண்டிய
வகைகள் : கிராம்பு '/, தோலா,
ஏலரிசி '/, தோலா,
ஜாதிக்காய் '/, தோலா
இவைகளைத்
தூள்செய்து
சாதத்திலிட்டு,
நெய்யுடன்கூடிய
திராக்ஷையையும்
போட்டு

அதில்

எலுமிச்சம்பழச்சாறு

கால்

சேரும்

கலந்து சாதத்தின்மேல் ஊற்றி ஜாரணியால் நன்றாகக்
இளறிக் கொடுக்கவும். பன்னீர் அரை சேரும், மீதியுள்ள

சாதத்தின்மேல் தெளித்து, நான்கு புறத்திலும் நன்றாகக்
கலக்கும்படி கிளறிக்கொடுத்து பாலாடை
சாதத்தின்
மேல் போட்டு நன்றாகப் பரப்பி துணியால் பாத்திரத்தை

மூடி அதன்மேல் ஒரு மூடியை வைத்து பொருந்தமூடி,
பூர்ணமாக

சாதம்

பக்குவமானதும்

வைத்துக்கொள்ளவும்.

பிறகு

பரிமாறவும்.

+

8ழே

பாலாடையுடன்

இறக்கி
எடுத்து
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KUSHKA

BIRANJI

Ingredients Required :
Superior Samba rice 200 tolas, clean and wash the rice

and keep it soaked in water in a clean white cloth. The weight of
the water, aromationing the water to boil the rice and similar to

that of Sakhar Birinji (Sweet Biranji) Boil one maund milk and
condense it to 9 pounds or seers. While condensing the milk
remove the milk film (cheese) that form over the surface seperately
ina vessel along with the condensed milk. Kismis grapes | pound
to be soaked in hot water, and after removing the seeds put then
in the aromatised ghee and allowed to soak in it. In a seperate
vessel add aromatised 10 pounds mixed with already prepared
rice and boil till the rice is % in cooked put 9 tolas of salt, and
ask two persons is hold the two corners ofa nice white cloth,
and pour the cooked nce draining the kanji (cooked rice water)
Keep one deksha over the coalfire, pour out of the aromatised 2
pound of ghee put one pound of this ghee into the vessal, and
mix init the following ingredients : '/, tolas of cloves, '/ tolas of
cardamoms, nutmeg '/, tola, and the above 3 are to be pow:
dered nutmeg / tola and the above 3 are to be powdered and
mixed in the rice, and the remaining | pound ghee and kismiss
grape fruits and '4 pound of sweet-lime juice to be poured over
the nce and mix them well with the seiveladdle or gharani. Put
also the remaining milk | pound, and rose-water, 2 pound are
also to be sprinkled over the rice and well mixed all around the
vessel and the milk cheese (milk film) is also to be spread over
the rice, and cover the mouth of the deksha with a cloth and lid
plate fastened and when the rice is well cooked remove the same
from oven

SRR
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நான்கு நிறங்கொண்ட
(செளரங்கி
சம்பா
வைக்கவும்.

அரிசி

1/

பிரஞ்ி)

படியை

சர்க்கரை

பிரஞ்ி

நன்றாகக்கழுவி

பிரஞ்ஜிக்கு

சொல்லிய

ஊற

பிரகாரம்

துணியில் கட்டி வைக்கவும். ஒரு சேர் நெய்யை வாசனை
ஊட்டுவதும்,
மசாலாவின்
சாமான்கள்.
அரிந்த
வெங்காயம் 9 தோலா,
லவங்கப்பட்டை 3 தோலா,

சோம்பு 1 தோலா. இம்மூன்றையும் அறைகுறையாக
சிவந்ததும், நசுக்கிய பூண்டு 9 தோலா
இந்நான்கு
வகைகளும் நன்றாக சிவந்ததும் எடுத்து முக்கால் தோலா
கிராம்பு, சர்ஜிரகம் (கேக்விதை) '/ தோலா இவைகளை
பொடி செய்து, காயும் நெய்யில் போடவும். தவிர ஏலம்
7, தோலா, ஜாதிக்காய்,
ஜாதிபத்திரி வகைக்கு
Mh
தோலா,

பச்சைக்

கற்பூரம்

2

பணவிடை

நான்கையும் தூள் செய்து நெய்யிலிட்டு
ரசம் 9 தோலாவையும்
வாயுடைய
நான்கு

இழை

எலுமிச்சம்பழ

கூட்டி, ஒரு ஜான் அகலமுள்ள
தேக்சாவை
அடுப்பிலேற்றி
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ஒவ்வொரு

பாத்திரத்திலும்

சுண்டவைத்து

அதை

தணலின்

20

சேர்

பாலூற்றி

மேல் வைத்து

ஆடையை

சேகரிக்கவும். இவ்விதமே இதே கிரமத்தில் மூன்று
பாத்திரங்களிலும் பால்போட்டதை ஆடை கட்டும்படி
மேற்கூறிய விதத்தில் ஆடைகட்டவைத்து பிறகு ஒரு
மலமலப்பான

துணியைப்

ஒரு பலகையை

போட்டு

பாலாடைகளை

எடுத்து

வைத்து

அதன்மேல்
ஆடைகளின்

ஒரு

வெள்ளைத்

சேதமாகாமல்
மேல்புறத்தை

துணிமேல் வைத்துக்கொள்ளவும். இவ்விதமே மற்ற
மூன்று பாத்திரத்தில் உள்ள பாலின் ஆடைகளையும்
எடுத்து
வைக்கவும்.
இப்பொழுது
வர்ணங்கள்
சாதத்திற்கு
போடவேண்டிய
முறையை
கீழே
கூறப்படுகின்றன: மஞ்சள் நிறம் செய்வதற்கு முக்கால்
தோலா
குங்குமப்பூவை ஒரு சேர் கருப்பஞ்சாற்றில்
போட்டு அரைத்து வஸ்திரகாயம் செய்துகொள்ளவும்.
சிவப்பு நிறம் செய்ய அலி என்ற செடியில் 25 இலையை
நீரில்

அரைத்து

வடிகட்டி

வைக்கவும்.

பச்சை

நிறம்

செய்ய
ஈ₹ஈ2(பொன்னாவரை)யை
எரித்து
செய்த
கருஞ்சாம்பல் '/, தோலாவுடன்
நீர்விட்டு அரைத்து
அத்துடன்
குங்குமப்பூ
'/, தோலா
நீர்விட்டரைத்து
இவ்விரண்டையும்
கலந்து
வரும் பச்சைநிற
நீரை
வடிகட்டி

வைக்கவும்.

பிறகு

திராக்ஷைப்பழத்தைக்

கழுவி
விதைகளை
நீக்கிக்கொள்ளவும்
ஒரு
சேர்
வெங்காயத்தை வட்டத் துண்டுகளாக நறுக்கி நெய்யில்
சிவக்க
வறுத்துக்கொள்ளவும்.
அக்ரோட்
பருப்பு,
வாதுமைப்பருப்பு, பிஸ்தாபருப்பு, குரோசனி விதை
இழைகள் வகைக்கு 9 தோலா மெல்லியதாக அரிந்து
நெய்யில் சிவக்க வறுத்து எடுத்துக்கொள்ளவும். ஒரு
சுத்தமான பாத்திரத்தில் 5 மணுவு நீரை விட்டு 5 சேர் பால்
இவைகளை கலந்து கொதிக்கவைத்து கொதி வந்ததும்
முன்பே தயார் செய்து ஒரு துணியில் வைத்திருக்கும்
அரிசியைப்
போட்டு
நல்ல
பக்குவத்தில்
வடித்து
இறக்கிக்கொள்ளவும்.
ஒரு
தாம்பாளத்தில்
கொட்டி

18
வாசனையூட்டிய
நன்றாக

நெய்

கையினால்

நான்கு

பாகமாகச்

மூன்றுவித

ஒரு

சேர் நெய்யையும்

கலந்துகொண்டு

செய்து

இம்மூன்று

நிறங்கள் கலந்துவைத்த

விட்டு

இச்சாதத்தை

பாகத்தில்

சாயத்தைப்போட்டு

தனித்தனியாக கலந்துவிடவும். நான்காவது பாகமான
வெண்சாதத்தை மட்டும் சாயம் ஏதும் ஏற்றாமல் அதில்

வறுத்த வெங்காயத்தைப் போட்டு குராசணி விதையின்
தூளை வெண்சாதத்தில் (வெங்காயத்துடன்) போடவும்.
மற்றைய மூன்று நிற சாதத்தில் மூன்று வித வகைகள்
(வாதுமை,

அக்ரோட்,

பிஸ்தா

பருப்புகள்)

முறையே

கலந்து 16 சேர் பன்னீரை நான்குசாத பாகங்களின்மேல்
தெளித்துக் கொள்ளவும். ஒருபடி கொள்ளும் பாத்திரம்
கமும்

மேலும்

வளைவு

இல்லாத

பாத்திரத்தில்,

அப்பாத்திரத்தின் அடியில் போட்டு '& சேர் நெய்விட்டு
நன்றாகத் தடவி அதில் பச்சை நிறமுள்ள சாதத்தை
அடியில்

போட்டு

தயாரித்து

வைத்துள்ள

பாலாடையை

ஒவ்வொரு
பாத்திரத்திலும்
தயாரித்ததில்
கொஞ்ச
மெடுத்து அதன் மேலும், பக்கங்களிலும்
போட்டு
மேலே வேறு நிற சாதத்தைப் போட்டு பாலாடை மூன்று
நிற
சாதத்தையும்
போட்டு
பாலாடைகளையும்
மேலிட்டு
எல்லாவற்றிற்குமேல்
வெண்ணிற
சாத
கலவையைப்போட்டு
பாலாடையையும்
போட
வேண்டும்.
ஆக
கொஞ்ச
சாதம்
போட்டு
மேல்
பாலாடை
பரப்பி பிறகு மற்றுமொருமுறை
சாதம்
போட்டு பாலாடை பரப்பி இவ்விதம் ஒவ்வொரு நிற
சாதத்தையும் சிறிது சிறிதாகப் போட்டு
பாலாடை
பரப்பினால் 14 முறை பாலாடை போடும்படி ஏற்படும்.
பாத்திரத்தின் அடியிலும் கடைசிசாத அடுக்கின் மேலும்
பாலாடை
போட
வேண்டியதில்லையாதலால்,
மேற்கூறியபடி 74 முறை போடவும். இவ்விதம் நான்கு
நிற
சாதங்களைப்
போட்டு
பாத்திரத்தின்
மேல்
பொருந்தும் மூடி வைத்து தணலின் மேல் சாதமடங்கிய
பாத்திரத்தை

வைக்கவும்.

தணல்

வைத்தும்
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பாத்திரத்திலிருந்து

ஒரு

இறக்கிவைத்துக்கொள்ளவும்.

ஆவி
கையின்

வந்ததும்
லாகவத்தால்

&ழே
ஒரு

பக்கமாக
மேலிருந்து
கீழ்வரை
பாத்திரத்திலுள்ள
அன்னத்தை
ஒன்றோடு
ஒன்று
கலவாமல்
எடுத்து
பரிமாறினால் மிகவும் அழகாக இருக்கும்.

WWW

CHOWRANGI BIRANJI
(Four Coloured Biranji)
One measure of superior Samba Rice (11% kilos) is to
washed clean and soaked in water in the same manner as was

done for Sakhar Biranji. Ghee 1 pound is to be aromatised with
spices and the details of massala required:- Chopped onions 9
tola. Chinnamon 3 tolas. Padishop (Anise seed) | tola, are to be
slightly fred in ghee, pounded or crushed garlic 9 tolas well fried
in ghee, % tolas of cloves. Shajeera (block-cumin seed cakiseeds) '/, tolas powdered and strained in acloth Inthe hot ghee
put '/,tola, Bhimseni camphor fallambhar, get the above four

ingredients well powdered and added in the ghee. Sweet lime
juice 9 tolas added in the vessel and the mouth of the vessel well
covered with the lid. Take four vessels of 2 span breath. Pour in
each vessel 20 pounds and of milk and condense the same by
boiling to about 10 pounds and the vessels keep on the charcoal
fire to from Cheese over the contensed milk for about 3 hours.
All the three vessels containing the condensed milk are to be

placed on the charcoal fire and in order to make cheese, place
live coals all round the vessel to form thick chees. Then place a
soft plank on the floor, cover it with pure white clothe. Remove

the cheese from the vessel with a sharp knife and without breaking
uta

-4
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or damaging spread the top portion of the cheese on the surface
of the plank. In this manner and method make cheese from all

the three vessels. The process of colouring the cheese is as
follows : To make Yellow colour mix and grind * tolas of saffron
in 1 pound of sugar cane juice and strained through cloth. To
prepare red colour grind 25 leaves of Ali plant in water, strain

and obtain red colour. To get green colour burn and make dark
ash of Tharavad (@Quimm 24eueng) '/, tola dissolved in ground
saffron '/, tola in water which will result in green colour liquied),
Strain this green liquid and keep aside. Then clean 9 tolas of

kismis grape and remove the seed inside and keep aside. Dried
date fruit 9 tolas cut into small pieces, chop 1 pound onions into
wafers fry them in ghee and keep aside. Put in a vessel pure
water 5 maunds 5 bounds of milk and boil the same and when
the rice is well cooked, drain the kanji (liquid) and pour the cooked

rice ina large plate and pour | pound of flacowed ghee and mix
it well with washed hand, and divide it into four parts and mix the

3 colours prepared in three parts of rice seperately, and divide it
into four parts and mix the 3 colours prepard in three parts of
rice seperately, and thus you gets three kinds of coloured cooked

rice, the fourth part is pure cooked white rice in the white portion
of the rice and out of the four seeds, mix khuraseni seed in the
white rice, and the rest of the 3 seeds in 3 coloured rice. Then

sprinkle quarter pound of rose water on all the four kinds. Take
a cylindrical vessel and pour quarter pound ghee, and carefuly

put green coloured cooked rice at the bottom over the ghee and
spread evenly the prepared cheese kept in each milk vessel and
flatten the cooked rice with the sieve. In this manner all the rest

of 3 coloured rice to be spread in the vessel and covering each
with the prepared cheese one over the other. Each coloured rice
should contain four layers of cheese for each colour. After
completing this process the vessels containing the four coloured
cooked rice with cheese. The top layer of rice should be pure
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white cooked rice with cheese. The top layer of rice should be

pure white cooked rice and after covering the vessel with the lid
it should be placed on the live-coal fire (charcoalfire) and when
steam vapour comes out, the vessel is to be removed from the
fire, and very carefully with great tact serve the rice containing all
the four colurs. The name Chowrangi Biranji denotes four coloured
Biranji.
++

22. Sala ware

Ala CO ate, 32% ate
சி, eet ate, 3
என் ளை, Sez ute ater,
எண
20 ate, aft

20 atet, Ata 2 aten, fA

/ dten, Se 20 ளிள,

Ms ue set vo Mal, Aas 20 alam, aloes

qu 30 cten, wreretferg 2 (ATA).
Aa 6௦ ளின் ௭ Yqal WAHsa 6௮7௭
2 amen Ate ars ai alten seared WU, al 3
dion, erred எசிக 18298௭ yo ate, 8 BAT
869௪, cata st 2 alten, Aaa)
ளிள, 6௪

¢ ate, fA /, ate, ot Aare alga fAward,
௭௪ ௭௭௭9௭ SA, yo ளிள TE 98 ஈகோ ௭௩௧
Salata

aig

சி,

௭௭

னாரளிஎ

அள் பாரி

1௪௪௬௪

2௦ alan, எணள்? (சான SSSA)

ake aga, sractet acts 20 ளிள, ளிளி 80
Mer,
§ aa ard wena fog at wa

ன

areata atta ated, (Aes 90 BUAMTAR aloft
6 ud faa alata fAwqa) Brad 2 atar,
saad ftecdt wwe fteruieaa, ர
Comet, Guta எ இளிசி ௭9௪ att. § wararaz

2 oral ferard ஊ 16௪ பர

௧௬8.

1௮௨ ௮௨௮. 2
காபாப்
மாமிசம்

தோலா,
வாதாம்
உப்பு 3
தோலா,

2

சேர்,

கதாமயி

இஞ்சி

12%

தோலா,

மல்லி

2

ஏலரிசி ஒரு தோலா, குங்குமப்பூ கால் தோலா,
பருப்பு 20 தோலா, வெண்ணெய் 10 தோலா,
தோலா, மிளகு '/, தோலா, வெங்காயம் 10
இனிப்புள்ள கெட்டித்தயிர் ஒரு சேர், பாலாடை

20 தோலா,

நெய் 30 தோலா,

இரண்டு

எலுமிச்சம்பழம்.

செய்முறை :
2 சேர் மாமிசத்தை நன்றாகக் கழுவி அதை கேமா
(குப்தா)வாக கொத்தி அதில் பன்னிரண்டரைத் தோலா

இஞ்சிச்சாறு, உப்பு
வெங்காயம்
10
அத்துடன் மல்லி 2
அரைத்தோலா,
மசாலைகளை

குழம்பாக்கி,
சுத்தமான

நைய

அரைத்து,

குங்குமப்பூ,

துணியில்

முழுமையாகப்

அரை

8 தோலா, தயிர் 1! தோலா, நறுக்கிய
தோலா
இவைகளை
ஒன்றுகூட்டி
தோலா, !/, கிராம்பு தோலா, ஏலரிசி
மிளகு
!/, தோலா,
மேற்கூறிய

மூட்டைகட்டி

போட்டு

ஊறவைத்து

மேல்

நன்றாக

1 சேர் ஒரு

அதிலுள்ள

பிழிந்து நீக்கிவட்டு அந்த

வாதுமைப்பருப்பு

திருகலையும்

நீரில்

கெட்டித்தயிர்

சக்கையையும்

தோல்

அரைத்து,

வடிகட்டிய பாலாடை 20 தோலா,
தோலா இவைகள் எல்லாவற்றையும்

நீரை
நீக்கிய

அரைத்து

வெண்ணெய் 10
மாமிச கேமாவில்
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கலந்து
அம்மியில்
வைத்து
நைவாக
வெண்ணெய்,
பாலாடை
இவைகளை
விழுதில் கலந்து இதில் சுமார் இரண்டு தோலா

அரைத்து
அரைத்த
எடையில்

வில்லைகளைத்தட்டி இவ்விதம் தட்டிய வில்லைகளை
எண்ணெய் சட்டியில் 2 சேர் நெய்விட்டு வில்லைகளை
மெல்லமெல்ல
போட்டு சிவக்க வறுத்துக்கொள்ளவும்.
இந்த
கபாபின்மேல்
இரண்டு
எலுமிச்சம்பழத்தின்
ரசத்தை
ஊற்றி
எடுத்துக்கொள்ளவும்.
பிறகு
உபயோகித்துக் கொள்ளவும்.
He

KHABAB

VARIETIES

(Khabab Kathayee)
Required Ingridients :
Matton 80 tolas, ginger 1212 tolas, cornander seeds 2 tolas,
cardamom | tola, Saffron “% tola, Almond 20 tolas, butter 10

tolas, Salt 2 tolas, pepper '/, tola, onions 10 tolas, sweet thick
card 40 tolas, cheese 20 tolas, ghee 30 tolas, limefruits 2.

Method of preparation :
Clean and wash 80 tolas of mutton and make them minced
meat and rub into it 2 tolas of salt, and 121 tolas of ginger juice
Curd | tola, 10 tolas of finely chopped onions. Mix the above
together. Then add in it 2 tolas of corriander seeds powder, '/,
tola of cloves, | tola cardamom grains, pepper '/, tola, the above
said spice massala are well grinded into a paste and mixed
together. Then make paste of saffron, tie the thick curd ina piece
of cloth and drain all the water from it and mix it with the grinded

paste of peeled Almond, cheese grinded well and strainded
(filtered) 20 tolas, butter 10 tolas, All these mentioned above
are to be mixed with the minced meat, and the same is grinded

finely over the grinding stone. 10 tolas of butter and the cheese
are rubbed over the minced mutton. Out of this paste of kneema
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(minced meat mixture) are to be made into small flat circular
pieces, and fried in 80 tolas of ghee into golden brown colour
Over these khababs squeeze the juice of two lime fruits and serve.

95%
$:.

காளா

௧௭௭

AIS 6௦ எள, ௮8 2 ளிள, 11 ௩ ளிள,
ஸூ 2 சிள, ரிச2 ஜின, எ5ளிக ஈ௫ 20 ater,
ளிரி 30 ate.

௭7௭ 8௩௫ YAat ௭௪௪ ௭௪௪ THS SBA
௭2? ளிளாிக,

சானா?
ta 3 ate, arqa

௭௭௮ ளேள. 2 ஜின எனா
௧78, 127 உள்ள
சிக ௭129, களாளா௭ எரஏ௪ ரரி 19௭௦௭ எக
88

2௦ எிள, ஊரி 2 ளிள, எசிக எ

(ஏ),

Toft 30 ளிள, 8௭௭௭ 0௧ ௧௧௪ ௭9 Gesu
alustd. at ஒக எலன் (fasta) alga
18௭௭1௭: gaa கொள்.
srearadt காக௪ 90.
—

சாதா

wag

tea

aa

cece

கபாப்

இறைச்சி 2 சேர், இஞ்சி ஒரு தோலா, மிளகு '6
தோலா, மல்லி 2 தோலா, உப்பு 2 தோலா, வெங்காயம்
2 தோலா,
இனிப்பான
கெட்டித் தயிர் V2
சேர்,
வெண்ணெய் 10 தோலா.

ல
செய்முறை

:

மாமிசத்தை சிறிய சிறிய துண்டுகளாக்கி அதில்
உப்பு 8 தோலா, இஞ்சிச்சாறு ஒரு தோலா, நன்றாக பூசி
அப்படியே
வைத்திருக்கவும்.
அரைத்த
2 தோலா
வெங்காயம், அரைத்த மிளகு 16 தோலா, சுத்தமான
துணியில் போட்டுநீரை நீக்கிய தயிர் 20 தோலா, மல்லி 2
தோலா,நன்றாக

வறுத்து

நைவாக

அரைத்து,

வெண்ணெய்
10 தோலா
இவைகளை
ஏஒன்றுகூட்டி
மாமிசத் துண்டுகளின்பேரில் நன்றாகத் தடவி பிசைந்து
வைத்துக்கொண்டு,
துண்டங்களை
ஒரு
இரும்புக்
கம்பியில்
(சலாக்கில்)
ஒன்றன்பின்
ஒன்றாக 5, 6
துண்டங்களைக் கோர்த்து தணலவின்மேல் காட்டி நன்றாக
வாட்டி
துண்டுகள்
சிவக்க
ஆனதும்
எடுத்துக்
கொள்ளவும்.

அ
SADHA KHABABY
Ingredients Required :

Mutton 80 tolas. Ginger | tola, pepper 1 tola, corriander
seeds 2 tolas, Salt 2 tolas, onions 2 tolas, thick sweet curd 20
tolas, butter 10 tolas.

Method of preparation :
Cut mutton into small pieces and wash them clean, and

mix in the pieces salt 2 tolas, and one tola of ginger juice and
allow it to stand, Nicely grinded onions 2 tolas, pepper 4 tola,

drain water from thick curd through a cloth, 2 tolas of grinded
corriander seeds, 10 tolas of butter all these above mentioned

ones are to be well applied and well patted on the mutton pieces.
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Then pierce one after another mutton pieces into a long roasting

needle and held over coal fire and roasted until they turn golden
red and well cooked and roasted. Then remove the pieces from
the roasting needle.

3K 33K

53. கர் எசினி para
ணா வதி 3, ரிக 2 ளிள, எள 3 ஏன?
2 சானா 198 (6 எள), எள் 80 ளின், sich 3

Het, qt 2 ளிள, Aor 2 Farr, set ats eet
20 ala, STS 2 ale, ates Wy 30 ater.
எதி

3, erga Sear

amour ாளிள

wSanvel Sega,ag wats ctavtte clqa,
seared WA 3 alent CA Arad aluge 9௭8. எமி
சாஏள saat ales PHA cardia 2 ater at
aga att, Ada 3 FoR, dor 3 FoR, fr
3 ஏச, எ என எனாள area, UE sat 20 ate
SAT

எ7ஏ௪ பாரி 1௪௭௯௪ க ணா௭௭2, ds

Teta Stat Aas $0 ளிள wrarar ante
sata

Sal 2 ata, qu 30 ala, 8 BAT

3௧௭௧௧௪ ௧7௭௨19 Hara aoa at atest
fasten chqa fataataz gat tea are sara
BIST.
யமம்
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கோழிக்கறியின்
நல்ல
குன்றிடை,

1! தோலா,

இஞ்சி

கபாப்
கிராம்பு 2
10 தோலா,

1, உப்பு 2 தோலா,
கோழி
மிளகு 6 குன்றிடை, பாலாடை
மல்லி 2 தோலா,

ஏலரிசி 3 குன்றிடை,

வெங்காயம்
இனிப்பான கெட்டித் தயிர் 10 தோலா,
தோலா, வெண்ணெய் உருக்கிய நெய் 10 தோலா.

2

செய்முறை :
கோழியை

அறுத்து

முறைப்படி

நன்றாக

சுத்தம்

(குடல்
கல்மஷங்களை
உள்ளிருக்கும்
செய்து,
நன்றாகக்
மறுபடியும்
நீக்கிவிட்டு
முதவியவைகளை)
கழுவி சுத்தம்செய்து, கோழியின் உடவின்மேல் ஒரு

குத்தூசியால்

இரும்பு

மெல்லிய

(சிறுசிறு

குத்தி

துவாரங்களாகக் குத்தி) இஞ்சிச்சாறு 1! தோலா, உப்பு 2
தோலா உடலின்பேரில் நன்றாகப் பூசிவைக்கவும். பிறகு
மல்லியை வறுத்து அதன் உமியை நீக்கிய 8 தோலா
எடை

கிராம்பு

8 குன்றிடை,

குன்றிடை.

இந்த

அரைத்துக்

நைவாக

இதை

மல்லி,

ஏலரிசி

5

கொள்ளவும்.

குன்றிடை,

சாமான்களை

மசாலை

மிளகு

3

நன்றாக

அரைத்து 80 தோலா கெட்டித் தயிர், துணியில் கட்டி நீர்
நீக்கியது. வஸ்திரகாளம் செய்த பாலாடை 10 தோலா,
வெங்காயத்தை

இடித்து தட்டியது 3 தோலா,

மேற்கூறிய

வைகளை ஒன்றுகூட்டி கோழியின்மேல் நன்றாகப் பூசி
இரும்பு ஈட்டியில் கோர்த்து தணவின் மேல் வைத்து
நன்றாகச் சிவந்ததும் எடுத்துக்கொள்ளவும்.
பட்டப்

CHICKEN

KHABAB

Required Irgrier.ts :

One superior fowl (chicken), salt 2 tolas, cloves 2
jecuirityseeds weight, pepper 6 jecurity seeds weight, cheese 10
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tolas, ginger (018, corriander seeds 2 tolas, cardamoms 2 jecunity
seeds weight, thick curd 20 tolas, onions 2 tolas, ghee 10 tolas.

Method of Preparation :
Slaughter the fowl | and clean the pieces well after removing
all the entrails inside the chicken. Prick holes all over the body
with a sharp pike and smear all over it | tola of ginger juice and

2 tolas of salt and pat on the meat and keep aside. Roast coriander
grains and remove the husk from it and grind it to a paste, grind
alsa 3 girnja of pepper, grind the above together. Take 20 tolas
of thick curd, tie it ina clean cloth to drain out the water, and

when the water is completely drained keep aside. Simularly strain

the grinded cheese 10 tolas. All the above mentioned ingredients
to be completely mixed together, and add in this chopped and
crushed onions 2 tolas, ten tolas of ghee. The above mixture is to
be rubbed and well patted on the chicken. Then pierce this in a

roasting pike and roasting pike and roasted over charcoal fire
until the whole fowl is well roasted to golden red, and then use
the chicken.

RRR

₹9. சாளர்ளி ௧௭௪

(ரோ எகா?)

எ

80 ளின்,
ணு
6, 2 சின ரிக 8
cite, Get 2? ளிள, ர $0 ளிள, 2 wrerdt fers,
எ
3 ஏனா, |@fS 20 Alen, ane 2 Alen, wie
$ எிள, 19% % Ale, FOr 3 ToT, HOY 2 alen.

சாகி 80 ale, US Saat Crd THs ௭௭௪
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83௪79 oto 2 alat alga a4 grearet race
௧௯௪, His 2 ale, dace at, 3 ale steard

28

a gesaa arag aazr Yottazr vw oF

89௪ cata yo alert qu ua
a amare cara
pred ante ௫29௭ அன $ ளிள, எள 8 னள

விள ௭௭ ஏனிஎ௯௪ அன் 3௭௧௪ 8௭ம். ௭ சாளிள
qu facet eur cara atte சாகா Gas எாஏ௪
8௭௭2 2 18௭79 28 186௪, ௭௭2 / ளிள 122, 3
YAN

AAT எ 3 ஏன?

84, எ எனன

எக

Ware Tesura faqs. 20 cten eel ot Dated

aya agar carter ஸாரி 1௭௭௨௪ 2௪௮1௭: 2
aaa

Aas 8 vere alin Gesura alustt,

@ qwes

ஐ: 8௭௭8

௭௭ 8 (௪௭

1௮2152 8௯௪, ௩௭௪ 3௧௪ ளான இள
8164.

alga
காள

BOS

மீன் கபாப் (முதல் விதம்)
உயர்ஜாதி மீன் ஒரு சேர், கடலை மாவு 8 தோலா,
உப்பு ஒரு தோலா, மல்லி 2 தோலா, நெய் 10 தோலா,
கிராம்பு 3 குன்றிடை, எலுமிச்சம்பழம் 2, கெட்டித்தயிர்
20 தோலா, இஞ்சி 1 தோலா, வெங்காயம் ஒரு தோலா,
மிளகு 1 தோலா, ஏலரிசி 3 குன்றிடை, பாலாடை 2
தோலா.
செய்முறை:
மீனை
துண்டுகளாக

நன்றாகக்கழுவி
நறுக்கி
இந்த

சுத்தம்செய்து
துண்டுகளின்

சிறிய
மேல்
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குத்தாசியினால் நன்றாகக் குத்தி அதன்மேல் 2 தோலா
கடலைமாவை நன்றாக பூசி பிறகு நீரினால் நன்றாகக்

கழுவி, உப்பு 2 தோலா, அரைத்த மல்லி, இஞ்சிச்சாறு
இவைகளையும்
துண்டுகளின்மேல்
நன்றாக
பூசி
வைக்கவும்.

பிறகு

அடுப்பின்மேல்

ஒரு

பாத்திரத்தை

வைத்து 10 தோலா நெய்விட்டு அது காய்ந்ததும் அறிந்த
வெங்காயம் ஒருதோலாவைப் போட்டு வெங்காயம்
சிவந்ததும் கழ் இறக்கி வைக்கவும். நெய் ஆறியதும் மீன்
துண்டுகளைப்

சாற்றை

ஊற்றி

குன்றிடை,

போட்டு

அதன்மேல்

பிறகு

'/, தோலா

இம்மசாலாவை

துண்டுகளில்

போட்டு

சவுக்கத்தில்
கட்டி
அதையும், பாலாடை

80

9 எலுமிச்சம்பழச்

மிளகு,

நன்றாக

தோலா

கிராம்பு

அரைத்து

கெட்டி

அதன்
தண்ணீரை
2 தோலாவையும்

8

மீன்

தயிரை

நீக்கிவிட்டு
ஒன்று கூட்டி

மேல்கூறிய
மீன்துண்டுகளின்பேரில் நன்றாக தடவி
பிசைய வேண்டும். பிறகு துண்டுகளை இரும்பு கம்பி
(சிகையில்) குத்திக்கோர்த்து தணலின்மேல்
காட்டி
நன்றாக

சிவக்கும்படி

வாட்டவேண்டும்.

எல்லாத் துண்டுகளையும்
பிறகு

வாட்டி

இவ்வாறு

எடுத்துக்கொள்ளவும்.

பரிமாறலாம்.

%
FISH KHABAR

(First kind)

Ingredients :
Fish 40 tolas. Bengalgram flour 2 tolas. Salt 1 tola,
Cornander 2 tolas, Ghee 10 tolas, 2 lime-fruits, cloves 2 gunja

weight, curd 20 tolas, ginger | tola, onion | tola, pepper /% tola,
cardamoms 3 gunja weight. Malayee (cheese) 2 tolas.
Method of preparation :

40 tola fish are to be very well cleaned and washed Cut
into small pieces, pierce or prick the pieces witha sharp iron
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pike and apply 29 tolas of Bengal-gram flour and wash the pieces
very well and apply (smear) on the Fish pieces grinded corniander
seeds paste, salt 2 tolas, one tola of ginger juice. Then place a
vessel over the oven and pour 10 tolas of ghee when it gets
heated put chopped onion pices and when the onion tums golden
red remove the vessel from the oven and keep aside and when
the heated ghee cools place all the fish pieces and squeece the

juice of two lime-fruits. Then grind to a paste the following
condiment spices pepper '/, tola, 3 ganja weight, cloves 3 kunja
weight cardamoms. Then strain curd 20 tolas in a cloth and
remove the water from it. This and Malayee 2 tolas are to be
mixed in the above fish pieces and well patted for a iongtime and
the pieces are to be pierced in the sharp iron spike and roasted
over coal fire until the pieces are well roasted and turn golden
red. Then remove from the fire and keep aside for use.

89. HIVaTd Sara (Gaz VSR)
சா9 Co aten, 20 aten aét, ager (aifera)
% ae, arate

te v alent, wre 2 aten, Ate

act, setetad YS % Aten, TU 20 ate.
aa uts (co diet) a

raewe ௧௧

ret

¥ até ardt-setd ges ௧௮4. உளிள ககர
He aga ware

85%

89௭, afs 20 ate

Salata aga, caidta arett foraraata cat
@eald உ ate uletla ayer, STE 2 ate, Ate
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2 விள, /, ளின் 609 1. 8 எ? 1௪௭ ௭௨௪
1௭69௪, 8 ஈகி ௭௭26 சாரா 968௭ 1௪, ௭௭:
gferaz aavft daa dia 2௦ aten
qu எகரி, ஸூ
aad cad atta ges wea, aga staid
கா

90.
See

மீன் கபாப் (2-ம் முறை)
மீன் 2 சேர், கெட்டித்தயிர் 6 சேர், பூண்டு '%
தோலா, கடலைமாவு 4 தோலா, வெங்காயம் 2 தோலா,
உப்பு 2 தோலா, மஞ்சள் தூள் கால் தோலா, நெய் 6 சேர்,
செய்முறை :

இரண்டு சேர் மீனை நன்றாகக் கழுவி சுத்தம் செய்து
அதை

சீ விரல் நீளமும் 8 விரல் அகலமுள்ள

துண்டுகள்

செய்து 4 தோலா கடலைமாவை மேலே நன்றாகப்பூசி
அதன்பின் மறுபடியும் சுத்தமாகக் கழுவி அதில் 20
தோலா
கெட்டித்தயிரை
ஒரு
துணியில்
முடித்து
அதிலுள்ள நீரை வெளியேற்றி அந்தத் தயிரில் ' தோலா
பூண்டு,
வெங்காயம் 2 தோலா,
உப்பு 2 தோலா
மஞ்சள்தூள் '/ தோலா
இந்நான்கு வகைகளையும்
நன்றாக அரைத்து ஒன்று கூட்டி தயிருடன் மீன் துண்டு
களின் பேரில் பூசி நன்றாகப் பிசைந்து வைக்கவும். பிறகு
அடுப்பில்
எண்ணெய்
சட்டி
வைத்து
80 தோலா
நெய்யிட்டு, நெய் காய்ந்ததும் டெ மீன் துண்டுகளைப்
போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கொள்ளவும்.
+444
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FISH

KHABAB

(Another variety)

Required ingredients :
Fish 80 tolas, curd 20 tolas, peeled garlic half tola, Bengal

gram flour 4 tolas, onions 2 tolas, salt 2 tolas, Turmeric powder
Ys tola, ghee 20 tolas.

Method of preparation :
Clean 80 tolas of fish and wash them well, and cut the

pieces of4 fingure breadth and four finger long (length), and
smear them with 4 tolas of Bengal gram flour and after some
time wash and clean the fish pieces. Drain water from the curd
(20 tolas) through a cloth and add in the curd halftola of peeled
and chapped garlic and 2 tolas of onion, salt 2 tolas, '/,tola of

turmeric powder. The above four spices are to be added after
nicely grinded to a paste and well patted on the fish pieces and
kept to season for some time. Then place a frying-pan and pour
20 tolas ghee, and when the ghee gets properly heated fry all the

fish pieces to a golden red and well fned. Then remove the pieces
and keep aside for use.

aK IK8

5௨. எனி கள

எ 80 சின, %ளிளா ஊனே, ௭௭௭௭ % ளிள,

$ ஏசி ௧4192, ஊனி 124 yy alten, gE உ
aie date, &உளிள எளி,
ஜிஎ? $ எள, 3ள்
க ளிள, எளி? 2 ளிள, ரிக உஉளிள, ஏர
¥O ate.
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37௪

8 8௧

ஏ1ன்௭? 8௪

எாக9௪

sea காளி ளாக ured, Seda ad ளி
அள 9௦0 ஜினா ண காஏள ௧௭௭ என னள எள
கரா காளி 3௭௬௪ 90.
SB HE IK
ஷாமி
மாமிசம்

40 தோலா,

கபாப்
ஏலம்

3௩

தோலா,

கசகசா

3%

தோலா, ஒரு பிடி கொத்தமல்லி தழை , பச்சை மிளகாய்
12 தோலா, கட்டித் தயிர் 8 தோலா, இலவங்கப்பட்டை
3 தோலா, தேங்காய் 3 தோலா, நெய் 40 தோலா.
செய்முறை

:

40 தோலா மாமிசத்தை கொத்துகறி (கைமா) செய்து
நீர்விட்டு கழுவி துணியில் போட்டு நன்றாக பிழிந்து
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அதை

4 பாகங்களாக

வைத்து

செய்து தனித்தனியாக

அரைத்து

ஒன்றுகூட்டி

ஒரு

பாத்திரத்தில்

வைக்கவும்.

அதில்

3

அம்மியில்

போட்டு
தோலா,

இலவங்கப்பட்டை,
ஏலம் */ தோலா,
இவைகளை
நைவாக
அரைத்து அதில் கூட்டவும். அதன்மேல் 3
தோலா தேங்காய், கசகசா ஒண்ணரை தோலா, இஞ்சி

ஒண்ணரை
தோலா,
ஒரு பிடி கொத்தமல்லி தழை,
வாதுமைப்பருப்பு
2 தோலா,
பச்சைமிளகாய்
ஒரு
தோலா, இந்த பச்சை மசாலாவை நீர்விட்டு அரைத்து,
1/6 தோலா

உப்பு,

கட்டித் தயிர் ச தோலா

இவைகளை

ஒன்று
கூட்டி
கொத்துகறியில்
போட்டு
பிசைந்து
கொண்டு
இதை 3 விரல் நீளம் ஒரு விரல் அகலமாக
உருட்டி தேக்சாவில் மெதுவாக ஒன்றின்மேல் ஒன்றாக
வைத்து பரப்பி அதன்மேல் 15 தோலா நீர் மெதுவாக

ஊற்றி பாத்திரத்தை அடுப்பின் மேல் ஏற்றி மூடிபோட்டு
மூடி கழே நன்றாக $ மூட்டவும். தேக்சாவிலுள்ள
எல்லா தண்ணாரும் சுண்டியதும் 40 தோலா நெய் அல்லது
எண்ணெயை சட்டியிலிட்டு சிவக்கும் வரை நன்றாக
(பொறித்து) எடுத்துக்கொள்ளவும்.
in inain

SHAMI KHABAB
Ingredients :
Mutton

40 tolas, cardamom

™% tola, one handful

of

corriander leaves, green chillis one and half tolas, thick curd 8
tolas, chinnamon %tola, dried copra 3 tolas, ginger one and half
tolas, almond 2 tolas, salt one and quarter tolas, ghee 40 tolas.
Method of Preparation :
Make 40 tolas of mutton into minced meat (kheema), clean

and wash the minced meat and put then in a cloth and squeze to
drain the water, and divide the kheema in to four parts and grind
பாக-௧5
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each part seperately over the grinding stone and then all of them
mixed together and place in vessel. Add in the kheema the
following : 4 tola of cinnamon, *% tola of cardamomgrains, well
powdered and grinded. Then mix the following also, copra 3

tolas, seeds of opium pod one and halftolas, ginger one and half
tolas, one palmfull cornonder leaves, almonds 2 tolas, green chillies

1 tolas. The above umroasteds massala is to be grinded well and

after adding one and a quarter tolas of salt, and 8 tolas of thick
curd in the kheema, and the same is well mixed with hand, and

made into 3 finger long and one finger broad cakes and slowly
and carefully arranged in the dekcha vessel all the kheema cakes,
and place the vessel on the oven and put lid over it and fire
increased. When the water moisture evaporates pour ghee and
fry the pieces to a golden red remove from the oven.
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ata atar

Vater aete aga, ane 3 atar,
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Ber

கபாப்

மீன் 2, லவங்கப்பட்டை

தோலா,
கசகசா

கால்தோலா,

உரித்த பூண்டு '/, தோலா,
ஒரு

தோலா,

தயிர்

இஞ்சி

ஏலரிசி கால்

ஒரு தோலா,

பன்னிரண்டரைத்

தோலா,

பச்சைமிளகாய் 15, கிராம்பு கால் தோலா, வெந்தியம்
கால் தோலா, கொத்தமல்லி கால் தோலா, தேங்காய் ஒரு
தோலா, உப்பு 2 தோலா,
80 தோலா.

மஞ்சள்தூள் கால்தோலா,

நெய்

செய்முறை :
முன்பு கூறிய பிரகாரம் விரால், வாளை அல்லது
கெளுத்தி மீன் இவைகளில் ஏதேனும் ஒரு சாதி மீன்
கொணர்ந்து
சுத்தம்
செய்து
துண்டுகள்
போட்டு
மறுபடியும் சுத்தமாக அலம்பி,

25 பச்சை

மிளகாய்,

தோலா

கிராம்பு

கால்

ஏலக்காய்

இலவங்கப்பட்டை,
அரை

தோலா,

அரை

தோலா

கால்

தோலா,

வெந்தியம்,

உரித்த பூண்டு '/, தோலா, கொத்தமல்லி '/, தோலா,
இஞ்சி ஒரு தோலா, கசகசா ஒரு தோலா, தேங்காய் ஒரு
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தோலா,

இம்மசாலா

அம்மசாலாவுடன்
தோலா

தயிருடன்

சாமான்களை

நைவாக

உப்பு 2 தோலா,
கூட்டவும்.

பிறகு

அரைத்து

பன்னிரண்டரைத்
இதில் கால் தோலா

மஞ்சள் தூளையும் கலந்து இந்தத் தயிரில் மேற்கூறிய
மீன் துண்டுகளின் பேரில் நன்றாக பூசி பிசையவும். சிறிது
உலரவைத்து பிறகு அடுப்பின்மேல் வாணலி வைத்து 80
தோலா
நெய்விட்டு,
நெய்காய்ந்ததும்
ஒவ்வொரு
தடவையும் 4 மீன் துண்டுகள் வீதம் போட்டு நன்றாக
வறுத்து எடுத்துக்கொண்டு சூடாக இருக்கும்போதே
உபயோகிக்கவும்.
Boog

FISH KHABAB

(another kind)

Fishes 2 (Big ones), cinnamon quarter tola, cardamom
quarter tola, peeled garlic '/,tola ginger | tola khaskhas (opium
pod seeds) | tola, twelve and half tola thick curd, green chillies
25, cloves quarter tola, '/ tola fenugreek (methi seed) seeds,
quarter tola of corriander leaves, dned copra | tola, salt 2 tolas,

turmeric powder quarter tola, ghee 80 tolas
Method of Preparation :
Two kinds of fishes or Katarane (a variety of small sized
salonon fish. Choose any variety and cut them and wash them
clean. then following garam-masala condiment spices, green chilli
25, cinnamon quarter tola, cloves quarter tola, ca-adamom half

tola, fenugreek seeds halftola, peeled garlic '/, tola, corriander
leaves '/,tola, ginger Itola, copra | tola, opium pod seeds
(khuskhus seeds) | tola, are to be nicely grinded into paste and
mix with this paste 2 tolas of salt, and twelve and half tolas of
curd, as also turmeric powder quarter tola Then apply the above
mixture over the fish pieces, pat them well and allow the paste to
dry for some time There after placea frying pan and pour 80
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tolas of ghee and when it is heated put only four pieces of fish at
a time, and in this manner fry all the fish pieces and served when
they are hot.
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களியா

- காய்கறி

மாமிச

கவியா

இறைச்சி ஒரு சேர், நெய் 30 தோலா, உப்பு ஒரு
தோலா, மஞ்சள் பொடி முக்கால் தோலா, கட்டித் தயிர்
அரை

சேர், நெய் 10 தோலா,

அரைத்தோலா,

குங்குமப்பூ '/, தோலா,

மல்லி 2 தோலா,
தோலா,

வெங்காயம் 20 தோலா,

பால் 10 தோலா,

குன்றிமணி அளவு,
செய்முறை

எலுமிச்சம்பழம்

&ரைவகைகள்

1, ஏலரிசி

இஞ்சி 3 தோலா,
உரித்தபூண்டு

6

2 சேர், கிராம்பு 3

மிளகு 6 குன்றிடை, பன்னீர் 8 தோலா.

:

மாமிசம் 2 சேர். இதை
துண்டுகளாக
நன்றாக சுத்தமாகக் கழுவி அதில் 2 தோலா

நறுக்கி
இஞ்சி

7
அரைத்தது.
உப்பு
2 தோலா,
மல்லி
2
தோலா,
இவ்வகைகளை
நைவாக அரைத்து கலந்துவிடவும். ஒரு
தேக்சாவை அடுப்பிலேற்றி அதில் 80 தோலா நெய்விட்டு

நெய் காய்ந்ததும் 20 தோலா அரிந்த வெங்காயத்தைப்
போட்டு சென்னிறமாக வறுத்துக் கொண்டு, தேக்சாவை
கீழே
இறக்கிக்கொள்ளவும்.
வறுக்காத
நெய்யில்
மஞ்சள்தாள் முக்கால் தோலா,
5 தோலா
பூண்டை
அரைத்து அதன் சாற்றையும் அதில்போட்டு அதன்மேல்
மாமிசத்துண்டுகளையும்,

20 தோலா

கெட்டித் தயிரும்

மேல்மூடி போட்டு மூடிதண்ணீர் சுண்டியதும் அதில்
நடுநடுவில் 10 தோலா பாலை சிறிது சிறிதாக தெளித்து
கிளறிக்
கொண்டிருக்கவும்.
இவ்விதமாக
இளறிக்
கொண்டு
அவைகள்
சிவப்பு
நிறமாக
மாறியதும்,
அடுப்பிலிருந்து £ழே இறக்கிக்கொள்ளவும். அடுப்பின்
மேல் மற்றொரு பாத்திரத்தை வைத்து, நெய் 10 தோலா
விட்டு

அது

காய்கறிக்

காய்ந்ததும்,

£ரைகளை

எல்லாவிதமான

வெட்டியும்

பிடித்த

உறித்தும்,

துண்டு

களாகச் செய்தும் முன்கூறிய நன்றாக

வறுத்த மாமிசத்தில்

போட்டு,

வைக்கப்பட்டுள்ள

மேலும்

வறுத்து

வெங்காயத்தில்

8 தோலாவை

வைத்துவிட்டு

மற்ற

போட்டு

மட்டும் எடுத்து தனியாக

வெங்காயத்தை

அடுப்பிலேற்றி

இதில்

இம்மாமிசத்தில்

2 சேர் தண்ணீரைவிட்டு

கீழே த மூட்டவும். மாமிசம் வெந்துகொண்டிருக் கையில்
ஒரு

எலுமிச்சம்பழச்சாற்றையும்,

கிராம்பு,
நைவாக

ஏலரிசி அரைத்தோலா,
அரைத்துவைத்திருக்கும்

போடவும்.

மாமிசம் நன்றாக

குங்குமப்பூவை

2 தோலா

சேர்க்கவும்.

தனியாக

2 குன்றிமணி

எடை

மிளகு கால் தோலா,
மாசாலை

விழுதையும்

வெந்ததும் கால் தோலா

பன்னீரில் கரைத்து

வைத்திருக்கும்

அதையும்

வறுத்த

வெங்காயத்தை நைவாக அரைத்து சேர்த்து கரண்டியால்
நன்றாக
வேகும்வரை கலக்கவும். களியா வெந்ததும்

கழே

இறக்கி வைக்கவும்.
6௧௪௪ ஆத ௨௧௪
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KALIYA

KURMA

(sauce) -

Bhaji Vegetable Kaliya
Ingredients Required :
Mutton 80 tolas, salt | tola, clarified butter (ghee) 30 tolas,
turmeric powder % tola, curd 20 tolas, ghee 10 tolas, one lime
fruit, cardamoms / tola, saffron '/, tola, ginger 2 tolas cornander
seeds 2 tolas, onions 20 tolas, garlic 6 tolas, milk 10 tolas, different kinds of greens 80 tolas, clove weight of 3 gunjar, pepper
6 gunja weight rose-water 2 tolas.
Methods of Preparations :
Cut mutton (2 pounds) into pieces and wash them clean in
water. Add in the mutton 2 tolas of ginger juice, 2 tolas of salt,
corniander seeds 2 tolas, well grinded into past and mix evenly.
Then place on the oven a dekcha and pour 30 tolas of onion
wafers (chips) and when the onion turns golden red, remove the
dekcha from the fire and keep aside. In the remaining ghee which

is not used for frying onions put % tola of turmeric powder, 5
tolas of garlic juice, and throw in the mutton pieces and 20 tolas
of curd and put the lid over the dekcha, and when the water
contents in the vessal condenses, add slowly 10 tolas of milk

intermitantly by sprinkling milk gradualy and turn the mutton pieces
often with the flat laddle. By so doing the muttons turn golden
red removed from the oven and kept aside. Keep another vessel
on the oven and pour in the vessel 10 tolas of ghee and when the
ghee gets heated add in it any kind of vegetables and greens
(Bhaji) and vegetables nicely cut and mix in the fried ghee and

mutton pieces, as well as 3 tolas of fried onion chips from the
fried onion. The remaing onion chips kept aside. Then place the
vessel with the mutton on the oven and pour 80 tolas of water

and kindle the fire. When the mutton is getting cooked put in it
squeeze the juice of one lime-fruit and 3 gunja weight of cloves,
¥2 tola cardamom grains, '% tola of pepper. The above garam
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massal ingredients to be grinded and added When the mutton
and other orticles are well cooked, dissolve % tola suffron in

rose-water and the dissolved liquid mixed in the mutton, grind

the remaing fried onion and add init. The Kaliya sauce is to be
well mixed by means of a laddle Repeate till the sauce is well
cooked remove the vessel from the oven.
* KK KK

29. ofeai

Ara 29 ளின், ௮8 8௪ farcion ௧76, எள
௮8 ளிள, qa ¥ aten, ota atom எள்ளி, னே

ota ater, aief yo wie, Ate 2 alen, age ae
ளிள, ௭௭ ரீ௪ ளிள, எமி 86 ளிள, எனா
[எள $% ஸிளா, ளிக எனி எனா சளி $9%
ளிள, அஎ? $ ளிள, அனா $% ஸிள, qT 8
aia, ere aef ater, oR dta ater.

சாசாளிஎ 1௭௭8 காடி காக௭, வாஏள

29

MA, AA AHA Zac sgh THSHBaq 3
feat ofte gaat ureft force dot. waz gferarz
we Sadi dqa cara ¥ ata qu ci@a qu
aud 3 Ao fart ௧78, எளி 8௪ எிள,
3 TI AR Aaa, For ota ளின், ளன
சாண

cad ala area caraz Het As 182098 ௧78,
ளிக உ

௭௮௪,

௫௯

$9 ளிள, Ate 3 aten, அ ளிள

க ராச (3 ஏனா?)

He a பாரி 3௦ ளிளா
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அண
ளா ளர். சா
ஏமி VS அஏள

௪ ளிள, Wrest 3 ater,

அசா GhOIAR, ௭௭௭

ஈக Bitz

8 ளிள, $9 எலினா சள, எ எனள எரி
Urea alga 90 எிளா ஈறகா௭ காள ளன.
Arad ud oft றான 0 19 எரா cara atte
எனாள எாஏ௪ Vote Saad. சானி சாக ஏ
ளன 3 அ1(8னா எளி சளி saga Sart,
ள் னாஎ *ளிள ஏர, ante faze wre ௮௭
ளிள, ute diet fer, surdt கிரிகள்
ஊனி Sartat.

௭

So fo fo do
கலியா
மாமிசம்
வெங்காயம்,

கால் தோலா
உப்பு

2

25

தோலா,

கிராம்பு

அரை

இலவங்கப்பட்டை,

தோலா,

பூண்டு

தோலா,
மல்லி ஒன்றரை
வற்றல் ஒன்றரை தோலா,

சக்கை

அரை
தோலா,

பதினைந்தரை

அரை

அரிந்த

ஏலரிசி கால் தோலா,
தோலா,

இஞ்சி

கால்

தோலா,
வறுத்த மிளகாய்
இனிப்பான கெட்டித்தயிர்

தோலா,

கசகசா ஒன்றரை தோலா,

பிடி

நெய் 5 தோலா,

தேங்காய்

நெய் 1 தோலா,

3 தோலா,

சீரகம் கால்

தோலா.
செய்முறை

:

மாமிசத்திலுள்ள தோல் முதலியவற்றை நீக்கிவிட்டு
அம்மாமிசத்தில்
25 தோலா மாமிசத்தை எடுத்து நெல்லிக்காய்
அளவிற்கு துண்டுகள் செய்து மூன்றுமுறை நன்றாகக்கழுவி
தண்ணீரை
வடித்துக் கொண்டு
அடுப்பின்மேல்
ஒரு
தேக்சாவை வைத்து, கதோலா நெய்விட்டு, நெய் காய்ந்ததும்,

75
ஒருபிடி அரிந்த வெங்காயம், கால் தோலா இலவங்கப்
பட்டை, 3 குன்றிடை கிராம்பு, ஏலரிசி கால் தோலா,
இவைகள்

சிவந்ததும் அதில் மாமிசத்தைப் போட்டு

அரை

பிடி அரிந்த வெங்காயம், பால் சக்கை 15 தோலா, உப்பு ஒரு
தோலா, அரை தோலா பூண்டு, 3 குன்றிடை மஞ்சள் தூள், 30
தோலா தண்ணீர்விட்டு அடுப்பில் தீ மூட்டி, இஞ்சி கால்
தோலா, தேங்காய்2 தோலா, மல்லி ஒன்றரை தோலா, கசகசா
ஒன்றரை

தோலா,

வறுத்த

மிளகாய்,

இந்த

மசாலையை

நீர்விட்டு நைவாக அரைத்து 40 தோலா நீரில் கலந்து
வைக்கவும், மாமிசத்தில் உள்ள தண்ணீர்சுண்டி, நெய்மட்டும்
இருக்கும்பொழுது அதில் அரைத்து கரைத்து வைத்திருக்கும்
மசாலாவைப் போட்டு, கரண்டி யால் நன்கு கலக்கவும், ழே
நன்றாகத் தீயிட தேவையான

குழம்பு இதில் இருக்கும் வரை

தீயிட்டு கீழே இறக்கிக்கொள்ளவும். அதில் ஒரு தோலா நெய்,
சிறியதாக நறுக்கிய வெங்காயம் அரை தோலா, ஜீரகம் கால்
தோலா, இதைக்கொண்டு தாளிதம் செய்து பாத்திரத்தை
இறக்கி வைத்துக்கொள்ளவும்.
Ow

KALIYA

(ANOTHER KIND)

Required Ingredients :
Mutton 25 tolas, half handful choped onions, half tola

cloves. ghee 5 tolas, quarter tola cinnamon, quarter tola
dordomoms, half handful onions. 2 tolas salt, garlic half tola,
ginger quarter tola,corriander seeds one and half tolas, fried chilli

one and half tolas, sweet and thick curd fifteen and half tola,
copra 2 tolas, khuskhus seeds one and half tola, ghee one tola,

onion half tola, cumin seeds quarter tola.
Method of Preparation :
Remove the skin portions from the mutton (25 tolas), cut
the mutton into the size ofa big gooseberry fruit and wash
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thrice, drain the water Place a dekcha over the oven pour 5
tolas of ghee When the ghee is heated put | handful of chopped
onion, quarter tola cinnamon 2 gunja weight cloves, quarter tola
cardamom grains and when they become golden red, add the
mutton pieces and over it half handful chopped onions, water
removed sweet curd 15 tolas, salt | tola, half tola garlic, 3 gunja
weight of turmeric powder, 30 tolas of water are mixed well.

Then kindle fire in the oven. Grind with water into paste the
following articles ‘% tola ginger, copra 3 tolas, corriander seeds
one and half tolas, khaskhas one and half tolas, fried chillies 15,
mix the above paste in 40 tolas of water and add in the mutton,
and when the water evaporates and the ghee alone remains, mix
the whole with a laddle and increase the intensity of the fire, and

when sufficient sauce
the oven, and put in it
onion halftola, cumin
remang ghee. Mix all
fire.

(gravy) remains remove the vessel from
one tola of ghee, nicely cropped and fried
seeds (powdered) '% tola after frying in the
these in the vessel and remove it from the

20. yu( gtaf)-ae-akeen எனா

$6 ஏகா ரான, olf
38 என 197 எனன

38 cite

ஏய

AS 2, ர உ ளிள,

சகல 20 ளின் உ ளிள Hts,

Avan, atasta) sigh 2, wrod

gq உ,

We sya carat Slast Waa ciga
GHs Grud, sHdia aaa cata 2290 Alar
croft sheet gftraz aeqat euia 30 ate எனி
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௯, கி/8வி2 ₹ ஏசி, * ளிளா ரிக,

ஏன சாகமி௪

HPA
Wiel VT ured, d 430 ளிள ஊ

னா

எர

ஙு

8எனி 3௭௧௭ sacl, gudt sareft

gferaz 84௪ 3 ளின் qu crea, Gu amara cara

அச் ளின் Azar a set ater fer area wrsoft
௭ ௭௭826 ஊஊ 379௪ எசி எாகளி 8௭0 ௬௫
அனா 4 23௭ க7எகிளி 2 sisten ude ga
௭ எஏள att * காளன் 1
Fa
௪௪ காஜி
dort Ssadt wie Sawa andta yO Saraia
ளான 890.
௮௧௭௯௯
சூப் (ஆட்டுக்கால்
ஆட்டுக்கால்
நெய்

6 தோலா,

10 தோலா,

கொத்தமல்லி

சீரகம் அரை

உப்பு

கோழிமுட்டை

16,

சூப்)

1] தோலா,

தோலா,

தழை

வெந்தியம் அரை

2, எலுமிச்சம்பழம்

ஒரு

பிடி,

கடலைப்பருப்பு

தோலா,

ஒன்று.

செய்முறை

கால்களின் மேலுள்ள தோலை அகற்றி துண்டுகள்
செய்யவும். ஒரு தேக்சாவில் போட்டு 1250 தோலா
தண்ணீர்விட்டு,
அடுப்பேற்றி,
அதில்
10 தோலா
கடலைப்பருப்பு, ஒரு பிடி கொத்தமல்லி தழை, உப்பு
ஒரு தோலா போட்டு மூடியிட்டு &ழே தீ மூட்டவும். இது
130 தோலாவாக சுண்டியதும் &ழே இறக்கிவைத்து வேறு
ஒரு பாத்திரம் அடுப்பின்மேல்
வைத்து 6 தோலா
நெய்விட்டு
காய்ந்ததும்,
அதில்
அரை
தோலா
வெந்தியம் சீரகம் போட்டு தாளித்து அதில் இறக்கி
வைத்திருக்கும் குழம்பை
ஊற்றி பாத்திரத்தின் மேல்

78
மூடியைப்போட்டு
கோழிமுட்டை

மூடி, கொதி

வந்ததும், அக்குழம்பில்

இரண்டையும்

உடைத்து

அதிலுள்ள

வெண்கருவை மட்டும் ஊற்றவும். ஒரு எலுமிச்சம்பழ
ரசத்தையும் விட்டு சிறிது பொறுத்து தேக்சாவை &ழே
இறக்கி

வைக்கவும்.

அதிலுள்ள

துணியில் வஸ்திரகாளம்

சூப்பை

சுத்தமான

செய்து உபயோகிக்கவும்.
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SOUP

(Sherva)

(Goat Leg Soup)
Goat legs 16, one handful corriander leaves, ghee 6 tolas,
cumin seeds halftola, bengalgram 10 tolas, salt 1 tola, fenugreek
seeds halftola, eggs 2, one lime fruit
Method of preparation :
Remove the skin of the legs and cut into pieces and put in
the dekchi of the washing and cleaning them. Pour 1250 tolas of
water in the dekcha and place it on the oven, and add in it 10
tolas of bengal-gram pulse, one handful of corriander leaves,
one tola of salt, and cover the vessel with a lid and increase the

intensity of the fire. When the contents gets condensed to about
130 tolas of gravy (sauce) remove the vessel from the fire. Keep
another dekcha on the fire and pour 6 tolas of ghee and when

the ghee gets heated add in it half tolas of fenugreek seeds, half
tola of cumin seeds, and roast them in the ghee and then pour
the prepared gravy (sauce) and put a lid over the vessel, and

when it boils pour white yolk of 2 eggs and the juice of one limefruit is squeezed and after some time remove the vessel from the
fire and strain the soup alone in a cloth and use the strained
sauce.
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22. நாணொவளி ஊஊ

AW HI afte 89௪ ஏஎ

௫௯௪ பிள்ளிஎ

Bray SEGA garfoa 8௭௪௭ எனாள:- 8௭
a ate, Ate 3 ctor, fea 3 alien fe y aten,
2 ata, é ule foearadt ate

ele

ara en

Ate ada se ufter fraqa aga atfa
sradt afte gaa alfa Gzarst Taga cara
சானா சானா :1829

2 ளிள, 19% உளிள, st 2 aa,

ere 3 dion, Sture@rfa sot 3, wazg fara
Guid ஏச aHet Meguedra AR cara aes
aga carta feraa a பார்டி னா௭ ௭௭௪
௧௨9௪ எனாளி னா yates 3௭௯௪ 80.
ger fearet ன 3919௪ கிரி ௧௯௭ ௭1918௭
weal wlsfia ௮4௭, 2 ளிள கிச்சி? ஏளன
ஏ 3௭௬௪ 6௭0.
௫0.

மீன் குழம்பு
விரால்மீனை
நன்றாகக்
கழுவி
செதில்
முதலியவற்றையும்
வயிற்றைக்
&றி
உள்ளிருக்கும்
கல்மங்களை
நீக்கவும்.
பிறகு
மறுபடியும்
மீனை
கழுவுவதற்கு தேவையான சாமான்கள் :- மஞ்சள் 1
தோலா, உப்பு தோலா, புளி மூன்று தோலா, சீரகம் 2
தோலா,

அரிந்த

வெங்காயம்

2

தோலா,

இவ்வைந்து

80
வகைகளையும்

நன்றாக

அரைத்து

அந்த

மீனின் பேரில்

தடவவும். அரை மணி நேரம் ஊறவைத்து இரு தடவை
நன்றாக கழுவி இரண்டு சேர் மீனை நிறுத்து எடுத்துக்
கொண்டு அதில் போடவேண்டிய
மசாலா :-வறுத்த
மிளகாய் 2 தோலா, மிளகு 1 தோலா, வறுத்த மல்லி 2
தோலா, அரிந்த வெங்காயம் 9 தோலா, கருவேப்பிலை
ஒரு முடி, இவைகளை நெய்யில் போட்டு பொறித்து
ஓசை அடங்கியதும் மீனை அதில் போட்டு வேண்டிய
அளவு நீரையும் ஊற்றி அகப்பையால் நன்றாக சுற்றி 4
தரம் கலந்து கொதிக்கவைக்க 216 சேர் நீர் இருக்கும்வரை
சுண்டவைத்து

இறக்கிவைக்கவும்.

இரண்டாம்

தடவையும் தாளித்து அதில் சாற்றோடு கூட்டி மீனைப்
போட்டு மேலும் கொத்தமல்லி தழை 2 தோலாவைப்
போட்டு கிளறி &ழே இறக்கி வைக்கவும்.
LAV

FISH SUACE
Ingredients Required :
Clean and wash black variety big fish (called Maral in
Marathi and Viraal in Tamil), and remove the entrails etc., and

wash again. Before cleaning add and apply turmerice paste one
tola, tamarind fruit juice 3 tolas, cumin seeds half tola, onion 2

tolas. The above five items are to be grinded well into a paste
and smeared over the fish and keep them for half an hour to
soak, and then twice well washed. Then take 2 pounds of fish.

The following massala has to be added :Fried red chillies 2 tolas, pepper | tola, carriander seeds
2 tolas, onion 9 tolas, one bunch of curry-leaves, the above in-

gredients are to be fried in Ghee till the sound subsides, and the
fish pieces to be added and mix the same well with the ladle four
times and water added and well boiled and condensed to about
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Two and half pounds pounds then remove the vessel from the

fire. For the second time also marinate as before add the fish
pieces as also the sauce. Put the frying vessel and add 2 tolas of
corruiander leaves 2 tolas, mix and remove the vessel from the

fire and keep it for serving

BBE
2%. (A) AIVara சால

சாணார் ளார்ள்கி ated store

(atta)

SIGH At ARG, Ber, ald fest, ௫௧௪௭19.
2 Ama ofle Egat are a பிசர்ளிஎ கணு காக;

aret alot IR Got கானா கக 9௫௭ னர்௭
ளன
எனாளா:- 19 உ ளிள, (88 55
ளிள, ஸரி % ate, SIS 2 ala, ary war 2
ளிள, 688 % Aen Bars, rors qura ளான ௪

௭௪ ளசி argeedotd, casa: STS 2 aterm, fer
“Ma, wat gef ewa dod faa:GABAA 2 ate, pert 2 alan, aor ora Say,

எள % ளா, கள ௪ எனன afer a (83
esta னா எ3எசி சான 9௫௪ ௭15 (4189
gofrel ena ளிககாளஏ௪ 99௪ sana aad
ளி ௧௬௪ 9:௧௪. 9894 87௭ ஏ18௭* 8௪௪ a
பாசா? qsfta olfeah azar Afra காணாகி
urelat, fora 2 aten asrqet (uTadz uTeaia) ata
% tla aten; 8 cara arepet, fora ate fats
பாக -6

பாளி
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ஏச

1௭

68

௭௭௪

wwe arp

39௪

வர்ர

36௭1௭, னா ரொ௭ாஏ௪ Ns காளி ௧15௧௪ 82.
9ல் Tota qa 4 Iz ஏன ளான
சி ளில் ௭௧௪
காக ஏர்.
ata ata ata
ழு ஏடு எழு

மீன் கோலா
கோலா
விரால்,

செய்வதற்கு

வாளை,

கெழுத்தி,

தகுந்த
பெரிய

மீன்வகைகளில்
இரால்

வகைகளில்

ஏதேனும்
ஒன்றில்
இரண்டு
பெரிய
மீன்களை
தேர்ந்தெடுக்கவேண்டும்.
பிறகு மேலுள்ள
செதில்
முதலியவற்றை
நீக்கி உள்ளுக்கு
உள்ள
கல்மஷங்
களையும் நீக்கிவிடவும். இவ்விதம் செய்த மீனின் எடை
2 சேர். இதில் போடவேண்டிய மசாலை சாமான்கள் ..
மிளகாய் ' தோலா,

மிளகு ': தோலா,

மல்லி

% தோலா,

வெங்காயம் அரிந்தது 2 தோலா, கொப்பரை 2 தோலா,
மஞ்சள் & தோலா,
மேற்கூறியவைகளை நெய்யில்
பொன்னிறமாக
வறுத்து
நைவாக
அரைத்துக்
கொள்ளவும். பிறகு வெங்காயம் 1 தோலா, சீரகம் 14
தோலா, வறுத்துத் தாள்செய்து கொள்வது. பிறகு கசகசா
2

தோலா,

பொட்டுக்கடலை

பணவிடை,

கிராம்பு

௦

2

தோலா,

பணவிடை

ஏலரிசி

Vs

இவ்விதமான

அரைத்தவைகளும்
வறுத்து தூள்செய்தவைகளையும்
ஒன்றுகூட்டி
வறுக்காததையும்
சேர்க்கவேண்டியது.

பிறகு மீனின் முட்களை நீக்க மற்றதை கொத்து கைமா
செய்து இத்துடன் மேல்சொன்ன மசாலா முதலான
வற்றைப்போட்டு நன்றாகக் கலந்து நைவாக
நெல்லிக்காய்
அளவு
உருண்டைகளாகச்

கொள்ளவும்.

பிறகு

அடுப்பிலேற்றி

அந்த

வேறு

ஒரு

பாத்திரத்தின்

அரைத்து
செய்து

பாத்திரத்தை

அடிப்பாகத்தில்
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கொத்தமல்லி

ரை

அடித்தண்டுகளை

அல்லது

பரப்பி,

வெந்தியக்€ரையின்

அதன்மேல்

%

சேர் நீரில் 8

தோலா
புளியைக் கரைத்து, உப்பையும் வேண்டிய
அளவு அப்பாத்திரத்தில் போட்டு, நன்றாகக் கலந்து
அக்கலவையில்
மெதுவாக
மெல்ல
மெல்ல
மீன்
உருண்டைகளை போட்டு நீர் சுண்டி ஒரு ஆவி வந்ததும்
இப்பாத்திரத்திலிருந்து
கோலா
உருண்டைகளை
எடுத்துக்கொள்ளவும். பிறகு வேறு ஒரு பாத்திரத்தை
அடுப்பிலேற்றி அதில் % சேர் நெய்யை உற்றி கோலா
உருண்டைகளை பொன்னிறமாக வறுத்துக்கொள்ளவும்.

இல்ல்

FISH GOLA (Balls)
Among fish varieties, Black Fish. Katarane (Indian
Salmon) large prawns, another kind of large river fish Padan
(Valai in Tamil) are the only variety fit for making fish balls. Such

kind of Fish 2 pounds, or 2 pounds of lobsters. The fish is to be
neatly cleaned and the entrails and fish bones to be carefully

removed. Such dressed fish 2 pounds to be made minced-meat
or Kofta. The following ingredients have to be added:- Fried

red chillies halftola, pepper half tola, carriander seeds *% tola,
onions 2 tolas, turmeric powder % tola, dried copra 2 tolas. The
above are to be fried in Ghee and finely grinded. Further fry and
grind also the following condiment spices:- Khuskhus (opium
pod seeds) 2 tolas, Futani (fried Bengal gram) 2 tolas, cardamom
“4, Cloves Ys mix them together with meat and fried and raw

ingredients also to be grinded together with the fish meat and
from the dough make small balls (marbles) of the size of big
gooseberry, and another vessel placed on the oven and in the

vessels bottom arrange the tender stalks of corriander leaves or
tender stalks of fenugreek leaves, pour quarter pound of tamarind

84
fruit juice mixed with half tola of salt and add the fish balls. When

the tamarind added water and juice mixed with salt poured in the
vessel along with the fish-meat balls. When water condenses,

remove the balls from the vessel. In a different vessel put half
pound of ghee and when the ghee gets sufficiently heated put the

fish balls in small numbers and fry them to golden brown, and
remove the same and keep seperately for serving.
ல்

22. aIgarat date (par)

mara ota (pat) [user vErR|

Aa co ate, qo 2 ale, st ¢ dten, ate

3% ளிள, 1829 30, 188 stef ate, சினா +,
ate, Oe w% HoT, ste aRrw aa, ata 3
ளிள, 82௦ ளிள, ஊெ ட, 98 உளிள, சிகா
6 ஏர, விர்ள்வி? * ளிள, 2 alfera உ ளிள

faxctet wie 2 Act, faa 3 aon, aofacita gas
2, Rea ute ater, efsferard பாச் 50.

66 ளிள ௭௫ அன னர்ளிள ளான ௭ ௮௭9
941௭: ஈர௫௪ கிகி காரு, de fran aidta
We ast? Giga ciga card ges wre. Aw
எ ௭௭௪ னாக? 3% Hat
Ate a oroft areqar
எள் ௮௨௪ ஸரள
ிஎpar, at Aches உ,
எரி

85

$ கோக்க எ

85௫ HUE

ரி களான

0௫௪

ஊர்.
awe

30 14239, 6 ளிளா at, fer aref

ள்ள, சிண /, ate, Aver, ளிள, கிள்ளி? 6
AT, FOS 2% Ale, Set 3 Aten, 8 BAT aga
sad. ௭௪ dw Sadia uetta ara a aicta
சள Uefa TMTaI US SAM aARwrd EI a
ala Ho fazta wie aad. ae vo ata,
70௮7௭ Ate 3 ata, faa faads staan a
ரரி sardfa attard.
gferaz ve soredt dqa cana 20 ate, qu

Beat aaa

card 3 Hot fart wre ura

96.95, dia ges arafeeft, fer ute ater, சணா
6 yaar, frawura Aten, wstferaret att

20, ௭௧௪

கரி laa, cara avter
Ara ஏ

எக எளனி ௮5 எளி
காளி

ளாக

aratt,

எள

8எனிஎ2 எர்கள சோளி,
Aga

Aga

எவ

si@varafed sirausta ardt; afer ard fares

ara

sordt ferararaz 84௪, 1௭௭௪௭: அரக

காச அளி AR BEA area.
சாாளிஎ கான 1ோள அள ளே
BS

௮௪௯௪

(ATG, Crane) HWAT aR (Stok) PAT UTay

we SIS HUST droga 4 Hea cara asranfoa
gaedciean 8௭8.

எள எனனாள் சாகி wtsofte
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கணா?

னா2 எ ஏகளிர௪ ca ater qact

எள 8 1௭8.
எ

8059௪ aRicdtea wie forge

ஒளி.

BE IR OE
மீன் குருமா
(முதல் வகை)

3

உயர்வகை மீன் 80 தோலா,
தோலா,
உப்பு
மூன்றரை
மிளகாய்

நெய் 2 தோலா, மல்லி
தோலா,
மஞ்சள்தூள்

ஒன்றரை

தோலா,

தோலா,
தோலா,

வெந்தியம் '/,தோலா, தேங்காய் 1, உப்பு 3
நெய் 20 தோலா, ஏலக்காய் 7, ரகம் கால்

தோலா,

கடுகு

6 குன்றிடை,

வற்றல்

30,

மிளகு

கொத்தமல்லி

அரை

1 தோலா,

உரித்த இஞ்சி 1] தோலா, அரிந்த வெங்காயம் ] பிடி, புளி
3 தோலா, இலவங்கப்பட்டை துண்டு 2, வெந்தியம் கால்
தோலா, கருவேப்பிலை 10 இலை.
செய்முறை

நல்லரக மீனை 80 தோலா கொண்டுவந்து, அதன்
வழவழப்பையும்
மேலுள்ள இதழ், பக்க இறக்கை
முதலியவற்றை ஒரு கல்லின்மேல் நன்றாகத் தேய்த்து
சுத்தம் செய்து, தலை வால் முதலியவற்றை வெட்டி,
வயிற்றைக்

கறி

அதனுள்

உள்ள

கல்மஷங்களை

நீக்கி

நன்றாகக்கழுவி துண்டுகள் போடவும். ஒரு பாத்திரத்தில்
போட்டு, உப்பும் நீரும் விட்டு நன்றாகப் பிசைந்து நீரை
மட்டும் நீக்கிவிடவும். இவ்விதமே 3, 4 தடவை செய்து,
சுத்தமான துணியால் துடைத்து வைத்துக்கொள்ளவும்.
பொரித்த 30 மிளகாய், 3 தோலா மல்லி, சீரகம்
அரை தோலா, கடுகு '/,தோலா, வெதந்தியம் 7, தோலா,
கொத்தமல்லி தழை
1 தோலா,
மஞ்சள்தூள்
அரை
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தோலா,
இஞ்சி
1 தோலா,
இவைகளை
நன்றாக
அரைத்து வைக்கவும். பிறகு தேக்சாவில் மேற்கூறிய மீன்
துண்டுகளையும்,

அரைத்த

மசாலாவையும்

போட்டு

அதன்மேல் தேங்காய் ஒன்றின் பாலை எடுத்து அதையும்
மெல்லியதாக அறிந்த வெங்காயம் 3 பிடியும் அதில்
போட்டு, 50 தோலா நீரில் 3 தோலா உப்பு போட்டு,
அவ்வளவே புளியை கரைத்து தேக்சாவில் ஊற்றவும்.
மற்றொரு
தேக்சாவை
அடுப்பிலேற்றி
அதன்மேல்வைத்து
அதில் 20 தோலா
நெய்விட்டு
காய்ந்ததும், ஒரு பிடி அரிந்த வெங்காயம், ஏலக்காய் 7,
இரண்டு

துண்டு

இலவங்கப்பட்டை,

சீரகம்

௩

தோலா,

வெந்தியம்
6
குன்றிடை
அவ்வளவே
கடுகு,
கருவேப்பிலை தழை 10, இவைகளை போட்டு தாளித்து
அதில் மேற்கூறிய மீன் துண்டுகளைப்போட்டு,ஆவி
வெளியே போகாவண்ணம் ஒரு மூடியைப்போட்டு &ழே
தீ மூட்டவும். நடுநடுவில் மூடியுடன் தேக்சாவை தூக்கி
எல்லா

பக்கவட்டத்தில்

அசைத்து

பிறகு

அவை

வெந்ததும் தணலின் மேல்வைத்து சிறிது நேரம் கழித்து
ஆறிய பிறகு எடுத்துக்கொள்ளவும்.
மீனிலுள்ள முட்களைக்கூட வேகவைக்கவேண்டு
மென்றால், கொக்கு நாரை இவைகளின் நெஞ்செலும்பு
கொண்டுவந்து அதை நன்றாக உலர்த்தவேண்டும். பின்
அதை
நன்றாக
மெல்லியதாக
இடித்து தூள்செய்து
வஸ்திரகாளம்
(துணியில்
வடிகட்டுதல்
செய்து
கொண்டு
அதை
மீனை
தாளிக்கும்பொழுது
இத்தாளிலிருந்து 3 தோலா போட்டு வேகவைக்கவும்.

இவ்விதம்

செய்ய

வெந்து மெதுவாகி

மீனிலுள்ள
விடும்.

Se

முட்களும்

நன்றாக
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FISH KORMA

(Kurma)

Ingredients Required :Fish 80 tolas, Ghee 2 tolas, corriander seeds 6 tolas, salt

3'% tolas, red chillies 30, pepper halftola, fenugreek seeds '/,
tola. turmeric 1” tolas, fresh cocoanut one, salt 3 tolas, ghee 20
tolas, cardamom 6 buds, cumin seed 4 tola, mustard 6 gunja

weight, corriander leaves! tola, peeld ginger | tola, chopped
onion | handful, tameriend 3 tolas, 2 bits of cinnamon bark,
fenugreek seeds 1% tola, curry leaves 10.
Method of preparation

:-

Take 80 tolas of Fish, rub it agaidst a hardstone to remove
the scales and remove the head and the fins, open its stomach

remove all the entrails etc., and cut into required size of pieces
and keep them in a vessel, and pour over it some water and 2%

tolas of salt, well rinsed and it rowing away the water. In this
manner do 4 or 5 times to clean the fishes and remove the water

by means ofa cloth.
Then take fried 20 red chillies, corriander seeds, cumin
seeds 2 each tola, mustard யக tola, fenugreek seeds 7, tolas,
corriander leaves one toia, turmeric 1/2 tolas, ginger | tola, all

the above are to be finely grinded and kept aside. Then take a
dekcha vessel put in the vessel the fish, and the grinded masala
and over it the milk (juice) of fresh cocoanut and two handful of
chopped onions. Mix in 50 tolas of water, 3 tolas of salt, 3 tolas
of tamarind fruit juice and pour into thekcha vessel. Place another
dekcha over the oven and pour init 20 tolas of ghee and when it

gets heated throw in it one handful of chopped onion, seven
cardumom pods, 2 bits of % tola of cumin seeds, fenugreek
seeds 6 gunja weight, the same cinnamon bark, same quantity of
mustard seeds, curry leaves 10 in numbers to marinade. When

they are well prepared, put all the fish pieces and clamp tight lid
over the vessel so that vapour does not escape, and kindle fire

$9
and at short intervals remove the vessel and shake side wavs to
stimulate regular mixing process, and when the fish pieces are
well cooked take the dekcha from the oven and place it over
coal fire, for few moment and when it gets cooled. the fish can
be used

If it is wished that the bones in the fish pieces are to be
cooked soft, secure the chest bones of stock or flamingos. and

make it bone-dry by drying in the sun and then the dried bones
well pounded and strained in cloth and preserved, and when it

is required to be used to soften the fish bones. put 3 tolas of this
powder and cook and saften the bones along with the fish

23. ஏ ரிஙளா அனா எசா
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vo den areal qu arcana atta of

leer agar

1:௭௪ எாஎ Masa quafea ees atta
அளிஎ எள எனி aad aR Yara cad
Ne wratedt fad (a aq 3 PAH GA, 2
aquur eet,

2 dem yore uefa ererga
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ரரி எ 2௦ ளிளாசிளிஎ எனசளி:19 கா $
௭4 1௭௪ 18௨௭14, ௭௭: ஈகா ரனினா 3 ஜின

qu aida னா௭ ௭௭28 எளி?
ara

carat

mart

அ௭சா

ஸி? ௭௧௪

௧03

ஏ எர

fa@eard, a faacreraz, oft asa wrgat att.
Se ie She he
சுரக்காயின்
சுரக்காய்

8ற்று

40

குங்குமப்பூ 6 குன்றிடை,

வடை

தோலா,

நெய்

ஒரு

பன்னீர் 2 தோலா,

சேர்,

நெய்

1

தோலா, சர்க்கரை ஒரு சேர், எலுமிச்சம்பழம் ஒன்று, ஒரு
அரிசி எடை கஸ்தூரி, '£ சேர் வாதுமை பருப்பு துருவல்,

வெள்ளி அல்லது தங்க வர்கா (foils).
செய்முறை

:

ஒரு சேர் சுரக்காய் 8ற்றுகள் (தோல் நீக்கியது)
சர்க்கரையில் 15 தோலா நீர்விட்டு கரைத்து வைக்கவும்.
அடுப்பின் மேல் ஒரு பாத்திரம் வைத்து அதில் ஒரு சேர்
நெய்விட்டு நெய் காய்ந்ததும் சுரக்காய் 8ற்றுகளைப்
போட்டு

நன்றாக சிவக்க வறுத்து அதை

பாகில் போட்டு
போது

எடுத்து சர்க்கரை

வைக்கவும். சர்க்கரை பாகு செய்யும்

சர்க்கரைபாகு

கம்பி பதமாக

வந்ததும் அதில் ஒரு

எலுமிச்சம்பழ
ரசத்தையும், 3 குன்றிடை
கஸ்தூரி,
பன்னீர் 2 தோலா,
இவைகளை
அதில்
கலந்து,
வாதுமைப் பருப்பு துருவலும் போட்டு கிளறவும். பிறகு
ஒரு பெரிய தாம்பளத்தின்மேல் ஒரு தோலா
நெய்
நன்றாக பூசி அதில் தயார் செய்திருக்கும் சுரக்காய்
துண்டுகளைப் போட்டு சமமாக செய்து அதன்பேரில்
தங்கம் அல்லது வெள்ளி வர்கா (மெல்லிய தாள்கள்)
போட்டு நன்றாக ஒட்டி ஆறியதும் கத்தியால் வேண்டிய
அளவுக்கு வெட்டிக்கொள்ளவும்.
௧௧௨ அ. ௧௧௧

9]

MILK

GOURD

VEGETABLE

CAKE

40 tolas of Dhudhiya Bhopala’s marrow marion of Bottle
gourd, ghee 40 tolas, saffron ‘/,,ofa tola, rose water 2 tolas,

ghee | tola Sugar 40 tolas, one lime-fruit, musk the weight of
one rice, almond scrapping 20 tolas, 4 silver or gold foils (varka).
Method of Preparation:

Tie the narrow in a clean into a bundle and drain the water.
Dissolve sugar 40 tolas in 15 tolas of water. Keep a vessel over

the oven and pour 40 tolas of ghee, and when the ghee gets
heated put the narrow of the vegetable and slowly fry them to a
golden red colour and with the narrow pour the dissolved sugar
water in the frying-pan, and when the sugar syrup becomes thick
and shicky syrup squeeze the juice of one lime fruit , and add

'/,, tola of saffron, one rice weight of musk dissolved in 2 tolas
of rose-water, almond scraping 20 tolas, then take a big plate
and smear | tola of ghee on the surface and pour the sugar mix
and spread evenly on the plate and spread and stick silver or

gold foils over the spread, and allow it to cool, and then can be
used.

கல்லல்

2¥. ULaIe (UG)

8880 எிள, சான் $0 ளிள, எள்ள ஏரி 9
ate,
fA % ate, Aor 3 ate, 20 ளின gama,
ளிரி 2௦ ளிள,
சான ௪௦ ளிள,2 காளன் ferg, ber
& FAR, Ady & JAH, AAS 20 ate, wie
20 dle, def 20 ate.
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38 80 ate Cae Batata area cardier
amet adel freer act, Ara co ale urvena

TIED Yor Trad UU

(AGE

BIH 81௭, 55,

௪ ளக அன ARTA 9௯8) Hryst card BH shyt

aif anferes sigs art water aftet (fata) wre.
soft Tae 20 ale stared 3, எள எள ளின்,
Hid 8 ௪௫ 3௧௪௪௦ Sea Aaa alyssa.
aga

wlst erelear st

2 Basarz

(2

ளிள) என, காள [சட 3 Brat A, &€ JAR
அள்ள
SIR, FI % ater, உ ஏரா? எனா, கொ
2 ae, Sl IRA ABI

alga, Taco

௭௭௨, என௪ 20 AAT, Giga, aaa

20 ate

Be

30

aan, 8 ud vars war Sag ota waa
alusid, ata caraz atoftet atusra.
WT Gl US wad எரி எள எலினா
vat ust aa ளி ஈன கா என்கி sta
Fata tga. 8 Stet ud எசகு எனி out
fista alge ahirset aaa Rw ௧௭௭௮. saz
ura 075

(50 தரன?)

எளி? 13௪.

(எளி

கணனி ரளி: 98 ளு soot sears
ea
ferard 2a, Gel 3a காள் ஏன 8 சாச௫௪ 90.
சோளிஎ விள எ பாரி எக atte ater an
காட 88௪ 414௪௭ 8 விளா 169 பாரா
wag
d TAMA
eGSS காச எனா௭? ஏ
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ாரி 388

எச

௧20).

8௫ அளி

SAA

பளி:18 1௭௭8௭ னர்எ ௭௪ எிரக18, 759
ஆனி 1ள் 4௪ பக௪௫ Aaya ser sigar ஸி frat
எளளிஎ 1ச்சானா௭? ௭௬௪ 3378 ளான இள?

HAA SEA I,
Odd
பர்சந்த்
கெட்டித் தயிர் ஒரு சேர், இஞ்சி 10 தோலா, வறுத்த
மல்லி 8 தோலா, மிளகு !/ தோலா, ஏலரிசி, வாதுமைப்
பருப்பு

%

சேர்,

வெண்ணெய்

!: சேர், மாமிசம் 2 சேர்,

எலுமிச்சம்பழம் 2, குங்குமப்பூ 6 குன்றிடை, கிராம்பு 6
குன்றிடை, பாலாடை 1 சேர், வெங்காயம் 10 தோலா,
பணீர் 10 தோலா.
செய்முறை

:

தயிரை

ஒரு

சுத்தமான

துணியில்

முடித்து

அதிலுள்ள நீரை வெளியேற்றி விடவும். மாமிசத்தை
நீரில் நன்றாக சுத்தம் செய்து உள்ளங்கையளவு நீளமும்
அகசுலமுமாக

துண்டுகளாக்கி

அதன்

ஒரு

பக்கத்தில்

மட்டும் கத்தியால் நீளமாக ஒரு அங்குல ஆழத்திற்கு
கீரல்களை செய்து அதில் 10 தோலா
இஞ்சிச்சாறு,
அரைத்த

2 தோலா

உப்பு,

இவைகளைக்

கலந்து

மீன்

துண்டுகளின்மேல்
பூசி நன்றாக
பிசைந்துவிடவும்.
வறுத்து தோல் நீக்கிய மல்லித்தூள் 2 தோலா நன்றாக
அரைத்து, எலுமிச்சம்பழம் ஒன்றின் சாறு, 6 குன்றிடை
நீரில் அரைத்த குங்குமப்பூ, மிளகு கால் தோலா, 6
குன்றிடை கிராம்பு, ஏலரிசி ஒரு தோலா இவ்வகையான
மசாலா சாமான்களை அரைத்து வடிகட்டிய பாலாடை,
இவ்வகைகளை ஒன்று கூட்டி, அரை சேர் தோல் நீக்கிய
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அரிந்த

வாதுமைப்பருப்பு,

இவைகளையும்

சேர்த்து

மேற்கூறிய மீன் துண்டுகளின் மேல் தேய்த்து அதன்
பிறகு அதன்மேல் வெண்ணெயையும்
தேய்க்கவும்.
அதன்

பிறகு

ஒவ்வொரு

பக்கங்களில்

மூட்டை

பக்கத்திலும்
பர்சந்தின்

பர்சந்த் துண்டுகளை

நான்கு

கட்டுவதுபோல்

நான்கு

மடித்து ஒரு கூர்மையான மரக்குச்சியில்
நடுப்பாகத்தில்
குத்தி,
இவ்விதமே

எல்லாவற்றையும்
செய்யவும்.
ஒவ்வொரு
துண்டுகளை மரச்சிகையில் குத்தியதும் அதன்
பக்கங்களிலுமுள்ள

மடிப்பை

நன்றாக

மடித்த
நான்கு

அமுக்கவும்.

அதன் பிறகு கால் சேர் பணீரை DEA அதையும் அதில்
போட்டு நன்றாக பிசையவும் துண்டுகள் கீழே நழுவி
விடாதபடி
நன்றாக
நூலினால்
கற்றிலும்
கட்டி
ஜொலிக்கும் தணலின்பேரில் காட்டி நன்றாக சிகப்பு
நிறமாகும் வரை வாட்டி எடுத்துக்கொள்ளவும். பணீர்
என்பது

பசும்பாலை

நன்றாகக்

காய்ச்சி

அது

உலைவரும்போது எலுமிச்சம்பழச்சாறு அல்லது தயிர்
விட்டால்
பால்
முறிந்து
பாலும்
நீரும்
பிரியும்.
அப்பொழுது அதிலுள்ள நீரை நீக்கி பால் சக்கையை
மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு அதை வாழையிலைமேல்
தட்டி சமமாக செய்து தவா சட்டியில் போட்டு நீர் சுண்ட
வாட்டி

அதை

கொள்ளவும்.

கத்தியால்

இதுவே

சிறு துண்டுகளாக

நறுக்கிக்

பணீர் என்பது.
BBB

PARASANDHE
Required ingredients :
Curd 40 tolas, ginger 10 tolas, roasted corriander seeds,
pepper '%tolas, cardamom | tola, almonds 20 tolas, Butter 20

tolas, mutton 80 tolas, 2 lime-fruit, saffron '/_, tola, cloves 1/...
tola, Malayee (cheese) 20 tolas, onions 10 tolas Paneer (water
removed solid curd)
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Method of preparation :
Tie 40 tolas of curd in a piece of cloth and drain entire
water from the curd. Wash and clean mutton 80 tolas in water
and cut (carve) into pieces of the mutton in the shape of flat (as
the palm of the hand) parsands 2 flat pieces of the length and
breadth of the palm of the hand, on the side of the mutton carve
lines with a sharp knife to 2 an inch depth and cut or gash, and
apply in them 10 tolas of onion juice. grinded salt w tolas, and
well patted on the mutton to season the juice. Then grind the
following massala and put over the parsand and pat on them; Roasted corriander power 2 tola, the juice ofone lime-fruit,
'/ ,tola of dissolved saffron, powdered pepper 's tola, cloves
/ of a tola, cardamoms one tola, cheese well grinded and

strained in a seive. 20 tolas of almond well grinded, grinded
onions 10 tolas. Similarlyapply and pat 20 tolas of butter over

the parsande. Then fold the foursides of the parsand like a flat
bundle (all the four corners folded like an evelop) and the folded
parsande is to be pierced in a wooden pointed stick, one parsand
after another and secure it well without slipping or falling down,
and roast them to golden red colour. Before roastings dab over
the parsand scrappings of paneer and pat it all over well. Paneer
is to be prepard by boiling the milk and breaking the milk by
putting some curd or lime juice, and when the water seperates
automatically from the solid mass of the milk strain the water
that is separated thus, and the resultant solid mass is called paneer
and when this gets dry it becomes hard mass, and can be cut

into pieces or even scraped through a scraper.

இ
29. இரா பனா
ara
3 dts (vo maT),

Mt

3 ato, aya

உ ளிள, aden 3 yar, fAI 3 Tor, SS

20
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diet, ve ¥ ater, ate aref ater, ௮9 3
alerdtet உ ஏ, கொ / ளிள, 88 90
ப்ளே டீளிள,8௦ aten Hat qT 30 ளிள.
Aa vo dat urd Wa ௧௭4. Taew
௭ அச ளிள, சிச சார் 5௦ ளிள, எரி

ளிள,
ளிள,
Iga
ளான

௭2 99௪ 19௭௭14. பாளி அச சா காச
ணி ௭ னா௭ $ diem areata et, weet AA

ayes
Aaa
198 உ
ஏனிஎ2
ள்ள

2 ata, 8 waa fAward. ada caida ¢
grofdett, 3 sot aaa,
dor 22 sora,
ஏசா, 8 என எள ௭76௪ (சளா௭.,
பாளி 84௪ னா௭ 30 ஜின ஏர காஏள qu
80 Atal Se

Stara agte இள சானா

(aHera)

Tea aa

ளி ager Geer CARA

Beat Aaa ளி wich erga sat. caeiar caia
atte fazdtar gfear airoft Rauaar எளி?
fAward. சின 90௦ ளிளாசா? sata dare uroft
ate 19௭௧௪ ௭௯௪ ணாள ளிகாகக௪ ர
MoU ௭௫௪ ௭௭௪ NSSRT AG Area GRIT

SUM. AI Raw yar Beangqa ஜிகு ஜிரா
அள எவள் coradt gaz gf auger fee கான
(௯௭௨) udargel arqai aa. sien Acta ud Fara
a Brad Gan qaReaa sar aferaz Aw

எணி
sqai ena 30 den qu arena a A aria
ate Gan aga age கிள காக 89.
66555
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கைமா

பூரி

மாமிசம் ஒரு சேர், மல்லி 1] தோலா, பூண்டு |
தோலா, கிராம்பு 3 குன்றிடை, மிளகு 3 குன்றிடை,
வெங்காயம் 1/0 தோவா, பணீர் (பாலை முறித்து எடுத்த
பால்சக்கை) 5 தோலா, உப்பு
தோலா, இஞ்சி 3 தோலா
சன்ன

இலவங்கப்பட்டை

6 குன்றிடை,

நெய் /0 தோலா, புதினாகீரை
சேர், நெய் 30 தோலா.
செய்முறை

ஏலரிசி

தோலா,

மைதா

தோலா,

மாவு

1

:

மாமிசம் 1 சேரை எடுத்து அதை கொத்தி கைமா
செய்யவும். அதை நன்றாகக் கழுவி, அதில் : தோலா,
உப்பும், 10 தோலா நீரையும் ஊற்றி அடுப்பில் ஏற்றி
நன்றாக வெந்ததும் அதிலுள்ள தண்ணீர் வற்றியதும்
அதில் அரைத்த
மல்லி 1 தோலா,
அரிந்த பூண்டு
இவைகளைப்போட்டு,
மேலும் சன்ன இலவங்கப்
பட்டை

6 குன்றிடை,

குன்றிடை,

மிளகு

மசாலாவை

நைவாக

3 குன்றிடை

6

கிராம்பு

குன்றிடை

ஏலரிசி

12

இவ்வகையான

அரைத்துக் கலந்து அடுப்பின் மேல்

ஒரு வாணலியை வைத்து 10 தோலா நெய்விட்டு அது
காய்ந்ததும், அரிந்த வெங்காயம் 10 தோலா போட்டு
சிவந்ததும்
அதில்
மேற்கூறிய
மாமிச
கைமா
(கொத்துக்கறி) போட்டு நன்றாக சுருக்கம் கொடுத்து நீர்
வற்றியதும் 8ழே இறக்கி வைத்துக்கொள்ளவும். பிறகு
அதில்

மெல்லியதாக

இருவிய

பால்கட்டி

அரிந்த

(பணீரை)

புதனாதளையையும்

போட்டு

கலந்துவிட வும்.

பிறகு
மைதாமாவு
ஒரு
சேரில் தேவையான
நீர்விட்டு நன்றாக நனைத்து நன்றாக பிசைந்து பெரிய

உருண்டை

செய்து,

உருண்டைகளாகச்
அப்பளம்போட்டு

அதில்

சிறிது

சிறிது

எடுத்து

செய்து அப்பளக் குழவியால் நன்றாக
(பூரிப்போட்டு)

பிறகு

ஒவ்வொரு

பூரியின்மேலும் தயாரித்த கைமா மாமிசத்தை சிறிது
வைத்து அதன்மேல் வேறுவொரு பூரி அப்பளத்தைப்
பாக

7
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போட்டு அதன் சுற்றியுள்ள விளிம்பை நன்றாக அழுக்கி
ஒட்டும்படிச்செய்துகொண்டு அதே பிரகாரம் எல்லா
மைதா பூரியையும் கேமாவையும் சேர்த்து பூரிகள் செய்து
வைத்துக்கொள்ளவும்.

பிறகு

அடுப்பின்மேல்

ஒரு

எண்ணெய்

சட்டி

வைத்து அதில் 30 தோலா நெய்யிட்டு நெய் காய்ந்ததும்
பூரிகளைப்போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கொள்ளவும்.
ata ata ata
ழு ஏரு எழு

KHEEMA

PURIS

Ingredients Required :
Mutton | pound, corriander seeds | tola, garlic | tola,
claves '/,, tola, pepper '/,,tola, onions | 0 tolas, paneer cheese
5 tolas, salt tola, ginger 3 tolas, cinnamon

'/ , tola, cardamoms

7 tola, ghee 10 tolas, mint leaves 2 tola, maida flour 40 tolas,

ghee 30 tolas.
Method of Preparation :
Make minced meat of the 40 tolas of mutton, and cleaned
and well washed and add '2 tola salt and 10 tolas of water and
placed in the vessel and cook. When the water evaporates remove
the vessel from the oven and mix grinded corriander seeds |
tola, one tola of peeled and chopped garlic, Add further '/,,
tola of cinnamon. '/,,tola of cloves, cardamom '/, tola, pepper
'/,,ofa tola. The above condiment spices are to be grinded
nicely and added therein. Keep a vessel on the oven and pour
there in !0 tolas of ghee and when the ghee gets heated throw in
10 tolas of onion chips and when they tum golden red put the
kheema (mixed meet) and well turned by a ladle, and when the

moisture in the mixed meet evaporates remove the vessel from
the fire. Then add init nicely clipped mint leaves and scraped

பத

paneer cheese Make a dough of the maida flour, and make
small ball and make small round puris Then place on each puni

some quantity of kheema and place another puri over the kheema
and press all round the border of the puree. In this manner prepare
as many puris as it possible with maida dough and kheema mix.
Then place a frying pan and pour 30 tolas of ghee and when it

gets heated fry all the puris and keep them for use.

ORR
2€. WTA BUVAT

gaa ura ௭15 89௭ 8 ௩ aftelaia ued
Utd {sia arg ௭௭௭ ௭ grade urferYst areqet
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saaa dqa காரா 18௧௪ dead faaarat
eiya alfa arddt gaa ca ௭1௭1௭௫௪1௭1
Hare: - fester 3 cen, FR ura ளிள, ஈரி 4
ata,

Bie

froma

௭

¥v ata

ஏளன னள

(௫௯௬௪),

௨8

றி கள

en elisa னாகள, னா ஏசி

2 ata, 2

எசகு
எ

எாளமிஎ fereray:-
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சா

சிக ௭ ஏரி சோள ஊாஏள afer ௮௨௭1௪,
எகரி ௧௬௪ எள 1எ௪௪:- ௭௭௭௭

உர ala, @@r ura ata, aiafafa ராஎளிள,
எ
ura ate, 8 scafecen qouitel area

area aka
80.

fezqa eqa wie 3௭௬௭ 8௪
ree

இரத்தத்தின்
(காபன்யா

ஒரு

என்பது

காபன்யா

துண்டங்கள்

செய்தவை

என்பது)

ஒரு ஜாண் அளவு வாய் அகலமான பாத்திரத்தில்
ஆட்டின் இரத்தத்தை எடுத்து கால் மணி நேரம்

அப்படியே

வைக்கவும்.

வேறு

பாத்திரத்தினடியில்

ஒரு

இரத்தம் கெட்டிப்படும். அதை
வைக்கோலைப்போட்டு

5 சேர் தண்ணீரையும்
விட்டு
அதில்
கட்டியான
இரத்தத்தையும் போட்டு அடுப்பேற்றி நான்கு கொதிகள்
வந்ததும் &ழே இறக்கி வைத்து கெட்டியான இரத்தத்தை
துண்டுகளாக
நறுக்கிக் கொள்ளவும்.
பிறகு இதை
இருமுறை நன்றாகக் கழுவி அதில் போட வேண்டிய
மசாலையின் விபரம்:- மிளகாய் 1] தோலா, மிளகு கால்
தோலா, மல்லி 4 தோலா, அரிந்த வெங்காயம் 4 தோலா,
மஞ்சள் 1] தோலா. இவைகளை நெய்விட்டு நன்றாக
சிவக்க வறுத்து நைவாக அரைத்து இரத்தத்துண்டுகளின்
மேல்

நன்றாக

பூசி

அத்துடன்

போட

வேண்டிய
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வகைகள்:
அரிந்து

வெங்காயத்தை

உரித்து

வட்டமாக

மெல்லியதாக

அரிந்த

வில்லைகளாக
பூண்டு

9 தோலா

போட்டு, மேல் உப்பு 3 தோலா, புளி % சேர் கரைத்து
அக்கரைசலையும் போட்டு (9 தோலா கரைசல்) அரிந்த
கொத்தமல்லித் தழை
'& சேர், தேங்காய் மூடி ஒன்றை
இருவி போடவும். மேற்கூறியவற்றையும் போட்டு 8
சேர் தண்ணீரையும்
ஊற்றிவைக்கவும்.
பிறகு ஒரு

பாத்திரத்தை

அடுப்பிலேற்றி

பாத்திரத்தை

வைத்து

அதில்

வெங்காயம்

நாலரை

தோலா,

தாளிப்பதற்கு
'&

சேர்
சீரகம்

நெய்,
கால்

ஒரு
அரிந்த

தோலா,

கருவேப்பிலை 2 மூடி போட்டு, வெங்காயம் சிவந்ததும்
தாளித்ததும்
தண்ணீரும்
நன்றாக
சுண்டியதும்
வறுத்துப்போடும் தாள்களின் விபரம்: - கசகசா
தோலா. பொட்டுக்கடலை நாலரை தோலா,

நாலரை
ஏலரிசி

கால் தோலா, தாளிபத்திரி கால் தோலா, பெருஞ்சீரகம்
கால்தோலா இவ்வகைகளின் தூள்களையும் போட்டு
அகப்பையால்

நன்றாக

கொடுத்து

இறக்கி வைத்துக்கொள்ளவும்.

8ழே

நான்கு

பக்கமும்

கிளறிக்

பத்க்
BLOOD

CUBES

In a vessel having one span breath of month, pour or
receive the blood of one goat, and keep it for 15 minutes to

solidify and in another vessel place on the bottom straw and 5
pounds of water, and place on the straw the solidfied blood and
when the water boils twice, remove it from the fire and cut the
boiled solid blood into cubes, and neatly washed twice in water.

The following massala has to be added in it:- chillis | tola, pepper
V4 tola, corriander seeds ground into paste 4 tolas, chopped
onions 4 tolas, turmeric one tola. The aboves ingredients are to
be roasted in ghee until they turn golden red and grinded into
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paste and smeared over the blood cubes. Again the following

ingredients also have to be added to the blood cubs :- Onions
cut into circular chips, 9 tolas, garlic peeled and chopped 9 tolas,

salt 3 tolas, tamarind 9 tola juice. chopped corriander leaves
pound, half cocoanut scrapped, and mixed then add 2 pounds
of water over it and keep the vessel aside. For purpose of sauting
keep a vessel over the fire and add init ghee 4 pound, chopped
onions Four and half tola, cumin seeds 2 tola, a small bunch of

curry leaves, and when the onion chips tum red and sound stops
pour the cubes, and the massala with the water and when the

water evaporates, the following condiment spices are to be
roasted in ghee and added; popy seeds (Khaskhas) four and
half tolas, Futane four and halftoles, cardamom

'tola, cinnamon

Ys tola, anise seeds (Badishop) % tola, and the above roasted
spices are to be finely powdered and added and well mixed by
means ofa laddle, and remove from the fire

ஆட

20. ஏரின்
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உ ளிள utfoued aqa ad. mata

௭௯92

௭ 3 M2 arf uf arte fawa, ema
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எசா ate arqa after
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Ga cet Jaret THI aa feragat can gzurfera

Uefa ௪௨௭ 80.

WW WwW W UW
புராணி
இனிப்பான

2 மிளகாய்,

கெட்டித்தயிர் 5 சேர்,

சீரகம் 2 தோலா

மிளகு

1 தோலா,

இம்மூன்றையும்

நெய்யில்

வறுத்து நைவாக அரைத்துக்கொள்ளவும். தட்டி (நகக்கி)
போடும் சாமான்கள் :- பூண்டு 1 தோலா,
இஞ்சி 4

தோலா,

கடுகு 8 தோலா,

சாமான்களும்,

மேலே

சொன்னபடி

கடுகையும் தயிரில் நன்றாகக்

அரைத்த
கலந்து,

8

தோலா உப்பையும் போட்டு வடிகட்டிக்கொள்ளவும்.
தாளிப்பதின் விபரம்:- நெய் 4 தோலா, சீரகம் 1 தோலா,
கடுகு 1 தோலா, பெருங்காயம் தோலா, கரிவேப்பிலை
1 மூடி
இவைகளை
நெய்விட்டு
வறுத்து
சப்தம்
அடங்கியதும் இந்தக் கலவையை தாளிதத்தில் ஊற்றி
உடனே
கீழே
இறக்கி
கொத்தமல்லித்தளை
2
தோலாவைப் போட்டுவைக்கவும். இதைத் தவிர ஒரு
சேர் தயிருக்கு ஒருசேர் கத்தரிக்காயை

வில்லைகளாக

அரிந்து

வட்ட

அதற்குமேல்

வடிவமாக

பூசுவதற்கான

சாமான்கள்:- உப்பு 1 தோலா, மஞ்சள் தூள் 1 தோலா,
மிளகு ': தோலா, கடுகு ' தோலா, இவைகளை நைவாக

அரைத்து 6 சேர் நீரில் கரைத்துக்கொண்டு கத்தரிக்காயின்
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அரிந்த

வில்லைகளின்

நேரம்

(பாத்திரத்தில்)

நெய்யில்

மேலே

சிவந்த

மேல்

நன்றாகபூசி

அமுக்கி

நிறமாக

வறுத்து

வைத்து

ஒரு

ஆறியதும்

செய்துவைத்திருக்கும்புராணி(தயிர்

யில் போட்டு

ஒரு

மணி

சேர்
அதை

குழம்.பி)

கலந்து வைக்கவும்.
---—-- $ -—--

BURANI
Required Ingridients :
Sweet and solid curd 5 pounds, chilli 2 in number, cumin
seeds | tola. The above 3 are to be roasted in ghee and nicely
grinded garlic | tola, ginger4 tola, mustard 2 tolas are smashed
and added then add salt 3 tolas, and then to be well mixed with

the curd. To saute the above masala (condiment and spices) put
ghee in the vessal, and when it is heated put | tola of cumin
seeds, one tola of mustard % tola of asafoetids, curry leaves
one small bunch, and when the sound of seezling stops, the mixture

of curd with its contents poured into the ghee mix, and remove
the vessel from the fire and immediately put corriander leaves 2
tolas and keep aside the vessel. In addition to this for one pond

of curd one pound of brinjal is to be cut into circular chips,and
the following condments are to be mixed in the brinjal mix:- |
tola of salt. 2 tola of turmeric paste, pepper 2 tola, mustard /2
tola after grinding in to past disloved in /2 seer of water, then

smeard over the brinjal rounds, and allowed to season for one
hour and then fried red in one seer(pound) of ghee and fry and
when it cools add them it in the curd mixture and well mixed
together. It is now ready for use.

SB SB
Of 8
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என காட 93.
eee fp cons

Es
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மாமிசத்துடன்

பலவகைக்

காய்கறிகளின் கூட்டு
காய்கறிகளின்

வகைகள்:- கத்தரிக்காய், பாகல்,

புடலை,

பீர்க்கு, முள்ளங்கி, அவரை, கொத்தவரங்காய்,
முருங்கக்காய்,
மொச்சை,
தட்டைப்பயிறுகாய்,
பலாக்கொட்டை
ஆகியவற்றை உபயோகிக்கலாம்.

இக்காய்கறிகளில்

(ஏதாவது)

ஒன்றின்

எடைக்கு

iy
பங்கு
அதிகமாக
காய்கறிகளை
நிறுத்துக்
கொள்ளவும்.
இவைகளை
அரிந்து கழுவி எடுத்துக்
கொள்ளவும். ஒரு சேர் மாமிசத்தை நன்றாகக் கழுவி

அதில் சேர்க்கவேண்டிய௰
தோலா, உப்பு 2 தோலா,

மசாலா:மஞ்சள் அரை
வெங்காயச்சாறு 9 தோலா

பூண்டுச்சாறு 8 தோலா, தயிர் ஒரு சேர். வறுத்து சேர்த்துக்
கொள்ளவேண்டிய சாமான்கள்:- மிளகாய் 1 தோலா,
மிளகு

அரை

தோலா,

மல்லி

1 தோலா,

கொப்பரை

1

தோலா, கசகசா 1 தோலா,பொட்டுக்கடலை 1 தோலா
இவைகளை
நைவாக
அரைத்துக்கொண்டு,
சாறு
வகைகளையும்,

போட்டு

ஒரு

வறுத்த

மசாலாவையும்

நன்றாகக் கலந்துகொள்ளவும்.

பாத்திரத்தை

அடுப்பிலேற்றி

மாமிசத்தில்

தாளிப்பதற்கு

அதில்

போடும்

வகைகள்:- நெய் 9 தோலா, இலவங்கப்பட்டை
தோலா, அரிந்த வெங்காயம் 1 தோலா, சீரகம்

அரை
அரை

தோலா,
சுமார் 5 ஒராம்பு, கருவேப்பிலை 1 முடி
இவைகளை நெய்யிட்டு சிவக்க வறுத்து மாமிசம் கலந்த
மசாலாவை

தாளிதத்தில்

ஊற்றி

பிறகு

வேறு

பாத்திரத்தில் 5 சேர் நீர்விட்டு காய்ச்சி 4 ஆவி
வந்ததும்,

அளவு

வேகவைத்து

(கொதி)

வேகவைப்பதற்கு

வேண்டிய

மாமிசத்திலிட்டு

%

பாகம்

காய்கறிகளைப்போட்டு
அதில் 2 தோலா புளிக்கரைசலைப்

நன்றாக

நீரை

வெந்ததும்

ஒரு

மாமிசத்தை

ஒரு

எடுத்து

தேங்காய்

மூடியின்

பாலையும்

கலந்து

போட்டு

கீழே
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இறக்கிக்கொள்ளவும்.

தாளிப்பதற்கு
பிரகாரமே

மற்றும்

பாத்திரம்

தாளித்து

வைத்து

மசாலா

ஒரு

தடவை

முன்பு

தாளித்த

கலந்த

போட்டு தேங்காய்ப்பால் சுண்டியதும்
கலவையும் எடுத்துக்கொள்ளவும்.

மாமிசத்தைப்

மாமிசத்தையும்

ata ata ata
Way Wy wy

KOOTU OF MIXTURE OF MUTTON
and VEGETABLES and GREENS
The following vegetables for example brinjal, bitter gourd
(karele) ribbed gourd (dhodaki), carrot, bunch-beans (ghordan
beans), dolchis beans, drumstick beans, leguminons beans raw

seeds (pavale in marati and mochai in Tamil), chavle beans (a
kind of Indian beans) seeds of jack-fruit. The ratio of the
vegetables to mutton is for every 1% pound of vegetables is one
pound of mutton.
Method of preparation:Cut into pieces one pound of mutton, clean and wash well
in water, and mix in it the following:- half tola of turmeric powder,

salt 2 tolas, juice of onion 2 tolas, garlic juice, curd one pound
The following ingredents are to be well grinded and made into
paste of them - Chillis | tola, pepper half tolas, corriander seeds
1 tola, dried copra (cocoanut)one tola, khaskhas (opium pod
white seeds) one tola, phutani dal | tola. The juices and masala
are to be mixed well.
For sauting and seasoning place a vessel on the oven and

put in the frying vessel 2 tolas of ghee and put cinnamon half tola,
in it and fry till it turns golden red, pour in the ghee the masala
smeared mutton pieces. In another vessel pour five pounds of
water and lid put onit and placed onthe fire, and when the
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water boils well put the mutton adding sufficient water to cook
the mutton and when the mutton is cooked *ath andnot fully
cooked, from out of the prepared vegetable add half pound
thevegetables when they are fully cooked, pour 2 tolas of
tamareind juice, the milk of scraped half cocoanut and remove
the vessel from the fire. Once again for the second time as done
in the first sauting of seasoning process add all the vegetables
mixed mutton and when the milk (juice) of cocoanut condensed
remove from the even and use.
aN

&

RK te NES
ate ate
RR Hk Rk

9. தகி
333

92 ௭௭

(ஙாவி)
அளக

காகக௪

எரிக

fawa v 32 ureft area ளி5 19௭௭௪ 8௪ 80
எ ளான Aare: fer 2 ate, 8,
ளிள, Mt 24 ata, ageuater vy diet, wie 4

ளிள, 868 We cen, § BAT quid

னள எண

ao. fad % tz Slast v AL avala 8 Aare

௮௭ காள௪ cota urea uda ats ¥ ata,
ue sat. dud ur eisota ewzta 3qa
௭ ளன
19௪௪:- Fas aton, wre fewer
3 dten, sfsarfaste 2 ata, Ate=
faz ura alat, Stura@ifa sot

* ளிள,

3, 2 scarfs

Uc wie, sfsarfa ste are stata எ எள?
சாள்னா௭ ௭௪ ௧௦௭7௪ னா ஏனா ௩716
ca ua te eeqa அசர் 92 ஈசான
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yaa

3௭௬௪ 89. etsofta us sqa caia

எள

1௭௪௪௭ :- ஏர $ ஜின,

wie arte

fawa 2 ater, fa uradten, Ate-at ¢ cian,
elurerfa set 3, 8 xcardt alee Weg Weta

gcoticna urea ae wia-arfa art faqa
eta, etfs 2 atom areer gfte 2 atom arepr
aga fbrqa 84௪ ௭18 Sawa dad. Aza
ffosa etd faaa. aa Sert, otsar,
asa, 6 faferst gw சா: 1௭௪௪, 839
free urea Bros Boar.
atoctehats
கருணைக்கிழங்கு

கூட்டுக்கறி

கருணைக்கிழங்கு 2 சேர். அதன் மேற்றோலை நீக்கி
மெல்லியதாக
நறுக்கி
5 சேர் நீர்விட்டு
நன்றாக
வேகவைத்து
அதில்போடவேண்டிய
சாமான்கள்:மிளகாய் 8 தோலா, மிளகு 6 தோலா, மல்லி இரண்டரை
தோலா, கொப்பரை நாலரை தோலா, வெங்காயம் 4
தோலா,
மஞ்சள்
/
தோலா,
இம்மசாலாவை
நெய்யிவிட்டு வறுத்துக்கொண்டு நைவாக அரைத்து புளி
கால் சேர் கரைத்து 4 சேர் நீரில் இவைகளைப்போட்டு 5
தோலா உப்பையும் உடனே போட்டு வைக்கவும். வேறு
பாத்திரத்தை

தாளிப்பதற்காக

வைத்து

அதில்

போட

வேண்டிய
வகைகள்:நெய்
9 தோலா,
அரிந்த
வெங்கயாம் 3 தோலா, உளுத்தம்பருப்பு 3 தோலா, கடுகு
1 தோலா, சரகம் கால் தோலா, கருவேப்பிலை 1! முடி,
இவ்வகைகளை நெய்யிட்டு வெங்காயமும், உளுத்தம்
பருப்பு

சிவந்ததும்

மசாலையில்

தண்ணீரையும்

ஊற்றி
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நன்றாக கொதித்ததும் அரை சேர் தண்ணீர் சுமாருக்கு
கண்டியதும், அதில் கருணைக்கிழங்கின் துண்டுகளைப்
போட்டு நன்றாக கொதிக்க வைத்து அரை
சேராக
சுண்டவைத்து,

பிறகு

ஒரு

பாத்திரத்தை

அடுப்பிலேற்றி அதில் 9 தோலா
தோலா

வெங்காயத்தையும்

தாளிப்பதற்காக

நெய்விட்டு,

போட்டு

அரிந்த 2

மேலும் சரகம் கால்

தோலா,
கடுகு 1 தோலா,
கருவேப்பிலை ! முடி,
போட்டு
சப்தம்
அடங்கியதும்,
தயாரித்த
கூட்டு
கறியைப் போட்டு
தேங்காய் மூடியையும் இருஇஒப்
போட்டு,

கொத்தமல்லி

2 தோலா,

ஹுரிட்

3 தோலா

இவைகளையும் போட்டு அகப்பையால் கிளறி ழே
இறக்கிவைக்கவும்.
இதில்
(கருணைக்கிழங்குடன்)
சேர்க்கவேண்டிய வகைகள், கெளுத்தி
மடுவா
இம்மூன்றின்
கருவாட்டை

கருவாட்டைப்

போட்டும்

மீன், கொடுவா,
ஏதேனும்
ஒரு

செய்து கொள்ளலாம்.

ஓஓஓ

YAM

KOOTU-CURRY

(Suran

Kootu)

Take Yam vegetable 3 pounds and peel the skin, cut into
small pieces and put in 5 seers (pounds) of water and boil well
and strain the water. The following are to be mixed with the Yam
pieces :- Red chillies 2 tolas, pepper half tolas, corriander seeds
two and half tolas, dried copra Four and half tolas, onion 4 tolas,

turmeric powder quarter tola. Fry the above ingredients (roasted)
in ghee and then finely grinded. The juice of tamarind fruit “4
pound, and dissolve the massala in 4 pounds of water, and poured
over the Yam mixture, and add also salt 4 tolas immediately.
Then place a dekcha over the oven, and put in the Dekcha 9
tolas of ghee, chopped onions 3 tolas, uraddhal (black-gram),
mustard one tola, cumin seeds quarter tola, a small bunch of
curry-leaves. When the pulse tums golden red pour the massala
with the water and while this massala boils put pieces of yam

lil
(Suran) and cook them and when the water contents condenses

to 2 pound remove the vessel from the vessel. Then place another
vessel on the oven, pour 9 tolas of ghee and when the ghee gets
heated properly, saute chopped onions. 1& tola cuminseeds,
mustard one tola, a small bunch of curry-leaves, and when the

sound stops, pour the entire koot-curry, and add in it scrapped
half cocoanut and two tolas of corriander leaves, hurit flour 3
tolas and then mix the contents all round with the ladle and remove
the vessel from the oven and keep aside. In this yam kootu, any
one of the following dried fishes, Katarine (Indian small size
Salmon fish), Koduva dried fish, madava dried fish (dried saltedfishes)

RRR

30. சிகி தகக?
சிக்கா $ 92, Moa ante faaa dag,
gfeak os dqa caia ¥ ate qu, உளிள ௭
ஏஏ காக 8௪ ளான

ள் ATofet 2 WV gTvawa

Raga a ets@eard etfs caida Urefet Yar: Cala
ளான எனன :- 1429
3 ater, fAt ura
ae, Gt 3 ate atwcratat $ dle, sae Ua

3 scart quia araqat arte atgat urfer
aten,
aef 32 area afte STaqa are ada Hts 3%
ளிள,
a de wia-arfa எனி 1௭௪ சானி,8
ote firrata erga det. wlstia ua dqet 7௭
aeraarfe fire :- Ju 3 ate,
farct Se 8
ae, fe oa ater, wrorerfa sot 3, 8
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scarfeel diet GIS are Ia கிள a aia
areqat, wtf
¢ cient este 3 ளின் ஏன எள
15:9௪ wrega dt. efod act elgar, asal
d @wds, Hie feronét எாஏள கசி ௧௮98.
பீர்க்கங்காய்
பீர்க்கங்காய் 3 சேர்,

கூட்டுக்கறி

மேல்பட்டையை

நீக்கிவிட்டு

மெல்லியதாக அரிந்துகொண்டு பிறகு ஒரு பாத்திரத்தை
அடுப்பின் மேல் வைத்து அதில் 5 தோலா நெய், 5 தோலா
பயத்தம்பருப்பை போட்டு சிவந்த நிறத்தில் வறுத்துக்
கொண்டு அதில் 3 சேர் நீர் ஊற்றி, வறுத்த பருப்பையும்
கூட்டி பீர்க்கன் கறியையும் கலந்து நன்றாக வேக
வைத்துக்கொள்ளவும்.

அதில்

போடவேண்டிய

மசாலா

சாமான்கள் :- மிளகாய் 1 தோலா, மிளகு கால் தோலா,
மல்லி 1/ தோலா, கொப்பரை 1 தோலா, மஞ்சள் கால்
தோலா, இவைகளை நெய்யில் நன்றாக வறுத்து நைவாக
அரைத்து
அரைசேர்
நீரைவிட்டு
நன்றாக
கலந்து
போடவும்.
உடன்
உப்பு
ஒண்ணேகால்
தோலா,
தேங்காயின் ஒரு மூடியை திருகி அதில் போடவும்.
எல்லாம் நன்றாக வெந்ததும் எடுத்து வைக்கவும். பிறகு

ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பிலேற்றி தாளிப்பதற்கு அதில்

நெய் 9 தோலா, அரிந்த வெங்காயம் 1] தோலா, சீரகம்
கால் தோலா, கருவேப்பிலை ஒரு முடி, இவைகளைப்
போட்டு

வெங்காயம்

சிவந்ததும்

அதை

(கூட்டுக்

கறியை) அதில் போட்டு,
கொத்தமல்லித் தழை
1
தோலா, 3 தோலா ஹுரிட்டும் கலந்து அகப்பையால்
நன்றாக
கிளறிக் கொடுத்து
எடுத்து வைக்கவும்.
விரும்பினால் பருப்புக்குப் பதிலாக கொடுவா, மடவா,
பெரிய

இரால்,

இவ்வகை

மீன்களைப்

கூட்டுக்கறி செய்யலாம்.
௧௧௧௨ அ No ooee

போட்டும்
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RIBBED

GOURD

KOOT-CURRY

(Dhodak1) Ribbed gourd 2 pounds, Remove the skin and

cut into small pieces and keep aside. Place a vessel over the fire
and pour 5 tolas of ghee. 5 tolas of green-gram pulse (dal) and
roast the same to golden red, and add 2 pounds of water and
cook the pulses, and when the pulses are cooked properly add
the sliced pieces of ribbed gourd. The following massala
ingredients are to be well grinded and to be added :- red chillies
1 tola, pepper '% tola, corriander seeds | tola, dried copra |
tola, turmeric % tola. The above ones before grinding have to be
well roasted in ghee, and the grinded paste is dissolved in half
pound water and then add 1'% tolas of salt, and scraped half
cocoanut and the whole thing cooked properly. Then remove it
from the oven. Place another vessel over the fire for sauting; and

put init 9 tolas of ghee, chopped onions | tola, cumin seeds
tola, a small bunch of curry-leaves and when onion turns red
throw the koot curry in the vessel and over it the leaves of
corriander

| tola, hurit frour 3 tolas, and well mixed with ladle

and remove from the over. If it is preferred the koduva dried

fish, madava dried fish, and prawns and lobsters can also be
added in the kootu curry.

இ
3%. Aferfa soft
Afefa arf 3 I off ate flat areata

ஏ

9௭ம். ௭7௧௪ 8 92, ula WM Guia awa

8௭௪ ats Scat at. aH BIg quia
காளா எள :- கா arste format 3 ata,
1? பாச ளிள, காகா கானி 2. 8 geared
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பாக-8
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[னர் ஏஎ? 8௪ எாளாள
சசாள :-1219ள
$ ஏிள, 141 டளிள, எனி? 2 ளிள, ஏரி $
ளிள, 668 % ஏிள, 8 ௭௭௪ எள

எசிக எர்க

Bet, ura 9: 18௭ ௧7௯௪ Tat, daw aA
wisuita 89௪ cata
ளிள, எரிக 1424
erurerd sot 2,
கள & afer cara

ureraarar ferera :- qu 8
ere 2 ate fer oa ata,
8 scare Uae, Se னள
areper afte 05௭௭௪ 90.
ஒட்

வெந்தியக்கரை
வெந்தியக்கரை

3

சேர்,

கூட்டு
மெல்லியதாக

நன்றாக கழுவி வைத்து கொள்ளவும். அரை

அரிந்து

சேர் சாண்டகே

வடகம் எடுத்து கால் சேர் நெய்யில் வறுத்து சிறிது
இடித்துக்கொண்டு, வடகம் வறுத்து மீதியுள்ள நெய்யில்
போடவேண்டிய
சாமான்கள்
:- 3 தோலா
அரிந்த
வெங்காயம், சீரகம் கால் தோலா, கருவேப்பிலை 1 முடி,
இவைகளை அதில்போட்டு, நீர் 3 சேர், உப்பு 2 தோலாவும்

போட்டு நன்றாக வேகவைத்து வடித்துக் கொள்ளவும்.
அதன் பிறகு அதில் போடவேண்டிய சாமான்கள்: - மிளகு
அரை

தோலா,

மிளகாய் 1] தோலா,

மல்லி 1 தோலா,

மஞ்சள் அரை

கொப்பரை

சேர் இவைகளை

வறுத்து நைவாக அரைத்துப் போடவும். அரை

2 தோலா,

நன்றாக

சேர் புளியை

கரைத்துக்கொள்ளவும். வேறு பாத்திரத்தை தாளிப்பதற்கு
வைத்து அதில் போடவேண்டிய வகைகள் :- நெய் 9
தோலா, அறிந்த வெங்காயம் 2 தோலா, கருவேப்பிலை 1
முடி
இவைகளைப்
போட்டு
வெங்காயம்
Hass
வறுத்ததும்

வைத்திருக்கும்

கரைக்கூட்டைப்

நன்றாக பதமாக வறுத்து எடுத்துக்கொள்ளவும்.
---~—-- + ------

போட்டு
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METHI

VEGETABLE

KOOTU

The green leaves of fenugreek seeds 3 pounds well
cleaned, washed and chopped finely. Sandage (a kind of marati
additive for adding in vegetables etc). | pound is to be well fried
in '% pound of ghee and kept seperately after powdering the

fried sandge then add in the remaing ghee after frying the sandge
the following :- Chopped onions 3 tolas, cumin 60605 1& 1018, 8
small bunch of curry-leaves, and when sound stops, put the
chopped leaves of fenugreek, 2 pounds water, 2 tolas of salt,
and cook the entire green leaves and drain the water, and them
add in the leaves. | tola of chillis, pepper 2 tola, dried copra
scraped 2 tolas, powdered and fried corriander seeds | tola,
turmeric 2 tola. The above condiment spices are to be fried and
powdered nicely and grinded to paste and added along with the
juice of tarmarind fruits % pound. Then keep a seperate vessel

on the fire and pour 9 tolas, chopped onion 2 tolas, 2 tola of
cumin seeds, curry leaves and when the onion turns red put the
green fenugreek leaves and tum the contents over and over by a
laddle and when well cooked remove from the oven.

௦௦
35. எனா

(௭௭)

Ala டி 97 ௪1% 3118௭, காள([21௭1 Bas

jesoua ate 8௭௪ fe uid Ua
ளான

எனன

aa

:- ஸ0ி ஈட ata, farsa 2%

cen, ff? 3 ளிள, எதனிஎ? uta 8, aye cata
௮ 993 16-03 :- காவன ஊ பா௭ 92, அணா
Za ura WR, uct கசி $ 92, Ate 8 alten 8 eat
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8 எனள/௭
ஏ 18௭௭
ரி ஏர ௭௪ ௭78௪ 80
qa 3 dz wre 1௧௬௪
ura 2, arofefer 3 ata,

8 Gaal ama slag, esate urd alan aaa
qe alee 80. 89%

99௪, faa ay
GMa ae

௭ urge, gferak

94% ata, ae

aiga a

3188 18௭7௭ 194௪ 81

ca Gua urefet carafe svt எ

a ara

௭ 2௦ 95

oTeft arepet stipat Sach cere are இள 8 விள
92 வாரம் ரள ஸி6 199௪ ura 3 arty ௧௭௬௭

cad ஏகி ௧௬௪ எளி
GAG

அாசாள :- sf

¥ alten, afer Bert vvdien, dour

gout sef staan (diet), aden ளிள,

$

ud ஒகுரிகஸா ஏ 2 18௭79 ஊடி, $% ளிளா
கிரச்ளி? எாஏள 3௭௧௪ 80.
SBR
கலயா
மாமிசம்

5

சேர்

என்ற

குழம்பு

நல்லி

எலும்புடன்

இதை

எலுமிச்சம்பழ அளவு துண்டுகள் செய்து, நன்றாகக்
கழுவி ஒரு பாத்திரத்தில் வைக்கவும். இதில் போட
வேண்டியவை :- மல்லி நாலரை தோலா, மிளகாய்
இரண்டேகால்

தோலா,

மிளகு

ஒரு

தோலா,

கொப்பரை

கால்
சேர்,
உரித்து
அரிந்த
பூண்டு
9 தோலா,
இந்நான்கையும் மசாலாவில் போட்டு ஊறவைக்கவும்.
நெய்க்கு வாசனையூட்டவும், நெய் 1 சேர், அரிந்த
வெங்காயம்
கால்
சேர், தாளிசபத்திரி
1] தோலா
இவ்விரண்டையும் சிவக்க வறுத்து பெருஞ்சீரகம் அரை
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தோலா

இவைகளைப்போட்டு

நெய்யை

வடிகட்டி

வேறு பாத்திரத்தில் ஊற்றி அடுப்பிலேற்றி உரித்த பூண்டு
நாலரை

தோலா

இதை

நைவாக

ஆரைத்துநெய்யிலிட்டு

சப்தம் அடங்கியதும்,
ஊரவைத்திருக்கும்
மசாலை
மாமிசத்தை நெய்யில் போட்டு மேலே மூடவும். இதில்
20 சேர் தண்ணீரை விட்டு நன்றாகமூடி நான்கு கொதி
ஆவி
வந்ததும் இதில் வாசனை
கூட்டிய 20 சேர்
தண்ணீரைப்போட்டு நன்றாக வேகவைத்து அந்த நீரும்
5 சேராக சுண்டவைத்து அதில் வறுத்த கசகசா 4 தோலா,
வறுத்த

பொட்டுக்கடலை

விராகனெடை
இவைகளின்

நாலரை

ஏலரிசித்தூள்,

தோலா,

கிராம்பு

தூள்களைப்போட்டு,

'/,

அரை

தோலா
இரண்டு

எலுமிச்சம்பழச்சாற்றையும் விட்டு ஒன்னேகால் தோலா
கொத்தமல்லித்தழையும் போட்டு கிளறி இறக்கவும்.

59%

KHALYA (Kaliya)
Mutto 5 pounds along with marrow bones to be cut to the
size of a lime-fruit and well washed and cleaned and put them in
a vessel. The following massala ingrients are to be added,
corriander seeds roasted and grinded, red chillis 2'4 tolas, pepper
| tola, grated dried copra quarter pound, garlic 9 tolas, grind the
five articles to be well grinded to paste and put on the mutton.
Then take the juices of onion half seer, ginger juice quarter seer,

thick curd 2 seer (pound 2), salt 9 and add the above juice and
salt to the massala, and allow the whole thing to soak for
sometime. To saute and flavour the ghee, take one pound of

ghee, chopped onions quarter pound, currinamon | tola, and fry
inthe ghee till they turn red put anise seeds halftola, and strain
the ghee and keep the ghee in a seperate vessel and place it over
the oven. throw in it peeled and grinded garlic paste 4% tolas,

and when the sound abates, put the mutton and massala kept
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for soaking and put in the ghee containing the ghee and Cover it

with a lid adding 20 pounds of water. When the contents boils till
four time vapour escapes condemse the water contents to five
pounds, and then add in the vessel roasted khaskhas, (opium
pod seeds) 4 tolas, roasted Bengal gram 56605 416 1௦185,
cardamom powder'/ ,tola, cloves '/ , tola, juice of two limefriuts, corriander leaves 14 tola and when well done remove it

from the fire.

BS BUS
33. Steardt
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wat 3 tz dea afte gqa atte ges
Sw. (tet worst gerard} ata Ae aga
௭௯9௪ qa at). suraefte Sagat quid amar
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மீரானாள 1௮௭௭7௪ காளி எரர் எாஏள
ஏ

ஏளன

எனன,

கா8 83 ளிள, 19
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3 Gta fer ora altar, elurarfe சானி உ, $
frre Guid Urepat ase Ueara wisvffa அிஏ௪
alfa 2 dle mea 3௭௬௪ 90.
ose ae

உப்புக்கண்டத்தின் குழம்பு
உப்புக்கண்டம் 1 சேர். நன்றாக கழுவி சிறிய
துண்டுகளாக நறுக்கிக்கொள்ளவும். பிறகு நன்றாகத்
தட்டிக் கொள்ளவும்.
பிறகு
நெய்யில் பொரித்துக்
கொள்ளவும்.

அது

சேர் நீர்விட்டு
அதிலிருக்கும்

முறு முறுவலாக

இருக்கும்.

இதில் 4

வேகவைத்து அது 36 பங்கு வெந்ததும்
சாற்றில்
போடவேண்டிய
மசாலா

சாமான்கள்

:-கொப்பரை

13 தோலா,

மிளகாய்

9 தோலா அரிந்த வெங்காயம்
1] தோலா, மிளகு அரை தோலா,

இந்நான்கு வகைகளையும் நெய்யில் வறுத்து நைவாக
அரைத்துக்கொண்டு அதில் போடவேண்டிய வகைகள் ::
கசகசா
1 தோலா,
பொட்டுக்கடலை
1 தோலா,
வறுக்காமல் மல்லி 1 தோலா, இவைகளை
அரைத்து
போடவும்.
3 தோலா
புளியை

நைவாக
கரைத்து

போடவும். இவ்விதம் கலந்து நன்றாக கொக்க வைத்து
இரண்டேகால் சேர் அளவுக்கு சுண்டவைத்து இறக்கி

கொண்டு பிறகு தாளிப்பதற்கு ஒரு பாத்திரத்தை வைத்து

9 தோலா நெய்விட்டு, 3 தோலா அரிந்த வெங்காயம்
சீரகம் கால் தோலா, கருவேப்பிலை 1 முடி, இவைகளை
நெய்யில்
போட்டு
சிவந்து
சப்தம்
அடங்கியதும்
இத்தாளிதத்தில் மற்ற கலவைகளைப்போட்டு 8 தோலா
கொத்தமல்லி தழையைப் போட்டு கிளறி இறக்கிக்
கொள்ளவும்.
ate xx ate
ee
ae
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DRIED

MUTTON

SAUCE

Dned mutton How to be prepare Sola. make small square
pieces (3 inches square) smear it well with the pastes of red
chillies. turmenc. ginger and salt keep them for a while to soak
or marinade and then make small one inch hole in each piece
and cord the pieces in a long thin rope and hang in the sunto and
make then bone dry, and remove the pieces from the rope and
keep then in a tight container When required the pieces are well
flattened. roasted in coal fire and then fried crisply ans will be

very tasty.
Put 4 pounds of water in one pound of dried mutton and
pour ina container having aled When the sola dried meat cooks
*4 in add the following massala ingredients, 9 tolas of dried
copra scrapings, onions copped 13 tolas, red chillies | tola,
pepper halftola. The above 3 items are to be fried in ghee and
grinded well. Then the following khiaskhas | tola, roasted bengal
gram dhal | tola, corriander seeds roasted | tola are to be roasted

and powdered nicely and added to the sauce. Add also the juice
of tamarind fruit 3 telas, and the sauce well boiled and condense
it to 2% pounds of liquid, and remove from fire, keep one vessel
over the fire for sauting the liquied sauce. and pour 9 tolas of
ghee and throw in it chopped onions 3 tolas, cumin seeds “
tola, a smali bunch of curry-leaves, and when the sound adates

add the entire sauce contents and finaly put 2 tolas of corriander
leaves, and mixed well. Then remove the vessel from the fire,

and the sauce is now ready.
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ஏசி
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3௭௬௪ னர௭ ஏகி ௧:௧௪ ளான
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38௪
ஐல உ ளிள, ௭Ale

dat, as aga 83௪ 8 ஏகரி(8 னா௭ காள
நிகரி 80௪ எனா :ஏட ளிள, அகர்
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3 Hen, Ava w alten, சிணா %ளிள, 1

௭

diet, ezarerfa set 3, quid Se a Ava ae

௭௭ ௭:௧௯ 19௪௪ Olea Weg 18௭௭ எின
நரகரிஎ ளிஏ௪ 99 gia,
௭ எ 9518௭
31a சோள 1௭௪௪ 3௧௪ 3992 139௪ 86௪
ளினா4 2919௪ ௧௬௪ ௭ 14௨௭0.

"கொஸ்து
பச்சைமிளகாய்

கால்

சேர்

எடுத்து

அதை

நுணியிலிருந்து நடுப்பாகம் வரை நீளமாக அறுக்க
வேண்டியது.
இரு
துண்டுகளாக
செய்யக்கூடாது.
நல்லெண்ணெய் கால் சேரில் பொரித்துக் கொள்ளவும்.
புளி கால் சேர் 2 சேர் நீரில் கரைத்துக் கொள்ளவும்.
வெல்லம்
கால்
சேர். நீர் 1] சேரில் கரைத்து
அந்த

122
கலவையில்,

உப்பு

2 தோலா

வெல்லக்கரைசலையும்

கலந்து,

நன்றாக

புளிக்கரைசல்,

வடிகட்டவும்.

பச்சைமிளகாயையும்
அதில்
போட்டு
கொதிக்கவைத்து,
நான்கு
கொதிவந்ததும்

பிறகு

நன்றாக
2 சேராக

சுண்டியதும்
அதில்
போடவேண்டிய
தூள்களின்
விபரம்:- கொஞ்சமாக வறுத்த உளுத்தம்பருப்பு நாலரை
தோலா, கட்ட
கடுகு அரை தோலா, இவைகளின்
தூள்களையும்
அதிலிட்டு,
தாளிப்பதற்கு
ஒரு
பாத்திரத்தை வைத்து அதில் நாலரை தோலா
நெய்,
உளுத்தம்பருப்பு 3 தோலா, வெந்தியம் கால் தோலா,
கடுகு அரை
தோலா,
பெருங்காயம் கால் தோலா,

கருவேப்பிலை ! முடி, இவைகளைப்போட்டு நெய்யில்
கடுகு,
பருப்பு
சிவந்ததும் .சப்தம்
அடங்கியதும்
கொஜ்ஜை
தாளிதத்தில்
போட்டு
வைக்கவும்.
இவ்விதமே,

துருஞ்சிபழம்,

சர்க்கரைநாரத்தை

இவ்

வகைகளையும், நெல்லிக்கனி ஒரு சேர்வரை எடுத்து
வேகவைத்து
டே
கூறிய
கொஜ்ஜின்
முறைபடியே
செய்துகொள்ளலாம்.

aR IK IK

GOJJA (Gojju)
Green chillies
pound, par (cut) the chillies in lengthwise
from the tip end to half of the length of the chillies and fry them in

4 seer seasame oil. Dissolve '% pound of tamarind fruit juice in
2 pounds of water. Mix jaggery 4 pound in one pound of water,
and add salt 2 tolas, and the tamarind juice and the pared green
chillies and boil the same till it boils over four times, and when it
contenses to about 2 pounds of water, and remove from the fire.
The pounded powder of the following roasted black-gram dhal
410185; roasted mustered 1% tola, and add the powder and
mix well. To saute the same, put a vessel over the fire and pour
4’. tolas of ghee, black-gram dhal 3 tolas, fenugreek seeds
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tola, mustard ஈ8111018, 8$0061108 16 101௧, cury-leaves small bunch,

are to be roasted in ghee and add the gojju in the ghee, and
when

the sound

abates remove

the same. Sweet

lime-fruit,

gooseberry can also be used or added in the gojju by boiling in
the manners stated above. The ratio of will be one pound of
each variety

WU USS
3. ாளாவி கணா
(GAT

௭2

HAMA Usa

(pat)

WHIZ)

(Us) sat ardid Hts ary

2, வள்ளி? $ ளிள, என

$% ஜின, கனை

0

ளிள, சிக $ளிள, ஸூ 20 ளிள,
19₹ அசீ ள்ள,
2 ளிள, சள 30, 83 5 ளிள, 8 அளி
ate, Bla 9% எிள, 19௪ $9 ளிள, ௫98 wie
௮8 Ao, ணா அசர ளிள, சின அசீ ater.
926 feat usa sur sired 2 ARI az var
8௭௪ cud qesoaun dard. 2 ata quia

எள

1429௪ 30, எக ளின் ஈரி, கரலி?

9

ளிள, ௮௭ ae Ma, ayZaA wy ளிள, 1௪9௭

௯1௭? 0% THA, BABA ov aa, எ னாள்
சாணி ஏஎ ௭7௨௪ Arata qesuta fAwant,
௭8௪ $20 ata aivara ey alat fad wtaa
a ureft art 3 ate ate a dts Fa 18294 STS
cata

எாளாள.
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aferaz ¢ Sordt dda 20 விள ஏர நாஏள,

qu aumad அசர ஏக 14288 wie, get ater
far, Ava aef ater, அசர ater ater area
35 எக dard. கிகி Hie Svat Cala
HIST VT Bat TIS alaiad; Ha
9௭னி ௭௧௧௨ 3௮௭ அணக எளி.
[9 சான் ளா? az das amp 9௭௪

As
Aa
சானி
அளி

3௭௭௬௪ ஈகாளி. சாரி எக ஏட கிள சாளிஎ art
காட

890.

SB OGG OB
மீன் குருமா
மீன்களில் விரால், வாளை
பெரிய மீன்கள், கொத்தமல்லி

என்ற ரக மீன்களில் 2
ஒரு தோலா,
உரித்த

பூண்டு ஒன்னரைத் தோலா, கசகசா ஏழரைத்தோலா,
உப்பு ஒரு தோலா, நெய் 2 தோலா, மிளகாய்வற்றல் 30,
மல்லி

9

தோலா,

ஏழரைத்தோலா,

அரைப்பிடி,

இஞ்சி

புளி

அரைத்தோலா,

15 தோலா,

வெந்தியம்

அரிந்த

தேங்காய்

வெங்காயம்

அரைத்தோலா,

கடுகு

அரைத்தோலா.
செய்முறை

விரால் அல்லது
நன்றாக

அலம்பி

வாளை

துண்டுகள்

மீன்கள் முன்பு கூறியபடி
போட்டு

வைக்கவும்.

2

தோலா நெய்யில் 30 மிளகாய், 9 தோலா மல்லித்தூள்,
கொத்தமல்லி ஒரு தோலா,
இஞ்சி அரைத்தோலா,
பூண்டு அரைத்தோலா,
திருவிய தேங்காய் ஏழரைத்
தோலா,
கசகசா
ஏழரைத்தோலா
இவ்வகையான

மசாலாவில்
நீர்விட்டு
நைவாக
அரைத்து
மீன்
துண்டுகளின் மேலிட்டு, அத்துடன் 180 தோலா நீரில் 15
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தோலா

புளி கரைத்து,

அதில்

ஒன்னரைப்பிடி

வெங்காயம்,

6 தோலா

உப்பு,

அரிந்த

போடவும்.

அடுப்பின்மேல் ஒரு தேக்சா வைத்து அதில் 20
தோலா நெய்விட்டு, அரிந்த வெங்காயம் அரைப்பிடி,
சீரகம் அரைத்தோலா, வெந்தியம் அரைத்தோலா, கடுகு
அரைத்தோலா

மூடி,

இவைகளைப்போட்டு

தாளித்துக்கொண்டு

அதில்

மூடிபோட்டு

மீன்களைப்போட்டு

மூடி கீழே தீயிட்டு, நடுநடுவில் மூடியுடன் பாத்திரத்தை

தூக்கி பக்கங்களில் சுற்றி, மீன் வெந்ததும், பாத்திரத்தை
தூக்கி தணலின்மேல் வைத்து ஆவி வந்ததும் 8ழே
இறக்கி ஆவிவருவது நின்றதும், உள்ளிருக்கும் மீன்
துண்டுகளை

எடுத்துக்கொள்ளவும்.

Se
FISH KORMA (Kurma)
Required ingredients :
Viral a kind of big variety of river fish. Padan (another

kind of river fish). 2 large fishes of the above kind, corriander
leaves | tola, garlic 1%

tola, khaskhas 7'% tolas, salt 1 tola,

ghee 20 tolas, cumin seeds half tola, ghee 2 tolas, red chillies 30

in number, corriander seeds 9 tolas, ginger half tola, copra 7
tolas, tamarind fruits 15 tolas, chopped onions half hand full,
fenugreek seeds half tola, mustard half tola.

Method of preparation :
Out of Maral (Viral) or Padam (வாளை) ௩௭ fish varieties
choose any one of the kind and secure 2 large fishes. Clean and

wash them properly, and cut into required pieces. Fry in two
tolas of ghee, fry 30 red chillies, grind with water corriander
seeds | tolas,

corriander leaves |

tola, ginger halftola, garlic
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| 2 1௦185. scraped cocoanut 7 tolas, khaskhas (seeds of opium
pod) 7/2 tolas, and make the above ingredents in to paste and

smear and apply over the fish pieces. Then in 120 tolas of water
put 15 tolas of tamarind fruit pulp and mix 3 tolas of salt init and
also 1'2 hand full of chopped onions.

After this place a frying vessel (dekchi) and pour 20 tolas
of ghee and when the ghee gets heated throw in it half handfull of
chopped onion, cumin seeds halftola, fenugreek seeds half tolas,
mustard half tola and cover the vessel with lid and when the
whole thing is well sauted and turns golden red put the fish pieces
with the massala and place the lid over the vessel and kindle the

37௨. Intermitantly lift the vessel and wave the vessel circularly to
mix the contents well, and when the fish pieces are well cooked

place vessel over coal-embers and when the steam escapes from
ine id remove it from the fire, and when the steam stops remove
the lid and take the fish pieces and the sauce in another vessel.
CXS

36. ர் கிவி forara

(GR VER)
amat ¥ GB, Mr saw

ate

8௭௪

four

aearaaral Aaa.

wala

Yas

wea

658௯௬௭

௭௭3

aut ¥ ata, farsa

2%

ளிள, 18? உளிள, எக ௯௭3? 3 Mz, AYN 8
ளிள, 8 87௭ 1௭௪௪௭ எசிக
௪ Aaa எாஏள
Sina வா ளா? 14௪௪ கர்ளாா?
௭892 எள, ௭2 அணா? ஊடி 8692 எமி.
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எனி eat 2 92, ரி

8 ளிள, 81௪௪

௭௭௭

8௭௧௪ அள் எகோ 9௭௭௪ 8௭03. எக 0௫7௭
ு 9 2,
௭௪ ௭/ஏ௪ 909 ௧௪ கர8 $ 92 14௪
ளி,

எ

௭2

எள,

(எளி)

எளி

*ளிள, $ எளி

அச ளினா ஏச

at. & qu aft கனா எ
99௪, எவ Ucar aw agai

ஏர 8௪

ஈாஏ௪ ஏன
Ml Fula ஏன

carat siga wee Weatsy எளானா௭ 18௭௭

afd Ae Ca Gora Teper carat spat ௮8௭
umtid ¢¢ Iz ueft areper Sach. cat aver Gara

88 92 பாளி எள 12௭14௪ பராக்கு
எள 91088 எளி கானா எ 3 Az arf
ஏ

சி ௭௪

992 பாரி ௮௪௭7 3௭௧௪ 8௫௪

னாஎ எாளணான ஒரி :- ௭௭௭௭ எனச் 98%
atar, pert vy Mar, சாளை ௮௪ slay,
ada aef staur, 8 cartel
gautt ௧௧௪ எவ
அனி ளன ஊசி 80௪ சானி sarfeara
அள்ளி? ௮4 92 எசிக 1௬௪ are.
WB
குருமா
தோம்பாகறி

வகைகள்

செய்யும் முறை

5 சேர். பெரிய

நெல்லிக்காய் அளவில்

துண்டுகள் செய்து, நன்றாகக் கழுவி அத்துடன் சேர்க்கும்
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சாமான்கள்

:- மாமிசத்தை

ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு,

அதில் மல்லி வறுத்தது 4 தோலா,
தோலா,

மிளகு

தோலா,

இவ்வைந்து

1] தோலா,

மிளகாய் இரண்டரைத்

கொப்பரை

சாமான்களை

மாமிசத்தில்போட்டு

கலந்துவிடவும்.

போடும்

:-

வகைகள்

இஞ்சிச்சாறு

தோலா.

கட்டித்தயிர்

மாமிசத்தில்

9

அரைத்து

பிறகு அதன்மேல்

வெங்காயச்சாறு

அரைச்சேர்,

இவைகளை

1 சேர் பூண்டு

நைவாக

அரைச்சேர்,

2 சேர்,

போட்டு,

உப்பு

9

இரண்டு

மணியளவு
அப்படியே
ஊறவைத்து,
வேறு
ஒரு
பாத்திரத்தில் 1] சேர் நெய்யை வாசனையூட்ட முறை :வெங்காயம்
1

அரிந்தது

தோலா,

1 சேர்,

சன்ன

இவ்விரண்டும்

(பெருஞ்சீரகம்) அரை

தோலா,

இலவங்கப்பட்டை

சிவந்ததும்,

நெய்யை

சோம்பு

வடிகட்டி

ஒரு

பாத்திரத்தில் போட்டு அடுப்பிலேற்றி, உரித்த பூண்டு
நைவாக அரைத்து நெய்யில் கலந்து தாளிக்கும்சப்தம்
அடங்கியதும், மசாலாவில் ஊறவைத்துள்ள மாமிசத்தை

இந்நெய்யில்
கலந்து
அதன்மேல்
மூடிபோட்டு
மூடிவைத்துள்ள பாத்திரத்தில் 25 சேர் தண்ணீர்விட்டு
வைக்கவும். அதில் 4 முறை ஆவி வந்ததும் 5 சேர்
தண்ணீர்விட்டு வேகவைக்கும்போது முக்கால் பங்கு
பக்குவமானதும் வெந்தியக்€ரையின் தண்டுகளை நீக்கி
தழையை மட்டும் எடுத்து 1 சேர் கரையைப்போட்டு
வேகவைத்து 4 சேர் தண்ணீராக சுண்டவைத்து கீழே

இறக்கிவைக்கவும். அதில் வறுத்துப்போடவேண்டிய
தாள்களின் விபரம் :- கசகசாவின் தூள் நாலரைத்தோலா,
வறுத்த பொட்டுக்கடலை 4 தோலா, ஏலரிசி '/, தோலா,
கிராம்பு '/, தோலா, இந்நான்கு வகைகளையும் நன்றாக
தாள்செய்து இவைகளையும் அதில்போட்டு, இரண்டு
எலுமிச்சம்பழத்தின் சாற்றை பிழிந்து
கீழே
வைத்து
கொத்தமல்லித்தழை

அரிந்தது

அரை

சேர்

நன்றாகக்கூட்
டி
மெல்லியதாக

தழையைப்போட்டு

கொள்ளவும்.
---- 3 ----

கலந்து
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KURMA

(another kind) Mutton

Korma

Mutton 5 pounds, wash and clean and then cut into pieces
of the size ofa big goose berry and keep them in a vessel. The
following massala has to be added :- Corriander seeds 4

red chillies 2

tolas,

tolas, pepper | tola, scraped dried copra 1 pound,

garlic 9 tolas, the above five ingredents are to be grinded nicely
into paste and applied over the mutton pieces. The following are

also to be added to it :- the juice extracted from onion half pound,
and ginger juice half pound, thick curd 2 pounds, salt 9 tolas and
allowed to stay for 2 hours to soak. Place another vessel over the
oven and pour in it one pound of ghee and when the ghee gets
properly heated put chopped onions one pound, cinnamon bark |
tola anise seeds half tola. and when the three turns golden red,

strain the ghee. Place another vessel on the fire and pour the strained

ghee add well grinded garlic paste 9 tolas and when the sound
abates, pour the soaked mutton in the ghee and pour 25 pounds
of water and close the vessel with a lid. When steam come fourth
times and when the mutton is cooked to about *%% th of quantity of
water poured, add also only the tender leaves of fenugreek seeds
1 pound and the whole is well cooked and when the water is
condensed to 4 pounds remove the vessel from the oven and finaly

add fried and grinded powder of khaskhas opium pod seeds 4'2
tolas, roasted bengal gram 4 tolas, cardamoms '/, tola, cloves 1
tola, and mix them well in the vessel containing the mutton korma

and squeze the juice of 2 sweet lime-fruits and finaly dash it with

Ys pound of well chopped corriander leaves.

SOKES
30. சானா

உ
uma
பாக -9

ஊா ௧:3௫
எாள

௦9, எ 2% 92, 9௫௪ பான WM Aa
fe gga 8௭0ி. னா எளி காளா
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ளாசாச. 8௭8 ஈ% ளிள, எரி சாஏச 43% ata,

ளா

quia awet ¢™% ata, faz 3 ata,

aaa $ 92, (981௭ ௭௭௭௪), எவர Ales 23%
ளின், @ aefsorafe ate area னா aria

Ua Sepa I att Bega wavy gars,
SUA TAI
THAT, STaTAA &% ate, uet
வி 692௪ 40 ளிள, 8 ஊசி சானாஎ ௪
காள 89௪ otsuty dud ura daa, cata
எளி லி௪௪. ஏ 8 92, அன ப$ (எளி)
உள்ள, காரே

ங்கள் எனம

1828 க3ராகானா ஏன

6, சிள, 198 உள்ள,

2, $ 1௪௪

area wlsutt

கமி ௭௨ 38௭7௪ a Haren fea ara otsofta
Oreja Ararafe HrHecld grata 23 Iz aft ena
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மாமிசக் குழம்பு செய்யும் விபரம்
மாமிசம் இரண்டரைச் சேர், எலும்பு இரண்டரைச்
சேர், ஆக 5 சேர், இவைகளை
சுத்தமாகக் கழுவிக்
கொள்வது. ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பிலேற்றி அதில்
போடும் சாமான்கள் :- மஞ்சள் நாலரைத்தோலா, வறுத்த
மல்லித்தாள்
பதின்மூன்றரைத்தோலா,
நெய்விட்டு
வறுத்த மிளகாய் ஆறேமுக்கால்
தோலா,
மிளகு 3
தோலா,
உரித்த பூண்டு பதின்மூன்றரைத் தோலா,
இவ்வகைகளையும்
நைவாக
அரைத்து மாமிசத்தில்
கலந்து வைக்கவும். பிறகு அதில்போடும் சாறு வகை
களின் விபரம் :- இஞ்சிச்சாறு பதின்மூன்றரைத் தோலா,
வெங்காயச்சாறு

ஆறரைத்தோலா,

கட்டித்தயிர்

ஒன்றரைச்சேர், உப்பு ஒரு சேர். இந்நான்கு வகை
களையும் மாமிசத்தில் நன்றாகக் கலந்து கொள்ளவும்.
வேறு பாத்திரத்தை அடுப்பிலேற்றி தாளிக்க போட
வேண்டிய
சாமான்கள்
:நெய்
9 சேர்,
சன்ன
இலவங்கப்பட்டை முக்கால் தோலா, ஆறரைத்தோலா
நறுக்கிய

வெங்காயம்,

கருவேப்பிலைதழை
வாணலியில்

சீரகம்

இரண்டு

முடி,

போட்டு

தாளித்து

மசாலையுடன்

கூடிய

மாமிசத்தை

பாத்திரத்தில்

23

வேகவைத்து.

ஒரு

சேர்

சேர் புளியை

அதில்

வேறு

சப்தம்

இவைகள்
அடங்கியதும்

தாளிதத்தில்போட்டு

நீரையும்

அதில் ஊற்றி ஒரு கொதி
கொள்ளவும்.

அரைத்தோலா,

விட்டு

கரைத்து

நன்றாக

கரைசலையும்

வந்ததும் இறக்கி வைத்துக்

ஒரு பாத்திரத்தை

நெய் பதின்மூன்றரைத்

தோலா

அடுப்பிலேற்றி

ஊற்றி அரிந்த

வெங்காயம் மூன்றரைத் தோலா போட்டு, வெங்காயம்
சிவந்ததும் அரைத்தோலா (அரை வராகனெடை) சீரகம்,
அரை வராகனெடை கிராம்பு, கருவேப்பிலை 2 முடி
குழம்பையும், தூள்
அடங்கியதும்
ஓசை
போட்டு,
செய்து

வறுத்த

கசகசா

ஆறரைத்

தோலா,

ஏலம்

ஒரு
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வராகனெடை ('/.
சேர்

குழம்பாக

ஆரரைத்

தோலா

தோலா)

இதன்

சுண்டியதும்

போட்டு

தூளைப்போட்டு

கொத்தமல்லித்

10

தழை

இறக்கிக்கொள்ளவும்.

360925
MUTTON

RASSA(Sauce)

Good loin mutton 22 pounds, 2'2 pound of fatty bones,
clean the above 2 items and keep them ina vessel. The following
6 ingredents are to be nicely grinded into paste and applied on
the mutton ‘- turmeric powder 4 tolas, roasted corriander seeds
13% tolas, red chillies roasted in ghee 6% tolas, pepper 3 tolas,
ghee roasted cocoanut scrappings 9 pounds, garlic peeled and
chopped 131 tolas, the above six are to be well grinded and
then add the juices of ginger 131 tolas, the juice of onion 62
tolas, thick curd 1% pounds salt 10 tolas, add the above four in

the massala and mix all together. Then keep another vessel over
the oven and put the following :- ghee 9 pounds, cinnamon bark
¥, tola, chopped onions 61% tolas, cumin seeds '” tola, green

curry leaves 2 small bunch, and when they are sauted in the ghee
and when the sound abates pour the entire mutton and the massala
in the ghee and cover the vessel with tight lid. Before putting the
lid pour 23 pounds of water in it and boil the same and cook the
mutton till the water contents condenses to about 10 pounds.
Then add init 1 pound of tamarind fruit pulp and when the whole
thing boils properly remove the vessel from the fire. Keep another
vessel (dekcha) on the oven and pour 131 tolas ghee. 3 tolas

of chopped onions and when the onions turn red put half tola of
cumin seeds, quarter tola of cloves, 2 small buches of curry leaves

and when the sound abates pour the rassa (sauce) put the lid on
the vessel and see that it is steam-proof and when well cooked
add the roasted and grinded powders of roasted bengal gram
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(phutani) 6% tolas, cardomoms '/, tola, and when the water
contents get reduced to 10 pounds throw in 61 tolas of corriander
leaves and remove the vessel from the fire.

“ச்
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தாம்பாகறி

2%

கோலா
சேர்.

குழம்பு

இதை

கைமா

(கொத்துகறி)

செய்து 215 சேரில் 11% சேர் கறியுடன் போடவேண்டிய
சாமான்கள் :- மிளகாய் 1 தோலா, மிளகு 115: தோலா,
வறுத்தமல்லி
கொப்பரை

2 தோலா,
9 தோலா,

மேற்சொன்ன
கொள்ளவும்.
தோலா,

மஞ்சள்
அரிந்த

(வறுத்தது)
வெங்காயம்

6 சாமான்களை
நைவாக

1 தோலா,

நெய்யில்

ஒரு

அரைத்துக்கொள்ளவும்.

பொட்டுக்கடலை

4 தோலா,

சேர்.

பொறித்துக்
கசகசா

8

சன்னலவங்கப்

பட்டை ௨ தோலா, கிராம்பு சுமார் 6 (எண்ணிக்கையில்),
அரைத்த
மசாலாவில் மூன்றில் ஒரு பங்கு மசாலா
மாமிசத்தில் போட்டு உப்பு 2 தோலா கூட்டி, ஒரு சேர்
தண்ணீரும்
ஊற்றி
வேகவைக்கவும்.
அதிலுள்ள
மாமிசத்தை

எடுத்து, அரைக்காமல்

வைத்திருக்கும்

1 சேர்

மாமிசத்தை அதில் போட்டு
இரண்டையும் கலந்து
நன்றாக அரைத்துக்கொள்ளவும். மேற்கூறிய தூள்களில்
பாதி
தூளை
அரைத்த
மாமிசத்தில்
போட்டு
அரைத்துக்கொள்ளவும்.
பிறகு
எல்லாவற்றையும்
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நன்றாக
கலந்து
பெரிய
உருண்டைகள்
செய்து

நெல்லிக்காய்
அளவில்
அடுப்பில்
வேறு
ஒரு

பாத்திரத்தை வைத்து அதன் அடியில் கொத்தமல்லித்
தழையின் காம்புகளைப் பரப்பி
அதன்மேல் மாமிச

வைத்து நன்றாக வேகவைத்து நீர்
உருண்டைகளை
சுண்டியதும்
எடுத்துக்கொள்ளவும்.
வேறு
ஒரு

பாத்திரத்தை எடுத்து அதில் 2% சேர் தண்ணீரும் மீதியுள்ள
மசாலாவையும் அதில்போட்டு, புளி 41% தோலாவை
சிறிது நீர்விட்டு நன்றாக கரைத்து அக்கரைசலையும்

உப்பு 2/௨ தோலா, போட்டு
பாத்திரத்தை அடுப்பிலேற்றி

வைக்கவும். வேறு ஒரு
தாளிப்பதற்காக நெய் 9

தோலா விட்டு 1% தோலா அரிந்த வெங்காயத்தைப்
போட்டு, சீரகம் '& விராகனெடை, கருவேப்.பிலையின்

வெங்காயம் சிவந்ததும் சப்தம்
ஒரு முடி போட்டு
அடங்கியதும் தயாரித்த நீரைவிட்டு 71% சேர் அளவுக்கு
இறக்கிக்
சுண்டியதும்
கொதிக்கவைத்து
குழம்பு
கொண்டு,

மறுபடியும்

தாளிப்பதற்கு

வாணலி

வைத்து

தாளித்து
குழம்பைப்போட்டு
இந்த
நெய்விட்டு
போட்டு
குழம்பில்
தூள்களையும்
மீதியுள்ள
கொத்தமல்லித்தழை 8 தோலாவைப் போட்டு ழே
இறக்கி

வைக்கவும்.

So wy

MUTTON - BALL RASSA (Sauce)
Take Mutton 2% pounds and make it into minced meat.
Out of the 22 pounds of minced meat take one and half pound
and add along with this Red chillies fried in ghee, roasted pepper
half tola, corriander seeds roasted in ghee 2 tolas, turmeric
powder 1 tola, copra 9 tolas, chopped onions one pound. The

above 6 ingredients are to be fried in ghee and nicely grinded
into paste. Then take 8 tolas khaskhas (opium pod seeds), roasted
bengal gram 4 tolas, cinnamon bark % tola, cloves 6 in number.
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Take from the grinded massala '/, quantity and mix the
with the mutton adding 2 tolas of salt and peeled garlic
with this. Then pour | pound of water and boil them and
the water completely evaporates remove the vessel from the

same
along
when
oven,

and take out only the mutton, and mix in it raw (unboiled, unfried

or roasted) ingredients like raw meat | pound and grind the whole
thing nicely and then out of the grinded powder put halfofit in
the minced mutton and well mixed together and make small balls
of the size ofa big gooseberry. Keep another vessel and at the
bottom of the vessel spread the stems of corriander leaves and
spread all the meat balls and boil them till all the water dries, and
remove from the oven and kept aside. Once again place another
vessel over the fire and pour two and half pounds of water and
the remaining massala adding four and halftolas of tamarind pulp,
salt two and half tola, place the vessel aside after mixing all the

ingredients throughly. Then place yet another vessel over the fire
and pour 9 tolas of ghee, chopped onions one and half tolas.

Cumin seeds '/,tola, one small bunch of curry-leaves and when
onion tums red, pour the already prepared and kept water, poured
into the vessel and then the mixture is well boiled and condense it
to about one and half pound of liquid, then the vessel is to be
removed from the fire. Keep a vessel on the fire and for the second
time saute the whole sauce putting the remaining powder of the
ingredients in the sauce and throw 2 tolas of cornander leaves, stir

well and remove the vessel from oven and keep aside for use.
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ஆஆஆ
கறி கோலா

மற்றோருவிதம்

கறி கைமா (கொத்துகறி) 3 சேர், பால் 1சேர்,
தயிரின் சக்கை அரை சேர், ஆட்டெலும்பு 4 சேர்,
உளுந்துமாவு கால் சேர், தேங்காய் 2, மல்லி 1 சேர்,
இஞ்சி

1 சேர், கசகசா

அரை

சேர், நெய் 2 சேர், மஞ்சள் 5
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தோலா,
வெங்காயம் அரை சேர், பூண்டு கால் சேர்,
ஜாதிக்காய், ஜாதிபத்திரி, ஏலம், கிராம்பு இவைகள்
வகைக்கு
அரை
விராகனெடை,
மிளகாய்
முக்கால்

தோலா,

உப்பு ஒண்ணேகால்

தோலா,

மாமிசத்தை கழுவி

சுத்தம் செய்து 3 சேரில் 2 சேர் எடுத்துக்கொண்டு

சேர்

தண்ணீரில்

போட்டு

வேகவைத்து

இரண்டு

ஆறியபின்,

வேகவைக்காமல் வைத்திருக்கும் 1 சேர் மாமிசத்தை
இத்துடன்
கலந்து
நைவாக
அரைத்து
கொட்டைப்

பாக்களவு

உருண்டைகள்

இரண்டுபடி

நீரில் எலும்பை

சூப் இறக்கிக்கொண்டு
உப்பு

இவைகளை

செய்து
வேகவைத்து

பிறகு மல்லி,

நைவாக

கொள்ளவும்.
அரைப்படி

மிளகாய், மஞ்சள்,

அரைத்து

எலும்பு

சூப்பில்

சேர்த்து
மாமிச
கோலாவையும்
இதில்
போட்டு
வேகவைக்கவும்.
வெந்ததும்
பால்,
இஞ்சி
ரசம்,
கசகசாவின்
பால்,
தேங்காய்ப்பாலையும்
சேர்த்து
மறுபடியும் கொதிக்கவைத்து அரை சேர் குழம்பாக
சுண்டியதும் ழே
இறக்கிக்கொண்டு, தாளிப்பதற்கு

வேறு

ஒரு பாத்திரத்தை

வைத்து

நெய்விட்டு

அரிந்த

வெங்காயம்,
அறிந்த பூண்டு போட்டு
வெங்காயம்
சிவந்ததும் கோலா
உருண்டையுடன் குழம்பையும்,
இத்துடன்

போட்டு

குழம்பு

சுண்டி

அதன்மேல்

நெய்மிதக்க ஆரம்பித்ததும் நெய்யை மட்டும் வடித்து
சிறிது ஆறியதும் தயிரை அதில் போட்டு கையினால்
பாத்திரத்தை தூக்கி நன்றாக நாலுபக்கம் சுற்றி வாசனை
சாமான்களின் தூள்களையும் அதில் கலந்து மறுபடியும்

பாத்திரத்தை

நன்றாக

சுற்றிவிட்டு

ழே

இறக்கி

வைக்கவும்.
ain ata ate ate
ek ee Be RE

MUTTON

BALLS (Another kind)

Minced mutton 3 pounds, cow’s milk 1 pound, paneer
(Solid of curd after draining the entire water contents), goats’
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bones 4 pounds, halfpound of bengal gram ॥௦பா. 1௩ pound of
black-gram flour, cocoanut 2, corriander seeds | pound, ginger
Ys pound, khaskhas half pound, ghee 2 pounds, turmeric powder
2 tolas, onion half pound, garlic “% pound, nutmeg, mace,
cardamoms, cloves each of the spices '/, of a tola, chillies */,
1018. 5811 11% (0185

Clean the mutton and take 2 pounds mix and with half
seer of water and boil it well, and when it cools mix with the
cooked minced meat, the remaining uncooked raw minced-mutton
and grind the mix very nicely and make balls of the size of areca
nut (supari-nut). In two measures of water boil the bones and
reduce the water to about half measure of sauce or soup and

keep it aside. Grind to paste consistency corriander seeds, red
chillies, turmeric, salt each “4 tola, and dissolve the paste in the

soup. Add the prepared mutton balls also and cook the sauce
well, and while the balls are being cooked pour cow’s milk, the
juice of ginger, the milk extracted from cocoanut, and khaskhus
seeds and again placed on the fire and boiled till the liquied
contents is condences to about half pound of soup remove the
vessel from the oven. Keep another vessel over the fire and pour
into it half pound ghee, and when heated put chopped onions,
chopped garlic, and when they turn golden red pour soup together
with the mutton balls and massala and when the soup condenses
and the ghee init floats over the soup, remove the ghee, add this
ghee when it cools down. Then add the paneer and mix well by
means of hand and finaly add the powdered condiment spices

and shake the vessel by circling it so that the whole contents of
the vessel get mixed well.

oie tie 316
2
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8௦. கண றின

ள்ள

295, BABS 2 ata, pert 3

Hen, erotic y. ate, afseta உள்ள, 80
ala

Aaa

% BIA,

ARW

,

AQT

5

3 ala,

eared sto 4 Iz, 1859 19 20. erga df,
4 Iz fazed gauft ura cien. soe ura ala,
ae gaa ata ad, faas erga cra atc
EN HuGor.
ot
Ara Ast 2 Iz afte ferrgqadh.
ar

ata quym vere ys wat sazet
சளி qgaut, ys SAa pert, way,
[எனக

7௪ ௭ 1858 ara orearaz 84௪ அளி

aia faqa, agerel aaa ofte ante aica
cad afd

ளன காட

ee ara 3 9:28 ௨௨௪

90. ௭௭: 8 எர

எரிக

aria frafaaett

கணசாவி காஜ, 1828 1214 ௫௬௪, ௭ கூ

ளி

Pogs urs wea frogqe gra ofc pupa
feral sq NS SB quia asa ama
காச 90.
கக்க
ர௬ுஸ்தும் கோலா
தாம்பா

(துடை)க்கறி 2 சேர், கசகசா

பொட்டுக்கடலை
தோலா,

சோம்பு

கிராம்பு

கால்

8 தோலா,

3 தோலா, இலவங்கப்பட்டை கால்
கால் தோலா, ஏலம் 1 விராகனெடை,

விராகனெடை,

தேங்காய்

4,

பூண்டு

1

14]
தோலா, கடலைப்பருப்பு
கால் சேர், பச்சைமிளகாய் 20,
முந்திரிப்பருப்பு அரை சேர் மிளகாய்த்தூள் கால் தோலா,

மஞ்சள் கால் தோலா, மாமிசத்தை சுத்தமாக அலம்பி
மேலுள்ளதோல்,
கொழுப்பு
முதலியவற்றை
நீக்கி
விட்டு கைமா (கொத்துகறி) செய்யவும். அதில் ஒரு சேர்
கறியை
நன்றாக
வேகவைத்து
சிறிது மஞ்சள்தூள்,
நறுக்கிய
சில இஞ்சித் துண்டுகள்
போட்டு
வேக
வைக்கவும்.
மேற்கூறிய
வாசனை
சாமான்களை
தூள்செய்யவும் மற்ற சாமான்களான பொட்டுக்கடலை,
கசகசா, வேகவைத்த கறி, வேகவைக்காத பச்சைகறி 1
சேர், தேங்காய்,

இஞ்ச

இவைகளை

நைவாக

அம்மியில்

அரைத்துக்கொண்டு,
இம்மாமிசக்
கலவையில்
வேகவைத்த கடலைப்பருப்பு, அரிந்த பச்சைமிளகாய்,
முந்திரிப்பருப்பு
கலந்து
நன்றாக

இவைகளை
எல்லாம்
ஒன்றுபட
பிசைந்து
எலுமிச்சம்பழம்
அளவு

உருண்டைகள்
செய்து
வறுத்துக்கொள்ளவும்.

நெய்யில்

பொன்னிறமாக

தட்டப்
RUSTUM

GOLA

(Mutton Balls)

Loin mutton 2 pounds, khaskhas (opium pod seeds) 2
tolas, roasted bengal-gram 3 tolas, cinnamon 2 tola, anise seeds
Ystola, cardamoms '/,tola, cloves '/,tola, cocoanut four, garlic

1 tola bengal-gram flour /% pound green chillies 20 in number,
cashewnuts half pound, chilli powder

1% tola, turmeric “% tola.

Wash and clean the mutton. Remove the fat, skin and make

into minced-meat out of the 2 pounds of mutton take one pound
of the minced meat boil and cook it well. The spice condiments
mentioned above are to be well powdered, chilli powder, roasted

powdered and black-gram (Futani). khaskhan cooked and
uncooked raw one pound meat are to be mixed together with
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the other ingridents mentioned above are to be well and nicely
grinded on the grinding stone. Then mix in the grinded meat
bengal-gram dhal (pulse), pared green chillies cashewnut pieces
and knead by the hands to mix properly and make into balls of
the size ofa lime-fruit and fried in ghee till they become red and
use them
++ >

¥3. STOUT

ளி எக
% ன் (1 %

ன 92), கரவ

ன னள 844 8 ரளி பா௭ ௮௭! ரன்

௭௭

8௪ ரொரச௭ காக 11௭7௭ எகா ராச $ 92
Susardt ers 3 Az, alferst எளி6 18௭௭௪ ena

ularaata foo arat 3 Bz, asat Aa

30

(8௬௪, கா8 2 UR fawa, ager Bloat v ata $
அசா? எள, வாகன UTTAATAT ATS : fAzferen 2 ate arse, FAI 3 aten, Be 4 விள,

ஏமி எள

$ ளின், எலன் ஜிஎ? arpa 2 alam,

wears, fara atte ara araft at? faa
ante, tte waa daa dts vy aa cata

froqa Rise காலி aska area ofte frac,
faa 3 ater aele Sloan ura afte wsara,
கிகி
எனா :- TI vy alan, wre feraat
உள்ள, சினா உளிள, 198 டீளிள, far 3 alet,
கியாகாஎ

5 ௭

(8 wisoft arate vane, feen

1 wlsuita 319௪ ௭1%

ஏகி ஈக அிஸினி
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லி 1௬8௪, கிவி? 2 ate aaa afte uct
fora) were foray ௭௭௪, கரகளி கிகா
zd fae wlstteua car wloffa ara sitqa

aS Sees Stipa Sagat Gaz fearet fen faon
ன

281௪

மிகி

௧௬௪

goer: cata AAR

௭௪௭ 1௪ ௮9௪ களி? 2 ளிள 1௧௪ ௪
3௭₹9௪ 80.
5555
தால்சா
துவரம்பருப்பு

அரைக்கால்

கால்

படி

கடலைப்பருப்பு

நெய்யில்

வறுத்துக்கொள்ளவும்.

மாமிசம்

கத்தரிக்காயையும்,

படி,

இவ்விரண்டையும்

அரைகுறையாக

வெந்ததும்

குழம்பு

1

சேர்,

1

சேர்

பத்து முருங்கக்காயையும் துண்டுகள்

செய்து, அரிந்த வெங்காயம் ஒரு சேர், பூண்டு
தோலா
இவைகளை
மாமிசத்தின்
மேல்
அத்துடன் போடும் மசாலாவின் விவரம்
மிளகாய் 2 தோலா, மிளகு ஒரு தோலா,
தோலா, வறுத்துக்கொண்ட மல்லி 1 தோலா,
வறுத்தது 3 தோலா,
மேற்கூறியவைகளை
அரைத்து,

பருப்பு

நெஞ்செலும்பு

கத்தரிக்காய்

முதலிய

உரித்தது 4
போட்டு
:- வறுத்த
மஞ்சள் 1
கொப்பரை
நைவாக

காய்கறிகளை

நன்றாக

அலம்பி
நாலரை
தோலா
உப்பைத் தடவி
வெந்த
பருப்புடன் ஒன்றுகூட்டி நன்றாக வேகவைத்து, 9 தோலா
புளியை

நன்றாகக்

கரைத்து

அந்த

கரைசலையும்

ஒன்றுகூட்டி நன்றாக வெந்தவுடன் அதில் தாளித்துப்
போட
வேண்டிய
சாமான்களின்
விபரம் :- நெய்
நாலரைத் தோலா, அரிந்த
தோலா,
கருவேப்பிலை
1

வெங்காயம் இரண்டரைத்
முடி
ஒன்று
இவைகளில்
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பெருங்காயத்தைத் தவிர மற்றதை தாளிதத்தில் போட்டு,
மற்றவைகளின் தூள்களையும், ஒரு தேங்காய் மூடியின்
திருகிய பூ, கொத்தமல்லி தழை
இரண்டு
தோலா
இவைகளைக்
கூட்டி
கரண்டியால்
சுற்றிக் களறி,
மேற்கூறிய சாமான்களையும் போட்டு ஆவி போகாமல்
மூடி
பிறகு தாளிக்கவேண்டும்.
இதே
முறைப்படி
தாளித்து

ஊற்றி

இதில்

(சாம்பார்

கொத்தமல்லித்

பருப்புடன்

தழையைப்

கூடிய)

இதை

போட்டு

கீழே

இறக்கிக்கொள்ளவும்.

Mo oe
DALACHA

SAUCE

Toor dhal 1% pound. Bengal gram dhal (pulse) '/, pound
roast the above in ghee and boil in water, and when they are
properly boiled put one pound of goats mutton and one pound
of back bones (skeletal bone or lumber boner) and well boiled,
and then add the folowing ingredients :-Brinjal | pound, cut pieces
of ten drumsticks, chopped onions one pound, peeled and cut
garlics four tolas, in the mutton and bone mix and the following
are to be roasted and ground into paste :- red chillies two tolas,
pepper two tolas, turmeric powder one tola, roasted corriander
seeds one tola, roasted copra scrappings two tolas. The aboves
are nicely grinded in to paste and pour or apply over the mutton
together with cooked vegetables, boiled pulses (dhal etc.,) added
with 4’ tolas of salt and the whole things are pronerly boiled
and cooked, add in it the juice of9 tolas of tamarind pulp and
allow the same to simmer fora short time. Then place another
vessel over the fire pour 4” of the tolas ghee, chopped onions 2
tolas, mustared 2 tola, cumin seeds % tola, asafocida | tola.

one small bunch of curry leaves to be sauted except asafoctida,
and further add in sauted ghee the other grinded powder and 2
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ofa cocoanut scrappings, corriander leaves 2 tolas, and mix
them well with a laddle. Latu add the roasted asafoctida also,

and the sauce to be poured. For the second time saute with ghee
as done before and throw in the entire sauce with the mutton

and vegetables, and chopped corriander leaves are to be dashed
in the sauce and then removed from the oven.

58

4

¥2. BET SizaT (Pat)
௭௭

சாளிளி)

௨௦ ளிள, அள் 80 ளிள, ஏ0

80 ளிஎசா?, சே 80 ளி ன

ag

* ளின், எிளிஎ

* ளிளாரிக 2% ளின்,
eat yo aten, ere

20 ate, fA 3 alten, aaa

¢ ate, aaraathk

80 ate, Hes 20 ate, & wrerat fer, Gaz 1,
ளிள, கரிக 20 ate.

Ard aa@Ht Gos SAI Mew Yat catia
2% cet,
Ate sieurd TA 20 ate, ¥o ate eat

8 UAT BHae SUT Haar alysrd. geftaz
Smut 94௪ 90 எிள,ate qu urea d argara
௭ 20 Aen காளன WHA காவன ளான எள

காள் 429௪ 929௪ னாள்.
௭ ௭8௪ ௭8௪
20 cet ஏராள [பகா சி, ௭௪ னா௭ 18 1 ளிள
aor
ater, aaa aef ளிள, மினி எரா 8
ளிள, 8 என் ஈஊாக௪ ரச: 0204 , சாரி னா
1392௭ அரா எளி Teper Set சாளர.
பாக-

10
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ava 19௭௭௮ ஸாளிஎ எளாளா ௧85௪ 89௪

dou. mart எளிஎ 20 alal, Aas

30 Mar,

எனளி? 8 a@lael ante area cara 186௭78,
IRA TAA 4 aT, SMR fsa Pua W

௭௭ எளி @rsral fora 3 Ta Sega
a avegia
௧௪

det rata oat.

As SoA

azqai

wich sarqat ferazradt dard. aroft Sadtaz
களிகாளி ளீகா qaqa sea sia carazr
faariel area set arataaz கரா
3௭௭9௪ 90.

ware

+
சாதா

குருமா

ஆட்டிறைச்சி 2 சேர், இஞ்சி 10 தோலா, நெய் 1
சேர், பால் 10 தோலா, ஏலரிசி 1 தோலா, உரித்த பூண்டு 1
தோலா, உப்பு இரண்டரைத்தோலா, தயிர் 1 சேர் அரிந்த
வெங்காயம்

அரைச்சேர்,

மிளகு

1] தோலா,

தோலா,

வாதாம்பருப்பு

பாலாடை

அரைச்சேர், எலுமிச்சம்பழம்
அரிசிக்குருணை அரைச்சேர்.

டன் தோலா,

நறுக்கியது

10

கிராம்பு

1

தோலா,

6, குங்குமப்பூ

செய்முறை :

மாமிசத்தை
சிறிய
துண்டங்களாக
அரிந்து
நன்றாகக் கழுவி சுத்தம் செய்து அதில் இரண்டைத்
தோலா உப்பையும், இஞ்சிச்சாறு 10 தோலா, கட்டித்
தயிர் 1 சேர் இவைகளை ஒன்றுகூட்டி மாமிசத்தின்மேல்
தடவி நன்றாக பிசைந்து கொள்ளவும். அடுப்பின்மேல்
ஒரு

தேக்சாவை

வைத்து

அதில்

நெய்

]

சேர்விட்டு
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வெங்காயத்தைப்போட்டு
அது
செந்நிறமானதும்,
மாமிசத்தைப்
போட்டு
அதன்
நீர்
சுண்டியதும்
ஜாரணியால் நன்றாகக் கிளறிக்கொண்டே வாட்டவும்.
அதன் மத்தியில் அடிக்கடி பத்து தோலா
பாலைத்
தெளித்து பிறகு மிளகு 1] தோலா, ஏலரிசி 1! தோலா,
கிராம்பு 1 தோலா, உரித்த பூண்டு 1 தோலா இவைகளைப்
போட்டு, மறுபடியும் நன்றாக வாட்டவேண்டும். அதில்
வேகவைப்பதற்கு வேண்டிய தண்ணீரைவிட்டு தீயை
அதிகரிக்கவும்.
மாமிசம்
வெந்தவுடன்
அதிலிட்ட
மசாலாவை
எடுத்து
வெளியேபோடவும்.
பிறகு
மாமிசத்தை
(மலயீ) 20

வாதாம்பருப்பு
10 தோலா.
பாலாடை
தோலா
ஒன்றுகூட்டி
நன்றாக அரைத்து

குருமாவில் கலந்துவிடவும், வெந்நீரில் கால் தோலா
குங்குமப்பூவை ஊறவைத்து HFISH) சாற்றைமட்டும்
பிழிந்து எடுத்துக் குருமாவில் போட்டு அதன்மேல்
எலுமிச்சம்பழம் ஒன்றின் சாற்றைப் பிழிந்து குருமாவில்
போடவும்.
ஜாரணியால்
நன்றாகக்
கிளறி
அடுப்பிலிருந்து இறக்கி தணலில் வைக்கவும். பிறகு
அப்பாத்திரத்தின் மேல்புற விளிம்பில் அரிசிக் குருணை
ஊறவைத்ததை பிரிமனைபோளல் உருட்டி விளிம்பின்
மேல்

வைத்து

பாத்திரத்தின்

மூடியை

ஆவிவராதபடி

அமுக்கிமூடி அரை மணிநேரம் கழித்து 8ழே இறக்கி
வைக்கவும்.

SADHA

ஆஆஆ
KORMA

(Kurma) SAUCE

Ingredents :
Mutton 80 tolas. ginger 10 tolas, ghee 40 tolas, milk 10
tolas, cardomoms | tola, peeled garlic | tola, salt 1% tolas, thick

curd 40 tolas, chopped onions 20 tolas, pepper | tolas, cloves |
tola, almond 10 tolas, malayee milk cheese 20 tolas, 6 limefruits, saffron '/, tola, broken rice 20 tolas.
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Method:

Cut the mutton in to the size of almonds and wash and
clean the same Mix the following in the mutton - salt 2%
tolas juice of ginger 10 tolas, thick curd 40 tolas, and mixed with
the mutton and well kneaded to season the meat Keep a dekchi
vessel on the oven and put 40 tolas of ghee in it and when the
ghee heat. put in chopped onion and when they turn golden red,
pour the mutton and when thewater evaporates with a flat iron
laddle turn them upside down and when they are properly and
completly roasted sprinkle milk 10 tolas in small quantities
intermiantly Then add pepper | tola, cardamom | tola. cloves
721018, 661604 garlic | tola and once again turn the contents up
and down by the flat taddle and roast the mutton and pour hot
water in sufficient quantity to cook the mutton and kindle the
fire When the mutton is properly cooked, remove from the sauce
the massala ingredients from the gravy or sauce Then nicely
grind to a paste the almend scrapnings 10 tolas and 20 1tolas of
milk cheese (malayee) and dissolve in the korma or sauce.

Dissolve in hot water 4 tola of saffron, and the juice of one
lime fruit is also to the added in the mutton, and mixed well with
the laddle. aind removed from the oven and placed on live-coais
(cinders) then put around the mouth of the dekchi ring madeout
of the broken rice dough and place a lid over it and fasten the lid
tightly and speard embers (coalfire) on the metal cover and keep
the same for halfan hour By which time the korma would be
well cooked and ready then remove the vessel from the fire
3,
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aan, afsentor 3

ளிள, எரு

மிள, (829௪ ட, ater, Ata டி
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ஜனானி ஏகி,

ரிக

2 காளன் (ஏனா 3 flHa, qu
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3
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sufear ats ஏர ஏஏ glare AHS aa.
ufdyar 8 atest mest uefa alga
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3 ate siaktaz gaa aya

காக,

afea dé atte aft erga arena.
CEO
கறிசுண்டி

(கயிர்கட்டி

கோலா)

தாம்பா கறி2 சேர், தேங்காய் 3, அரிந்த பூண்டு 2 தோலா,
வெங்காயம் 5 தோலா, பொட்டுக்கடலை 5 தோலா,
கொத்தமல்லி 1 முடி, கசகசா 5 தோலா, ஏலம். கிராம்பு
வகைக்கு

௩

தோலா,

பெருஞ்சீரகம் 3 தோலா,

மிளகாய் 16

தோலா,
உப்பு
%
தோலா,
அரிந்த
வெங்காயம்
வாசனைப்பொருள்கள் நன்றாகத் தாள் செய்துகொள்ளவும்.
மாமிசத்தை நன்றாக சுத்தம்செய்து. நெய்யிலிட்டு நன்றாக
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சிவக்கும்படி வறுத்து, நெய்யை
கறியைவைத்து நசுக்கி இடித்து

வடித்து, அம்மியின்மேல்
கையினால் இழைபோல்

பிச்சிக்கொண்டு அதில் அரைத்த கசகசா, பொட்டுக்கடலை,
வாசனை சாமான்களின் தூள், தேவையான உப்பு, இரண்டு
எலுமிச்சம்பழச்சாறுவிட்டு 2 தோலா நெய்விட்டு நன்றாகப்
பிசைந்து கறியும் இதர பதார்த்தங்களும் ஒன்றாக கலந்ததும்,
ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வைக்கவும். ஒரு சர்க்கரை நார்த்தை
அளவுக்கு நன்றாக
வாழைநார்கொண்டு

உருட்டி
நன்றாக

அதன்மேல் நூல் அல்லது
உதிராமல் உருண்டையாகச்

சுற்றிக்கட்டவும். பிறகு இதை ஒரு இரும்பு களுக்கிக்
கம்பியில் கோர்த்து தணலின்மேல் வாட்ட மேல் கட்டி

இருக்கும்

கயிறு அல்லது

நார் கருத்தவுடன்

எடுத்துக்

கொள்ளவும். ஒருக்கால் கறிமசாலா நெய்போதாமல் உலர்ந்து
இருந்தால்
சிறிது
நெய்விட்டு
நன்றாக
பிசைந்து
உருண்டைகள் செய்து மேற்கூறியவிதம் தணலில் வாட்டி
எடுக்கவும். பரிமாரும்போது நாலையோ
நாரையோ
நீக்கிவிட்டு போடவும்.

KOK
MUTTON

SUNTI

Goats thigh mutton 2 pounds cocoanut 3, chopped garlic
2 tolas, chopped onions 5 tolas, roasted bengal-gram 5 tolas,
one bunch of corriander leaves, khaskhas seeds (opium pod
seeds) 5 tolas. cardamoms % tola, cloves 4 tola, anise seeds 3

tolas, red chillies 4 tola, salt 4 tola. Finely powder the condiment

spices . Fry the mutton in 2 tolas of ghee till it turns red, drain the
ghee and place on the grinding stone and crushed, and then with
the fingures sepearate muttons thread like fibres (Fibres), and in
this fibrous mutton, mix the spice and condiments powder in the

mutton, squeeze the juice of two lime-fruits, adding the reqeuired

salt powder, 2 tolas of ghee and knead the whole thing well and
when the massala and the mutton fibres are well mixed keep the
mixture in a vessel and make balls of the size of small orange fruit
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and bind the balls with thread or the fibre of the plantain stems or

any kind of thread so that the contents of the ball do not crumble
down. Then pierce the ball carefully in a pointed roasting iron

spike and roast the balls holding the spike 3 fidgures high above
the coal fire and roast the same till the thread bound over them
get blackened. Ifthe mutton ball appears to be a little dry add a
little ghee and when well roasted remove the spike from the fire
and untic the thread wound over the balls and then serve
SEEBVES
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faarsge eiga adored qu aga carazt
எளிள 68௪௪ எளச் ௭9௪ VARTA ister AO Sra
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cat ara uct waa arkarga arctadt பாரம்
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suraraaa Beat Ard ஏிளி ௧௧௪

௭ எக?
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we woe

99௪ wweal 3 fear vy ast yarn afsadel
urea
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(பாகர் என்றால்

&

மாமிச

பாகர் வடி

பூரணம்

வைத்தது

என்று

கொள்ளவும்)

மாமிசம் 3 சேர், மிளகாய் 2 தோலா, பொட்டுக்
கடலை 3 தோலா, கசகசா 2 தோலா, அரிந்த வெங்காயம்

5

தோலா,

பெருஞ்சீரகம்

அரைத்தோலா,

2

தோலா,

அரிந்தபூண்டு 2 தோலா,

இஞ்சிச்சாறு
கிராம்பு,

ஏலம்

வகைக்கு கால்தோலா,
கொத்தமல்லி
அரை
முடி,
வாணலியில் சிறிது நெய்விட்டு வெங்காயம் சிவந்ததும்
15

கிராம்பு,

அரைத்தோலா

ஏலப்பொடி

போட்டு

வறுத்து எடுத்துவைக்கவும். பிறகு மாமிசம் 3 சேரில் சேர்
மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு வேறுவொரு பாத்திரத்தில்
போட்டு 2 சேர் தண்ணீர்விட்டு அரிந்த பூண்டு அரைத்
தோலா, மிளகாய்த்தூள் கால் தோலா, மஞ்சள்தூள் கால்
தோலா
இவைகளைப்போட்டு
மாமிசபாத்திரத்தை
அடுப்பிலேற்றி நன்றாக வேகவைத்து பிறகு எடுத்து
அத்துடன்

வேகவைக்காத

ஒரு

சேர் (பச்சை)க்கறியை
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இத்துடன்

கொண்டு

கூட்டி

இரண்டையும்

அதிலிருந்து

உருண்டைகளாக

மேல் நெய்தடவி

ஒரு

உருட்டி

நைவாக

௮லுமிச்சம்பழத்தளவு

அதை

அதன்மேல்

அரைத்துக்

அப்பள

பலகையின்

வைத்து கையால் அழுத்தி

உருண்டையை
பரவலாக
அப்பளம்போல்
மூலையாகச்செய்து
உள்ளங்கை
அளவுக்குப்

நான்கு
பரப்பி

அதனடுவில்

மாமிச

முன்பு

செய்துவைத்திருக்கும்

மசாலா கலவையைவைத்து
(சோமாசிக்கு வைப்பது
போல் வைத்து) அப்பளத்தின் நான்கு புறத்தினையும்
மடித்து நன்றாக
அமுக்கி
ஒட்டும்படிச் செய்யவும்.
இவ்வாறு
எல்லா மாமிசத்தையும்,
மசாலா கலவை

யையும்

தரும் வரை

இடுக்கில்லாமல்

எல்லா

மடிக்கவும்.

வடிவங்களையும்
எல்லா

செய்து

வடிவங்களும்

மேற்கூறியவிதம் செய்து முடித்ததும் அடுப்பின்மேல்
வாணலி வைத்து நெய்விட்டு ஒரு தடவைக்கு மூன்று
அல்லது நான்கு வடிகள் வீதம் போட்டு நன்றாகச் சிவக்க
வறுத்து எடுத்துக்கொள்ளவும்.

Ww
MUTTON VADI

(Stuffed

Sausage)

Mutton 3 pounds, chillies (red) 2 tolas, khaskhas 2 tolas,

chopped onions 5tolas, anise seeds 2 tolas, ginger juice 1 tola,
chopped garlic 2 tolas, cardamoms half tola, cloves half tola,
corriander leaves half punch, place a dikcha on the fire and pour
some ghee and put half tola of powdered cardamoms, cloves 15
in number, onion, garlic choppings are also to be thrown in the
ghee and when the onions turn golden red remove the same from

the oven and keep aside. Then from out of 3 pounds of mutton
take 2 pounds and place them in another vessel and pour 2 pounds
of water, chopperd garlic half tola, chilli powder ‘4 tola, ginger
(chopped) half tola , turmeric powder “% tola, and the vessel
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kept on the oven and boiled when properly cooded, remove the
mutton and add this with the uncooked raw mutton and nicely
grinded. From this grinded mutton, take a little quantity of the
size of a lime-fruit place on a wooden plank smeared with ghee
Press the ball by the palm of the hand and spread mutton pulp to
the size ofa palm and place one lime-fruit size quantity of the
massala already prepared and kept aside, on the mutton pulp
waffer and fold four sides of the mutton waffier and press the

borders so that it does not open while frying the Vadi and in this
way make as many
be made out of the
stuffing. Then place
and fry 3 or 4 Vadis
turns golden red.

Vadi or stuffed sausages as many as could
grinded mutton and the massalas meant for
on the oven a frying pan pour sufficient ghee
at a time till the outer mutton paste covering

WWWSS
ஏ. சாளா? அனா
சாகா கிக் காரு ரிஏ௪ 2 92, மிள
க
காசே ௭௭2 கார்கோ
8 ௭6 wear
807 எசான் :- ௮

9 ate, ate 3 aten, fee 3

ள்ள, 192 aref ater, STS
2 citer, 8 orafereraet
atte aiga aida aaa afte arqa அளி
aféer 89௪ azte orftr area afer aac afte
ஊளாஏள 89௪ 82. சா ளா சா
அளகு
art atfa ளார் ore Aw ate sazd லிசி
ளீகாராஐ௪ ager ரன௭ காரச் aqa eaia
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என
எகா எனன

:-1ச9ள $ எிள, 185 4

ளிள, எச $ ளிள, கர உ ala, ees * ளிள,
aigetat ¢ ata, 8 aer fereraet gaia area
Iara aga atte aga aut. fxd aica avid
forera; frat ¥% ate, Te ¢ aten, Ate 2 ater
ஏ ௮8 82, ராச ௭1? 18169 எனா? 19௪௪௫
1௭ ௧௦௭௪ car ata afte ளா எாகி3
அஎ 194௪ 8௭0, சானா
Yes PHT
staueé காள் ௭3 ராஏ௪ ௭௭8 னா? எ
அளக 09 9௪ 8௯௪ Feed afer atte சாகி

aga mferat az (alt) doa art foros
wars wéla ote Haga ager secftd amract
ferfer aera startet cart angel arsfta wal ae

wz Ad aoa car aes qu ora I ear agai
ளாஏள Jat: 3 He Sate sera SRR aeralel
[2௪

offe are Ya Stata ARM Sega aut.

Food
மீனின் சுண்டி (கயிர்கட்டி கோலா)
மீனின் தலையை
வெட்டி
உரித்தது 3 சேர்.
வயிற்றிலுள்ள
கல்மஷங்களை
தலை
அறுத்த
துவாரத்தின் வழியாக ஒரு மரக்குச்சிவிட்டு நீக்கிவிட்டு

பிறகு நன்றாகக் கழுவிக்கொள்ளும் முறை

:- மஞ்சள் 1

தோலா, உப்பு 1 தோலா, புளி 3 தோலா, $€ரகம் £
தோலா, வெங்காயம் இந்த ஐந்து வகைகளை நைவாக
அரைத்து மீனின் மேலும் உள்ளுக்கும் நன்றாகத் தடவி
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அரை

மணிநேரம்

அப்படியே

வைத்து

பிறகு

நீர்விட்டு

இருமுறை அலம்பிக்கொள்ளவும். மீனை அரியும்போது
தலைபக்கத்திலிருந்து வால் வரை இரு பக்கங்களிலும்
இரண்டு விரல் அகலத்திற்கு
அறுத்துக்கொள்ளவும்.
பிறகு அதில் போடவேண்டிய மசாலா :- மிளகாய் ஒரு
தோலா,

மிளகு

வெங்காயம்
கொப்பரை

ஒரு தோலா,

4 தோலா,
எட்டு

மல்லி ஒரு தோலா,

அரிந்த

மஞ்சள் தூள் அரைத்தோலா,

தோலா

இந்த

நெய்யிட்டு சிவந்த நிறமாக

ஆறு

வகைகளையும்

வறுத்து நைவாக

அரைத்துக்

கொள்ளவும். வறுக்காமல் அரைக்கவேண்டி யவைகள்:புளியை
நாலரைத்தோலா
நீரில்
கரைத்து
இந்தக்

கரைசலில் மேற்கூறிய மசாலா வகைகளையும் போட்டு
நன்றாகக் கலந்து மீனின் மேல் தடவிபூசவும். மீதியுள்ள
நீரில் கரைத்து
வகைகளையும்

இந்தக் கரைசலில் மேற்கூறிய மசாலா
போட்டு நன்றாகக் கலந்து மீனின்மேல்

தடவி பூசவும். மீதியுள்ள
நன்றாக ஊற வைக்கவும்.
கூர்மையுள்ள

ஒரு

நீரில் இந்தமீனைப்போட்டு
பிறகு மீனை வாட்டுவதற்கு

இரும்பு

சலாக்

கம்பியை

தலைத்

தூவாரத்தின் வழியே விட்டு வால் துவாரத்தின் வழியாக
சிறிது நீளமாகப் புகுத்தி மசாலாக்கலந்த நீரை மேலும்
பூசி, வாழைநார் அல்லது நூலினால் மீன் சலாக்கிலிருந்து
நழுவாமல் இருக்கமாகக்கட்டி, தணலின் மேல் 3 விரல்
உயரத்தில்

காட்டி

நான்கு

பக்கங்களிலும்

நன்றாக

நெருப்பில் வாட்டி சிவந்த நிறம் வந்ததும் நான்கு
பக்கத்திலும் கால் சேர் நெய்யைத் தடவி மறுபடியும்
தணலின் மேல் காட்டி விரைவாகச் சுற்றிச்சுற்றி தணவில்
வாட்டி சிவந்ததும் மீனை எடுத்துக்கொள்ளவும்.
ஒழ

FISH

SUNTI

Good large fish 2 pounds, cut the head and peal the skin,
and remove the entrails, wash and claim the fish without cutting
open the stomach. The entrails have to be removed through the
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hole caused by cutting the head Poke a wooden stick through
the head hole and cacfully remove any remaining blemishes and
wash and clean again the fish both inside and outside To season
and remove the fishy small apply the well grinded paste of the
following ingridients - | tola invmeric past, salt | tola, juice of
tamarind pulp, cumin seeds half tola, grinded onions 2 tolas, then
apply the above five pastes on the fish both inside and outside
and keep them aside for an hour, and then wash the fishes
throughly Then pare witha shary knife (cut ) on both the sides of
the fish at one fingar breadth interval from the top of the hole to
the end of the tail and keep them aside To mix in the fish to
apply over it prepare paste of the following massala (condiments)
and spices have to be grinded :- Red chillies | tola, pepper |
tola, roasted corriander seeds | tola, chopped onions 4 tolas,
turmeric paste

| tola, copra 8 tolas, the above six are to be

roasted in ghee to golden red colour and grinded in to fine paste.
The following ingredents are to be grinded to the consistency of
paste They are tamarind pulp 4% tolas, onions | tola, salt |

tola, tamarind is to be made into pulp after mixing with '4 pound
of water, and in this water add the above massala paste and

apply and smear over the fish and keep the fish soaking in the
remaining massala water. Take a iron thin roasting spike and insert
the same through the head hole till few inches before the tail, and
apply the massala and bind the fish to the spike so that the fish
does not slip or turn from spike by means of thread, and hold the
same over the fire 3 fingures aboves the live coals and when the
fish turns red and well roasted all over apply “% pound of ghee
over the roasted fish and then roast it over the coal fire and turn
the fish quickly several time fill it is properly roasted and keep
them aside.

BS OBWS

158
96. ரிக [9ளா(௫௧௦)

சானி எளி

arte fear $ 92, சானள Boa ஈ7௯௧௪
cart au urftr urea afte marae are area

8௪ 89. னா௭ சானாஎானி
எனான
ளிள, 18

:- 1829 6

sref ater, act 3 aten, soe aief ater,

8 cake guia aaa ake aiga att saz fra
3 diet, ee ate aga 9௧ ஜிவி ௭129

wia, 3 scart

wo Azz uleula wreaqa,

[அளவி gaia ABH 8௭மி. ஒிகரிஎ கர் 0௧
ura dferatt asqa caida 9% ater qu, fara wie
2 ata, for aef ata, Slurmredt srat 2, 8

scaife guia aa slatz aaa, 4 areardta
[எசா எ இிகளிஎ எள வார? (௮௪ 8௪
௪௪ எனாளாவி பாரி னா௭ ௮௭௪ ௧௧189 எரர்
scala fast Sawa Sard. Sazatat 2 ata
efadhre wear urea sazfast.
woes ap cece

சென்னகுன்னிகறி
சென்னகுன்னி
முறத்தில் போட்டு,

1

சேர்,

நன்றாக

வறுத்து

ஒரு

நன்றாகப் புடைத்து மணலில்லாமல்

* முறை தண்ணீர் விட்டுக் கழுவிவைக்கவும். இதற்கு
மேல் போடவேண்டிய மசாலா :- மிளகாய் 1] தோலா,
மிளகு

அரை

தோலா,

மல்லி

]

தோலா,

மஞ்சள்

நெய்யில்

வறுத்து

அரைத்தோலா,

இந்நான்கையும்

நன்றாக

அரைத்துக்கொள்ளவும்.

நைவாக

பிறகு

புளி 3
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தோலா, சிறிதாக நறுக்கிய வெங்காயம் 9 தோலா, ஒரு
தேங்காய் மூடியின் துருவல் மேற்கூறிய வகைகளை ஒரு
சேர் நீரில் கரைத்து, அதில் சென்னகுன்னியும் போட்டு
கலந்துவைக்கவும். தாளிப்பதற்கு ஒரு பாத்திரத்தை
அடுப்பின்மேல் ஏற்றி அதில் நாலரைத் தோலா நெய்,
அரிந்த வெங்காயம் 2 தோலா, சீரகம் அரைத்தோலா,
கருவேப்பிலை 1 முடிச்சு இவைகள் நெய்யில் சிவக்கும்
தாளிதத்தில்
சென்னகுன்னியையும்
வறுத்து,
வரை
கலந்து

கரண்டியால்

நன்றாக

4

பக்கமும்

இோண்டிக்

கொடுத்து மசாலைத் தண்ணீரையும் அதில்கொட்டி
நன்றாக வேகவைக்கவேண்டும். நன்றாக வெந்ததும்
கொத்தமல்லித்தழையை மட்டும் போட்டுக் களறி ழே
இறக்கி வைக்கவும்.
+e

The Method of cooking Small Shrimps
(SMALL SHRIMPS CURRY)
Roast one pound of small shrimps and winnow to remove
sand and clean and wash them 3 or 4 times and keep aside. The
following massala is to finaly grinded into paste :- Chillies (red) 1
tola, pepper 2 tola, corriander seeds | tola, turmeric 16 1018,
the above four are to be fried in ghee and nicely grinded in to
paste and add also 2 tolas of the pulp of tamarind chopped onions
9 tolas, half cocoanut scrappings. Add the above mentioned are
to be dissolved or mixed in one pound of water. Then add the
small shrimps in the above mix and keep aside, keep a vessel

over the oven for purpose of sauting. Pour in it 4% tolas of
ghees, two tolas of chopped and fried onions, cumin seeds 2
tola, a small bunch of curry leaves and saute in ghee and add in
this the shrimp massala mixture and when the liquid condenses,
to about % th quantity remove from the fire. Then for the second
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time saute with ghee chopped onions and pour over the shrimp
mix adding 2 tolas of corriander leaves.

B+

ஏடி. சாணான் புகாவி எலி
Ara
2 32, pat waar afte gga, cam taht
¢ 22, ATa aztadt aeraaral ஊளாள :- 1829௪
₹%ளிள, 14% Alem, et 2 ale,
He % ளிள,
aToct wWlaz 8 ate, STS $ 92, 8 ௭௭ ௪௪
quid are Ware agar ante area del. wrest
ஏகும் ௧௬௪ 809 (ளா :- ௭௭௭௪ vy aa,
எள் 94% ளிள, ௭௪௭௭

எ[8ளிள

(எனிஏ்ளி)
௪ % எிள,

3 ater, dar % ale, ada BAR VW, gar

௭ 8௪௪ $ 92 எரர் ௭௪ எளாள Ast charg
எனன எாவ௪ ரிச் 2 ளிள, எரா $ ளிளா (௭௪),
ாஏ௪ 892, சாக் னா௭ ௭௭௪ afte Great AA
[௮௭௯௪ பாரிள் ௮௪௭7௭ சா 3௭௧௪ Aga Roe
சாஎ ௮8 க

என

எக்

are 2 I, Sf ara

aaa ante ara cafe atfer arr Saat wp

Sfod una qu ada carat விகஊன

8௭ல்

wo 99௪ agar A, wawa asitfa gafr

dat fora
ga
எக ௧௯௪

id Ue

gare

Ata :- Se 2 ate, agar 3 ate, wfadkR
உ ளிள, $ ளிஎசி கா? எசிக 8௯௪ னா
Gerla Seaport னா Area sucess

16]

fauga ats died Sele wieraz ureft agar
83௪ 3௦2௪ 90. வா 2819௪ ச? எளி நள
ao. sift ww 0௭ 689௪ car 8௭9
கிளி

காகா

௮௭௭

918

ஏகுகிஎ
காகா

௫௪

aa CHa AA ura Mz urferet, est ura 328
Olea ௭ காளா ஏகா வள 8 மாம் ashy
௬௨௭ சான் காககள art. dud ata 2% A
ரான்
௪ எக் எனாளாள் ௭ காள 90.

ura 22 faa gaia etoa a uifhet cata
fraqa ate

2 81௯

(2 ளிளா) ா௭

wlsutta ௭௭ 89௪

16௭0.

௭ 186௪௪௪ sara :- qu

உளிள, கா8 1௧௪ * ளிள, 19? உளிள,
கயாகாஎ் எல் $, 1828 1௭௪௪ 0௭ ஏன Wee
அக

எனாள 992 19௪ எஸ் னா இிகுன்௭ 39௪

ளி கக௭7௭ 3% 2 ராரா அளாரீசள் 3௭௯௪ 80.
our fearel cara 2819௪ wtsfr mua card
3௪ afefa gaferet cana area arf 2

Roret Ties ARATeaT Asal ww slerad தனன
காரு CM Wid eet Hepa savy.

OOF
கறிபூரணம்

வைத்த

வடி

மாமிசம் 2 சேர். இதை கொத்துக்கறி (கைமா)
செய்யவும். நன்றாக கழுவி அதில் ஒரு சேர் கறியுடன்
சேர்க்கவேண்டிய
பாக-

11

சாமான்கள்

:- மிளகாய்

11/௦

தோலா,
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மிளகு 1/ தோலா, மல்லி வறுத்தது 2 தோலா, மஞ்சள் '6
தோலா, கொப்பரை 9 தோலா, அரிந்த வெங்காயம் 1
சேர், இந்த ஆறு வகைகளையும்
நெய்யில் சிவக்க
வறுத்துக்கொள்ளவும்.

அதை

நன்றாக

நைவாக

அரைத்துக்கொள்வது,
வறுத்துத் தாள்செய்துகொள்ள
வேண்டிய வகைகள் :- கசகசா 4 தோலா, பொட்டுக்
கடலை 4௦ தோலா, சன்ன லவங்கப்பட்டை '% தோலா,
பெருஞ்சீரகம் (சோம்பு) ஒரு தோலா, ஏலரிசி '% தோலா,
கிராம்பு 7, வேறுவொரு பாத்திரத்தில் ஒரு சேர் நீரை
விட்டு மசாலாவில் மூன்றிலொருபங்கு போட்டு உப்பு
2 தோலா, உரித்த பூண்டு ஒரு தோலா, இவைகளைப்
போட்டு 1% சேர் கறியையும் இதிலிட்டு நன்றாகக் கலந்து
வேகவைத்து நீர் சுண்டியதும் £ழே இறக்கிவைக்கவும்.
வெந்த
கறியை
அறைகுறையாக
அரைத்து
அதில்
வேகவைக்காத பச்சைக்கறி ஒரு சேரையும் போட்டு
இரண்டையும் நன்றாக நைவாக அரைத்துக்கொண்டு
அதனை

இரு

பாகங்களாகச்

செய்து

ஒரு

வாழை

இலையின் மேல் நெய் தடவி தோசையின் அளவுபோல்
தட்டிக்கொள்ளவும். பிறகு கசகசா முதலானவற்றின்
பாதிதூள் வைத்திருப்பதை
எடுத்து அதில்
சேர்க்க
வேண்டிய சாமான்கள் :- அரிந்தவெங்காயம் 2 தோலா,
பூண்டு ஒரு தோலா, கொத்தமல்லி தழை 2 தோலா,
இம்மூன்றையும் மிக மெல்லியதாக அரிந்துகொண்டு
அத்தாளில்

கலந்து

அந்த

மாமிசத்தை

தோசையாகத்

தட்டிவைத்திருப்பதின் மேல் தெளித்து ஒன்றரை விரல்
கணத்தில்
தண்ணீரைத்
தடவி
மடித்துக்கொண்டு,
இதேவிதமாக
பாதிவைத்திருக்கும் மாமிசக் கலவை
யையும் தோசைபோல் தட்டி மடித்துக்கொள்ளவும்.

பிறகு

ஒரு

பாத்திரத்தின்

அடியில்

கொத்தமல்லித்

தழையின்
தண்டு
அல்லது
வெந்தியக்£ரையின்
தண்டுகளைப் பரப்பி அதில் 16 சேர் நீரும் தயிர் '/ சேரும்
போட்டு அதில் கறியின் மடிப்புகளையும் போட்டு நீர்
வகைகள் சுண்டியதும் பாத்திரத்தைக் ழே
இறக்கி
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வைக்கவும்.
விட்டு

வேறொரு

பாக்கியுள்ள

சேர் இதை

%

பாத்திரத்தில் 2%

மசாலாவைக்

கலந்து

சேர் நீரில் கரைத்து

சேர் தண்ணீர்
பிறகு

இந்தக்

புளி

'&

கரைசலை

ஊற்றி, தாளிப்பதற்கு ஒரு பாத்திரத்தை வைத்து அதில்
போடவேண்டிய

வெங்காயம்
ஒரு
முடி,

சாமான்கள்

:- நெய் 8 தோலா,

அரிந்த

1 தோலா, சீரகம் '/ தோலா, கருவேப்பிலை
மேற்கூறியவைகளை
நெய்யில்போட்டு

சப்தம் அடங்கியதும்

மசாலாவும்

கரைத்த

தண்ணீரையும்

தாளிப்பதில் ஊற்றி நன்றாகக் காய்ச்சி சுமார் 1% சேர்
குழம்பின்
அளவு
வந்ததும்
இறக்கிக்கொள்ளவும்.
இரண்டாம் இவ்விதமே தாளிதம் செய்து இதில்போட்டு
மீதியுள்ள எல்லா தூள்களையும் போட்டு கொத்தமல்லித்
தழை
3 தோலா
போட்டு
மாமிசத்தில்
தட்டியை

தோசை(வடை)யை
ஒரு விரல் அளவு துண்டுகளாக
வெட்டி முன்னதாக தயாரித்த குழம்பில் போட்டுவைத்து
பிறகு

பாத்திரத்தை

மூடி

வைக்கவும்.

அப்பைய
MUTTON

VADI

Take one pound mutton out of 2 pounds of minced meat
and wash and clean the same. The following is to be added with
one pound of mince meat :- Red chillies 1/4 tola, pepper %
tola, corriander seeds 2 tolas, turmeric /2tola, scrapped cocoanut
(copra) 9 tolas, onions chopped one pound, the above articles
are to be fried golden red in ghee and finely grinded to paste
consistency. Then grind and finely powder the following fried
ingredients khaskhas 41% tolas, roasted Bengal-gram 41% tolas,
cinamon bark 4 tola, anise seeds | tola, cardomom 16 (01௨,

cloves 7 in number, keep another vessel over the oven and pour
one pound of water, '/, of the prepared massala, 2 tolas of salt,
peeled and chopped garlic | tola, and 1 pound of minced meat
and mix well, cook the meat well and when the water evaporates
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remove it from the oven and keep aside. Then grind the cooked
mutton along with raw uncooked mutton and divide the mutton
paste into 2 portions. Take a plantain leave or any other leaves
or plank and smear ghee over it and spread the ground meat
dough to the size ofa big pan-cake (dosai). Then out of this

powdered ingredeients take half of the same and mix in this
powder the followings massala :- onion peeled 2 tolas garlic |
tola, corriander leaves 2 tolas. The above 3 are to be very very
finely chopped and mixed the powdered ingredients and the
massala spread over the pan-cake, and fold the four sides of the

pan-cake like mutton dough and bind the folded corner and
pressed finely by fingers so that the fold do not fray or open. In
this manner all the dough and the massala powder are to be
made in to as many pan-cake Vadis (Samasages). Then place a
vessel on the oven and place at the bottom of the vessel the
tender stems of corriander leaves or fenugreek leaves, and put
mutton '%4 pound, and curd 4 pound and spread all the prepared
Vadi sausages and when the liquid evaporates completely, remove
the sausages. Place another vessel and pour 22 pounds of water,
and mix the remaining massala. Prepare the pulp of of tamarind
pound and pour it also adding 2 tolas of salt. Keep a vessel on
the fire and add the following in the vessel :- ghee 4 tolas, chopped
onion | tola, cumin seeds /% tola, one small bunch of curry leaves

and when the sound abates after the onions turn red, pour water
mixed with massala and when it properly boils and the liquid
condenses or reduced to 1” pounds remove the vessel and keep
aside, Remove the sausages, and cut it to two fingures broad,

and after sauting the sauce in the manner done previously (before)
and put all the remaining massala, and the powders, and

corriander leaves 2 tolas in the sauce containing the sauceges
and when the sauce is well prepared remove from the oven.

௦௦
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கர்ச்ளி? 2 ளின், கஙாகாளி எலி GAR 2, 7926
௭௨௭ 1௮௪௫ ௭ 1628 1௪௪ 14 எசிக எண

னா சான ளாக, வாசகி aretraure?t fete:-
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8 ளாகணா காகக௪ 8௫௭ 82 க

பச:

ama tt afte art are Yat Got Bla carat
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௧:01

YC,

2419

2. PSEATAT

Year, ¥. 3h antes Year

கள 32௭.
ஆஆ

௮
க்க

தானேதார் சுண்டி
தாம்பாகறி

2

சேர்

எடுத்து

அதை

மூன்று

விரல்

அகலத்தில் 4 மூலை வடிவத்தில் துண்டுகளாக நறுக்கிக்
கொள்ளவும். ஒரு துண்டின் ஒரு பக்கத்தில் மட்டும்
நன்றாக நீளவாக்கில் சிறிது ஆழமாக &றவும். (இவ்விதம்
செய்வதற்குத் “தானே” அல்லது கீறல் எனப்பெயர்).
இவ்விதம் கீறிய மாமிசத்தை ஒருதரம் நன்றாகக் கழுவி,
நன்றாக
பிழிந்து
வைக்கவும்.
இதன்மேல்
தடவ
வேண்டிய மசாலா சாமான்களின் விவரம் :- மிளகாய் 2
தோலா, கொப்பரை 4 தோலா, கசகசா வறுத்தது 2 தோலா,
வறுத்தபொட்டுக்கடலை
2
தோலா,
பொட்டுக்
கடலையைத் தவிர மற்றதை நெய்யில் வறுத்து, மற்றது
வறுக்காமல் வெங்காயம் 9 தோலா, பூண்டு 4 தோலா,
ஜீரகம் % தோலா,
கொத்தமல்லித்தழை 2 தோலா,
கருவேப்பிலை ஒரு முடி, வறுத்த வகை களையும்,
வறுக்காத வகைகளையும் ஒன்றுகூட்்டி நைவாக அரைத்து
மாமிசத் துண்டுகளின்மேல் பூசி, பிறகு இதன்மேல்

போடவேண்டிய வகைகள் :- இஞ்சி
கட்டித்தயிர்

2

சேர்,

உப்பு

Ys Cai, இனிப்புள்ள
3

தோலா,

நெய்
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9 தோலா இவைகளை

மாமிசத்தில் நன்றாகத் தடவி பிசைந்து

ஒரு மணி நேரம் மசாலாவுடன் வைத்திருக்கவேண்டும்.
இரும்புக் கம்பியில் (சலாக்கில்) மாமிசத்துண்டுகளை
ஒரேவிதமாக நெருக்கமில்லாமல் சொருகி தணலின்மேல்
இரண்டு விரல் உயரத்தில் காட்டி, நீர் பதம் சுண்டும்வரை
நன்றாக நான்கு பக்கமும் வாட்டி, ஒரு துண்டத்தின்மேல்
மற்றொரு துண்டு படாதபடி

வைத்து ஒரு ஜான் அகலமான

வாயுடைய
பாத்திரத்தை
அடுப்பிலேற்றி
போடவேண்டிய
சாமான்கள்
:-நெய்
ஒரு
எலுமிச்சம்பழச்சாறு
தோலா,

ஏலம்

1 தோலா,

கால் தோலா,

அதில்
சேர்,

இனிப்புள்ள கட்டித்தயிர் 9
கிராம்பு

கால் தோலா,

சன்ன

இலவங்கப் பட்டை கால் தோலா, சோம்பு கால் தோலா, கால்
சேர் நெய்யில் சாறு வகைகளையும்,

தாள் வகைகளையும்

போட்டு
ஒன்றுகலந்து
வைத்துக்கொண்டு
இரும்பு
சலாக்கியில் கோத்திருக்கும் மாமிசத் துண்டுகளின்மேல்
நன்றாக நெய் மற்றும் அத்துடன் கலந்துள்ள கலவையைத்
தடவி,
மறுபடியும் தணலின்மேல்
காட்டி
நெய்யின்
கலவையால் புகை அதிகமாக உண்டானால் தணலிலிருந்து
எடுத்து மறுபடியும் தணலின்மேல் வாட்டி, சிவந்த நிறமாக

மாமிசங்கள் வாட்டியதும், எடுத்துக்கொள்ளவும். இதே
விதமாகவும் இதே முறைப்படியும் நான்குவித சுண்டிகள்
செய்து கொள்ளலாம். அவை : 1. ஈரல் சுண்டி, 2. குண்டிக்காய்

சுண்டி, 3. விறையின் சுண்டி, 4. நெஞ்சு சுண்டி என மேற்கூறிய
முறைப்படி செய்யலாம்.

aceasta

DHANEDAR

SUNTI

Good mutton 2 pounds, cut the same in to squares of 3

fingures broad squares and prick witha sharp pin on one side of
square meat and wash them
(Dhane means pricking tiny
massala (condimends) articles
The following are to be fried

well and squeeze out the water .
holes on one side). The following
are needed to apply on the mutton.
in ghee and grinded nicely are red
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chillies 2 tolas, roasted copra scrapping 4'% tolas, khaskhas 2
tolas, roasted Bengal gram 2 tolas, except futani (roasted Bengal
gram) all are well fried in ghee The other massala condiments
which are to be nicely grinded without frying in ghee are chopped
onions 9 tolas, garlic 4 tolas, cumin seeds 2 tola, corriander

leaves 2 tolas, 2 small bunch of curry-leaves. Both kinds are
fried in ghee and other not fried in ghee (raw once) are to be
mixed togather and both nicely grinded into paste, and applied
over the mutton squares, and the paste of the following
ingredients - s pound of ginger juice, sweet thick curd 2 pounds
salt 3 tolas, ghee 9 tolas, are to be smeared over the mutton and

keep them for one hour to season and soak in the massala. Then
the mutton pieces one pearced ina roasting iron rod one after

another and held over coal fire 2 fingures high above the fire and
well roated without any moisture on all sides til the mutton turns
golden red colour and keep the mutton pieces without cramping
them togather. Then keep a vessel having broad mouth and pour
ghee | pound, sweet lime fruit juice | tola, sweet thick curd 9
tolas, cardamoms ' tola, clove 4 tola, thalacheeni 4 tola, anise
seeds '/ tola. In “4 pound of ghee mix the juices and the powdered
condiments and well mixed together. while roasting the mutton
squires for the second time apply the above mixture well on the
roasted mutton and roast them again, and when they turn
completely black red. In this manner all the mutton squares are
to be roasted. In the same manner make simtis of liver, kidney,

tests and dill (heart) of the goats if preferred.
SBS

vs.
184 ஏசா
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௭௪ ஊாசசிஎ
விசி ௭௪ எளி.
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முடி

சுண்டி(வேறுவித

கயிர்கட்டி

கோலா)

(முடி என்பது கையால் உருண்டை செய்வது எனப்பொருள்)

தாம்பா கறி 2 சேர், இதை 3 விரல் அகலத்திற்கு
சதுரத்துண்டுகள் செய்து, முதலில் ஒரு தடவைக் கழுவி
நன்றாக துடைத்துவிடவும். அதில் போடவேண்டிய
மசாலா சாமான்கள் :- வறுத்த மிளகாய் 2 தோலா, மிளகு
ஒரு தோலா, வறுத்த மல்லி 2 தோலா, மஞ்சள் ஒரு
தோலா
இந்நான்கையும்
நெய்யில்
வறுக்கவும்.
வறுக்காமல் போடவேண்டிய வகைகள் :- வெங்காயம்
8

தோலா,

பூண்டு

கருவேப்பிலை

4

தோலா,

2 முடி,

சீரகம்

வறுத்ததும்

ஒரு

தோலா,

வறுக்காததுமான

வைகளை ஒன்றாகக் கூட்டி நைவாக அரைத்து மாமிசத்
துண்டுகளின்மேல் நன்றாகப்பூசி, உப்பு 3 தோலாவையும்
போட்டு, இஞ்சி 9 தோலா (சாறு எடுத்து), இதனையும்
போட்டு அரை மணி நேரம் ஊறப்போட்டு வைக்கவும்.
நன்றாக
வறுத்து
தூள்செய்து
இதில் போட
வேண்டியவைகள் :கசகசா 9 தோலா, பொட்டுக்
கடலை 9 தோலா,
ஏலம் அரைத்தோலா, கிராம்பு கால்
தோலா, சோம்பு ஒரு தோலா, சன்ன இலவங்கப் பட்டை
ஒரு
தோலா
இதைத்தவிர
மெல்லியதாக
அரிந்த
வெங்காயம் 9 தோலா, கொத்தமல்லித்தழை 4 தோலா,
கொப்பரையின் ஒரு மூடி அதிலுள்ள தோலை நீக்கியது.
இவைகளை நைவாக அரைத்துக்கொள்ளவும். பிறகு ஒரு
கூர்மையான

இரும்பு

சலாக்

எடுத்து மாமிசத்துண்டுகளை
விரல்

உயரத்தில்காட்டி

(குத்தூசி

போன்றது)

சொறுகி தணலின்மேல்

அதிலுள்ள

2

நீர்(பசை)பதம்

சுண்டும்வரை வாட்டி
கம்பியிலிருந்து எடுத்து ஒரு
கல்லுரலில்
போட்டு
நன்றாக
இடித்து
ஒரு
தாம்பாளத்தில் எடுத்துப் போட்டுக் கொள்ளவும். பிறகு
கையினால்

மாமிசத்தை

நன்றாகப்

பிச்சி

மிருதுவாக

(நார்போல்) செய்யவும். அதில் கசகசா வகைகளின்
தூள், வெங்காயம், தேங்காய் துருவியது இவ்வகை
களையும்

கூட்டி

நெய்

இரண்டரைச்

சேரைரயும்
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கலந்து,

3

எலுமிச்சம்பழச்சாற்றையும்

பிழிந்து

கைகளினால்
நன்றாகப் பிசைந்து ருசிபார்த்து உப்பு
குறைவாக இருந்தால் தேவையானதைச் சேர்க்கவும்.

பெரிய சர்க்கரைநார்த்தையின் அளவுக்கு உருண்டைகள்
செய்து
உருண்டைகள்
சிதறாமல்
மேலே
வாழை
நாரினால்
நன்றாக
உறுதியாகக்
கட்டி
இரும்பு
குத்தூாசியில்
சொறுகி
இரண்டுவிரல்
உயரத்திற்கு
தணலின்மேல் வைத்து உருண்டைகள் சிவந்த நிறமாகும்
வரை வாட்டி எடுத்துக்கொள்ளவும்.

5
MUTI SUNTIS (Sunti ball)
Good mutton 2 pounds, cut into pieces of 2 fingures breath
and well washed and strain the water. The following massala

ingredents are to be added :- red chillies 2 tolas, pepper | tola,
corriander seeds 8 tolas, turmeric | tola, the above four to be

fried in ghee, and those given hereunder are to be mixed raw
without frying :- chopped onions 4 tolas, garlic 4 tolas, cumin
seeds | tola, small bunch of curry-leaves 2. Then mix those that
are fried and unfried and grind them very nicely into paste

consistancy and apply the paste over the mutton pieces and add
salt 3 tolas, ginger juice 9 tolas, and keep the mutton for half an
hour to soak in the condiments. The following are to be roasted

and powdered and mixed :- opium pod seeds 9 tolas, roasted
bengal-gram 9 tolas, cardamom ' tola, cloves % tola, anise seeds
one tola, cinnamon bark | tola, very finely chopped onions 9

tolas, corriander leaves only 4 tolas. copra with its skin scraped,
and copra well grinded into paste and then kept aside. Take a
sharp iron pointed roasting spike and insert the mutton pieces
and hold it 2 fingures above. Coal-fire and roast the mutton till all
the moisture dries, and then remove them from the spike and
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well pounded in wooden mortar and spread ina large plate and
properly mixed alltogather with hand and then mix the powders
of khaskhas and spice, and also chopped onions, scrapping of
copra, and pour 2'2 pounds of ghee over the mix, and the juice
of3 lime-fruits. Then knead all the ingredients in the plate, and

sufficient salt after tasting the kneaded mutton mix and mould
into round balls of the size of orange fruit, and bind or tie round
balls with thread to prevent crumbling and then insert 2 or 3 balls
at a time in the roasting iron spike and hold it two fingures high
over the coal-fire and roast them till they turn dark red colour
and remove from fire and also untie the thread wound around
each Sunti ball

WS OB US
40. YSaTa

aa Ha 2 92, ale Sa ௧௧௪ Boal
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பாரீர் $ 92, 8 ferera are ote erage நிகரி
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area 8௭

னான

197, க?

௭௪

ase 376௭7௪

Bled Aa cara சான எரர் aiecara te

are} சினி விச ஏன லி கா arerakt
99௪ 2 எனி [எனா 233 184௪ எள Soraaaw
aad ராள? ஏகு oranda aga ferqa Ara
aia
[௭

plata Arad qoeut wag
௭௪8
:- UA Area 2 aA, Aaa HTSpST 8

ிள, erferfastea oret v ater, 8 dcanfedt area
wie sazqa saul yfsaraia ae எ னார்
சானி
எ
கி. ஈன பிளான் 1௭
Tilt Baa Gs.

துள் கறி (கறிபொடி
தாம்பா

ளி

மாஸ்)

கறி 2 சேர். மெல்லியதாக

கொத்துக்கறி

செய்து நன்றாக நீர்விட்டு கழுவி பிழிந்து, அத்துடன்
சேர்க்கவேண்டிய௰

மசாலா

:- நெய்யில் வறுத்து

நைவாக

அரைத்து
அதில்
சேர்க்கவேண்டிய
சாமான்கள்
மிளகாய் 2 தோலா, மிளகு 1 தோலா, மல்லி 2 தோலா,
கொப்பரை

4 தோலா,

மஞ்சள்

1 தோலா,

இதைத்

தவிர

சேர்க்கவேண்டிய௰ வகைகள் :- வட்டமாக
வில்லை
களாக நறுக்கிய வெங்காயம் ஒரு சேர், உரித்தபூண்டு 416
தோலா, உப்பு 3 தோலா, தயிர் அரை சேர். இவைகளைப்
போட்டு நன்றாகக் கலந்து தாளிப்பதற்கு அடுப்பின்
மேல் ஒரு பாத்திரத்தை வைத்து அதில் நெய் அரை சேர்,
சீரகம் ஒரு தோலா, இலவங்கப்பட்டை அரை தோலா,
அரிந்த வெங்காயம் 3 தோலா, கருவேப்பிலை ஒரு முடி.
பிறகு

நெய்யில்

பட்டை

சிறிது

சிவந்ததும்

அரிந்த

174
வெங்காயத்தையும்
போட்டு
சிவந்தவுடன்
ஏரகம்,
கருவேப்பிலை
போட்டு
சப்தம்
அடங்கியதும்,
மசாலாவுடன்

கூடிய

மாமிசத்தை

அதில்

போட்டு

நீர்

சுண்டியதும் ஒரு மூடி கொப்பரை துறுவலைப் போட்டு
அடுப்புத் தணலை
வெளியே எடுத்து தணலின்மேல்
பாத்திரத்தை வைத்து இரண்டு எலுமிச்சம்பழ ரசத்தைப்
பிழிந்து
அடிபிடிக்காமல்
அகப்பையால்
கிளறிக்
கொண்டே மாமிசம் சிவந்த நிறம் வந்ததும் மாமிசமும்
மேல் தூவும் தூள் கசகசா (வறுத்தது) 7 தோலா, கிராம்பு
வறுத்தது 1 தோலா,
கொத்தமல்லித்தழை 1 தோலா,
இவ்வகை மசாலா சாமான்களும் போட்டு
பாத்திரத்தை

கீழே இறக்கி வைத்துக்கொள்ளவும். மாமிசம் Ys anf
வெந்ததும் சில 8ரைகளையும் அதில் போட்டு பக்குவம்
செய்து கொள்ளலாம்.
இடல்

POOD

MAS

(Powder Mutton)

Take two pounds of mutton and make into fine mincedmeat wash and keep aside. The following massla ingredients are
to be fried in ghee and grinded into paste consistancy :- Red
chillies 2 tolas, pepper | tola, corriander seeds 2 tolas, dried
copra4 tolas, turmeric | tola. In addition to this add the following:Onion wafers | pound, peeled and chopped garlic four and half
tolas, salt 3 tolas, curd half pound, water | pound. These massala

ingredients are to be well mixed together. Then place a vessel to
saute the following in ghee half pound, cumin seed half tola,
chinnamon bark half tola, chopped onions 3 tolas, a small bunch

of curry-leaves. When cinnamon turns red in the ghee throw in
the onion and when this is also turns red add cumin seed and
curry-leaves in the vessel and when the sound abates pour the
mutton together with the massala and cook them till the water
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evaporates, and mix the scrapping of half cocoanut and then
reduce the flame and keep the vessel over coal cinders only and
squeeze the juice of 2 good lime-fruits, and every second stir the
contents with a laddle so that the contents in the bottom do not
burn and become blackened, and when the mutton turns red
colour, add the grinded powder of roasted khuskhus | tola,
roasted cloves % tola, corriander leaves 4 tolas are to be mixed

and the vessel removed from the fire. The vegetable and greens
can also be cooked in it. When the mutton is % cooked any
preferred greens can be added and when fully cooked remove
the same from the fire.

$ஒட
9. சான சால (ிகா) (9௭௮
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எ 180௭
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சிக எள 8௫௪ எள் என (௭௨௪) ௯௭9௭௪
6௪ ஜி5 கா் அனர் ளாஎளி சாஏ௪ ௮௭
3௭3 NS Sa 66-எனா௭ $ 92 ர காசாக
ளிலவி எள sfe atest ௭௯௪ ₹அ௭.
eee

கறி கோலா

(வேறுவிதம்)

தாம்பா மாமிசம் 2 சேர், இதை
பிழிந்து, அதில் ஒரு சேர் மாமிசத்தை

நன்றாகக் கழுவி
மட்டும் தனியாக

வைக்கவும்.

போடவேண்டிய

மசாலா

மீதியுள்ள

சாமான்கள்

ஒரு

:-:

சேரில்

மிளகாய்

2 தோலா,

மிளகு

|

தோலா,
மல்லி
82 தோலா,
கொப்பரை
நாலரை
தோலா,மஞ்சள் 1! தோலா, இவ்வைந்து வகைகளையும்
நெய்யில்
வறுத்து
நைவாக
அரைத்து
மாமிசத்தில்

போடவும்.

பிறகு

ஒரு

தோலா

அரிந்த

வெங்காயம்,

உரித்த பூண்டு 46 தோலா, உப்பு 3 தோலா, கட்டித்தயிர்
1 சேர், தண்ணீர்
1 சேர் இவைகளை அரைத்து நன்றாக

கலந்து
வேகவைக்கவும்.
அதில்
போடவேண்டிய
வகைகள் : ஏலம் 1 தோலா,
கிராம்பு Vv தோலா,
பெருஞ்சீரகம்
1 தோலா,
தோலா,
வறுத்த Doon

சன்ன லவங்கப்பட்டை
1
நாலரை
தோலா,
வறுத்த

பொட்டுக்கடலை
நாலரை
தோலா,
நறுக்கிய
வெங்காயம் 9 தோலா, தேங்காய் மூடி , கொத்தமல்லித்
தழை 2 தோலா, வேகவைத்த கறி, வேகவைக்காமல்
தனியே வைத்துள்ள மாமிசத்தையும் மேற்கூறிய மசாலா
சாமான்களையும்

நைவாக

அரைத்துப்போட்டு
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கையினால்

பிசைந்து,ர௬௪ி

பார்த்து

உப்பு

குறைவாக

இருந்தால் தேவையானது போட்டு நெல்லிக்காய் அளவு
உருண்டைகள் செய்து எண்ணெய் சட்டியில் ஒரு சேர்
நெய் விட்டு கோலாக்களை போட்டு சிவந்த நிறத்தில்
வறுத்து எடுத்துக்கொள்ளவும்.

ஆஆ
MUTTON

GOLA

(another kind)

Two pounds of mutton is to be cleaned washed well and
water drained. Out of the 2 pound take one pound and keep this
aside. To the remaining one pound of mutton, the following

ingredients are to be added after frying them in ghee and grinding
them same very finely to a paste consistency :- chillies 2 tolas,
peppe | tola,corriandr seeds 2 tolas, dried copra four and half
tolas, turmeric | tola. The paste of the above 5 kinds are to be

smeared over the mutton, then add chopped onion 9 tolas peeled
garlic four and half tolas, salt 3 tolas, thick curd 1 pound, water
| pound. Mix the above well and cook well until the water
contents condenses remove the vessel from the oven and keep
aside. Then the following condiments spices are to be added in
the boiled mutton. Cardamoms | tola, cloves % tola, arise seeds
| tola, cinnamon bark | tola, roasted khaskha four and half tolas,

chopped onions 9 tolas, half copra scrapping, the above and
boiled mutton and the massala, as well as raw unboiled mutton

are to be mixed and grinded and rubbed with the palm nicely

and take small quantity

ofthe ground mutton dough and shape

balls into the size gooseberry. Then place a frying pan on the

oven and pour one of pound of good ghee and fry the mutton
balls till they turn golden red and remove from the pan.
Ata
wy

பாக -

12

Ata
wy
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42. Riga

ள்ள என ₹* 92, ளிராசாளானா 2919௪ 1௬௪
ate {qa cata ௭௭௪9 19௪௪ :- 8668 எசிக
ள் உளிள, சிக 2ளிள, கரா za 2 alten,

எவனா 38 2 ளிள, 9௫ $ 95. ஏசிக எக
எள? 19௪௪ :- சள 3 ளிள, 183 உளிள,
ஏ $* ளின், எதனிஎ் * ளிள, அன
1 ளிள,
னள $ எிள, 8 1௪
ளிக எனன சாசாஎ ாஏள

காள

89௪ wtsufta um yferaz dqa cata.

aed forera :- gus ate, fer v diet, ada
9 (HT), SureHret srast 3, Guta
ver 2 atet,

ஏன TEI Hea Slated areas foot aeei
ase Ueda Haren fatsa ara wlsofta ares.
Aa de ௭ 89௪ cata ¥ WR orf area ௭1/௧௪
samt, Arad எளி 2௪ எசின ரானா 84ி, என
12௭௪௭ ளாஎள 18௭ oreft areqet சா பிரானா

1௭௭ 218 பாள் $ 92 ஏச சிர]
௭
4௪
உ ளிள ete uaa te ula) acted
காட

a geet area aot. ௭௪ guar fart

plsofta ua dqa ufgeen wlsuftcar 29199
eisut aaa ge fafsa area cata ஏஎ ஒ8
௮2 ATA Sega at. ura zeta ats, yes
ஏனா[8 சானா 92 சாரா 3 IV ues
௧௧௪ 93.
த...

௭௪
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வெந்தியக்கீரை

கறி

தாம்பா கறி 1 சேர், துண்டுகள் செய்து நன்றாக
கழுவி, அதில் போடவேண்டிய சாமான்கள் :- மஞ்சள்
அரைத்தது

1 தோலா,

உப்பு 3 தோலா,

வெங்காயச் சாறு

2 தோலா, பூண்டு சாறு 8 தோலா, தயிர் 1 சேர். நைவாக
அரைத்துப் போடவேண்டிய சாமான்கள் :- மிளகாய் 1
தோலா, மிளகு 1 தோலா, மல்லி 1 தோலா, கொப்பரை
1 தோலா,

கசகசா

1 தோலா, பொட்டுக்கடலை

1 தோலா,

இவ்வகைகளை
நன்றாக அரைத்துப் பிறகு கலந்து
அடுப்பின்மேல்
எண்ணெய்
சட்டி
வைத்து
அதில்
போடவேண்டிய வகைகள் :- நெய் 9 தோலா, சீரகம் '£
தோலா, கிராம்பு 5 (மட்டும்), கருவேப்பிலைக்கொத்து
ஒரு பிடி, நெய்யில் சன்ன இலவங்கப்பட்டை போட்டு
அது சிவந்ததும் மேற்கூறியவகைகளையும் போட்டு
சப்தம் அடங்கியதும் மசாலா கலந்த மாமிசத்தைப்
போட்டு வைக்கவும். பிறகு வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் நீர்
5

சேர்

விட்டு

மூடி

வைக்கவும்.

மாமிசத்தின்

நீர்

சுண்டியதும் மேற்கூறிய பாத்திரத்தில் கொதிக்கும்நீர்
வைத்திருப்பதிலிருந்து
தேவையான
நீரைவிட்டு
மாமிசம் முக்கால்வாசி வெந்ததும் வெந்தியக்கீரைத்
தழை 11 சேர் போட்டு வெந்தியக்க&ரை வெந்ததும், 2
தோலா

புளி கரைசலைவிட்டு

ஒரு

தேங்காய்

மூடியின்

பாலை
எடுத்து ஊற்றிக் கொள்ளவும்.
வேறு
ஒரு
பாத்திரத்தை
முன்பு
செய்தவிதப்படி
மறுபடியும்
தாளித்து, பால் கலந்த மாமிசத்தை அதில் போட்டு பால்
சுண்டியதும் மாமிசத்தை எடுத்துக்கொள்ளவும். இதே
முறைப்படி சுக்கான் ரை,
சோளிக்€ரை இவ்வகை
கீரைகள்

ஒரு

சேர்

கரைக்கு

ஒரு

சேர் மாமிசம்

எடுத்து இப்பதார்த்தத்தை செய்து கொள்ளவும்.

ஒடு

வீதம்
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FENUGREEK

LEAVES

SAUCE

Make pieces of one pound of mutton in the manner of
Loanmas curry and clean and wash the same. The following

ingredients are to be added to it :- turmerics paste half tola, salt
2 tolas, the juice of onion 2 tolas, the pulp of garlic 2 tolas, curd
one pound, and add in the following ingredents well grinded into
paste :- chillies ltola, pepper one tola, roasted corriander seeds
1 toladried copra scrappings one tola, khaskhas (opium pod
seed) | tola, roasted bengal-gram | tola, mix the above two in

the mutton. Then place a vessel on the fire to saute and pour
ghee 9 tolas, cumin seeds half tola, cloves five in number only, a
small bunch of curry-leaves, and when | tola of chinnamon bark
turns red in the ghee, the above mentioned grinded ingredients
are to be added and when the sound abates throw in massala
mixed mutton. Place a vessel on the fire and pour 5 pounds of
water and lid placed over the vessel. Then pour into the mutton
mix spice & water to cook well and when the mutton is % th

cooked add in the sauce the leaves of fenugreek one pound, and
when the fenugreek leaves are cooked throughly pour the pulp
of tamarind 2 tolas, and 2 cocoanut (milk) and remove the
vessel from the oven. For a second time keep a vessel on the
fire and saute as was done previously, and pour mutton mixed
with cocoanut milk. When the milk condenses remove the mutton
pieces with the sauce. In the same way. In the place of fenugreek
leaves, other vegetable greens can be used in the ratio of one
pound of greens to one pound of mutton.

WWW

$3. Daz na

aa ara % 8, afte gqar 3 92 வாரி

ஏன

rower ATS Sigal afteftsar daar ate 3 dion

18]

aaa orottet 3 ater afte araqat ata 3 ater
zgar Ate arr VS ores, fazedt அன

எண

TEI Saat IH ud % IM qu area afte oer
Jara THT Bega at. wpe wrerat forget Bact
[0௪ 90.
க

(இழைபோல்
தாம்பா

கேசர் மாஸ்
மாமிசத்தை பிச்சி வறுக்கும் கறி)

மாமிசம்

அரை

சேர்

நன்றாகக்

கழுவி

துண்டுகளாக்கி, 3 சேர் நீரில் போட்டு நன்றாக வேக
வைத்து அதை எடுத்து மயிர் இழையாக (கையினால்)

பிச்சி (நூல்போல் பிக்கவும்) அதில் உப்பு
கசகசா,
மிளகாய்தாள்
தேவையானதைப்

1] தோலா.
போட்டு

நன்றாக
பிசைந்துகொண்டு,
பிறகு
இக்கலவையை
மாமிசத்தின்மேல் போட்டு பிசைந்து ஒரு பாத்திரத்தை

அடுப்பிலேற்றி
அதில்
நெய்
சேர் விட்டு
மாமிச
கலவையைப்
போட்டு நன்றாக சிவக்க முறுவலாக
வறுத்துக்கொண்டு
இறக்கும்போது
1
எலுமிச்சம்
பழத்தின்
சாற்றைப்
பிழிந்து
நன்றாக
கலந்து
எடுத்துக்கொள்ளவும்.

KESAR

MUTTON

Take good mutton half pound, clean and wash the same
in water and put them ina vessel after cutting the mutton into
large pieces and boil and cook them well. Remove from the water
the mutton pieces and shred it by fingers in the shape of saffron
flower or thread. The fibres of the mutton will be like thread if

182
shreded by hand. Mix in it | tola of salt, and grinded paste of
chillies, khaskhas seeds in the shreded mutton, mix well and
keep aside, place a fryind pan on the fire and pour half pound of
ghee, and when the ghee gets heated put the mutton shreds and
fry them till they turn golden red. In the end pour the juice of one
lime-fruit and mix them together.

௫

ஏ. எரா

சா

2 9: ௭௧76 18௭௪௭8

ஏச

௧௬௪

doa ote, Yaa sia சாளாசனானா எனாளா

:-

fargo 3 ate, FAR டீளிள, 80 2 ளிள, cla 2
ளிள, ௭௪௪
* ளிள, ஊர் உ ளிள, எகுிஸ்

3 He, Uar™ Barer Hroper arte area Arava
ada, 24 ast? grat
altel, STS

(XA)

3 Man,

19௭௭ :- ௮938 vy,
agerdza

3 ata,

எலிகள் 1 92, 8 ஊசசி?சி ara are afte
கா௭௭௪ 8௯௪, கிஸரிஎ ௭௭ 84௪ caida காமி
1௭௪3

:-ஏ௫

892, ௭௪௭௭௭௭௦2

(குளி)

5

cient, ee feraat 2 aten, fer y% alten, aden ¥
(௭௭), க3பாகாவி சானி $, ௭௭% ஏார்௭ ௭௭௪

எ WET Hales Bada என wrsofta arepet
9௮ எரக்ணா
௭ 992 ஏரி ௭௪ afte Are
[3௭௨௪ atfer Iz greurd ஏளாசிசி அ௭௭ர் wwe
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date ferarar 2a 0௭௪ னாசி எசி அக எமி Jara

dourdt qooft sef stan, அிர்ச்ளி? உள்ள
BRA Uefa காச 890.
wae

தயிர் கறி
மாமிசம்
8 சேர்.
இதை
எலுமிச்சை
அளவு
துண்டுகள் செய்து மாமிசம் 2 சேர். இதை எலுமிச்சை
அளவு
துண்டுகள்
செய்து
நன்றாக
கழுவி
இதில்
போடவேண்டிய மசாலா :- மிளகாய் 1 தோலா, மிளகு
அரை

தோலா,

மல்லி

8 தோலா,

மஞ்சள்

1] தோலா,

கசகசா
1 தோலா,
பொட்டுக்கடலை
1 தோலா,
கொப்பரை 3 தோலா, மேற்கூறிய சாமான்களை நன்றாக
வறுத்து நைவாக அரைத்து மாமிசத்தின் மேல் பூசி
வைத்துக்கொள்ளவும். இதில் சேர்க்கும் சாறு வகைகள்:
இஞ்சிச்சாறு 4/2 தோலா, வெங்காயச்சாறு 46 தோலா,
பூண்டுச்சாறு 3 தோலா, கட்டித்தயிர் 1 சேர்,நெய் ! சேர்,
இவைகளை
மாமிசத்தில்போட்டு
நன்றாக
கலந்து
வைக்கவும். தாளிப்பதற்காக வேறு பாத்திரம் ஒன்றை
வைத்து அதில் போடவேண்டியவைகள் :- நெய் 1 சேர்
சன்ன இலவங்கப்பட்டை
2 தோலா, சீரகம் அரை

கருவேப்பிலை
அடங்கியதும்
போட்டு,

1] தோலா, அரிந்த வெங்காயம்
தோலா, 5 கிராம்பு மட்டும்,

1! முடி இவைகளை நெய்யிலிட்டு ஒசை
மசாலாவுடன்
கூடிய
மாமிசத்தைப்

மேலும் 5 சேர் தண்ணீரை

விட்டு பாத்திரத்தின்

மேல் மூடி போட்டு மூடவும், ஒரு ஆவி வந்ததும்
மாமிசத்தை நன்றாக வேகவைத்து 8 சேர் வரை நீர்
சுண்டியதும் ஒரு எலுமிச்சம்பழச்சாற்றைப் பிழிந்து
மற்றும் ஆவி வந்ததும் '// தோலா
ஏலரிசித்தூளைப்
போட்டு கொத்தமல்லித் தழை % தோலா
கிள்ளிப்
போட்டு பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொள்ளவும்.
LSS
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CURD

MUTTON

(Dhayi

Mas)

Take 2 pounds of mutton and cut into pieces of the size of
alime-fruit and wash them well. Massala articles to be added in
it are as follows :- red chillies 1 tola, pepper half tola, roasted
corriander seeds 2 tolas, turmeric | tola, roasted khaskhas (opium
seeds) | tola, roasted bengal-gram | tola, dried cocoanut

scrappings 3 tolas. The above massala ingredients are to be well
roasted and nicely grinded into paste and applied on the mutton
pieces and add the juices jinger four and half tolas, chopped
onion juice 9 tolas, the juice or the paste of garlic 3 tolas, curd
one pound, and mix the whole thing properly and keep aside.
Then place a vessel on the fire and pour one pound of ghee,
chinnamon bark | tola, chopped onions 3 tolas, cumin seeds
half tola, cloves five in number, a small bunch of curry-leaves

and saute then well in the ghee and when the sound stops, add
the mutton together with the massala, and five pounds of water
and cover the vessel with a lid, when the first steam comes and

when the mutton is fully cooked and the quantity of water gets
reduced to 2 pound squeeze the juice of one lime-fruit and when
the steam comes out for the second time put the powder of
cardamoms "% tola, and 2 tolas of corriander leaves only, and
remove from the fire.

4

33.

காரான

கால௪ $ 9௪ ஸின் 92 எரி எள

எளி 1௭௪ காரா
84௪, எ

அவி

[99௪

orga daa afte

186௪௮8 1௭௪௪ :- Brava Was 6

Hara sega oat, aeysra அ ¢ ata,
eel

3 82, Hte 2 ate, faa ela

2 ater,

185

ஊிஎ-அவி எலி 1௯௫9௪ arsper எளி. எசிக ளன
௭09 1௪௪ :- 1829 3 ater, fat 4 ater,
eet ¢ cle, aTeRate? 2 die, Wada 2 alc,
pert 2 ate, 8 scafeel aaa afte rege

wlsofta um sat uretera ferera :- qus alan,
3௪௭௭௭2

(எனி*ளி) 4 ater, wid fawa 9

cet, fat 2 ater, Stureredt சானி $, wars
foert Gard uefa அஷ 38௭7௪ எனாள (209௭
காரக இிகரிஎ ஊஏள, $ 92 ஈாரிகி ஏச, ஈரி
௭௪௭௪ காளி 3௭௬௪ olfedte 3 ato Baga
Urea.
PVT.

காபன்யா
ஒரு

சேர்

வேகவைத்து

ஈரலுக்கு
தண்ணீரை

(ஈரல் கறி)
3

சேர்

வழுத்து

நீர்விட்டு

நன்றாக

சதுரத்துண்டுகளாக

செய்து
நன்றாக
அலம்பி
அதில்
போடவேண்டிய
சாமான்கள் :- வெங்காயம் 9 தோலாவை அரிந்து சாறு
எடுத்து சேர்க்கவும். பூண்டுச்சாறு 1 தோலா, தயிர் 1 சேர்,
உப்பு 2 தோலா, புளி கரைச்சல் 2 தோலா தேங்காய் மூடி

ஒன்றை

திருவி

போடவும்.

அதை
நைவாக

வறுத்துக்கொண்டு

அதையும்

அரைத்துப்போடவேண்டிய

வகைகள் :- மிளகாய் 1 தோலா, மிளகு 16 தோலா, மல்லி
1 தோலா,
கொப்பரை 1] தோலா, கசகசா 1] தோலா,

பொட்டுக்கடலை
1] தோலா,
இவ்வகைகளையும்
நைவாக
அரைத்து
இதில் கூட்டி நன்றாக
கலந்து
கொண்டு, ஒரு எண்ணெய் சட்டியை அடுப்பிலேற்றி
அதில் போடவேண்டிய சாமான்கள் :- நெய் 9 தோலா,
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சன்ன

இலவங்கப்பட்டை

அரை

தோலா,

அரிந்த

வெங்காயம் 1] தோலா, சரகம் 1 தோலா, கருவேப்பிலை
ஒரு முடி, இவைகளை
நெய்யில் போட்டு தாளித்து
ஓசை
அடங்கியதும்
மசாலாக் கலந்து மாமிசத்தை
இத்தாளிதத்தில்
போட்டு
கூடவே
ஒரு
சேர்
தண்ணீரையும் கலந்து, தண்ணீர் சுண்டியதும் ழே
இறக்கிவைத்து,
கொத்தமல்லித்தழையை
அரிந்து
(கிள்ளிப்) போட்டுக்கொள்ளவும்.
Ata stn ata
Wav WEY Wry

KAPNAYA (LIVER-CURRY)
Mix in one pound of Liver 3 pounds of water and well
boiled and cooked and the liver cut into small cube pieces; and
washed well. The massala condiments :- the juice of onions 9
tolas, the pulp of garlic one tola, curd | pound, salt 2 tolas,
tamarind pulp 2 tolas, the roasted scrappings of half cocoanut,
and then grind the following ingredienss into paste :- Red chillies
one tola, cumin seeds half tola, roasted corriander seeds | tola,
dried and scrapings of cocoanut one tola, khaskhas one tola,

roasted bengal gram (Fhutani) one tola, mix the above well. Then
place a vessel over the fire for sauting and pour 9 tolas of ghee,
cinnamon bark halftola, chopped onions one tola, cumin seed 1
tola, curry-leaves bunch one, and when the above ones are roasted
well in the ghee and the sound stops put the meat together with
the massala and also one pound of water and when the water
condenses remove the vessel from the fire; and lastly put only
the leaves of corriander leaves | tola and stir well.

படம
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96. புனா Heal Us

Weal Set

(189 ferret)

9௧௭௭ 2, AST ATS 91, ஊா௯௭ 90.
ஒள எண 804 19௪௪ :- ளா $ dion, st
1 ளிள, எகுனிஸ $* ளிள, swe % cia, Pert
q ata, fezd alca autdt எ
ளிள, எள

எளி

₹ ளிள, ஊனே உளிள,

௩ ளின்,

:- கர$ ஏடி
எச

¥ bY,

உளிள, orf

எளி

2

HoT, STS Sot 3, Berg Bara arrat
Araet diga dt. Stadt usaaredt fig ugrate
adit ரக£ ௧௬௪ caida dtararerga ware
19௭ Ararat Gat (WAT) 6௭௭௭88 31௭ ௭௧௭
80.௭ ௭௪9, ௭8 99, 8 கிளி
கேன்
அாஎனி
89௪ க 811௭ aaa cara
எளி ஏ
எாளாஎானா

:- wee

௭௭௭௭

% ளிள, எளி
எளி
ஏன 18௭௯௪
எனன

௩ ளின்,

% ளிளா 8 கொளி Ararat

2% 92 ஏரி 329 ரகா) 3௭29௪,

* ஏிள, சிகி எஏ௪

௭௭௪

fuwa

6ம். ௭௪

:- 19

௭ சள

எனன

௩ ளிள, எரி உளிள,

BABA % AAT, Pest % ala, argutat ௩
Tea, AA Usawrd gos aaa faa vy,
cet விண cada ue

usawrd qaeset எஏ௪

urs sqat
ளி: 18௭9௭ 3௭௯௪ 90. மி886
கச
எ சானஊாசாள
ா :-

ர % 97, 829௪ ௯18
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8 diet, ufed aya 4 aa, ௯78, ௭௪ aa
staid id ¥ ate, Neat aga vwar fezqa
களான
WM wisfera sitqet Yat: aTeat frgai

ஊ ast எள

அளி காககள 9௭3.

புடலையில்

மாமிசம்

பிஞ்சிபுடல்

2,

நிரப்பி செய்யும் கறி

மாமிசம்

(கொத்துக்கறியாக)
செய்யவும்.
கொள்ளவேண்டிய சாமான்கள் :மல்லி

1 தோலா,

மஞ்சள்

//

பச்சையாகவே
வெங்காயம்
கால்

கொப்பரை

தோலா,

சேரா

1 தோலா,

கசகசா

பொட்டுக்கடலை

தோலா,

5 கிராம்பு,

பூண்டு

சன்ன

குப்தா

வறுத்து அரைத்துக்
மிளகாய் 1 தோலா,

அரைத்துக்கொள்ளும்

நாலரை

தோலா,

]

1] தோலா,
1

தோலா,

வகைகள்
1] தோலா, ஏலம்

இலவங்கப்பட்டை

கால்

தோலா, பெருஞ்சீரகம் கால் தோலா, கொத்தமல்லித்
தழை 2 தோலா, கருவேப்பிலை 1 முடி, மேற்கூறியவை
களுடன்

மாமிசத்தையும்

கூட்டி

நைவாக

அரைத்துக்

கொள்ளவும். பிஞ்சி புடலையை 6 விரல் நீளத்திற்கு
துண்டுகள் போட்டு அதிலுள்ள விதை முதலியவற்றை
நீக்கிவிட்டு

அதில்

மசாலா

இணித்துக்கொள்ளவும்.
இவைகளை
அதில்

நன்றாக கழுவி
போடவேண்டிய

வெங்காயம்
தோலா,
போட்டு

அரை

சோம்பு

வேகவைத்து

சுண்டியதும்

மாமிசத்தைத்

ஒரு

பாத்திரத்தில்
சாமான்கள்
:-

தோலா,

அரை

கலந்த

மாமிசம் 2 சேர், எலும்பு 5 சேர்

இலவங்கப்பட்டை

தோலா

இவைகளை

இரண்டரை

போட்டு
அரிந்த

அரை

மாமிசத்தில்
சேர்

ரசமாக

கீழே
பாத்திரத்தை
இறக்கி
உப்பு
1
தோலாவைப்போட்டு,
இதில்
வறுத்து
அரைத்துப்
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போடவேண்டிய
தோலா,

மசாலா

மல்வி

அரை

சாமான்கள்

தோலா,

:

கசகசா

Wearside அரை
அரை

தோலா,

பொட்டுக்கடலை அரை தோலா, கொப்பரை அரை
தோலா. இதன் விழுதை மாமிசம் நிறைத்த புடலைக்
துண்டுகளின் மேல் போட்டு, புளிக்கரைசல் நாலரை
தோலா போட்டு துண்டுகளை நன்றாக வேகவைத்து
(பாத்திரத்தை) 8ழே இறக்கவும். தாளிப்பதற்கு வேறு
பாத்திரத்தை வைத்து இதில் போடவேண்டிய :: நெய்
அரை சேர், அரிந்த வெங்காயம் 9 தோலா, உநீத்தபூண்டு
அரை தோலா, வெங்காயம் பூண்டு இவைகள் சிவந்ததும்
கடலை

மாவு

ச

தோலா

போட்டு

கரண்டியால்

தடவை
கிளறிக்கொடுத்து
குழம்பு
கெட்டியானதும் 8ழே இறக்கி வைக்கவும்.

ஒரு

சிறிது

ச்க்க்க்

Stuffed snake gourd and sauce (First kind)
One pound of good mutton, snake gourd 2. make
mincemeat of the mutton The followed a massala ingredients
are to be roasted and finely grinded to paste consstancy - Red
chillies one tola. corriander seeds | tola. dried copra one tola.
khaskhas one tola. turmeric ‘1 tola. roasted bengal-gzram
(Fhutane) one tola The ingredients given here under need not
be roasted but only to be grinded raw into paste - onions four
and halftolas, garlic one tola, cardamoms ': tola, cloves Sin

number, cinnamon bark 1 tola, anise seed 's tola. corniander
leaves 2 tolas, one small bunch of curry leaves and the aboves
ingredients and the minced meat are to be well grinded fincely
Take the tender snake gourd and cut into 6 fingures long (length)
of pieces and the seed and fibers removed. and in the snake
gourd pieces stuff the minced meat togather with the massala

Then take 2 pounds of mutton and good bone five seers and
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after cleaning them twice in water. put into a vessel. Then add
the following :- chopped onions half tola, cinnamon bark half
tola, anise seed half tola, to be mixed in the mutton and well
boiled till the liquid remains two and half pounds of sauce or
broth, remove the vessel from the oven and add one tola of salt
and keep the vessel aside. The following ingredients are to be
roasted and this massala grinded into paste and poured over the
mutton are :- Red chillies halftola, corriander seeds half tola,

khaskhas half tola, roasted bengal-gram half tola, dried copra
scrappings half tola, the stuffed snake gourd pieces, adding four
and half tolas tamarind pulp along with the gourd pieces and the
whole thing are well boiled and cooked properly. Then keep
another vessel on the oven and pour ghee half pound, chopped
onions 9 tola, peeled garlic half tola, and when the garlic and

onions turn golden red pour the flour of bengal-gram 5 tolas and

stir well with the ladle, and lastly pour the sauce of the snake
gourd and once again stir the contents with the ladle and when

the sauce or gravy thickens remove from the fire and keep aside.

356635
5௭௭

சான எணினி பனி

(9௪௪)
etact usacf ¥, par ara 2 Fz, ஏர
BONA Ere ¥ AY, எ

dia »% Az, afserctt

dts % IR, HS 2% Alo AR, BI%G
92, ஏரு
2 95, எள

ணா,

9,

எக,

எளி

0௧0௯

ட

e atar, Ale

ட

| ளிள, date fa 2, we 4 IR, Aye

“4 #2, zat

(¢ stanrz)

19]

SAX, ala gst urett esa meat afte feraqai
aff ost orf 3௭:9௪ 8 9௭4 சாஏ௪ ௭௭௭ ௭
azo, set 8 difaet qe (za) Baa at. a

gaia காலி

ute ara area afte wrerqar ator

௧௩௪ 90.

usaa urer ate சானி கள dt erga
Alaeaia 3௬௪ (௪௧0௪), ஏரி, (899, 08

ate atga, uton ust uaa
1869௪, சான

பாவ

usa daa

erga alot

usacrd ges, =

area afte Sega gravest எளி அள

3௭௯௭ du. otsufta um sgat car urata qu
Se

aya

aq

ara

களி

எள

AMemafsa aga welt areata gu avai
ளெ, ௭௭௭ எடி, சானி 8 கோ ஒகளி
௧௯௪
௭ ஏ காள 94. ௭௭? 3௭௭௭௪ 90.

e+
புடலையில்

மாமிசம் நிரப்பி செய்யும்

ஒருவித பதார்த்தம்
இள புடலங்காய் 4, குப்தா (கொத்துகறி) 2 சேர்.
உளுந்தமாவு கால் சேர், தேங்காய் 2, சூப் செய்வதற்கு
எலும்பு 4 சேர், கடலை

இஞ்சி ஒரு சேர்,
தோலா,

மாவு அரை

சேர், மல்லி ஒரு சேர்,

மஞ்சள் பொடி 3 தோலா,

கசகசா அரை

நெய் 2 சேர், ஜாதிக்காய், ஜாதிபத்திரி

வகைக்கு

கால் தோலா, மிளகாய் ஒண்ணேகால் தோலா, உப்பு 2
தோலா, தண்ணீர் 10 சேர் எலும்பில் போட்டு இரண்டரை

| 92
சேர் தண்ணீராக

(சூப்பாக)

சுண்டியதும்

அதை

நன்றாக

துணியில்
வடிகட்டி
கசகசா,
தேங்காய்,
இஞ்சி
இம்மூன்றின் பாலை எடுத்து அதில் பருப்பின் மாவு
கைமா கறியில் கூட்டி நன்றாகக் கலந்து உருண்டை
செய்து கொள்ளவும்.
பிறகு 6 புடலையை 4 விரல் நீளத்திற்கு துண்டுகள்
செய்து உள்ளிருக்கும் விதைகளை நீக்கி மாமிசத்தை
அதனுள்
செலுத்தி,
மல்லி,
மிளகாய்,
மஞ்சள்
இவைகளை நன்றாக நைவாக அரைத்து 4 சேர் தண்ணீரில்
கலந்து உப்பையும் போட்டு கறி நிரப்பி வைத்துள்ள
புடலைத் துண்டுகளை

அத்தண்ணீரில்

போட்டு

நன்றாக

கொதிக்க வைக்கவும். கால்படி (ஒண்ணேகால் சேர்)
தண்ணீராக சுண்டியதும் பாத்திரத்தை 8&ழே இறக்கி

வைத்து,

வேறு

ஒரு

பாத்திரத்தை

பாத்திரத்தில் நெய் போட்டு,
தாளிதமாகி

சிவந்தவுடன்

உடன்

போட்டு

எலம்,

ஜாதிக்காய்,

இதில்

போட்டு

இதை

பூண்டு,

புடலையும்

நீர் சுண்டியதும்,
ஜாதிபத்திரி

நன்றாகக்

அடுப்பிலேற்றி
வெங்காயம்,
அதன்

நெய்யை

இவைகளின்

மசாலா

வடித்து,
தாள்களை

கலந்துகொள்ளவும்.

(துண்டுகளை)

தனித்தனியாக

இது

பிறகு

எடுத்துக்

கொள்ளவும்.

MUTTON

STUFFED

SNAKE

GOURD

(SECOND KIND OF SAUSAGE)
Ingredients Required:

Tender snake-gourd 4, minced meat 2 pounds, for making
soup 4 pounds of bones, bengal-gram flour, half pound, blackgram (uraddhal) flour 4 pound, 2 cocoanuts, roasted corniander
seeds | pound, ginger | tola, turmeric powder two and half tolas,
khaskhas seed half pound, ghee 2 pounds, cardomam, cloves,
nutmeg, mace the four spices each 701 8 1018, lime-fruits 2,
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onions half pound, garlic % pound, red chillies one tola, salt one
tola.
Method:

Put the bones in 2 pounds of water and boil them well till
you get half pound of gravy or soup, and strain the same. Then
extract the milk or juice of khaskhas, ginger and cocoanut. Mix
in this juice the flour of the two dhals (pulses), and also the minced
meat and knead it into ball and kept aside. Then cut the snake
gourd into pieces of six fingures length removing the seeds and
fibres and fill the minced meat inside the snake-gourd and put
them in the water sufficient to cook them will and when the water
condenses to about % pound remove the same from the fire.
Place another vessel on the oven pour 2 pounds of ghee and add
garlic and onions and when both turns golden red put all the
stuffed snake-gourd pieces togather with all the massala

ingredients well grinted into paste add mix in the meat stuffed
snake gourd sausages and when all the water evaporates mix in
it the finely powdered spokes of cardamom, cloves netmeg and

nace in the vessel, stir proerly witha ladle, and remove from the
oven,
---- 3

96. சானா

----

3௪

கை (அரளி எகா)

ள்ள
809 1௭௪௪
பாக-

13

192,
: ஏரி

கனா ௧௯௪ 90, எானள எர்கள
உளிள, 89

$ விள, எக
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௯1௭? * ளின், 862 உளிள, ௭௭௭௭ 2 atom,
மனி $ ஜின, அர்ள்ளா?்
189 எச 8099 1௭௪:
Hie ¥ altel,
௭௮௪ 2 ளிள, ஜிவி
எசிஎ ௮௭

எள், னெ உளிள, எள ஜா உ, எளி ,
ater, asatar ura atar, wrfrdiz 2 ளிள,
pturerdt set 3, dts 8% ale, ala Bar

aztatt 8 storet areet are arte aigat sito
௧௯௭ 9௧ aterd cor adl suca att. da
என

எச் oqai cata ureraan ferera : qo %

95, 88 8 ala, ware ferararza 18௪, 8
ள்ள
urea ude eroctet mast apa
cat

Hig, ulsqa

சாண

feaa

aiqa

காகக௪ 80. ஏன அளி

alsata

pawaa

aad 1௭௪௪. காள்ளானி களா, கருவி கச,
aycardt per, fegrat Par.

மாமிச

ரோட்

(ஒருவித பதார்த்தம்)
தாம்பா
கொள்ளவும்.

மாமிசம்
1] சேர்,
கைமா
செய்து
வறுத்து அரைக்கவேண்டியது :- மல்லி 1

தோலா, மிளகாய் 1 தோலா,
கொப்பரை 1 தோலா,
வறுக்காமல் அரைக்க வேண்டியவை :- வெங்காயம் 4
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தோலா,
அரை

பூண்டு
தோலா,

2 தோலா,

ஒரு

4 கிராம்பு,

தேங்காய்

மூடி,

ஏலம்

இலவங்கப்பட்டை

கால்

தோலா, சோம்பு கால் தோலா, கொத்தமல்லித்தழை 2
தோலா, கருவேப்பிலை 1 முடி, உப்பு அரை தோலா,
கொத்துக்கறியுடன் அரைத்த
உருண்டைகள்
செய்து
அதை
வட்டமாக
ஒரு
விரல்
கணத்திற்கு
(ஒரு
தாம்பாளத்தில்) தட்டி வைக்கவும். எண்ணெய் சட்டியை
தணலின்மேல்
வைத்து
அதில்
போடவேண்டிய
வகைகள் :- நெய் கால் சேர், தயிர் 9 தோலா ஒரு நல்ல
எலுமிச்சம்பழத்தின் ரசம், இம்மூன்றையும்
கலந்து
உடனே
வட்டமாக
மாமிசத்தையும் போட்டு

தட்டி
மூடிபோட்டு

வைத்திருக்கும்
மூடி வைக்கவும்.

நன்கு ஆவி வந்ததும்,
பக்கங்களிலும்
ஒட்டி

( அடையை)
பார்த்து நான்கு
இருப்பதை
சப்பையான

ஜாரணியால் மெல்ல நீக்கி திருப்பிப்போட்டு சிறிது
சிவந்ததும் எடுத்துக்கொள்ளவும். இதே முறையில்,
ஈரல்,
ஆட்டு
விதை,
குண்டிக்காய்
இவைகளின்

கொத்துக்கறியால்

மேற்கூறிய

விதம் ரொட்டி

செய்து

வைத்துக்கொள்ளலாம்.

MUTTON ROT
(a kind of preperation)
Take one pound of mutton and mince it well clean and
wash the meat. The following ingridents are to be well roasted
and grinded into paste :- Corriander seeds | tola, red chillis 1

tola, dried copra | tola, turmeric % tola, khaskhas | tola, roasted
Bengal-gram (Putana) | tola. The following condiments are to
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be finely grinded raw into past without roasting them :- Onion 4
tolas garlic 2 tolas, cocoanut tola, cardumoms '2 tola, cloves 5

in number, cinnamon ' tola, anise seeds % tola, corriander leaves
2 tolas, a small bunch of curry-leaves one, salt 2 tola. Mix the
minced meat with the condiments finely grinded and kept aside.
Put the mixture over the stone slab grinder and make into a dough.

Then spread the dough like a pan-cake and in circclar form and
having the thickness of a fingure. Place the frying-pan on coal
cinders, and the following ghee % pound, curd 9 tolas, squeeze
the juice ofa lime-fruit and put the mutton circuler pan-cake in
the frying pan and the pan covered with a lid and when steam
comes for the fourth time and the pan-cake dries, insert the flatthin ladle, and lift slowly on all sides, remove the mutton pancake and turn its bottom side up and place it on the frying pan

and when this turns red remove the same frying vessel. In this
same manner and in the same method such (rotis) pan-cakes
can be prepared replacing goats’ minced meat by liver-mince,

kidney mince, heart mince and testis mince.
SOAKED

89. ளான
அ

ள்ள சிர ச7௭ $ 92, ஜிராானான 39199

18௯௪ எிச ஏ9௭௪, caret ares ௭௪௪ :- தானறி
ஊ$ வின, 8 கரனை 5 எிள, எர 5 எிள,
ளிச 8 ஏிள, 8 ௭௭ ஏிள, 1௭௪ ௭௭28
௭ :ஈளை

¢ citer, eet உளிள, எத சில் உளி,
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GRA 3 Ale, pert 3 alten, swe aref diem, 3
geuralel Aria area afte கார, நிகரி

ஈக UA Sdat. caia urera ferera :- qT oa
35, 1829 8 2 cten, qrafafe ara alten, aden
9, 19% ara விள, 9௪ (எனி) ளான கிள ௧18
ast aqa amen 1208௭ ஈன் ஏசு carat
umd ¥ Iz oft area stea 689௪ இளி எரா
dara aka areftet arejat ara afte fersrara 2R
ராவா Bante sneer seat fra vv ater Shyer
uieqa Yat: atferate Adiga Bsiga aot. qa:
wtsofa ura 89௪ ஏரண

கினி

99௮

களி

Sat ARTA Wi ௭8௫ § AROd 98 காக
uefa aloft apace
wreget Savi.
ஆ ~~&%
Ye

லோன்

மாஸ் கறியின் குழம்பு

லோன் மாஸ் கறியின் குழம்பு என்பதாவது : ஆட்டின்

குஞ்சாகறி என்று
சாதாரணமாக

சொல்லக்கூடிய

கெண்டைக்கறி.

குலாப்ஜாமூன்போல்

இது

நீளமாகவும்

உருண்டையாகவும் உள்ள கறி, சிற்சில இடங்களில்
மட்டும்
இருக்கும்.
பொரித்து
சாப்பிட
ருசியாக

இருக்கும்.
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தாம்பா லோன் கறி / சேர். இந்த லோன் மாமிசத்தை
அரிந்துகொள்ளும் விதப்படி
துண்டுகள் (அதிகமாக
ஓரிரண்டு துண்டுகள்) செய்து நன்றாக சுத்தம் செய்து
கழுவி அத்துடன் சேர்க்கும் சாமான்கள் :- இஞ்சிச்சாறு
! தோலா, வெங்காயச்சாறு 9 தோலா, பூண்டு 1 தோலா,
உப்பு
1 தோலா,
ஜீரகம் கால் தோலா.
வறுத்து
போடவேண்டிய சாமான்கள் :மிளகாய் 1] தோலா,
வறுத்த மல்லி | தோலா,
கொப்பரைத் தேங்காய் 1
தோலா,
மஞ்சள்

கசகசா

1] தோலா,

பொட்டுக்கடலை

அரைத்தோலா,

இவ்வகைகளை

| தோலா,
நன்றாக

நைவாக அரைத்து குஞ்சாகறியின் மேல் நன்றாக கலந்து
பிசைந்துவைக்கவும். இதன் பிறகு ஒரு பாத்திரத்தை
தாளிப்பதற்கு
அடுப்பிலேற்றிக்கொண்டு
அதில்
போடவேண்டிய வகைகள் :- நெய் கால் சேர், அரிந்த

வெங்காயம்

ஒரு

தோலா,

இலவங்கப்பட்டை

கால்

தோலா, 5 கிராம்பு, சீரகம் கால் தோலா, இலவங்கப்
பட்டையை
நெய்யில்
சிவந்ததும்
வெங்காயம்
முதலானவைகளைப்போட்டு,
மாமிசத்தையும்
மூடி

போட்டு,

போட்டு

நன்றாக

மூடி
வெந்ததும்,

சுண்ட வைத்து

மறுபடியும்

மசாலாவுடன்

அதன்மேல்

2 தரம்

ஆவி

கலந்த

நீர் 4 சேர்விட்டு

வந்ததும்

மாமிசம்

ஒரு

சேர் குழம்பு இருக்கும்வரை
நாலரைத்தோலா புளிக்கரைசலை ஊற்றி,

2 ஆவி

வந்ததும்

இறக்கிக்

கொள்ளவும்.

மறுபடியும்
தாளிப்பதற்கு
ஒரு
பாத்திரத்தை
அடுப்பலேற்றி முன்பு தாளித்த முறைப்படியே தாளித்து

அதில் குழம்பை ஊற்றி அதன்மேல் ஒரு தேங்காயின்
பாலை எடுத்து குழம்பில் ஊற்றி 2 ஆவி வந்ததும் கீழே

இறக்கிக்கொள்ளவும்.

rec ec ec hc
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SAUCE OF LOANMAS
Loanmas denotes the braony flash of the goat (muscular
portion). Clean and wash the brawny meat, cut into pieces as
is being done in case of loan-mutton. The following condiments

are to be mixed in the mutton :- Juice of ginger | tola, garlic 1
tola, salt 1 tola, cumin seeds “% tola, and again the following

ingredents are to be roasted :- Red chilli 1 tola, corriander
seeds | tola, copra

| tola, khaskhas | tola, roasted Bengal-

gram (futane) | tola, turmeric /2 tola. The roasted ones are to
be well grinded and added with those that are not roasted,
and both mixed together and poured over the mutton. Then
place a vessel over the fire and pour ghee % pound, chopped
onions

| tola, cinnamon bark % tola, cloves

cumin seeds “% tola, cinnamon

5 in number,

“% tola, and when cinnamon

and onion turn into red colour, put other articles mentioned
above and the brawns mutton pieces together with the massala
mix and pour 4 poundy of water and cover the vessel with
the lid and cook it well and when the water condenses to
about | pound mix 4 2 tolas of tamarind pulp and when two
times steam comes out, remove the vessel from the oven. Then

once again as was done prior, saute the whole sauce in ghee

and other articles and pour in this sauted seasoning the mutton
and the massala and when two times vapour comes out from
the closed vessel remove from the oven and keep aside for
use.

இட
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60. disaia ௧53௭௪ (காரா)
ஏன இண எளி
எர௭ல

ளக
eo}

எளி

எனன

3 ala,

3 32, ate

:- சள

OS

14௬௪௭ aia

3 ater, fA v alten,

Ula alan, ₹ ஊசி

எரிக

௭9௪ 2 92 ராசா௭ கா௭ஏள cana area Hae
3 ate ௭௧௪ எி5

ளா

8௪ 90. 8௭6 0௭

கிகரிஎ ஏளிஎ? 84௪ cara சானா
98 $ ளிள எசிக 129

(௭௪௪:-

wie ¢ dion, fe2 ua

ளிள, க$ரகாஏ சானி $ $ ஊசி
Wee 318௭௭௭ 8 எளி னா௭

ஈாஏ௪ ௭௯௪

௭௭௪

ஊனி

ki, eRe 3 ஜினா ஏன

aot எ

usc

ஈக எளி

காச 3௭௯௪

௧௧௪ 9044 [9௭௭ :- ஏகக்,

(88 &௨, எல், ஊசி, னா எ௫சி கரக
(ளா) ககன, எக , ஊனி ரர௪ கன
௭௨௪ (8694௪ 8௪ 86 [99௪ என காகக் 81.

கத்திரிக்காயும் கருவாடும் சேர்ந்த கூட்டு
பிஞ்சுக்கத்தரிக்காய் 1 சேர் மெல்லியதாக துண்டுகள்
செய்து
கொள்ளவும்.
கருவாடு
1
சேர்.
இதற்குபோட வேண்டிய

மசாலா:-

மிளகாய்

] தோலா,

20॥
மிளகு

1/௩ தோலா,

இவைகளை

மல்லி 1 தோலா,

நைவாக

அரைத்து

மஞ்சள் '/ தோலா

2 சேர் நீரில் கரைத்து

உப்பு
3 தோலாவையிட்டு
நன்றாக
வேகவைத்து
வடித்துக்கொள்ளவும்.
வேறொரு
பாத்திரத்தை
தாளிப்பதற்கு
அடுப்பிலேற்றி
அதில்
9 தோலா
நெய்யைவிட்டு கருவாட்டையும் அரிந்த வெங்காயம் 1
தோலா, சீரகம் கால் தோலா, கருவேப்பிலை 1 முடி,
இவ்வகைகளைப்போட்டு தாளித்து சப்தம் அடங்கியதும்
வேகவைத்த
கத்தரிக்காயைப்போட்டு,
ஒருமூடி
தேங்காயைத்
துருவிப்போட்டு,
an fie
3
தோலாவையும் போட்டு (கருவாடு உடையாமல்) கிளறி
எடுத்துக்கொள்ளவும்.

BRINJAL

AND DRIED AND
FISH CURRY

SALTED

Take good and tender brinjals | pound, cut into small

pieces and add the following massala init :- Red chillies | tola,
pepper 4
grind them
water and
of salt and

tola, corriander seeds | tola, turmeric 4 tola and
into fine paste and dissolve the paste in 2 pounds of
pour the same in the vegetable pieces adding 3 tolas
cook when they any properly cooked drain the water.

Keep a vessel over the oven put in it 9 tolas of ghee, chopped
onions | tola, cumin seeds % tola, a small bunch of curry leaves
and saute them in the ghee and when the sound stops mix the
cooked brinjal pieces, and add 2 cocoanut scrapping, hurit
powder 3 tolas, mix all together, and add 2 cocoanut scrapping,

hurit powder 3 tolas, mix all together, and add well cleaned and
half fried salt fish (koduva, madava, prawn etc., well cleaned

and partly fried) and add the same in the broth before removing
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from the oven and boil for a short while and remove from oven.

In the piace of brinjals, the following vegetables like snake gourd,
green (raw) plaintain, pumkin, ash-gourd etc , inthe same manner
in which brinjal curry is preferred if preferred.

SS BUS

63. கோண் வாளி
[ஜான எள் ௭ ௧௧௭5 ௭8]

லி 86 (ளா5[அிரி[காகக௪ 99௪) எாளிஎ
ஏன 03 29: சே எசிக ரல$ 182௪ 649 88௮
௭

89௪ ஊன்

எல அள் ast (2% 3) சா,

8 95 1047௭ ௭1௭௪ afte fraqa gaia ote
எ எளி

னான

அளி afte 19 எனா எ சாளை

:- [சள

5 சின
192 அச,ள்ள, ணி

goo ura aon, arg ஜிஸீ உ ளிள, 8 ஊசி
gud ara

ante area

3 dz aaa

Sleds

gaat. ரிக உளிள Maa fle ௧௧௭௪ 8௭30.
else um 89௪ ௭ எணி8 ௪௪ :- qu
௭ 953, ofsardt காக 5 alten, ஜினா உள்ள,
fat aa mar, starts sat 2, 2 சணா

ஏன 3

அசரா

4 ursh cara arepr, gfe 3

ளின் ae, etfeah 2 alten urea area (சு
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saul. கனா ஈார்னன 159 எல் எ ரளானி are,
பானி

எல, எகா

ாஏ௪ ௧௬௮. ௭81௭
daar

uta

எல், ஊண் எதி

௭18௭ எளி mse

st waa

attics

eras

(years) aatfs fara saz, கரா.
mefeien, 8 fora tét deka foot ஏ
BIO}.
-—-—-$ -—--—_-

கீரைத்தண்டு
(சாதா

கூட்டுக்கறி

கூட்டும். கருவாடு

இளங்கீரைத்தண்டை

சேர்ந்த கூட்டும்)

அறிந்து அதிலுள்ள

நாரை

நீக்கி துண்டுகள்
செய்து அதில் 2 சேர் எடுத்துக்
கொள்ளவும், வேறொரு பாத்திரத்தை அடுப்பின் மேல்
வைத்து

அரைப்படி

கடலைப்பருப்பு

போட்டு

நீர்விட்டு நன்றாக வேகவைத்து, தண்டும்
வெந்தபின்
அதில்
போடவேண்டிய
சாமான்கள்:-

மிளகாய்

1 தோலா,

மிளகு அரைத்

4 சேர்

பருப்பும்
மசாலா
தோலா,

மஞ்சள் ௩ தோலா, கொப்பரை 1 தோலா இவைகளை
நெய்யில் வறுத்து நைவாக
அரைத்து 1 சேர் நீரில்
கரைத்துக் கொள்ளவும். அதில் உப்பு 4 தோலாவைக்
கலந்து நன்றாக வேகவைத்துக் கொள்ளவும். பிறகு ஒரு
பாத்திரத்தை தாளிப்பதற்காக அடுப்பிலேற்றி கால் சேர்

நெய்விட்டு,

உளுத்தம்

பருப்பு

1 தோலா,

கடுகு

1

தோலா, சரகம் கால் தோலா, கருவேப்பிலை 1 முடி
இவைகளைப்போட்டு தாளித்து ஓசை அடங்கியதும்
காய்கறியும்,
ஹுரிட் 3 தோலா,
கொத்தமல்லி
2
தோலாவையும்

போட்டு

நன்றாகக்

கிளறி

எடுத்துக்
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கொள்ளவும்.

இதில் துவரம்பருப்பு,

பயத்தம்பருப்பு,

மொச்சைப்பருப்பு,
தட்டப்பயிறு,
போட்டும்
செய்யலாம்.
இதைத்தவிர
பருப்புக்குப்
பதிலாக
காய்கறிகளின்
எடைக்கு
கால்
பங்கு
குறைவாக
(ஒன்றரைச் சேர்) நல்ல கருவாட்டையும் பெரிய இறால்
கருவாட்டையும் தனித்தனியாகக் கூட்டி தனித்தனிக்
கூட்டு

செய்யலாம்.
மல்லை *நீச யய

STEM OF LEAF VEGETABLE CURRY
The stem or stalk of greens 2 pounds. Remove the fibres if
any and cut into pieces of required size. Keep a vessel on the fire
and pour the dhal or Bengal-gram 2’ pounds and boil the same
in 4 pounds of water and add the vegetable stem and cook both
well. Then add the following massala ingredients :- Red chillies 1
tola, pepper half tola, turmeric powder “% tola, dried copra |
tola. The above items are to be roasted in ghee and finely grinded
into paste and adding the paste in | pound of water adding salt 4
tolas also and boil the mix well and cook them and keep aside.
To saute the mix place a vessel on the fire pour ghee % pound,
uradpulse (black-gram pulse) | tola, mustard | tola, cumin seeds
% tola, a small bunch of curry-leaves, and when the sound stops,
pour the green’s stem mixed with hurt flour 3 tolas, corriander

leaves 2 tolas and well stirred by means of ladle. In addition to
Bengal-gram dal, the dals of green-gram, toor-dal, beans seeds
or peas, pavate dhal. Bengal-gram dhal, can be used to cook
the mix curry. If preferred the salted dry fishes can also be added
and preferred
ata
way

ata
ஏழு
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மாமிச

ஊறுகாய்

துடைக்கறி 2 சேர், வெந்தியம் 3 தோலா,
தோலா,

மிளகாய்த்தூள்

பெருங்காயம்
தேங்காய் 1,
திராட்சை
%
எண்ணெய்
செய்முறை

2 தோலா,

உப்பு

கடுகு 3

1] தோலா,

1 தோலா,
மஞ்சள்தூள்
1 தோலா,
முந்திரிப்பருப்பு 32 தோலா,
உலர்ந்த
தோலா,
எலுமிச்சம்பழம் 1, கடலை

7 சேர்.
:

தாம்பாகறியை நன்றாகக் கழுவிமேலிருக்கும் தோல்,
கொழுப்பு முதலியவைகளை நீக்கிவிட்டு மாமிசத்தை
துண்டுகள் செய்து, மஞ்சள் தூள் '/, தோலா, உப்பு '/, தோலா
போட்டு பூசி தட்டவும். பிறகு ஒரு மணி நேரம் இப்படியே
வைத்து அரைசேர் தண்ணீர் விட்டு நன்றாக வேகும்வரை
கொதிக்கவைத்து ஆறியதும், ஒரு வாணலியை அடுப்பில்
ஏற்றி எண்ணெய் ௫ஊனற்றி மாமிசத் துண்டுகளை சிவந்த
நிறமாகும்வரை

வறுத்துக் கொள்ளவும்.

மற்றொரு வாணலியை வைத்து எண்ணெய் விட்டு
அதில் மிளகாய், பொரித்து மேல்தோல் போக்கிய கடுகு,
வறுத்து
தூள்
செய்த
வெந்தியம்
பெருங்காயம்,
மஞ்சள்தூள் இவைகளை

ஒன்றுகூட்டி வைத்து,

வேறொரு

வாணலியில் எண்ணெய்விட்டு எல்லா தூள்களையும்
கொட்டி, நெய்யில் முந்திரிப் பருப்பு, திராகை்ையும்
சிவக்க
வறுத்துகொண்டு
பிறகு
தேங்காயை
மெல்லியதாய் ஒரு அங்குல நீளமும் அகலமுமான
பல்களாகத் துண்டுகளாக நறுக்கி இதையும் நெய்யில்
பொன்னிறமாக

மசாலாவில்

போட்டு

இறக்கும்போது

ஜாரணியால்

வறுத்து இவ்வாறு

கலந்து

ரசத்தைப்

ரசம்,

அகப்பையால்

இறக்கிக் கொள்ளவும்.
So BS

8ீழே

பிழிந்து,

எலுமிச்சம்பழ

எல்லாவற்றையும்

பிறகு &ழே

சாமான்களும்

கொதிக்கவைத்து

பத்து எலுமிச்சம்பழ

நன்றாகக்

தேங்காய் துண்டுகள்

சுற்றி கண்டி

நன்றாக

வறுத்த
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MUTTON

PICKLES

Required ingredients :

Leg of mutton 2 pounds, fenugreek seeds 2 tolas, mustard
3 tolas, red chilli powder 2 tolas, salt 1 tola, asafoetida | tola,

turmeric | tola, one cocoanut, cashewnuts 2 tolas, dried grapes
(Sultena or Kismiss grapes) 2 tola, salt 1 tola, citrus lime-fruit
ten juice, saffola or groundnut oil | pound
Method of Preparation :
Wash and clean the mutton removing fat etc., and cut them

into pieces and smear or apply the grinded paste of turmeric and
salt each '/ th ofa tola and the paste should well kneaded and
patted on the mutton piece to season them and keep the same

aside for one hour, and then add 2 pound water and boil and
half cooked and then remove from the fire, and allow to cool

Take a frying-pan and place it on the fire, pour some kind of oil
Y, pound and when the oil gets heated pour the mutton pieces
and fry till they turn golden red colour and removed from the fire.

Place another vessel on the oven and pour 2 pound of the
remaining oil and putin it chilli powder fried and the bran removed
mustard

seeds 3 tolas, powdered

fenugreek

seeds 2 tolas,

asfoetida powder | tola and mixed togather and kept aside. Then

keep another frying pan (kadayee), and mix all the powders
togather. Fry in ghee dried grape fruits (Sultena) and cashewnuts
and add in the above mix. Then make into small pieces of one
inch squre of the cocoanut, and fry in the ghee till they turn golden

red colour, and added along with the mixture of mutton and
massalas and cook in the fire and remove from fire and add the

juice of ten lime fruits and then stir several times with a flat ladle
mixing the whole thing well; and keep aside for use.

Ss BIS
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OREO:
முட்டை

ஊறுகாய்

முட்டை 85, வெந்தியம் 5 தோலா, கடுகு 5 தோலா,
பெருங்காயம் 1 தோலா, மஞ்சள்
தோலா, மிளகாய்
தூள் 1% தோலா, உப்பு 1 தோலா,
பெரியபூண்டு 2
தோலா, எலுமிச்சம்பழம் 10.

செய்முறை :
எலுமிச்சையின் சாற்றைப் பிழிந்து ஒரு கச்சாத
பாத்திரத்தில்
எடுத்து
வைக்கவும்,
மஞ்சள்தூள்,
மிளகாய்த்தூள், பெருங்காயம், வெந்தியம் இவைகளை
தனித்தனியாக
வறுத்து,
கடுகின் தோலை
நன்றாக
தேய்த்து மேலுள்ள உமியை நீக்கி இவை யாவற்றையும்
நன்றாக இடித்து தூளாக்கிக் கொள்ளவும். உரித்த பூண்டு
பற்களை
நீளவட்டமாக
மெல்லியதாக
அரிந்து

வாணலியில் அரை

சேர் எண்ணெய்

விட்டு மேற்கூறிய

எல்லாவித
தூள்களையும்
போட்டு
அதன்மேல்
எலுமிச்சம்பழச்சாற்றையும்
வார்த்து
அடுப்பிலேற்றி
நன்றாக
தீமூட்டி
கொதிக்க
வைத்துக்கொள்வது.
முட்டை சேயை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு 28% சேர்
தண்ணீர் வார்த்து முட்டைகள் கடினமாக வேகவைத்து
மேலுள்ள ஒட்டை (மூட்டை சேதமாகாமல்) உரித்து,

மேல்

பக்கத்தில்

குறுக்கே
ஊறுகாய்

முன்,

முட்டைகளை

பொரித்துக்கொண்டு
பாக - 4

மஞ்சட்கருவு

சிறிது

தெரியும்படி

ஒரு அங்குலம் £றி கொதிக்க வைத்துள்ள
கலவையில்
முட்டைகளை
போடுவதற்கு

பொன்னிறமாக

எண்ணெயில்

பிறகு ஊறுகாய் கலவைச் சாற்றில்
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போடவும். மறுபடியும் அடுப்பேற்றி ஒரு கொதிவரும்
வரையில் கொதிக்கவைத்து கரண்டியால் நன்றாக இளறி

சிறிது

நேரத்தில்

அடுப்பைவிட்டு

8ழே

இறக்கி

வைக்கவும்.
இதே முறைப்படி மீன் ஊறுகாயும் செய்யலாம்.
மீனைத் துண்டுகள் செய்து நன்றாக சிவக்க வறுத்து
முட்டைகளை போட்டபடி ஊறுகாய் கலவை தயாரித்து
மீன் துண்டுகளைப் போட்டு ஊறுகாய் செய்யலாம்.
இவை 6, 7 நாட்கள் வரை கெடாமலிருக்கும்.

39:93
EGG

PICKLE

Required Article :Eggs 25, roasted fenugreek seeds 5 tolas, roasted and
bran removed mustard seeds 5 tolas, on tola of fried Asafoetida,
turmeric powder half tola, powdered cumin seeds one and half
tola, salt 1 tola, garlic 2 tolas, lime-fruits 10 (Ten).
The method of Preparation :Take the juice of the 10 lime-fruits and keep it aside ina
tinned vessel. Turmeric powder, powder of red chillies, asfoetida,

mustard powder. Peel the garlic and cut them into thin slices
lengthwise. Then place a frying pan (kadayi) on the oven and
pour half'a pound of saffola or groundnut oil and pour in it all

powdered massala ingredients and the lime-fruit juice already
kept aside and blend the whole thing well and keep it on the

oven, kindle the fire and boil the whole mixture. Then put all the
25 eggs in a vessel, and pour over two and half pounds of water
and hard-boil the eggs and remove carefully and slowly the shells
covering the eggs and pare with a sharp knife at the top of the
eggs till itreaches the fringe of the yellow yolk; but should not cut
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open fully. In this manner all eggs are to be slightly cut open.
Then place a frying vessel and pour oil and slowly put all the
peeled eggs and fry them to gloden red colour and then pour
over all the massala condiment ingredients, and boil till steam
escapes from the vessel and remove the lid and stir with the ladle

and after a short while remove the vessel from the fire. This egg
pickle can be kept for 3 or4 days for use without getting stale or
spoiled. In the same manner in which egg-pickle is prepared,
fish pickles can also be prepared. The fish pieces are to be well
fried in oil till they turn golden blakish red colour, and then the
fish pieces are to be added in the pickle massala mix as was
done in the case of the egg-pickle.
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aitssatacuredt fetera
சைவ உணவு வகைகள்
VEGETARIAN DISHES
vate

1௭௭௭ -பதார்த்த வகைகள்

1. 3௭8 9௪௭
சாத

வகைகள்

Rice Varieties

, Bet, Ele, AAEM A (Additives)
சண்டகே, ஹாுரிட், மசாலா வகைகள்
Sandage (Seasonings) Hunt (Additives)

சாம்பார், குழம்பு, மோர்க்குழம்பு
Sauce, Broth Varieties

. Ted arse az
பொரியல்,

காய்கறி வகை

Vegetable Mix Curries

அகி

எசி$

இதர வகைகள்
Miscellaneous Varieties.

கீக்க்கி

வகை
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$. சான? [ள்ளி
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ேள % I aga Saat 90 எிள, எளி

9
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frsrqat 30 Hz weft tata Sawa satya aot.
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என் 1௭௪௭ :- எளி $ களா? ('/, ate),
feat wie % IV Teper ae Slava சான? உள்ள
Ue, AHA, FT என சாலிஎ க 969௪ அனி?
அகா 4 9, ஈக ரர் சாஜன் 9 92 ரரி ஷன்

அஸி: ஏசி க 92 பாரிள் சா

69௪ 8௭0.

ante oie ule என? ௧௧௭ அள௭ர் 119௭
ஏரி எர ஏச ase otega daa ௭8௪
3௭௯௪ sat, Brakes ாகா௭ காளா அளாள
ரா

௧௬௪ atta gare :- otadifa set 9

ure afar tasa wad ater aot.
uaa
Taara aro aa
Be oa wR ater wrefsera,
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ஏகா எள
ளாக கா் என் கள 90.
aga
னா ஊக
1௪ (ராக) ஏளன 89௪
சிக எக எஏ௪ சா 192௭ ஏக க் 1௭௪௪

எளி
எனன :- 3148 wea
ws 7௭ ஊர
mia toed SS waa wet. So are stare
சி, எச,

ஐன்

சோன் எல a zta-aret

98 8 காகி அகன் ஊச

192௭ காரன் 01௦௪

529௪ 84௭ 1௯௪ fer ௭௪
னர்

எ?

(3/90 diet)

ஒர் எசா 9

அணாள் எசளிாள் ez:

SAAR

௭௪ அள் 3௭௧௪ 809. கரகரின
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end Meds ase data site ae னா
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I

ஏன ரள: ஸாரி 19௪ வே

சானகி எசிக

SA. Ga os Jaa
vse WEA sage ue
௭௭, 3௭௭௪ சாள௭சி 89 auras ure Arde
௧௯௪ sfacen at ast எகர கன ளோ are
ன அசா௭ ௭௪ எா்ளக௪ wRoeflet forget Sse
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% 9₹ ஏர னர் சார ளெளி ஏகி

ara எ!
பிள

ளஎசகளனி ஏகி

உ

எள

('/, ate),

ead area, yore மாரி ௩ சி 1௪
எனிளஏஎ் 15௪ கே௭, 1௭ ௫ ர்க் ae
அளனள் 89௪, எ௪
கா? எனா
a
sore distatt te fade sara சி
௧௬௪
குக னாசி ௭௫௪ சசி 89௪, 9 எகா
அளி: 89௪ ஈக afte wea

0

TAA FAM avs AAR 39௪

HA பாள

ண 90.

சொல

எகனர்ளி 58 எ௮்சி எக் ௪9௭ az 8 ateftet எனி
௬௪ ஏச அலி சாவ் ௧௬௪ 80.
Ses

சர்க்கரை

பிரஞ்சி

சம்பா பச்சை அரிசி 1 படி நன்றாக புடைத்து கழுவி
ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு அரிசியின் உயரத்திற்கு மேல்
ஒரு ஜான் தண்ணீர் மேலே இருக்கும்படி நீரைவிட்டு
ஊறவைக்கவும். பிறகு அதை ஒரு வெண்ணிற துணியில்

கட்டி

நீர்

கொஞ்சமும்

இல்லாமல்

செய்து,

ஒரு

பாத்திரத்தில் 80 சேர் நீர்விட்டு அதில் போடவேண்டிய
வகைகள்

:- கடலைப்பருப்பு

நசுக்கிய

வெங்காயம்

அரை

கால்படி,

சேர்,

மல்லி கால்சேர்,

பூண்டு

நசுக்கியது

அரை சேர், பெருஞ்சீரகம் 1 தோலா, இலவங்கப்பட்டை
8 தோலா, ஆட்டின் மோரா எலும்பு 3 சேர், இந்த ஏழு
வகைகளும் 30 சேர் நீரில் கலந்து வேகவைத்து 10 சேர்
தண்ணீராக சுண்டியதும் அதை வடிகட்டிக் கொள்ளவும்.
வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் 2 சேர் நெய்யை விட்டு அதில்
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வறுத்து

எடுத்துக்

இலவங்கப்பட்டை

கொள்ளவேண்டிய
17, தோலா,

அரிந்த

வகைகள்
வெங்காயம்

%

சேர், போட்டு சிவந்ததும், சாஜிரே (கேக்விதை) %
தோலா போட்டு, பிறகு அந்த நெய்யை வஸ்திரகாயம்
செய்து சர்க்கரை 4 சேர், ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு 5 சேர்
நீர்விட்டு கொதிக்கும்போது அதிலிருந்து வெளிவரும்
அழுக்கை நீக்கிவிட்டு வேறு பாத்திரத்தில் அரை சேர்
பால், ஒரு சேர் நீரும் போட்டு
கலந்து வைத்துக்

கொள்ளவும். மெல்லிய தீயிட்டு சர்க்கரை கொதித்ததும்
நீர்கலந்த பாலை
அதில் கொஞ்சம் எடுத்து ஊற்றி,
இவ்விதம் 3, 4 தடவைகள் செய்து சர்க்கரையிலுள்ள
அழுக்கை

அறவேபோக்கி

பிறகு

சர்க்கரை

கரைசலை

வடிகட்டிக்
கொள்ளவும்.
இந்த
பாகில்
சேர்க்க
வேண்டியவைகள்
:கோழி
முட்டை
5 எடுத்து
தண்ணீரில் 10 நிமிடம் வேகவைத்து ஒடுகளை நீக்கி,
விதை நீக்கிய திராட்சை கால் சேர், 10 நிமிடம் நீரில்
ஊறவைத்து
மேற்றோலை
நீக்கிய வாதாம்பருப்பை
மெல்லியதாக அறிந்து நெய்யில் வறுத்துக்கொள்ளவும்.
குரோசனிவிதை கால் சேர், அரைகுறையாக நெய்யில்
வறுத்துக்கொள்ளவும்.
கொப்பரையின் மேற்றோலை
சீவி எடுத்து கொப்பரையை
மெல்லிய துண்டுகளாக
அரிந்துகொள்ளவும். வடிகட்டி வைத்துள்ள சர்க்கரைப்
பாகை அடுப்பிலேற்றி சிறுதீயிட்டு இதில் தயாரித்து
வைத்திருக்கும் சாமான்களைப்
போடும்
விபரம் :முட்டையைப் போட்டு சிறிது நிறம் மாறியதும், பழுத்த
வாழைப்பழத்தோலை
உறித்து
(சுழையை)
அதில்
போடவும்.
வாழைப்பழம்
சிவந்ததும்
திராட்சை,
வாதுமைப்பருப்பு
குரோசனி
வித்துக்கள்,
கொப்பரையின்
அரிந்த
துண்டுகள்
இந்நான்கையும்

சர்க்கரைப்பாகில் போட்டு, கரண்டியால் சுற்றிக் இளறி,
பாகை கரண்டியால் எடுத்து இருவிரல்களால் தொட்டுப்
பார்க்க
கம்பி
பதமாக
இருக்கும்பொழுது
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பச்சைக்கற்பூரம் 1 பணவிடைபோட்டு, €ழே இறக்கிக்
கொள்ளவும்.
தாளிப்பதற்கு
வேறொரு
பாத்திரத்தை
வைத்து (தேக்சாவை வைத்து) வாசனையூட்டிய 2 சேர்
நெய்யில் 1% சேர் நெய்யை இந்த பாத்திரத்திலிட்டு 9
தோலா அரிந்த வெங்காயத்தைப்போட்டு சிவந்ததும் !/,
தோலா
கிராம்பு
இதிலிட்டு
உடனே
வெள்ளைத்
துணியில்
வைத்திருக்கும்
ஊறிய
அரிசியை
இந்த

தாளிதத்தில் போட்டு ஜாரணியால் இருமுறை நன்றாகக்
கிளறிக்கொண்டு வாசனையூட்டிய தண்ணீர் 8 சேரை
ஊற்றி ஜாரணியால் நன்றாகக் களறிக்கொள்ளவும். ஒரு
கொதிவந்ததும் 8 சேர் பாலைப்போட்டு மறுபடியும்
ஜாரணியால் கிளறிக்கொடுத்து தயை சிறு தீயாக்கவும்.
8-வது கொதி வந்ததும் நன்றாக பக்குவமானதை அறிந்து
பாத்திரத்தைக்
€ழேயிறக்கி
தணலின்மேல்
வைத்து,
செய்துவைத்திருக்கும் சர்க்கரைப்பாகிலுள்ள முட்டை
வாழைப்பழத்தை
நீக்கிவிட்டு
மற்ற
பாகை
அந்த
சாதத்தில்
ஊற்றி
நான்கு
பக்கங்களிலும்
கிளறிக்
கொடுத்து, வாசனையூட்டிய % சேர் நெய்யை அதில்
விட்டு, ஏலரிசித்தூள் '/, தோலா, ஜாதிக்காய்த்தூள் '/,
தோலா,
பன்னீர் % சேர் இவைகளையும் நன்றாகக்
கலந்து கிளறிக் கொடுக்கவும். பிறகு சாதத்தின் நடுவில்
முட்டை
களையும்,
வாழைப்பழத்தையும்
வைத்து
தேக்சாவின் வாயின்மேல் ஒரு வெள்ளைச்சவுக்கத்தை
நன்றாக நனைத்து மடித்து வாயின்மேல் கட்டிவைத்து,
மேலே மூடிவைத்து தணலை மேல்வைத்து ஒரு ஆவி

வந்ததும்

பக்குவத்தைப்

பார்த்து

(ஒருக்கால்)

நீர்

இருந்தால் மறுபடியும் 8-வது ஆவி
வரும்வரையில்
வைத்து
பிறகு
எடுத்துக்கொள்ளவும்.
முட்டையை
நீக்கியும் இனிப்பு பிரஞ்சி செய்யலாம்.
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SWEET

BIRANJI

(Sugar Bhath)

(Sweet Rice)
Take one padi (5 pounds) of good unboiled (raw) rice,
clean it and wash well pour into a vessal and pour 5 pounds of
water and if need be the level of the water over the rice is to be
one spon above the level of the rice and soak the rice for full one
hour and then spread on a clean white cloth and drain the water
completely. Then place a vessel on the oven and pour 20 pounds
of water and add in it Bengal-gram dhall 1% pounds (50 tolas),
carriander seedspowder '4 pound, chopped onions 2 pound,
anise seeds 1 tola. cinnamon bark, back bones of goat 3 pounds.
The above seven items to be boiled in 20 pounds of water and
when the broth condenses to about 10 pounds remove the vessel
from the fire and strain and keep aside. Then place a frying pan
on the oven and pour 2 pounds of ghee and fry in the ghee the
ingredients given below :- Cinnamon bark '/, tola, chopped onions

‘4 pound, when both turned red add cake seeds (shahajeera) 2
tola and fry for a short while and stain the ghee only and keep
aside. Then place a vessel on the fire and pour 4 pounds of sugar
adding 5 pounds of water and the mixture boiled, and while boiling
filth will appear on the surface when some milk is sprinkled
Remove the dirt floating on the top, remove them and strain the
syrup of sugar and keep seperately. For adding the ingredents in
the syrup. Take 5 eggs boil the same for % of an hour, and remove
the shell, seeds removed raisins % pound, skin removed almond.
Fry the almond and the raisims in ghee and grind to a nice-paste,
khaskhas (opiurn seeds) 4 pound, skin removed dried copra
one cut in to very tiny pieces. Then place the vessel containing
the syrup of sugar, on the fire and kindle the fire low, and add the
following ingredents. Put the egg in it and when the colour turns
alittle red, put 5 plantain fruits (peeled) when the plantain fruit
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turns red add seed removed raisins, almond, khurasani seeds

Ajavayin seeds, fine chips of copra (dried cocoanut) are to be
poured into the sugar syrup, and well stired by the ladle, and
then take a few drops of the symp in the ladle, and examine by
means of two fingures whether the symp is well prepared, mix in
it Bhimseni Kapur '/,, ofa tola shut and remove from fire. For
the purpose of santing place a seperate vessel (dekchi) capable
of holding 7% pounds contents, and pour in the dekcha 1%
pound of aromatised ghee out of the 2 pounds of aromatised

ghee already prepared and kept well strained and kept seperately.
Add also 9 tolas of chopped onions and when the onion turn
golden red put '/, tola cloves and immediately pour the soaked

rice kept on white cloth in the sauted ghee and well mixed and
stirred by the seive ladle (jharani laddle) and pour out of the
aromatised water 8 pounds poured over the rice and well stirred.
When it boils for the first time peur 2 pounds of milk and stir well
with the seive ladle and allow the rice to simmer. When the 2nd
boil or bubles over verify whether the rice is well cooked, remove

the dekchi and place it on live-coal fire, and add in the vessel the
sugar symrup, eggs excluding the banana fruits, and well stirred
by jarani-ladle and pour % pound of the remang ghee, the
powdered cardamoms '/,tola, powdered mutmeg'/, tola, and
sprinkle rose-water 4 pound on the rice, and well stirred by the
seive ladle on four sides of the vessel, and place the eggs and the
fried plantain fruit and the cooked rice symetricaly spread in the
dekchi. Then cover the dekchi top with a wet clean white sheet

and place it on the coal-fire and when once vapour and steam
gushes out, and after verifying whether the rice is properly cooked.
If the rice is a little thin allow it to stand on the fire till another
steam comes and then remove from the fire and kept aside. Sweet

Biranji can also be prepared without eggs.

SK KK
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உ ளாளோ

ளாள

க 881 (200 ஸி) எகா ௪௪ (1௭)
Sag at. te wooed ota (aod)
எள

என 35௯௪ , cad fAwqa 8100

1௭௭ :-

UR 3 92, WT 2 WM, MH Ta M, Baht en
Ula 95, எண Ure Az, B Adst ராஎ ௭௪
௭0,

ஏகி

௧௬௪ எளி

1௭௭௪ :- எானகு௭ சுசீ

கிகா?, எளி ௭௭
ளா, எள்ள ura ௪,
aor ura Star, Bat wart $ அன் சார

Dreger at.
OBS:
சர்க்கரை சாதம்
ஒரு படி நல்ல அறிசியை
சாதமாக
வடித்துக்
கொள்ளவும். கலாய் பூசிய ஒரு தாம்பாளத்தில் கொட்டி
நடுவில் குழி செய்துகொள்ளவும்.
இதில் போட
வேண்டிய

வகைகள்

:-

சர்க்கரை 3 சேர்,

நெய் 2 சேர்,

திராட்சை கால் சேர், குரோசணி விதை கால் சேர்,
வாதாம்பருப்பு கால் சேர், இவைகளை நெய்யில் வறுத்து
(சாதத்தில்) போடவும். பொடிசெய்து போடவேண்டிய
வகைகள் :- ஜாதிக்காய் அரை விராகனெடை, ஜாதிபத்திரி
கால் விராகனெடை,
கிராம்பு கால் விராகனெடை,
ஏலரிசி கால் விராகனெடை இவ்வகையான ஒன்பது
வகைகளையும்போட்டு
நன்றாக
சாதத்தில்
கலந்து
வைத்துக்கொள்ளவும்.

ம்ம்

SWEET

COOKED

RICE

(Sakhar Bhath)
Suprior rice 5 pounds. Cook the rice properly and keep
aside the cooked rice - Pour the same in a broad tined metal

plate and sprad uniformly and make a pit in the centre. The
ingredients mentioned below are to be poured in the cooked
rice-pit :- Sugar 3 pounds, ghee 2 pounds, fry raisins 4 pound,

khurasani seeds (Ajawayeen), and almond 4 pound, in ghee
and add in the cooked rice, and also pour in the cooked rice,

powdered nutmeg 1% tola, powdered mace 1% tola, cloves '
tola, powdered cardamom % tola in the cooked rice and well
mixed and blended together and use.

veux

3. fra ena

௪௪ கனா பரிச 20௦ எிளா எனா

எ

சளாஎசி எச 1௭௪௪ :- 18௪ ora tz, oreffa
wreaga ura 3, a fearet ஏரார் எசா
எஏள,
ஜி5 93 எிளாசி, சாண்ளினா 8% ளிள, $ எ
சு எனி, 1எனனி ys vy ater, awct sfsaret
காண 98 8% ater, sodtdt Gs 3 ater,
Bruatdt Ste yo ate,

8 கால எளளா 19௪௭

கானி ௪௪ afte arpa ste Aetiet Taye ATCT.
Yrsoree காளா 9ளிள எக

0௭

௧௧௧
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(கா

State),

௭ எள,

903 ஏனா?

8 ௮௭௧1௪௪ னா ௮௪7௭ 69௪ எி6 ௧௭9௪ வேள
ளர் கேன எாள :- எனி5 9௭ 492,
ஆளா 90, களனி ௪௦ 5: எிள, ரிகா 89% எிள,

காக

2 ஏிள, 18௪ ora citer, 99 எறி $ ௭௭

க
mea sfsaidt ste எள கிள னா
ளாகி ளர் எண சங்கு ஈக 1
காஎடள
att.
$$ட
புவியோதரை

(புளியஞ்சாதம்)

சாதம் செய்துகொள்ளும்

அரிசியை

சாதமாக

முறைப்படி

செய்துகொள்ளவும்.

1 படி நல்ல

கலாயி(ஈயம்)

பூசிய தாம்பாளத்தில் சாதத்தைப்போட்டு நடுவில் குழி
செய்துகொள்ளவும். அதில் போடவேண்டிய சாமான்கள்:புளி கால் சேர். அதை
கால் சேர் நீரில் கரைத்து
சாதத்தின்மேல் ஊற்றவும். 73 தோலா உப்பும், நாலரைத்
தோலா
(வறுத்த) கடுகையும் அரைத்து
போடவும்.
எள்ளு நாலரைத் தோலாவை தூள் செய்தும், கடலைப்

பருப்பு (வறுத்தது) நாற்பது தோலாவை
நன்றாக
வேகவைத்து, உளுத்தம்பருப்பு வறுத்து அரைத்த தாள்,
மஞ்சள் தூள் 7 தோலா,

மேற்கூறியவைகளை

நன்றாக

நல்லெண்ணெயில் வறுத்துப்போடவும். சுண்டக்காயின்
வற்றலை தூள் செய்து ச தோலாவை கடுகு எண்ணெயில்
வறுத்துப்போடவும். இவ்விதம் இந்த எட்டு வகைத்
தூள்களையும்
சாதத்தின்மேல்
போட்டு,
நன்றாகக்
கலந்துகொண்டு பிறகு தாளிப்பதற்கு வேண்டியது :ஒருசேர் நல்லெண்ணெய்
மிளகாய்
பத்து
மட்டும்,
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உளுத்தம்பருப்பு
இரண்டு
தோலா,
கடுகு
நாலரை
தோலா, கருவேப்பிலை இரண்டு தோலா, பெருங்காயம்
கால் தோலா, இந்த ஆறு வகைகளையும் எண்ணெயில்
போட்டு உளுத்தம்பருப்பு சிவந்ததும் மேற்படி சாதத்தின்
மேல் போட்டு, மறுபடியும் ஒருமுறை நன்றாகக் கலந்து
விடவும்.

6009:
TAMARID

PULP COOKED

RICE

Prepare as per the method of cooking rice 200 tolas of

superior rice into cooked rice. Then spread in a broad tinened
plate the cooked white rice, spread them evenly and make a pit
in the centre of the plate for adding the followiing massala
ingredients in it :- Dissolve 4 pound of tamarind pulp in 16
pound of water and pour over the cooked rice, add also '/, tolas
of salt, fried and grinded mustard seeds 4’ tolas, 4'4 tolas of

roasted and powdered sesame seeds, fried and powdered urad
dhall (black-gram) 4% tolas, turmeric powder | tola, soaked

rice and fried in ghee or oil till turns into golden red 40 tolas
dhall, and the dried sheels of sundakkayee vegetables 5 tolas
(only optional to be add). The above eight kinds are to be mixed
well with the cooked rice spread in the plate. Then place a dekchi
over the fire pour seasame oil 1 pound and when the oil gets
heated, add

in the oil red chillies 10 in number, urad dhall 2

tolas, roasten mustard 4/4 tolas, curry leaves 2 tolas, asafoetida

¥ tola in this manner add the six kinds and when the urad dhall
turns dark red remove the sauted ingredents and pour over the
cooked rice and mix all of them well once again and keep aside.

ORY
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உ. சானா

ளா

Qe ஈசி (6௦ எிள) எண

ரா ௧௯௪ Ah.

அக எமாஎ ஊ8௪ எ கக 99௪ னா அரி
௭௭09 1௪௪ :- 5னனி எல 9 92 1௭௪
கண எள. சி5 ₹ எிள, 19% ௭௭ ௭௨௪

$ diet,

99௪ எளி. 99 எறி ஏிளி 9௪௪ எாஏள காள
olen guard sara :- qu % &, first gar
$, 515௪9 கல? ate, Ate

vy atom, fer

Ura citer, fat 2 cet, Bare 2 den, Bet wares
ara forera arpa ofsarfe ame ora staia
வாசன் wtect froqa arftr te fear

கா

80.
WWE

உளுந்து சாதம்
ஒரு படி நல்ல அரிசியை சாதமாக்கிக்கொள்ளவும்,
ஒரு தாம்பாளத்தில் போட்டு
நடுவில் குழி செய்து
கொள்ளவும்.
பிறகு
இச்சாதத்தன்
மேல்
போட
வேண்டிய சாமான்கள் :- உளுத்தம்பருப்பு 5 தோலாவை
வறுத்து தாள்செய்து போடவும். உப்பு 9 தோலா,
1
தோலா
மிளகை
நெய்யில்
வறுத்து தூள்செய்வது
இவ்வாறு இம்மூன்று வகைகளையும் போட்டு நன்றாக
கலந்து கொண்டு தாளிப்பதற்காக ஒரு பாத்திரத்தை
அடுப்பிலேற்றி அதில் நெய் அரை சேர், மிளகாய் சுமார்
5, உளுத்தம்பருப்பு 8 தோலா, கடுகு நாலரைத்தோலா,
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பெருங்காயம் கால் தோலா,
சரகம் அரைத்தோலா,
கருவேப்பிலை 3 தோலா இந்த ஏழு வகைகளையும்

போட்டு, உளுத்தம்பருப்பு சிவந்த நிறமானதும் இந்த
சாதத்தின் பேரில் இந்த தாளிதத்தைப் போட்டு நன்றாக
களறி

எடுத்துக்கொள்ளவும்.

++++4
URAD DHALL RICE
(COOKED RICE BLACK-GRAM)

Prepare the cooked rice of 5 pounds of good rice in the
usual manner. Spread this cooked plain rice in a broad tinned
plate, and make a pit in the centre. The following massala
ingredents have to be mixed well :- Roasted and powdered urud
dhall 5 pounds, salt 9 tolas, pepper fried in ghee and mashed 1
tolas. The above three are to.be well mixed in the cooked rice.
Then place a vessel on the fire for sauting purpose and pour in it
ghee 4 pound, red chillies fried 5 number, urad dhall 2 tolas,
fried mustard 4’ tolas, asafoetida % tola (fried), cumin seeds 2
tolas, curry leaves 2 tolas, the above seven ingredients fried in
ghee and when the urud dhall turns golden red pour over the

cooked rice kept in the place, and mix these ingredients also and
them well once again.

$$ட$ட
9.

கோள sia

௦௦ னின்? அணா பனரிஎ்கண
At, af Seed AAA TT SHAT RAT Steir
frofacren forera :- cite ube 30 Alen, wT YS
Lime - 15
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BRA TTA, HS 8 Ae, Sor WATS விள 1௭௪௪ ளவ

௮௪ ௧௭9 90௭௭௪ இலரி பினா எனாள: :- qT sref
32, அனி எ? அள, சினா uy die, ware2
cet, fear Ure எீள,

ளு

forera urcjet Sfsardt ல

9, எ

ளள கி

ளார் ௭௪

னா saat

ரி 1809௪
ஸி.
BBE

எள்ளுச் சாதம்
ஒரு படி அரிசியைக்கொண்டு சாதம் தயாரிக்கும்
முறைப்படி சாதத்தை தயாரித்துக்கொள்ளவும். சாதத்தை
ஒரு ஈயம் பூசிய தாம்பாளத்தில் போட்டு சாதத்தின்
நடுவில்
குழி
செய்துகொள்ளவும்.
இதில்
போட
வேண்டிய வகைகள் :- வெள்ளை எள்ளு 20 தோலாவை
நன்றாக
வறுத்து
தூள்செய்து
9
தோலா
உப்பு
இவ்விரண்டையும் சாதத்தில் கலந்து, அதில் தாளிதம்
போடும் விதம் :- நெய் அரை சேர், உளுத்தம்பருப்பு 8
தோலா,
கடுகு நாலரைத்தோலா,
கருவேப்பிலை
2
தோலா, பெருங்காயம் கால் தோலா, மிளகாய் வற்றல் 4
(எண்ணிக்கையில்) இவ்விதம் ஆறு சாமான்களையும்
தாளிக்கும்
பாத்திரத்திலிட்டு,
உளுத்தம்பருப்பு
சிவந்ததும் வைத்திருக்கும் சாதத்தின்மேல்
போட்டு
நன்றாகக் கலந்து கொள்ளவும்.

SESAME

RICE

Take 5 pounds of suprior rice and cook the rice in the
manner prescribed for cooking rice, and spread the same ina
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broad plate and make a pit in the centre. The following are to be
added in the cooked rice:- White sesame seeds (gingelly seeds)
roasted and powdered 10 tolas, salt 9 tolas. The above two are

to be poured over the cooked rice and well blended together.

Then to saute the rice-mixture, place a frying pan on the fire,

pour % pound ghee, urud dhall 2 tolas, mustard 4% tolas,
curryleaves 2 tolas, asafoetida % tola, red chillies 4 in number,
and the above six kinds are put in the ghee poured in the frying

pan, when the urad dhall are well fried and turn blackish-red
remove them from the frying pan and pour over the cooked rice
kept in the plate and blend in the cooked rice throughly and
keep aside.
.
0000 > vee

6. னாகி. சானின் வளி
[எள seer]

ண சிக எரே 80 alten, SIs 20 ater,
dor ae ater, eR wef ate, ge 20 ata,
ஏளானி ஏன ௪௨ 80௦ எிள, stores qu €0 citer,
Hts
3 எிள, எஸ் அளி ள்ள, 195 என்னின், Acre
20 cite, Buf 20 cite.
3௭ அசிக aige vo ater, ஜளானி Sra 90
ate, 3 ad ler SRT Ua 3, ¥ Aor Ege

dard. gftraz
uw Sart Saar co ate saa qT
ஷு எர
காள? எனா 30 ate, cepa
எள
ன கரி wexgRaast எனன.
(areata)

௭௭. ஊர

3- ater ate, aref ater.
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388, எர

ச ளிள, 19% எச் ளின் 18 அள்

atone fara எர்சோாரி எ

wat ௭
சாஎமா? எரி

எள.

எள இர” னர 1௭

அசி

3384

ஏஎ எச் எர்கி 88. அச்

ferret சரா) 2௦ ளிளா ௧௭ சார் எக$ 20 ater
aya Saar great; qefiqat ferent aeéz
orga ca fraraaz
8௭னி 88௪ Sua 20
cen
னா கங்களி ளா atet sardtt
Bega
Aaa னாக? சாகர எள னாக
[3 சோளி; எ ஆளா? 20 1120 stata frat
Saat tae dia எனாள காக ௪௫௪ எரி.
—>—

இச்சடி
(வறுத்து செய்த கிச்சடி)
நன்றாக
புடைத்த உயர்ரக அரிச 40 தோலா,
வெங்காயம் 70 தோலா, ஏலரிசி அரைத்தோலா, பால் 10
தோலா,
கழுவிய
பா௫ிப்பருப்பு
40
தோலா,

வெண்ணெய் உருக்கிய நெய் 60 தோலா, உப்பு 3 தோலா,
கிராம்பு
பாலாடை

அரைத்தோலா,
மிளகு
அரைத்தோலா,
340 தோலா, பச்சரிசிக் குருணை 20 தோலா.

செய்முறை :
40 தோலா புடைத்த அரிசி, பயத்தம்பருப்பு 40
தோலா இவ்விரண்டையும் தண்ணீர் விட்டு 3, 4 தடவை
கழுவி
எடுத்து
வைக்கவும்.
அடுப்பின்மேல்
ஒரு
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தேக்சாவை வைத்து நல்ல நெய் 60 தோலா விட்டு அது
காய்ந்ததும் 10 தோலா மெல்லிய வெங்காய துண்டு
களைப்
போட்டு
சிவந்ததும்
அந்த
தாளிதத்தில்
கிச்சடியைப் (பருப்பும் அரிசியும்) போட்டு அதன் உப்பு
3
தோலா,
மிளகு
அரைத்
தோலா
இவைகளை
அரைக்காமல் அப்படியே கிச்சடியில் போடவும். அதை

நன்றாக

சிவக்கும்வரை

கிளறிக்கொண்டு

அதில்

வேக

வைப்பதற்கு தேவையான தண்ணீர்விட்டு மேலே மூடி,
இச்சடி
வெந்ததும்
80 தோலா
பால்,
80 தோலா
பாலாடையும் போட்டு சாரணியால் நன்றாகக் களறி
அடுப்பில் இருக்கும் தணலை வெளியே எடுத்து அந்த
பாத்திரத்தை
வைத்து
தேக்சாவின்
.வாய்பாட்டைச்
சுற்றிலும் அரிசிக்குருணையை
நனைத்து
ஊரியதும்,
அதைப் பிசைந்து விளிம்பின்மேல் சுற்றிலும் வைத்து
அதன்
மேல்மூடியைப்போட்டு
நன்றாக
அழுத்திப்

பொருந்தும்படிச்
வைத்து

செய்து

மூடியின்

மேல்

தணலை

சுமார் 20 நிமிடம் கழித்து பாத்திரத்தைக் €ழே

இறக்கி அதனில்

உள்ள

மசாலைச் சாமான்களை

மட்டும்

எடுத்துவிட்டு கஇச்சடியை உபயோகிக்கவும்.

ஒர்

KHICHADI RICE BHATH
Ingredents :-

Superior rice 40 tolas, chopped onions 10 tolas, cardamon
’% tola, cumin seeds % tola, milk 30 tolas, well cleaned and

washed green-gram dhall or pulse 40 tolas, butter-clarified ghee
60 tolas, salt 3 tolas, cloves” tola, pepper % tola, cheese
(Malayi)

20 tolas, broken rice 20 tolas. .
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Method of preparation :
Mix 40 tolas superior rice and 40 tolas of green-gram pulse
together and washed 3 or 4 times in water. Place a dekchi on
the fire and pour 60 tolas of superior ghee, and when it gets
heated put chopped onions 10 tolas, and when the onions turns
red put in the ghee for santing, the following items cleaned rice
and green-gram pulse, and then add 3 tolas of salt, cardamom
tola, cloves 4 tola, cumin seeds % tola, pepper % tola, and the
whole rice, dhall and the condimedts are to be well sttred by
means ofa flat ladle several times till the rice and the pulse become
red in colour, pour sufficient boiling water for cooking the rice
and dhalls and cover the vessel’s circular mouth with a circle
made of the dough of the broken rice to prevent steam escaping

from dekchi and place over the dough circle a flat plate and
press firmly. Then over this place live coals and in about 20 minuts
time, the khichadi will be cooked. Then remove the vessel from
the fire and open the vessel and remove the massala and throw
them. Use the cooked kichadi rice only.

6. qaret furst
[gaa wer]
age

% wet(3¥0 aten), aie IAT ws

எகோ
௭ 84௪, 889 ௭௭ இிகரிஎ
qa qu

$ 95, ஊ௭ளஏள னா ணி எஸ எள :- இனி
Bie $ எிள, எளி 2 ctor, $ எரி ச்
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are Stara, ஏளானி ௪௫ 80 ஸின் எர
எள்
௫ ளி5 எ ௭ $ ச? எசா னர காவ

area uote எள 15௪ 84௪ மாரி

௭33

ace 30 SR Urefet GE 2 Mel are. Ale 3 ater
௭௧௪ Sa A Set B spat 99௪ ௮௪ பிரா னால
yeaa tata qu ட 93 கொளி ஏகாரி ¢

SAMs aga, wfot wat ws feqa eqa
௯௭
80.

89௪ go? op ures am data saa
கரன்
பயத்தம் பருப்பு இச்சடி
முக்கால்படி அரிசி நன்றாகக் கழுவி அரை

மணி

நேரம் ஊற வைத்து, வேறு பாத்திரத்தை தாளிப்பதற்காக
வைத்து
நெய்
7 சேர் விட்டு,
இத்துடன்
போட
வேண்டியவைகள் :- அரிந்த வெங்காயம் 9 தோலா,
இலவங்கப்பட்டை 8 தோலா, இவ்விரண்டும் நெய்யில்
அரைகுறையாக
வறுத்து
சிவந்ததும்
10
தோலா
வெங்காயத்தை அதில்போட்டு
சிவக்க வறுத்து ஒரு
வராகனெடை கிராம்பு இதிலிட்டு, கரண்டியால் கிளறி
அதில் ஊறவைத்திருக்கும் அரிசியை தண்ணீரை நீக்கி

விட்டு அதில் போட்டு

நன்றாக

கிளறி அதில் தண்ணீர்

போடும் விவரம் :- தண்ணீர் 10 சேர் ஊற்றி உப்பு 3
தோலாவும் போட்டு நீர் பொங்கி வெளியே ஊற்றாமல்

பாத்திரத்தின் மேல்மூடி போட்டு சாதம் முக்காலே வீசம்
பக்குவம் ஆனதும், நெய் % சேர், ஏலரிசியின் தூள் ஒரு
வராகனெடை,
போட்டு கரண்டியால் நான்கு பக்கங்
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களிலும் நன்றாக
இண்டிக்கொடுத்து அடுப்பிலிருந்து
எடுத்து
தணலின்மேல்
வைத்து
சரியான
பக்குவம்
வந்ததும் ழே இறக்கிக் கொள்ளவும்.

dee de
GREEN-GRAM

KHICHADI

RICE

Superior rice 150 tolas, Green gram (shell removed) dhall
150 tolas. Both to be well cleaned and washed and allowed to
soak for one hour time. Then place a Dekchi over the oven,
kindle the fire, and pour in it | pound of ghee, and add chopped
onions 9 tolas, cinnamon bark 2 tolas, and when both of them

turn red pour the green gram pulse in the ghee and roast it, and
then add the ingredients mentioned below :- '/, tola of cloves in
the mix and well stirred with a ladle, and add the soaked rice
completely drained of water, and stirred well with a ladle four
times and pour ten pounds of water, 2 pounds of milk, and salt 3
tolas, and firmly cover the vessel with a tight lid when the rice
cooks “th pour / pound of ghee and '/, tola of cardamoms and
mix with the ladle on all sides and remove from the oven and
keep on live-coals and when steam gushes out, remove the vessel
and keep it aside.
ஒட்

6. அரளி எனிவி [சகி
எ 1௯௭.
எளி சள ஈன $ ஈசி 300
citer, ளீ

ஜு பீமா என (9௭ daar, gfe எல

$0 எிள 1ளாகள௪ 99, ஈக ராளஎ சா

1௭9௪
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ஏசு எ orga

ஏஎ ௭8

sige sacitar

a age vtor usa tara feofer am ana
௪ 0 ரக சள qu ure 82 a araiar Prosser,
tout ys we staarel area ufseteart
எள 1539௪ 809. எ னா ௭ சனன
8 ிஎ
ர ௧௭௧௪ 80.
OK
HeapbuGgey
அரிசி

பொன்னி

கிச்சடி

அல்லது

சம்பா

வகை

அரிச

ஒரு

படி நன்றாக கழுவி முக்கால் மணி நேரம் வேகவைத்து,
துவரம்பருப்பு 70 தோலாவை புடைத்துக்கொள்ளவும்.

பிறகு

பருப்பை

வேகவைத்துக்

கொள்ளவும்.

வேறு

பாத்திரத்தை அடுப்பில் தாளிப்பதற்காக வைத்து அதில்
1 சேர் நெய்விட்டு, அரிந்த வெங்காயம் 1] தோலா,
இலவங்கப்பட்டை
ஒரு
தோலா
இவ்விரண்டையும்
போட்டு இவைகள் அரைகுறையாக
சிவந்ததும் ஒரு
விராகனெடை கிராம்பும் போட்டு சிவந்ததும் தண்ணீரை
நீக்கிய அரிசியை நெய்யிலிட்டு கரண்டியால் இருமுறை

கிளறி

70

சேர்

தண்ணீரை

பசும்பாலையும் ஊற்றி உடனே

ஊற்றி

அதில்

உப்பு 3 தோலா

3

சேர்

போட்டு
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ஆவி

வராமல்

மூடிபோட்டு

மூடி

அரிசி

முக்கால்வாசி

பக்குவமானதும், வேகவைத்த பருப்பும் போட்டு பிறகு
பக்குவமானதும் நெய் கால் சேர் மறுபடியும் போட்டு

அந்த

சாதத்திலிட்டு

ஒரு

வராகனெடை

ஏலரிசித்

தூளையும் போட்டு கரண்டியால் கிளறி அடுப்பிலிருந்து
எடுத்து தணலின் மேல் வைத்து வெந்த ஆவி வந்ததும்
இறக்கிக் கொள்ளவும்.

ஆஆஆ
TOOR

PULSE

KICHADI

RICE

Take Ponni or Samba rice 200 tolas and wash and clean

the rice and keep it soaking in water for 45 minutes. Clean the
Toor dhall 10 tolas. Boil the dhall in a vessel and cook well.
Keep another vessel on the fire and saute in one pound of ghee,
chopped onions 9 tolas, cinnamon bark 2 tola, and when they
turn half golden black-red add '/, of a tola of cloves, and when

the cloves also turn red pour in the ghee mixture, soaked and
drained rice poured into the ghee and twice well stired by a ladle,

pour in it 10 pounds of water and two pounds of milk and
immediately add salt 3 tolas and close the vessel with a steam
proof lid and when the rice is %th cooked mix the boiled toor
dhal and when the rice is fully cooked pour in it % pound of
ghee in the cooked rice, and add '/ , tola of crushed cardamom

seeds and stir all round by a ladle. Finaly keep the vessel over

coal-embers and when steam escapes remove from the fire.

+3+
ஏ. எசாகாளாஎ

se
ளா?
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காச

ஏ

எ

எனற அசா எவ

காளா கன

afte

89 90.
ல்

பகாலா

பாத்

அரைபடி நல்ல அரிசியின் சாதத்தை பக்குவமாக:
வடித்துக்கொள்ளவும்.
அதில்
போடவேண்டிய
வகைகள் :- தயிர் 10 சேர், வெண்ணெய்
சேர்,
சுக்குத்தூள'/,
் சேர், அரிந்த இஞ்சி % சேர், கொத்தமல்லித்
தழை % சேர், அரிந்த கருவேப்பிலை 9 தோலா, சர்க்கரை
நார்த்தை இலை % சேர், வெங்காயத்தாள் அரிந்தது '&
சேர் இவைகள்

தோலா,

எல்லாம்

இவ்வொன்பது

அரிந்து

போடவும்.

வகைகளையும்

உப்பு

9

போட்டு,

தாளிப்பதற்கு பாத்திரம் வைத்து $ தோலா நெய், கடுகு 4
தோலா,
பெருங்காயம் ௪ குன்று
வராகனெடை)
இவைகளைப்
அடங்கியதும் சாதத்தில் போட்டு
கொள்ளவும்.

மணி
எடை
1%
போட்டு
சப்தம்
நன்றாகக் கலந்து

௧௧௧௨௮௫௨௮௧௯

BAGALA

BATH (Curd Rice)

Superior Rice two and half pounds, clean and wash and
cook the rice as is being done usualy and keep aside. Then spread
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the cooked rice in a broad tinned metal plate. Add the following
ingredents in the cooked rice, curd 10 pounds, butter 2 pound,
powder of dried ginger '/,th tola, ginger '/,th tola chopped,
corriander leaves 2 tolas, chopped curry-leaves 9 tolas, sweet
lime-fruit tree leaves '4 seer, onion leaves chopped, salt 9 tolas.
The above nine varieties are to be mixed in the cooked rice.
Then place a vessel on the fire and saute the following in 9 tolas
of ghee :- mustard 4 tola, asafoetida 4 tola and fry and when the
sound abates pour this over the cooked rice kept in the broad
plate and mix all ingredents well in the rice.
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கறிவடகம்

(தாளிப்பதற்கு)
வெங்காயம் 1 மனு,

விரலிமஞ்சள் 9 தோலா,

ரகம் 3 சேர், கடுகு 9 தோலா,

உப்பு அரைத்தோலா,

உலர்ந்த

கருவேப்பிலை,
கால்
சேர்
வெங்காயத்தை
மெல்லியதாக
அரிந்துகொள்வது.
உளுத்தம்பருப்பு,
சீரகம், வெந்தியம் வகைகளை தனித்தனியாக வேக

வைத்து, பருப்பு முக்கால்வாசி அரைத்துக் கொள்ளவும்.
மஞ்சள்
தூளையும்
அரைத்துக்கொள்ளவும்.
கருவேப்பிலையை
நன்றாக
இடித்துவைத்து
வெங்காயத்தில்
அரைத்த
மசாலா
இவ்வகைகளை

போட்டு நன்றாகக் கலந்து உடனே உப்பையும் போட்டு
பெருங்காயமும் சேர்க்கவும். இடித்து வைத்திருக்கும்
கருவேப்பிலையின்
தாளையும்
கலந்து
நன்றாக

ஒன்றுபட பிசைந்து கொட்டைப்பாக்களவு உருண்டை
களாக உருட்டி, பிறகு வெய்யிலில் நன்றாக உலரவைத்து
எடுத்து வைத்துக்கொள்ளவும்.

ERKK
KARI VADAGAM
(ADDITIVE FOR SAUTING ALL CURRIES)
Ingredients Required :One maund of onions (one maund in 40 pounds), cumin
seeds 2 pounds, mustard seeds 2 tolas, thin turmeric 9 tola, salt

¥% pound, dried curry leaves % pound, chop the onions in small
pieces and keep aside. Boil blackgram 6 tolas, funugreek seeds
6 tolas, cumin seeds 2 pounds, mustard seeds seperately and

mix togather and keep aside. Grind to a nice paste the following
soaked ingredents each one seperately. Turmeric | tola is to be

grinded into paste. Then mix in the chopped onions all the grinded
pastes and properly blended together and immidiately add salt
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72 pound, powder of dried curryleaves, powdered asafoetida
and kneaded well and make balls of the size of areca-nut(superinuts) and well dried in sunlight and store them in container.
The above additive are generaly used to saute the vegetable,

curry and sauces of vegetarian and non-vegetarian food articles.

ஒட

$$. 12

(எனளீஎ சாளை
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BOA
ருசிக்கு எல்லா பதார்த்தங்களிலும் சேர்க்கும் மாவு

ஹுரிட்

மாவு

அரிசி அரைக்கால்படி, துவரம்பருப்பு 2 படி, எள்ளு
அரைக்கால்படி, கடலைப்பருப்பு 8 படி, மிளகாய் 8
தோலா, மிளகு 1 தோலா, உலர வைத்த கருவேப்பிலை 2
தோலா,
இந்த
வகையான
சாமான்களை
நன்றாக
பொன்னிறமாக வறுத்து மெல்லியதாக அரைத்து தூள்
செய்து வைத்துக் கொள்ளவும்.

ee

HURIT

POWDER

Hurit is a kind of powder of several dhalls and masala
spices in sauces, curries, broths etc. as an additive to entrance
the taste and flavour of the dishes.
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Ingredients Required :Superior rice '/, measure (25 tolas), Bengal-gram dhall
25 tolas, sesame 25 tolas, red chillies 2 tolas, pepper | tola,
dried curry leaves 2 tolas and the above ingredients are to be
well fried to golden red and nicely grinded into fine powder. The

powder can be sprinkled on the food articles while cooking them.
BS

22. Arsst

கினி wze 93, Ato 3, Pram»
95, கிரிஸ்ளி?
$ 92, அளி
௩ 92, 1 ப, விள,
என்
SUNS 8 Ale, ARG 2, 125 காளஏள, wif,
காக,

சிளி, $ கோளி எசிக ௫௯௪ ana

௭௪, சிசி, ஏ 19 எரிக் எர எவன
ofte Sada doar எனசா vas ஸில் கண சொர
ளி எள எள 94.
ஓ
சாண்ட்கே
(வேறுவித கறி வடகம்)
உளுத்தம்பருப்பை அரைகுறையாக திருவையில்
அரைத்துக்கொண்ட மாவு 4 சேர், உப்பு கால் சேர்,
மிளகாய் கால் சேர், கொத்தமல்லி 1 சேர், வெந்தியம்
கால் சேர், பெருங்காயம்
1 தோலா,
உலரவைத்த
கருவேப்பிலை
9 தோலா,
தேங்காய் 8, அரைத்த

உளுத்தம்பருப்பு,

இதில் (சிறிது நீர்) விட்டுக் கலந்து
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கொண்டு,

கொத்தமல்லி,

கருவேப்பிலை,

வெந்தியம்

இவைகளை
மெல்லியதாக
அரைத்துபோட்டு,
உப்பையும்போட்டு
மிளகாய்
வற்றலை
நைவாக
அரைத்துப்போட்டு, நன்றாகக் கலந்து களர்ச்சிக்காயளவு

உருண்டைகள்

செய்து

வெய்யிலில்

நன்றாக

உலர

வைத்து எடுத்துக்கொள்ளவும்.

WR
SANDAGE
(This is also an Additive)

This a kind of food additive ofMarathi type which can be
added to vegetarian food preparation and also the same can be
seperately made into certain kind of preperation.
Required Ingredient :
Black-gram coarsely grinded 5 pounds, salt 4 pound, red

chillies ‘4 pound, corriander leaves 1 pound, fenugreek seeds %
pound, asafoetida '/, tola, dried curry leaves 9 tolas cocoanuts
2. Put some water in the coarsely grinded black-gram, add
corriander leaves, curry leaves, fenugreek seeds are to be well

mixed and kneaded and then add salt % pound and again knead
the mixture well. Then make the into the size of one goosberry

and dried in the sun-light and when dried completely pressre it
in a container.
cece <Q cece

23. Ghee pag
சளி

19%, ரள

*ளிள, 10

2 எள,

SOS US Ale, Wet Gers Hz, aw 2, Hho 3
ளிள, கிர்ச்சி? 2 ரள, கஙாகாளி சளி

3, aisft
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எசிக 8

99 1, கிள

ச

சச எரிக

aga at. tH unica இனி எாஏ௪ % Hz எரி
எள ளி ௭௭9௪ ates Aaretta 2 Iz aft
ஷு afte கால எளிஎ (னாக) விர ரிக்

ஏளன ஏ
ஏஎ ளி: ௧௦௭௭ 99, நகரி
ல் ௭௭ 89 3 ata qu crea ania
aeraarar fees, seteredt கால அளி எிள,

@ seat சாஏ௪ என அள

8 சிர

mea otfadk, க? ராக் ஏன

கஜ

காளி ௧௭௧௭

aut. are 28௪ எகாசிள, எசஎனி, ஒளியா
ase, ore, do, ext dor, scart சார
லக

பொரறி(த்த)ச்ச குழம்பு
கத்தறிக்காய் 1 சேர், மிளகாய் 1 தோலா, மிளகு 2
தோலா, மஞ்சள் கால் தோலா, பால் ] சேர், தேங்காய் 7,
உப்பு
8
தோலா,
கொத்தமல்லி
தழை
28 முடி,
கருவேப்பிலை 1 பிடி, கத்தரிக்காயை சிறியதாக நறுக்கிக்

கொள்ளவும். மிளகு, மிளகாய், மஞ்சள் இவைகளை
நன்றாக
வறுத்து நன்றாகத் தூள் செய்யவும். ஒரு
பாத்திரத்தில் அரை சேர் தண்ணீர்விட்டு கத்தரிக்காய்
துண்டுகளைப்போட்டு
வேகவைக்கவும்.
அரைத்த
மசாலாவில் 2 சேர் தண்ணீரைவிட்டு நன்றாகக் கலந்து
அதையும் போட்டு,
பாலையும் உப்பையும் கூட்டி,
நன்றாகக்
கொதிக்கவைக்கவும்.
ஒரு
பாத்திரத்தை
பாக - 76
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வைத்து

9 தோலா

நெய்யைவிட்டு

அதில்

உளுத்தம்

பருப்பு அரை தோலா, கடுகு கால் தோலா, ஏரகம் கால்
தோலா, உரித்த பூண்டு அரை தோலா இவைகளைப்
போட்டு
தாளித்து
சப்தம் அடங்கியதும்,
பொரிச்ச
குழம்பையும்
போட்டு,
கொத்தமல்லித்
தழை,
கருவேப்பிலை போட்டுக் கலந்து பிறகு 8ழே இறக்கி
வைக்கவும்.
இதே
முறையில்
முருங்கை,
புடலை,
சுரைக்காய்,

பீர்க்கங்காய்,

பாகல்,

இ£ரைத்தண்டு,

வாழைக்காய்,
வெள்ளரிக்காய் இழைகளைப்போட்டு
பொறித்த குழம்பு செய்துகொள்ளவும்.

ஒட
PORICHHA KULAMBU
(FRIED SAUCE)
Required ingredients :
Brinjal (tender ones) 1 pound, red chillies 1 tola, pepper2
tolas, turmeric % tola, cow’s milk 1 pound, cocoanut 1, salt 3
tolas, corriander leaves 2 tolas, curry leaves small bunch 1, cut

into small pieces the Brinjals and wash well. Roast and grind to a
nice paste pepper, red chillies, turmeric. Then place a vessel on
the oven and put the brinjal pieces with half pound of water and
boil and cook it well. Mix the grinded massala with 2 pound of
water and stir very well and pour over the cooked brinjal adding
salt and milk also and boil the mixture well. Place a vessel on the
fire and pour 9 tolas of ghee (clarified butter), and add the

following condiments :- black-gram dhall half tola, mustard 4
tola, cumin seeds 14 tola, and chopped garlic half tola, are to be

added and when the sound abates pour the boiled sauce and
over it top with corriander leaves and curry-leaves. After some
time remove it from the fire. In the same manner, and in place of
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brinjal, the following vegetables drumsticks, snake gourd, ashpumpkin, ribbed gourd, bitter gourd, plantain stem, unripe banana
can
be used.

2
- $9, ரள்சான்
சுனா? அர்கா?
ferara (ferard) pet 2 ளிள, 8 ௩ ளிள,
எள

$ cate,

oe Ua ate, ag wtar

2

cten, act 3 cto, eta y ater, fra v ater,
Ais 3 citer. fA2, fasion, goa, wilted, et,3

ள் சா

ante aga foe wsaia areper

? 8 பாரி crea att aifta எனாள எ கிலி
18௭ எ ஏன ளி ௧௦௭9௭, ஸிசசி சாஏ௪ எர௭௭
5௦9௪ de. fare oat quid aga uieria
orga att. etsvita duet um daar ¢ ater
சிஏ wie 2 ater fran are, sfsaia
ae, fat eluefe area wie ore Stara
Mar அன sacs.
SSS
வேப்பம்பூவின்

சாம்பார்

வேப்பம்பூ 8 தோலா,
மிளகு அரை
தோலா,
மிளகாய் ஒரு தோலா, மஞ்சள் கால் தோலா, கொப்பரை
2 தோலா, மல்லி 1 தோலா, வெங்காயம் 4 தோலா, புளி
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4 தோலா,

உப்பு 3 தோலா,

மிளகு, மிளகாய், மஞ்சள்,

தேங்காய், மல்லி இவைகளை வறுத்து நைவாக அரைத்து
ஒரு பாத்திரத்தில் போடவும். 3 சேர் நீரையும் ஊற்றி,
அதன்மேல்
அரைத்து
வைத்திருக்கும்
மசாலையின்
விழுது,
கரைத்த
புளி
இவைகளையும்
போட்டு
உப்பையும் கூட்டி நன்றாக கொதிக்க வைக்கவும். அதில்
வேப்பம்பூவை
நெய்விட்டு
நன்றாக
வறுத்து பிறகு
அதை
குழம்பு(சாம் பாரில்)
போட்டு
கலந்து
கொள்ளவும்.
வேறு
பாத்திரத்தை அடுப்பின் மேல்
வைத்து அதில் 9 தோலா நெய்விட்டு அரிந்த வெங்காயம்
8 தோலா,
உளுத்தம்பருப்பு சீரகம், கருவேப்பிலை
இவைகளையும்
போட்டு
வெங்காயம்
சிவந்ததும்
சாம்பாரைப்
போட்டுக்
கொதித்ததும்
எடுத்துக்
கொள்ளவும்.

ஆஆஆ
MARGOSA(Neem)FLOWER

SAMBAR

Margosa (Neem) flowers 2 tolas, pepper half tola. Red
chillies 1 tola, turmeric half tola, copra 2 tolas, corriander leaves
1 tola, onions 4 tola, tamarind pulp 4 tolas, salt 3 tolas. Roast
and grind the to paste consistancy pepper, chillies, turmeric,
copra, corriander seeds, and put them in a seperate vessel and
dissolve in 2 pounds of water, along with tamarind pulp and mix
the whole thing well. When they one properly blended, add the
salt and boil the mixture and cook well. Then fry the neem flowers

in ghee and mix in the boiled sambar sliquid. Place another vessel
on the fire pour 9 tolas of ghee and chopped onions, black-gram
dhall, cumin seeds, curry leaves and when the dhall and onions

turn golden red while frying, pour the prepared Sambar liquid
our stir well and remove the vessel from the fire when sound

stops and keep aside for use.
௨௪௧௨-௫௮ ௨௦௨௨
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29. werfer

(ரான8)
சாளி 1
3 92 ளிக 1எரிக்
௧௭
gga Ie uta எாஏள cat. faz gaat ௭௭
sq qa 3 ater ue fezren yore ste
(விண்க்) Bar

ey ater area cena state

சானள் ஏளாரன் சான என௭சி 3 94 பாரி areqet afte

farsiqear cata எாளானான
எனாள :- 09 9
citer, fat 4 cite, st 3 dle, soe ora alten,
ளக Btet 2 ளிள, 6 ௭௪ quia aga ato
aga 3 ae vata Saga ure. uaa fra
8% ளிள Stat mea ote Ssqa wSedia wp
ARora Ei Sega Meet. wrevflara ௭௭ 89௪
னா எ காள? 18௪௪ :- Gas alen, feat wie
2 cen, கஙாகா் என் 3, fat ட ளிள, 1

ளிள, 8 ஊசி

சார கர

ளான இள

7

8 களின்

எ ௭ 806 3 விள சான கிர்ச்ளி? 2 ள்ள
ஏன் எச் காள
௪ Sega Saw.
So «fe

கதவி என்ற &ரைக் குழம்பு
வெந்தியக்&ரை 2 சேர். இதை நன்றாக அரிந்து
நறுக்கி கழுவி ஒரு பாத்திரத்தில் வைக்கவும். வேறு
பாத்திரத்தை வைத்து நெய் 9 தோலா போட்டு இதில்
பயத்தம்பருப்பு
வீசம்படி போட்டு
சிவக்க வறுத்து
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அத்துடன் 3 சேர் தண்ணீரையும் விட்டு நன்றாக வேக
வைத்து அதில் போடவேண்டிய மசாலா :- மிளகாய் 1

தோலா,

மிளகு 1 தோலா,

மல்லி 1 தோலா,

மஞ்சள் '&

தோலா, கொப்பரை 3 தோலா இவைகளை நெய்யில்
பொறித்து நைவாக அரைத்து ஒரு சேர் நீரில் கரைத்து
போடவும். உடனே புளி ச% தோலா கரைத்துப் போட்டு

நன்றாகக் கொதிக்க

வைத்து

கொதிக்கும்பொழுது

தேங்காயின் பாலையும் ஊற்றித் தாளிப்பதற்காக

பாத்திரத்தை வைத்து அதில் நெய் 9 தோலா,
வெங்காயம் 2 தோலா,

கருவேப்பிலை 1

ஒரு
வேறு

அரிந்த

முடி, ஜீரகம் 16

தோலா,
பெருங்காயம்
நன்றாக
சிவந்ததும்
உரை
கலவையை அதிலிட்டு ஹுரிட் 3 தோலா, கொத்தமல்லி
2 தோலா, இவைகளைப் போட்டு கரண்டியால் நன்றாகக்
கலந்துகொண்டு எடுத்து வைத்துக் கொள்ளவும்.

$$டட
KATHALI

(Sauce of Greens)

Of the Fenugreek leaves 3 pounds, take only the leaves

alone, and cut into fine pieces, wash well and keep it in a vessel.
Place another vessel on the fire and pour ghee 9 tolas,.greengram dhall 18 tolas, and fry them into golden red colour. Take

the roasted green-gram and then pour in 3 pounds of massala
ingredients are to be added :- Red chillies 1 tola, pepper 4 tola

roasted corriander seeds 1 tola, turmeric % tola, dried copra 2
tolas. Fry the massala in ghee and finely grinded into paste and

dissoved in 1 pound of water and poured on the pulse mixture,
and immediately pour 4% tolas of dissolved tamarind pulp and
well boiled and when first vapour or bubles come up add the
milk of one cocoanut. To saute place a vessel on the oven and
put the following :- Ghee 9 tolas, chopped onions 2 tolas, a small
bunch of curry-leaves, cumin seeds 4 tola , asfoetida % tola.
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When the onions get fried red, the sauted ingredients are poured

into the sauce : Add hurit 3 tolas ifrequired and throw corriander
leaves 2 tolas, and stir all round with a ladle and removed from

fire.

௫௬%
$6. 1of

5௭8
செ 9 tz, fat ¢ ate, fazster
JAR 2, fer 3 cten, 3 fererr quia aga aka
என 909. ௫௪ ளம 1௭௪௪ :- என 3 ater,
சான் 2% எிள, 35 3 எிள, 8 VAT agaia சா
ளி ௧௭௭௪ 90. இிரிஎ ௭௭ 89௪ ஏர 98% எிள,
1 ாணிள, ரினா * ளிள, 1 % ate,
கயாகான் எனி $, 8 ad quid age wee Beda
wet wlevia area waa Wiet saat wtfafaz
2 விளா எனி ௪௩௩ ௭௭௪ எளி6 சேஷம். எ
atta 4 32 veafera,
wef $ Bz Dora
wa I
ura னாம் ௭௪௧௯௭௪ UTS. ௭ ௭௭௪
8 கா கி 194௪ area.

(௭௭௧)

ஒடி
கடி என்ற மோர் குழம்பு
இனிப்புள்ள கெட்டித் தயிர் 5 சேர், மிளகு 7
தோலா, மிளகாய் எண்ணிக்கையில். 3, சீரகம் 8 தோலா
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இவைகளை
:.நெய்யில்
வறுத்து
மென்மையாக
அரைத்துக்கொள்ளவும். நசுக்கித் தட்டிப்போடவேண்டிய

வகைகள் :- பூண்டு 1 தோலா,

இஞ்சி 28% தோலா,

௨ப்பு

3 தோலா
இவைகளை
தயிரில் போட்டு
நன்றாகக்
கரைத்துக்கொள்ளவும். 4 தோலா நெய்யில் சீரகம் '&
தோலா,
கடுகு
17 தோலா,
காயம்
%&
தோலா,
கருவேப்பிலை 1 முடி இவைகளைப் போட்டு சிவந்ததும்
(தாளிதத்தை)
மோர்க்குழம்பில்
போட்டு
உடனே
இறக்கி அதில் கொத்தமல்லித் தழை % சேர் போட்டு
நன்றாகக் கலந்து வைத்துக்கொள்ளவும். இதைத் தவிர
புடலை % சேருக்கு ஒரு சேர் தயிருக்கு ஒரு கால் சேர்
பிரமாணம்
நெய்யில்
சிவக்க
வறுத்து
அதை
வேகவைத்துப்
போட்டு
வைக்கவும்.
இம்மோர்க்
குழம்பில்
ஆமவடையைப்
போட்டு
ஊறவைத்துக்
கொள்ளவும்.

௦462
WHITE

CURD

SAUCE

Sweet thick curd 5 pounds. Pepper 1 tola, red chilli 2 in
number, and cumin seeds 1 tola, grind them to paste consistancy
after frying them in ghee. Smash the following :- Garlic 1 tola,
ginger 2% tolas, salt 3 tolas, and the above ingredients are to be
dissolved well in the curd. Keep a vessel on the fire, pour 4% tolas
ghee, cumin seeds % tola, mustard1 tola, asafoetida % tola, a
small bunch of curry-leaves, and fry in the ghee and when the
sound abates pour the curd mixture in the sauted ghee, and remove
the vessel from the »ven atid place it onthe grond and top the

liquid with corriander leaves 2 tolas, and stir the whole mixture
well. In the place of plain sauce, the following vegetables
be mixed with the curd in theratio of 4 part of vegetable
of curd. The vegetable is to be well frier in ghee and well
and added in the sauce: In addition amavadai (a kind

can also
to 1 part
cooked
of fried
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Bhajiya) can also be added to the curd sauce and when the Bhajiyas
get properly soaked, they can be used with the sauce.

மய்யம்

US. SHS ISAT

Ara 3 a, suseurfa
58 3 ty,
8 என்கி

afte Gq

கா எஎசி சானா
எனன :- ஈர8

% MI OY, Aretet Tl 2 ale, ay Blas saien,

ளா
cet

$ ஏஎ 1௭௪

aka aiga att. gaa »

(athe atest St. steard za 3 ater ate

1% ளிளா எத 18௪௪ எசி$ னா Arata Bea
ale கான்கள் 90. நிகரி

ஈக ura dae, aia

ளா 1௪௪ qa vy citer, 1829 கர

2 ளிள,

fer & ளிள கூரோகான்
சானி $ எத
ன
ஏன னாஜ்க வி மாச 92 ஏ carat cata
ஏர் 6 92 ஏன பாரி என
a wag ats ats
எ எளி? எாள்௭ Bet. ofte
ளா ve
எள 2 92 னான YAR ௪௨௭௪ ௧௭௧௭ 803.
ன? ௭ இணினனி 8௭ னா எள
௪௪௪
- ஏ

8 ளிள,

24 ௧18 2 ளிள, எளி

6

சிள, ௭ யாச ளிள, எனா $ மூ). கணகா்

கானி $, எனத 1னசன எள இிஏள wee எகர
எனன ஊனா
CHT
எள SAR

wSisfia staat wrfefaz 2
ATH.
a
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உ௧ட
மாமிசம்

7

சேர்,

இவ்விரண்டையும்

ரஸ்ஸா
நெஞ்செலும்பு

நன்றாகக்

கழுவி

1

சேர்.

அத்துடன்

போடவேண்டிய
மசாலா
சாமான்கள்
:அரிந்த
வெங்காயம் கால் சேர், நெருப்பில் வாட்டிய மல்லி 2
தோலா,
கொப்பரை
9
தோலா
இம்மூன்றையும்
நெருப்பில் சுட்டு (நெய், எண்ணெயில் வறுக்காமல்)
நைவாக
அரைத்துக்கொள்ளவும்.
மஞ்சள்
நைவாக
அரைத்த விழுது அரைத்தோலா, இஞ்சிச்சாறு 9 தோலா,
உப்பு
அரைத்தோலா,
மேற்கூறிய
வகைகளை
மாமிசத்தில்
போட்டு
நன்றாகக்
கலந்துவைக்கவும்.

தாளிப்பதற்கு ஒரு பாத்திரத்தை வைத்து இதில் நெய்
நாலரைத்தோலா, அரிந்த வெங்காயம் 8 தோலா, சரகம்
கால் தோலா, இலவங்கப்பட்டை 1 தோலா, ஐந்தே
கிராம்பு, கருவேப்பிலை
1 முடி போட்டு
வறுத்து
வெங்காயம் பட்டை சிவந்ததும்
மாமிசக்குழம்பைப்
போட்டு (தாளிதத்தில்) கொத்தமல்லித்தழை 8 தோலா
போட்டு கிளறி எடுத்துக்கொள்ளவும்.

SRS
RAW(Not fried)SAUCE
Required ingredients :Good Mutton 1 pound, goats chest bones 1 pound, onions

‘4 pound, roasted corriander seeds 2 tolas, dried copra 9 tolas,
the above3 are to benicely grinded into paste. Turmeric half tola
is also to be well grinded into paste. Ginger juice 9 tolas, salt 14
tolas. The above ingredients are to be well mixed in the mutton. To

saute place
a vessel on the fire and pour 4% tolas of ghee, chopped
onions 2 tolas, cumin seeds % tola, a small bunch of curry-leaves,
curd ’4 pound and saute them and after adding 6 pound of water
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and boiled and when the water condenses, pour some more water
little by little in order to cook the mutton and the bones well, and

condense the sauce to about 2 pounds take it from the fire. Keep
another vessel on the oven and put in it chopped onions 2 tolas,
cinnamon bark 1 tola, cumin seeds % tola, cloves 9 in number, a

small bunch of curry-leaves, and when turn golden red and the
sound stops pour the mutton sauce in the saute, and top it with 2
tolas of corriander leaves, stir and remove from fire.

ஆஷ்

$9. ரள பிகர்
[சண ள்ளி]
பக
2 92,
ளா $ எிள, இரா எள,
Goa Ua ஏிள, சாண ₹, ரி5 2 எிள. ௯௭௪ எதி

௧௪, % பனி (6 92) எரி சாஏள afte Prefect,
PR, frat
௯ 1௭௪ எசிக என ae ரிசி
௭௭ எக எஸுஙா((௭8௪) சானா?
ன Act.
ணி
9௭ ௭௭ 89௪ $ ஜினா ஏர. ஏளன

oases ua, oRasd னள கள் 8 எளி னா

௭௭௪, க சாண
Saar Aer.

கின

என 19௪ அள

+84
புடலங்காய்

பொறியல்

கறி

புடலங்காய் 2 சேர், மிளகாய் ஒரு தோலா, மிளகு
கால் தோலா, மஞ்சள் கால் தோலா, தேங்காய் ஒன்று,
உப்பு 3 தோலா,
புடலங்காயை
வட்டமாக அரிந்து
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கொண்டு
அரைப்படி
தண்ணீரில் போட்டு
நன்றாக
வேகவைத்து
மிளகு, மிளகாய், மஞ்சள்தூள் இவை
களையும் அரைத்துப்போட்டு புடலங்காய்க்கு (மிருது)
மெதுவுத்தன்மை வந்ததும் நீரை வடித்துக்கொள்ளவும்.
தாளிப்பதற்கு
வேறு
பாத்திரம் வைத்து
9௪ தோலா
நெய்விட்டு
கறிவடகத்தையும்
போட்டு
வடகம்
சிவந்ததும்
புடலையின்
கீரையையும்
போட்டு
அதன்மேல்
ஒரு
தேங்காய் துருவலையும்
போட்டு
அகப்பையால் சுற்றிலும் கிளறி பிறகு பாத்திரத்தை SCip
இறக்கிவைக்கவும்.

++
SNAKE-GOURD

CURRY

Snake gourd 2 pounds, red chillies 1 tola, pepper % tola,
Turmeric 4 tola, Cocoanut one, salt 2 tolas, cut the snake gourd
vegetable into circular chips and boil and cook it in two and half

pounds of water. Fry chillies, pepper, turmeric in ghee and grind
them into paste. When the snake-gourd is cooked and becomes

soft drain the water. For santing purpose place a vessel on the
fire nd pour 9 tolas of ghee in it and put karivadagam (additive)

. and fry and when the vadagam becomes red pour the cooked
snake gourd vegetable in the sauted ghee and add the scrappings
of one cocoanut (grated cocoanut), and stir the whole thing well
all round with a laddle on remove from fire.

CSREES

20. stucerdt atfrast

[ஜிணரி எளி]
ஏல 2 BR,
ளா 3 ater, ரூ ட எிள,
விண
ளிள், எண 3, Ale 2 எள, சிங்கள?
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௭4௭ ளா

காக௪ எள

கள 9 ரர௭

சான % 92 பாரி ஏ, 127, எள கலக்க $
aga ate aiga det ana aterata areget
3௪௧௪ 809. erecta ductara eget 3 dtar

qu area att was ௫௧௪ ௨௪ ளாஎ Stara
a ars cara are $ காளி கின்
ஏஎ எக?
9௪ அளி ௭௯௪ 909. னா
we ast Sat.

391 எக்கி

அன்

பரங்கிக்காய்

பொரியல்

பரங்கிக்காய் 3 சேர், மிளகாய் 1 தோலா,
தோலா,

விறலி

மேற்றோலை

பாத்திரத்தில்

மஞ்சள் கால்

நீக்கி

போட்டு

தோலா,

நீளவாக்கில்

அரை

மிளகு கால்

பரங்கிக்காயின்

அரிந்து

சேர் நீர்விட்டு

ஒரு

அதில்

மிளகு, மிளகாய், மஞ்சள்தூள் இவைகளை வறுத்து தூள்
செய்து நைவாக அரைத்து உப்புடன் கலந்து போட்டு
நன்றாக
வேகவைத்துக்கொண்டு,
தாளிதத்திற்கு
அடுப்பின் மேல் வேறு ஒரு பாத்திரத்தை வைத்து 9

தோலா

நெய்யையும் போட்டு இரண்டு கறி வடகத்தை

உடைத்துப்போட்டு அது சிவந்ததும் அந்த பரங்கியின்
கறியைப்போட்டு மேல் ஒரு தேங்காய்த் துருவலையும்

போட்டுக் கரண்டியால் நன்றாக களறி €ழே இறக்கிக்
கொள்ளவும். இதே விதத்தில் பீர்க்கன் பொறியலையும்
செய்யலாம்.

+84

254

PUMPKIN

PORICURRY

Two pounds of pumpkin, Red chillies one tola, peper %
tola(two and half grams), turmeric % tola, one cocoanut, salt 2
tolas. Remove the upper thick skin of the pumpkin and cut into

length-wise thin pieces and place in a vessel. Roast pepper, red
chillies, turmeric and grind into nice paste and added in the vessel

with salt and the pumpkin well cooked on fire. Then place another
vessel on the fire to saute, pour 9 tolas of ghee and fry two
karivadaga balls, and when they tu red pour the prepared snake
gourd vegetable mix and add the scrapings of one cocoanut and
stir with the ladle properly and remove from fire and keep aside.

ஒரு

20.(A) Berets sroft

ணி
TACT, AO

க? 95,

eer $ எிள, Stet swe

8, Hts 2 cen, Dorada Ble Giger

எளி எ சி (90 ளிள) னாஎ ாஏ௪ Hrerger, Atest
84௪ ௭
௭௭௪ ளி₹19௭௧௪ 90. ௭௭௭௭ கிரி
sara a
dee cet
₹ சினா sila 2 SRase wle
at
AST S CAT § ARGTA BRA Mer, 2 Tit (ater) Ete

Meet என் 14௪ காளி ௭௧௪ 9௭3. னே 28094
Hasta ௭௬௯௮ 80.
So BS
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வாழைக்காய்
வாழக்காய்

2 சேர்,

கறி

மிளகாய்

ஒரு

தோலா,

விரஸி

மஞ்சள் ஒரு தோலா, தேங்காய் 1, உப்பு 3 தோலா,
வாழக்காயின் மேற்றோலை
சவி அதை நீளவாக்கில்
அறியவும்.
மிளகாய்,
மிளகு,
மஞ்சள் இவைகளை

வறுத்து

நன்றாக

அரைத்து,

ஒரு

பாத்திரத்தில்

வாழக்காயின்
துண்டுகளைப்
போட்டு
அரைத்து
மசாலையை கால்படி நீரில் கலந்து உப்பையும் சேர்த்து
நன்றாக வேகவைத்துக் கொள்ளவும். வேறு பாத்திரத்தை

தாளிப்பதற்கு

அடுப்பிலேற்றி

அதில்

9 தோலா

நெய்

விட்டு இரண்டு கறிவடகத்தையும் உடைத்துப்போட்டு
வடகம் சிவந்ததும் வாழக்காய் கறியை அதில் போட்டு
மேலும்
ஒரு
தேங்காயின்
துருவலைப்
போட்டு
அகப்பையால் நன்றாகக் இளறிக் கொடுத்துப் பிறகு
இறக்கிவைக்கவும். இதே பிரகாரம் அவரைக்காயையும்
சமைத்துக்கொள்ளலாம்.

ORO
RAW(unripe)

PLANTAIN

CURRY

Unripe plantain 2 pound, red chillies one tola, turmeric
one tola, cocoanut one, salt 2 tolas, Remove the skin of the raw

plantains cut into lengthwise pieces and put in a vessel. Then
roast and grind into nice paste chillies, pepper and turmeric fried
in oil and grind them into paste and mix in the vegetable pieces
kept in the vessel stir and mix them well togather, with 50 tolas of
water and cook well on the fire. Then place another vessel on

the fire and pour 9 tolas of ghee and saute the karivadagam
(additive) and when this turns red in colour add the vegetable

pieces and the scrapings of one cocoanuts and 2 tolas of hurit
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powder and stir the contents of the vessel well by means of the
ladle and then remove the vessel from the fire.

a i HK
?௦. எர்சனாளி aiResst (atfaar)

கினி எளி : 952, 199 1 ௪(॥

ate),

[எள
|, எிள($ இளா,
ஊஊ ௩ ளிள, Ato 4

5௪ (3, ளிள), எண 4, எ $ ளிள, எளி
எள் 1௪௪ ஏஏ௪ 90. எரா 191 ௧௧௦, ரி,
அள ape ante aga act. பெல் நாளா 8
இசி ௨௪, % 92 ராசர்௭ எாஏள ஙாரிஎ arfect
எனன க௭௭

afte fraqa, raz dae asta

oteota
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எள
ToT S Aro a 2 Ste (எள) ஜின
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எளி எ

134௪ சே

zareft Sarwar Ett.

BIAS
கத்தரிக்காய்

பிஞ்சு

கத்தரிக்காய்

8

பொறியல்

சேர்,

மிளகு

'/, தோலா,

மிளகாய் !/, தோலா, மஞ்சள் %& தோலா, உப்பு 716
தோலா, தேங்காய் ஒன்று, நெய் 9 தோலா, கத்தரிக்காயை
நீளவட்டமாக அரிந்துகொண்டு மிளகு, உப்பு, மிளகாய்
இவைகளை
வறுத்து
நைவாக
அரைத்து,
வேறு
பாத்திரத்தில் கத்தரிக்காய் துண்டுகளைப்போட்டு '% சேர்
நீரையும் விட்டு இந்நீரில் அரைத்த மசாலா விழுதைப்
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போட்டு,
நன்றாகக் கலக்கி தேங்காய்ப் பாலையும்
உப்பையும் போட்டு வேகவைத்து, வேறு பாத்திரத்தை
தாளிப்பதற்கு
வைத்து
நெய்யைவிட்டு
இரண்டு
கறிவடகம்
ஒடித்துப்போட்டு
இதை
ிவக்கும்படி
வறுத்து இந்த கத்தரிக்காய் கறியையும் 2 தேக்கரண்டி

ஹுரட்டையும்

( £/,

நன்றாகக்
கலந்து
கொள்ளவும்.

தோலா)

போட்டு

பாத்திரத்தை

BCP

கரண்டியால்
இறக்கிக்

+84

BRINJAL

PORIKARI

Tender brinjal 2 pounds, pepper '/, tola, red chillies '/, tola,
turmeric 4 tola, salt 1% tola, cocoanut one, ghee 9 tolas, cut the
brinjals into lengthwise pieces and wash well. Then roast pepper,
turmeric, chillies and grind the above into nice paste and add 14
tola of salt. Then place a vessel on the oven put the vegetable pieces
and the grinded paste of massala and mix the massalain 2 pound of
water, add also the juice of one cocoanut and allow the whole things

to boil and cook well with salt. Then keep another vessel on the fire,
pour 9 tola of ghee and saute 2 pellets ofkarivadagam (additive)

and when the vadagam tums red in colour put /,tola of hunt (additive)
and pour the vegetables and the massala, in the saute and mix all
round with a ladle and remove from the fire.

ஒட
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௧59௪
90. wtsvfta
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ஜு

anfor gfte 2 ater

௨௪ என் 19௪ அளி உண 94.

ura 39௪ எளி 189, ௧௭௨, ஏரி,
pura fg, கக, ஊடி, qe, எனி சள,
eas Spe
முருங்கைக்காள்,
முருங்கைக்காய்

பலாக்விகொட்டைக்கறி
10,

பலாக்கொட்டை

20,

துவரம்பருப்பு வீசம்படி, மிளகாய் ஒரு தோலா, மிளகு
கால் தோலா, மஞ்சள் கால் தோலா, கொத்தமல்லித்
தழை 3 தோலா, உப்பு 3 தோலா, முருங்கைக்காயை
நீட்ட துண்டுகளாகச் செய்தும், பலாக்கொட்டையின்
மேற்றோலை
நீக்கி
அறிந்துகொள்ளவும்.
ஒரு
பாத்திரத்தில் துவரம்பருப்பும், 2 தோலா நெய்யையும்
விட்டு நன்றாக வறுத்து, 3 சேர் தண்ணீர்விட்டு, பருப்பை
வேகவைத்து,
நறுக்கிய
முருங்கைக்காயையும்,
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பலாக்கொட்டையையும்
போட்டு
வேகவைத்து,
வெந்ததும்,
மிளகு,
மிளகாய், மஞ்சள் இவைகளை

வறுத்து

நைவாக

அரைத்து

இதையும்

(இந்த

மசாலாவை) போட்டு உடன் உப்பும், ஒரு தேங்காய்ப்
பாலையும் விட்டு நன்றாக கொதிக்கவைத்து, பிறகு ஒரு
பாத்திரத்தை அடுப்பில் வைத்துநெய் 9 தோலாவையும்,
2 கறிவடகத்தையும் உடைத்துப்போட்டு,
கறிவடகம்
சிவந்ததும்
மேலே
வைத்திருக்கும்
கூட்டுக்கறியை
அதில்போட்டு,
கொத்தமல்லி
தழையையும்
கலந்து
அகப்பையால்
கிளறிக்கொள்ளவும்.
பிறகு
இறக்கி

வைக்கவும்.

இம்முறையைப்போல்

கத்தரிக்காய்,

வாழைக்காய்,
புடலை,
சுரை,
பலாமுசு,
சர்க்கரைவல்லி,
முள்ளங்கி,
அவரைக்காய்,

பீர்க்கு,
தண்டு

இவ்வகைக் காய்கறிகளைப்போட்டு கூட்டுசெய்யலாம்.
இல்

DRUM-STICK VEGETABLE AND JACK-FRUIT SEEDS MIXED
CURRY

Drumstick vegetable 10 in number, the seeds of jack-fruit
20 in number. Toor-dhall 12% tolas, red chillies | tola, pepper
¥, tola, turmeric 4 tola, corriander leaves 2 tolas, salt 3 tolas.

Then cut the drum-sticks into lengthwise pieces and remove the
covering shall of the jack-fruit seeds and cut into pieces. Place a
vessel on the fire, pour 4 tolas of ghee and fry the toor-dhall and
pour 3 pounds of water over the dhall the cut pieces of drumsticks and jack-fruit seeds and boil very well, and in the cooked
mixture add the grinded paste of the roasted pepper, red-chillies
and turmeric and atonce add salt in the mixture as also the juice
(milk) of the cocoanut and properly boil and cook them. Then

place another vessel on the fire and pour 9 tolas of ghee and 2
pellets ofkarivadagams and when the vadagams turn red in colour

260
on frying, mix the kootu or the mixture of the massala and the
vegetables and if prefered hurit powder 2 tolas and well stirred

by aladle and removed from fire. If prefered, in thesame method
snake-gourd, ash pampkin, unripe jack-fruit, ribbed gourd, sweet
potatoes, carrots, beans, plantain stem can also be made into
kootu or curry.
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$ளிளா
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௦ காக்கி, 8052 களா
எனி 13௪ சாளி கண 6.
(ளி) எ
BWW
கத்தரிக்காய்
பிஞ்சு

கூட்டு

கத்தரிக்காய்

ஒரு

மிளகாய்

முக்கால்

சேர்,

அரைச்

சேர்,

தோலா,
தோலா,

விரலிமஞ்சள் கால் தோலா,
தேங்காய் ஒன்று.

பயத்தம்பருப்பு

தோலா,

மிளகு

!/,

உப்பு ஒன்னேகால்

261
செய்முறை :
கத்தரிக்காயை
மெல்லியதாக
தறுக்கிக்கொண்டு
ஒரு பாத்திரத்தில் பருப்புபோட்டு 9 தோலா தெவ்விட்டு
பொன்னிறமாக வறுத்துக்கொண்டு ஒரு சேர் தண்ணீர்
ஊற்றி
நன்றாக
வேகவைத்துக்கொள்ளவும்.
அதில்
கத்தரிக்காயின்
துண்டுகளைப்போட்டு
நன்றாக
வெந்ததும்
மிளகாய் மஞ்சள் இவைகளை
நைவாக
அரைத்து அதையும் கத்தரிக்காலில் போட்டு உப்பையும்,
தேங்காய்ப்பாலையும்
போட்டு
கொதிக்க
வைத்துக்
கொள்ளவும்.
தாளிப்பதற்கு
வேறு
பாத்திரம்
அடுப்பிலேற்றி
2 தோலா
நெய்யைவிட்டு
இரண்டு
கறிவடகத்தை உடைத்து அதில் போட்டு வடகம் சிவந்த
நிறமானதும்
ஹுரிட்
முக்கால்
தோலா
போட்டு
அகப்பையால் நன்றாகக் களறி Bip இறக வைக்கவும்.

+++
BRINJAL

KOOT

CURRY

Tender brinjals | pound, green-gram dhall half pound, red
chillies % tola, pepper ’/, tola, turmeric '/, tola, salt 1% tola,
cocoanut one and make small pieces of brinjal. Put a vessel on

the fire and pour the green-gram dhall and ghee 9 tolas and roast
the dhall till they turn red colour and pour one pound of water
over it and cook the dhall well, add the brinjal pieces and cook
till they become tender. Add the grinded paste of the roasted
chillies, turmeric, salt and the milk of one cocoanut and well
cooked together. Then keep a vessel on the oven for sauting and

pour 9 tolas of ghee in it and fry 2 karivadagams till they turn red
and % tola of hurit (additive) and throughly stirr with the ladle
and remove from the fire and keep aside.

$$$ட
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o+¢
கத்தரிக்காயும், மொச்சையும்
கூட்டுக்கறி

சேர்ந்த

பிஞ்சுக் கத்தரிக்காய் ஒரு சேர், மொச்சை

ஒரு சேர்,

மிளகாய் முக்கால் தோலா, மிளகு !/, தோலா, விரலி
மஞ்சள் '/, தோலா, உப்பு முக்கால் தோலா, கத்தரிக்காயை
மெல்லியதாக அரிந்து வைத்துக் கொள்ளவும். பிறகு
மிளகு, மிளகாய், மஞ்சள் இவைகளை வறுத்து நைவாக
அரைத்து தூள் செய்து கொள்ளவும். மொச்சையை ஒரு
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மணி நேரம் நன்றாக வேகவைத்து அதன் தோலை நீக்கி
வேறு பாத்திரத்தில் அதை
வைக்கவும். பின் அதில்

தண்ணீர் ஒரு சேர் விட்டு, அது முழுமையாக

வெந்ததும்

அதில் கத்தரிக்காய்த் துண்டுகளைப் போட்டு வெந்ததும்,
அரைத்து
வைத்த
மசாலாவையும்
போட்டு,
அதில்
உப்பும்
இரண்டு
தேங்காயின்
பாலையும்
விட்டு
கொத்தமல்லியும் சேர்த்து கொஇக்கவைக்கவும். வேறு
பாத்திரத்தில் 9 தோலா
நெய்விட்டு தாளிதத்திற்கு 2
கறிவடகமும்
உடைத்துப்போட்டு
அது
சிவந்ததும்
கத்தரிக்காய்கீ
கூட்டையும்,
ஹுரிட்
முக்கால்

தோலாவையும் போட்டு அகப்பையால் கிளிறி €ழே
இறக்கிக்கொள்ளவும். இதே முறைப்படி பாகற்காய்,
கீரைத்தண்டு,

சுரைக்காய்,

சர்க்கரைவல்லிக்
செய்யலாம்.

இழங்கு

வாழைக்காய்,

இவைகளைக்

கூட்டு

ட்ட

BRINJAL anp BEANS
KOOTU CURRY
Tender brinjal 2 pounds, beans seeds | pound, red chillies

% tola, pepper'/, tola, turmeric '/, tola, salt % tola, corriander

leaves % tola. Then cut into smal! pieces 2 pounds of brinjal and
keep aside. Roast the massala ingredents pepper, chillies,
turmeric in ghee and
water for 1 hour and
put them in a vessel
well, and then add

gring them into fine paste. Soak the beans in
remove thé'skin or arillus of the seeds, and
and add 1 pound of water and boil and cook
the vegetable pieces and cook the brinjal

pieces well and mix the grinded massala paste and also the milk
(juice) of 2 cocoanuts and topping it with corriander leaves and
well cooked and kept aside. Keep another vessel over the oven
and pour 9 tolas of ghee for sauting and mix 2 karivadagam
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marbles and when vadagam fries and turns into golden red mix in
it the kootu of the brinjal and massala and add % tola of hurit

powder (additive) and throughly stired with a ladle and removed
from fire. In the same method as stated above kootu curry can
be prepared from the following vegetables :- Bitter gourd, stem
of plantain tree, snake gourd, cucumber, ash pumpkin, sweet

topicco etc.,
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கத்தரிக்காயும், கடலைப்
சேர்ந்த கூட்டு

பருப்பும்

பிஞ்சுக் கத்தரிக்காய் 1 சேர், கடலைப்பருப்பு !/,
சேர், மஞ்சள் கால் தோலா, மிளகு 17 தோலா, மிளகாய் 7
தோலா, தேங்காய் 1, கொத்தமல்லித் தழை 8 தோலா,
உப்பு 3 தோலா, கத்தரிக்காயை மெல்லியதாக துண்டு
செய்து ஒரு பாத்திரத்திலிட்டு நெய் 4 தோலா விட்டு,
கத்தரிக்காய் நன்றாக சிவக்கும்வரை வறுத்து 8 சேர்
தண்ணீரையும் கூட்டி, பருப்பை நன்றாக வேகவைத்துக்
கொள்ளவும்.
கத்தரிக்காய்த்
துண்டுகளும்
நன்றாக
வெந்ததும் அதில் மிளகு, மிளகாய், மஞ்சள் இவைகளை
வறுத்து, உப்பு கூட்டி அரைத்து ஒரு தேங்காய் பாலும்
வார்த்து,
வேகவைத்துக்கொள்ளவும்.
தாளிப்பதற்கு
வேறொரு
பாத்திரத்தை
அடுப்பிலேற்றி
9 தோலா
நெய்யும், 34 கறிவடகத்தை
தூள் செய்து
போட்டு,
வடகத்தை
சிவக்க
வறுத்து
அதில்
கத்தரிக்காய்க்

கூட்டுக்கறி

போட்டு

கொத்தமல்லித்தழை,

ஹுரிட் 2

தோலா
போட்டு
அகப்பையால்
கிளறி
கழே
இறக்கிவைக்கவும்.
இதே
முறைப்படி
முருங்கை,
வாழைக்காய்,
புடலை,
பீர்க்கு,
அத்திக்காய்,
பலாமோசு, &ரைத்தண்டு, வாழைப்பூ,
கொத்தவரை,
அவரைக்காய்,
முள்ளங்கி,
சுரைக்காய்,
பாகல்

இவ்வகைக்

காய்கறிகளின்

கூட்டைச்

உ ௮௨௮.௮

செய்யலாம்.
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BRINJAL AND BENGAL-GRAM
KOOTU CURRY
Tender brinjals 2 pounds. Bengal-gram dhail 12% tolas,
turmeric 4 tola, pepper 1 tola, red chillies 1 tola, cocoanut 1,

corriander leaves 2 tolas, salt 2 tolas. Cut brinjals into small pieces.
Put in a vessel 4 tolas of ghee and add the brinjal pieces and fry
the vegetable until they become red in colour pour 3 pounds of
water and the dhall also. When the dhall and vegetable cook
well and become tender, then add the paste of roasted pepper.
Red chillies, turmeric, and also the milk (juice) of one cocoanut

and well cooked. Then keep another vessel on the fire and pour
9 tolas of ghee and when the ghee gets heated mix the Kootu

curry
of brinjal together with the massals, topping over corriander
leaves, and hurit powder (pulse additive) 2 tolas, and blend every
thing well with the ladle and remove the vessel from the oven. In
the same method stated above, but in the place of brinjal the
following vegetable, can be used :- Dramsticks, raw unripe
plantain, snake gourd, ribbed gourd, ash pumpkin, tender stems
of greens, sweet potatoes, plantain flower, unripe figs, pumpkin,
cucumber, gordhan beans, carrots, bitter gourd and other similar

vegetables can be used to prepare kootu.

BS BUS

26.
௧௭௭
fazsten 4
உ ளிள $

எளி, நெளி situa pe-wet
எள்ளி 3 92, af faa aut, ௭௭
ஸின், 198 %ளிள, ஸரி 2 ale, goa
னாகி எள எசிக ௭௪ 9 93
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uaa frogqa aretet. ஜி௪ 9 உ 10,

ஏளன

கக $ 911௭ ஈசி (9௦ ஸின், ௫௪9 164௪

எரிக் சான சளிக் ௭

Raga

arpa

steota

* அனானி எனி

um

fara :- qa 3 ater, Ate

84௪௭ எா௭மி3
¢ ater, Ate 2%

aie, wares set 3, சனி are 2 aten,

(8௭ %& ate, are ளாக 89௪ என அ

எளி

cara arpa 8756 urate yfset arepr Bega
au. cara ugdiat கன் எளிசி ௧௬௪ 90.

153 1௪௪ எளி: கஜின் cat area

பளி

சின் ள் சரின்கி 8 31094 கணம்

சினா, கள

$ ure பனளிஎ் கனா.

—
கத்தரிக்காய், பரவ்இக்காய்,
புடலைக் கூட்டு
கத்தரிக்காய்,

புடலை,

ஒவ்வொன்றிலும்

ஒவ்வொரு

அறிந்துகொள்ளவும்.

மிளகாய்

1 தோலா,

தோலா,

தோலா,

மஞ்சள்

மல்லி

3

பரங்கிக்காய்

சேர் எடுத்து

வட்டமாக
மிளகு அரை

அரை

தோலா

இந்நான்கையும் வறுத்து அரைத்து 5 சேர் நீரில் கலந்து
போடவும். உப்பு நாலரை தோலாவும், பயத்தம்பருப்பு
அரைபடியை
வேகவைத்துப்
போடவும்.
&€ரைகள்
வெந்து நீரும் சுண்டியதும் ஒரு தேங்காய் மூடியை துருவி
போடவும். தாளிப்பதற்கு ஒரு பாத்திரம் வைத்து அதில்
போடவேண்டிய சாமான்கள் :- நெய் 9 தோலா, கடுகு 1
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தோலா,
கருவேப்பிலை 1 முடி, உளுத்தம்பருப்பு 1
தோலா, பெருங்காயம் அரை தோலா, நெய்யில் பருப்பு
சிவந்து
ஓசையும்
அடங்கியதும்
€ரைகளை
இதில்
போட்டு, ஹுரிட் கால் சேர் தூளையும் போட்டு கலந்து
எடுத்துக்கொள்ளவும்.
இதே
முறைப்படி
இதர
காய்கறிகள், பரங்கிக்காய், பூசனிக்காய், கொத்தவரங்காய்,
புடலை
இவ்வகை
காய்கறிகளையும்
இவ்விதமே
செய்துகொள்ளவும்.

+#+

BRINJAL,

SNAKEGOURD, PUMPKIN
KOOTU CURRY

Snake gourd Brinjal and pumpkin 1 pound each cut them
into cercular wafer, and kept aside. Then four ingredents mention
below :- red chillies 1% tolas, pepper 4 tola, corriander seeds

2 tola, turmeric 2 tola are to be roasted in ghee and grinded
finely and dissolved in 5 pounds of water along with salt 4%

tolas. Cook green-gram dhall well and add in the mixture. When
the water condenses completely add in the cooked vegetables,
grated copra and mixed. For sauting keep a vessel on the fire
and pour 9 tolas of ghee and fry in it, mustard | tola, one small

bunch of curry-leaves, black-gram dhall one tola, asafoetida half

tola, and when the dhall turn red colour and the sound stops put
all the vegetables, massala, hurit powder (additure) % pound,
and stir everything throughly by the ladle, remove the vessel from
the fire. In the same manner and in the same method as stated
above raw plantain can also be cooked. Similarly pumpkin, snake
gourd can also be prepared as stated above.

+k+

26. dase eter se
Hafsdsten
3 ay, afte forge 8௮9௭, எரர் 3

az, Ate 3 aten, faq ora atom, ante agar
ton ௭18௭ ௭9௪ raga at. cata wreraarar
ware

:- faster ¢ cater, far are ater, at ¢

ater, agente

2 ate, @ ௭௪௭௪ quia areper

எசிக என் 8 92 Weara காளர் stat. tad
௭ நிகரி
8804 cara ௭௭0௫ 8௭௪ :-

௭ 9,

29 ௧18

2 ater, fae உளிள,

wrasse சானி $, 8 AAT Get GIS cites
Stara a anfe cata area, க ளார் Geet
arega ௭௭,
ள் கிரிள்ளி? 5 ளிள, gfe ¥
சின

ளா

௦௪ 119௪

காளி காள

ம்.

ஒரு

அவரைக்காயின்

கூட்டுகறி

அவரைக்காய் 8 சேர், இதன் நரம்பை போக்கி
அரிந்துகொண்டு அதில் நீர் 3 சேர், உப்பு 3 தோலா, மஞ்சள்
கால் தோலா, இவைகளை அரைத்து காய்மேல் தடவி
நன்றாக
வேகவைத்துக்கொள்ளவும்.
இதில்
போடவேண்டிய மசாலை :- மிளகாய் 1 தோலா, சரகம்
கால் தோலா, மல்லி 1 தோலா, கொப்பரை 3 தோலா

இவைகளைப்

போட்டு வெங்காயம் நன்றாக சிவந்ததும்

டெ €ரைகளைப் போட்டு ஒரு தேங்காயின் பாலை எடுத்து
அதில் போட்டு, அரிந்த கொத்தமல்லித்தழை 2 தோலா,
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ஹுரிட்

க தோலா

இவைகளைப்

போட்டு

அகப்பையால்

நன்றாகக் களறி 8ழே இறக்கி வைத்துக்கொள்ளவும்.
இத

DOLCHO

BEANS

KOOTU-CURRY

Take Dolcho beans (country beans) 3 pounds and cut into

very small pieces. Boil the beans in 3 pounds of water adding
along with it turmeric % tola, well grinded into paste, and then
put 3 tolas of salt in it and boil the stredded vegetable beans and
fully boiled and cooked. Then add the massala of the following

ingredents well roasted in ghee and nicely grinded into paste with
the beans and they are :- Red chillies 1 tola, cumin seeds % tola,

corriander seeds one tola, dried copra 2 tolas. The paste of the
above condiments are to be well mixed with one pound of water
and poured over the beans. Then place another vessel over the
fire and pour in it ghee % pound, chopped onions 3 tolas, cumin
seeds '4 tola, curry leaves one small bunch and when the onion

are fried red, pour the vegetable and the mix in the sauted vessel
sand pour the milk (juice) of one cocoanut and top it with the
leaves of corriander 2 tolas, hurit 5 tolas, and throughly stirred
with a ladle and remove the vessel from the fire and keep aside.

9௭௭௯

3 அணா எ௱ளாககோா
கிளி 0ிஎ
(arfer, des, சிசளிஎ்ளை, ரசி, ளன, காளி சே)

எளி 3 919
ண 90.
ளா 3 ate,
19% ளிள, 0 $ளிள, க
4 ate, 387
1௪

எள எக

area எாஏள எவர?

9
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(ara)
92 ௩௭௪ சிக 8% எிளா8 1884௪ ஏளரின்

are Ura ust (v0 aterm) frerqa froqa urfer
௪௦ என்ன் 1௭௭ 9 ateardt aret
13௭௪ எ 90. நரி
ெள் ௭ 89 னா௭
ன? forera :- qa 3 ater, ரிகா 3 ate,

அகன் எல

3 cten, fer ura ளிள, காகா

சனி 3, எள

?௪ கிள

சான் னா௭ எள

5155 % 95 ஈாஏ௪ ௧௭௭௪ wrega at. gura
91௪

ண arte

eat att. ate 3 ater

103. எரு 1௭௭௪ எ கி் பன் எனா?
எனு. ஏவினார் சாளி எரா சார?
aera Swot. vsact a பள aio asa Saat
90. காக
ura tz ௧16௪ sare ௭௭௪

சிக 2? ளிளா சா
கா55௪ 9௧௪ எள்ள
ஏன Tapert SEAT Bt.

ஏ

_-காங்கறிகள்,

கூட்டுகறி,

கோசுமலி

(கத்தரிக்காய், வாழைக்காய், கொத்தவரை, புடலை, பரங்கி, பாகல் ௬ரை
இவைகளில் செய்யலாம்)

கத்தரிக்காயை
வட்ட
வில்லைகளாக
அரிந்து
அதில் மிளகாய் 1 தோலா, மிளகு அரை தோலா, மல்லி
7
தோலா,
மஞ்சள்
அரை
தோலா,
இந்நான்கு
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வகைகளையும் வறுத்து நைவாக அரைத்து 5 சேர் நீருடன்
கலந்து,
உப்பு
நாலரை
தோலாவைக்
கூட்டி
பயத்தம்பருப்பு கால்படி வேகவைத்து அதில் போட்டு

தண்ணீர் சுண்டியதும் காய்கறிகளும் நன்றாக வெந்ததும்
ஒரு

தேங்காய்

மூடியை

திருவிப்

போடவும்.

தாளிப்பதற்கு வேறு ஒரு பாத்திரத்தை வைத்து அதில்
நெய் 9 தோலா, கடுகு 1 தோலா, உளுத்தம்பருப்பு 1
தோலா, பெருங்காயம் கால் தோலா, கருவேப்பிலை
ஒரு பிடி போட்டு பருப்பு சிவந்ததும் காய்கறியை அதில்
போட்டு,
ஹாரிட் கால் சேர், உப்பு 3 தோலாவும்
போட்டு
நன்றாகக்
கலந்து
எடுத்துக்கொள்ளவும்.
இவ்விதமே
வாழைக்காய்
மற்றும்
மேற்கூறிய

காய்கறிகளையும்

இதே

புடலை,

இவைகளுக்கு

பரங்கி

சேர்க்கவேண்டியதில்லை.
போடவும்.

உப்பு

முறைப்படி

செய்யவும்.

மட்டில்

பருப்பு

புளி கால் சேரைக் கரைத்துப்

மற்றும்

நெய்

வேண்டிய

அளவு

சேர்த்து வறுத்து எடுத்துக்கொள்ளவும்.

ORS
VEGETABLES

AND

GREENS

KOOTU-CURRY

(Brinjal, raw plantain, beans, snake-gourd, pumpkin,
bitter gourd can be used)

Brinjal to be cut into circular waffeless (wafer) wash and
keep aside. Roast the following and grind into nice paste :- red
chillies 1 tola, pepper half tola, roasted corriander seeds one
tola, turmeric half tola, pour into the paste 5 pounds of water,
and salt four and half tolas. Then take green-gram dhall 50 tolas,
and boil and cook it well and add in the massala paste, and
blend the whole thing together and when the water already poured
into it evaporates and condenses and the vegetables well coola
pour the scrappings of half cocoanut. Then keep a vessel for
sauting purpose and pour 9 tolas of ghee and fry custard | tola,
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urud dhall (Block gram dhall) 1 tola, asafoetida % tola, a small

bunch of curry leaves, and when the dhall is fried red colour add
all the vegetables, and hurit additive % pound in the vessel and
well mixed with a ladle and removed from fire. In this manner all
vegetables, can be prepared. If prefered add the pulp of tamarind
mixed in water added in the kootu. In this manner kootu of several
vegetables can be prepared.

++

29. aradefa pest
லோ 32 Mt atte faaa aidia ar
(att) erga 2 9: பாமனர்எ fRoraraara
820.
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சாஜன் எச்

ரள

8

tz waa காக 1௭௭3௧௪ எல்சேோஎ ஏன 95
சா₹க 1௭௨௪ ஈாஏ௪ எிச 1869௪ att, techy at
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௭ காகள 90.
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&ரைத்தண்டு

கூட்டுகறி

பிஞ்சி 8ரைத்தண்டு 3 சேர், மெல்லியதாக அரிந்து
அதிலுள்ள
நாரை
நீக்கிவிட்டு 2 சேர் நீரில் வேக
வைக்கவும்.
இதில்
போடவேண்டிய
மசாலை
:மிளகாய் 1 தோலா, சரகம் கால் தோலா, மல்லி ஒரு
தோலா, மஞ்சள் கால் தோலா.
இவைகளை நெய்யில்
வறுத்து நைவாக அரைக்கவும். அதில் நாலரை தோலா
உப்பையும்
போட்டு
நன்றாக
வேகவைத்து
எடுத்து
வைக்கவும். வேறு பாத்திரத்தை தாளிப்பதற்கு வைத்து
அதில் நெய் நாலரை தோலா போட்டு பயத்தம்பருப்பு
வீசம்படி போட்டு சிவக்க வறுத்து தண்ணீர் 1 சேர் ஊற்றி
பருப்பு நன்றாக வேகவைத்து சரைத்தண்டில் போட்டு,
ஒரு தேங்காயின் துருவலையும் போட்டு நன்றாக கலந்து
கொள்ளவும்.
மறுமுறை
தாளிப்பதற்காக
வேறு
பாத்திரத்தை
வைத்து அதல் நெய் % சேர், உளுத்தம்பருப்பு 1 தோலா,
கடுகு 7 தோலா, கருவேப்பிலை 1 முடி, இவ்வகை
களைப் போட்டு சப்தம் அடங்கியதும் ரைத்தண்டு
வகைகளை
அதில் போட்டு
கொத்தமல்லித்தழை
2
தோலா, ஹுரிட் தூள் 5 தோலாவும் போட்டு நன்றாக

களறி எடுத்துக்கொள்ளவும்.

one
TENDER BANANA STEM KOOT-CURRY
Tender banana stem 3 pounds, cut them into circular thin
disks (wafer) and white doing remove all fibres and get them
boiled in 2 pounds of water. The following massala ingredents
are to be added in the boiled vegetable :- red chillies 1 tola,
pepper 4 tola, corriander seeds | tola, turmeric % tola. The
above four are to be roasted in ghee and nicely grinded into nice
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paste and added with the cooked vegetable. Then add 5814 416
tolas and cook the while thing until the vegetables become tender.
Then keep a vessel on the fire and pour four and half tolas of
ghee and green-gram dhall twelve and half tolas and when it
turns golden red pour one pound of water and cook the dhall
well and add the plantan stem vegetable and grated scrapings of
one cocoanut and mixed well. Then keep another vessel over

the oven and pour % pounds of ghee, மாகம் dhal (black-gram
dhall) 1 tola, mustard
tola and fried red the massala of the
sauted ingredients, and top the same with corriander leaves 2

tolas and hurit if prefered and well blended. Then remove the
vessel from the fire.

Seo
30. Borate fist & (sad war னா) ௫௪

fisot (fq) wore 3 Az ante are

காககள எக ௫

9௫௪ மாரி 992 சார சிக

98% ளிள, ஊஊ $ ஏிள, என ௭௭௪ afte roast
Saget ot. Sars ௭ 9 ரர $ எிளாசாள னா
(ிண்கி) 92% dten Ane are area afte oer
Vet ௭௭ ஈரி 2 IV meyer afte orser, A Sw
SEGA CMa காளி. எா௭ சாளளாள எளாள :ளா 3% ater, fF: ate, at
3 ater
எகனிஈ₹ 3 ate, 8 geendt ஏரா ஏசி சிக
aga % I ரானா காள uct ate esara
8 எாள? எரி சுகர் காச 909. 8௪ ௭
wieritar dgat cara சாளர 18௭௪ :-ஏர ௩ 9:

276

fara ௧78 2 ater, sfsarfa are $ ate,
wives set 3, 8 ean aaa wie
அகன் எல ளாஎ Stara னா எளி எச 95

அி எனி எனி 18௭ எளி. விரிள்ளி? 2 ள்ள,
545 3 எிளாகி

ஏஎ 19௪ காககள 90.

+k+
பலாமூசு

கூட்டுக்கறி

பலாமூசுவின்
மேற்றோலை
நன்றாகச்சீவி
எடுத்துக்கொண்டு சிறிதாக அறிந்துகொள்ளவும். அதில்
ச சேர் தண்ணீரையும் ச தோலா உப்பையும் கூட்டி
நைவாக அரைத்த மஞ்சள் 1 தோலா இவ்விரண்டையும்
கலந்து நன்றாக
வேகவைத்து
வடித்துக்கொள்ளவும்.
பிறகு வேறொரு பாத்திரத்தை அடுப்பிலேற்றி௮அதில் 9
தோலா
நெய்,
வீசம்படி
பயத்தம்பருப்பு
போட்டு
சிவந்த நிறமானதும், 3 சேர் நீரை ஊற்றி வேகவைத்து
அந்தப் பருப்பை எடுத்து காய்கறிக் கூட்டில் கலந்து
மேலும் இதில் சேர்க்கவேண்டிய மசாலா :- மிளகாய் '%
தோலா, மிளகு 1 தோலா, மல்லி 1] தோலா, கொப்பரை
17 தோலா
இவைகளை
நெய்யில் நன்றாக
வறுத்து
அரைச்சேர்
நீரில்
கலந்து
அதில்போட்டு
நன்றாக
கொதித்து வரும்போது இந்த மசாலாவின் கலவையைப்
போட்டு
நன்றாக
வேகவைத்து
மசாலையின்
நீர்
சுண்டியதும்
எடுத்துவைத்துக்கொள்ளவும்.
பிறகு

தாளிப்பதற்கு ஒரு பாத்திரத்தை வைத்து அதில் நெய் கால்
சேர், நறுக்கிய வெங்காயம் 8 தோலா,
7

தோலா,

கருவேப்பிலை

1

முடி

உளுத்தம்பருப்பு
இவைகளைப்
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போட்டு,

வெங்காயம்,

உளுத்தம்பருப்பு

வந்ததும்

அதில் காய்கறிக் கலவை,
ஒரு தேங்காய் மூடியின்
துருவல், கொத்தமல்லித்தழை 3 தோலா இவைகளைப்
போட்டு களறி எடுத்துவைக்கவும்.

ee Wee.

TENDER

UNRIPED

JACK-FRUIT

KOOTU-CARRY

immature tender jack-fruit 3 pounds. Remove the top thick
prickly skin, and cut into small pieces and put them in 5 pounds
of water and add 4% tolas of salt. Then add also the grinded
paste of turmeric and mix well and boil and cook until they become
tender and drain the water and keep aside. Keep another vessel
on the fire and pour9 tolas of ghee and roast 12
tolas of greengram dhall till they turn red and pour 2 pounds of water and
cook the dhali well and put then in the tender jack-fruit vegetable.
Then add the fottowing massala in it :- Red chillies 1% tolas,
pepper | tola, corriander seeds | tola, dried copra | tola. Fry
the above4 things in ghee and grind them nicely into paste. Add
4 pound of water inthe paste and blend well and poured over
the vegetable stew and when the water evaporates remove from

fire and keep aside. Then keep another vessel on the fire for
purpose of sauting and pour % pound of ghee, urad dhall | tola,
a small bunch of curry-leaves, chopped onion 2 tolas, and when
the dhall and onion tum red transfer the vegetables in the sauting
vessel and add the scrapings of cocoanut ( 2 cocoanut),
corriander leaves 2 tolas and hurit (additive) 3 tolas as toppings
and blend well with the ladle and remove from fire.

OCs
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30. அர்னர்ள ராசா
feza ard ௪௦ ளிள, ஏசி wef ளிள, என?
$20 ate.

6௦ ளிளா 189 14 சிஏ௪ ௬௪ ரிசானா
4௪ ௪ Gar WAT wrest களி. எரி cheer
CO UGG.

AT VST SHS
AAlaet Wdewia

areft areqat cata சுசீ ளிள ஏசி

4௪ னா

₹20 ளினா ன? சாரி 6௦0 ளிளா எரி சாஏள௪
ள்ள? 89௪, ௧5 39௧௪ எனி ன் 8 காட
Crea. னா எளி ௭௨3௯ ஈர்கி எச எள
ca ad எனி சாராள் SEA crea. எளி a
காக] ஏக சாணான்8 VAT ven Sag

Bos

feaa uefa wget ae, Gat feaett aefiqa 4

கா$௪ 99௪ எளி க்குளாளி. ௭௪ arseffa 320
ata area wea we ௧௧௪ னாசி எனி
aea diterga crpa, ஸி 14% stata ana
atte wiet urepet A Serwaret எள
அனர் ater

at arettet wicstaz sora. எ ரள ae azvffa
சாஜன் Sara.
Brew
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மாங்காய்

தோலா

60

மாங்காய்

முரபா

தோலா,

சர்க்கரை

180

தோலா,

'%

படிகாரம்.

8 சேர் (80 தோலா)
மாங்காய்களை
எடுத்து
தோல்சீவி அதை நடுவே கத்தியால் துண்டு ஆகாமல்
முக்கால் பாகமாக அறுத்து இரு இரு ஒட்டிய பாகங்
களாகச் செய்து இவ்விதம் எல்லா மாங்காய்களையும்
ஒட்டிய
கன்னங்கள்
செய்து
குத்தூசியால்
வெளிப்
பக்கங்களில் நன்றாக குத்திவைக்கவும். ஒரு கலாயி
பூசிய பாத்திரத்தில் நீர் விட்டு % தோலா படிகாரத்தைப்
போட்டு
அந்த
நீரில்
மாங்காய்
கன்னங்களைப்
போடவும்.
வேறொரு
பாத்திரத்தில்
20 தோலா
சர்க்கரையைப்போட்டு, 60 தோலா நீர்விட்டு அடுப்பில்
ஏற்றி ஒரு கொதி வந்ததும் மேலே சர்க்கரையின் அழுக்கு
வரும் அதை எடுத்து எரிந்து விடவும். சர்க்கரை பாகில்
மேற்கூறிய மாங்காய் கன்னங்களைப் போட்டு ஜாரணி
சட்டுவத்தால் எடுத்து பிறகு மாங்கன்னங்களும் பாகும்

குளிர்ந்ததும் ஒன்றாகக் கலந்து

ஒரு நாள் முழுவதும்

அப்படியே
வைக்கவும்.
மறுநாள்
சர்க்கரைத்
தண்ணீரிலிருந்து மாங்காயை எடுத்துக்கொண்டு அந்த
ஊரல்
நீரை
விட்டெரியவும்.
பிறகு
780
தோலா
சர்க்கஜுரஓுய கம்பிப் பதமான பாகு காய்ச்சி அதன்மேல்
வரும் அழுக்கையும் நீக்கிவிட்டு பாகு சுத்தமானதும்
மேற்கூறிய மாங்காய் கன்னங்களைப் போட்டு நன்றாகக்
கொதிக்கவைத்து ஓரிரண்டு கொதி வந்ததும் பாத்திரத்தை
கீழே இறக்கி அதிலுள்ள கன்னங்களை எடுத்து தனியாக
வைத்து சர்க்கரைப்பாகு குளிர்ந்ததும் அந்த பாகை ஒரு
சுத்தமான
வெள்ளைத்
துணியில்
வடிகட்டி
இக்கன்னங்களின்
மேல்
ஊற்றி
வைக்கவும்.
இந்த
முரபாவை
ஒரு கண்ணாடிப் பாத்திரத்தில் போட்டு
வைக்கவும்.
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MANGO MURAMBA
Unripe mangoes 86 tolas, sugar 120 tolas, alum % tota.

Remove the skin, and cut the mango into two half lengthwise and
prick the mango halves with a sharp thick needle and keep arise.
Take a tinned vessel and pour some water and dissolve 2 tola of
alum crystal and put all the mango halves and keep the vessel for

some time. Then pour in another vessel 120 tolas of sugar and
60 tolas of water and place it on the fire and when it boils, the

dirt will float on the surface, remove the dirt and in the sugar
water syrup put the mango halves soaked in alum water and
over the water dirt will floar surface on and the same is to be
removed by means of sieve-ladle, and remove from fire and allow

it to cool. When cools down, keep it for the whole day. Then on
next day throw away all water containing the alum. Then place
a vessal on the oven and put !20 tolas of sugar and boil it and
remove the dirt floating over the surface and when the sugar is
condenses into 2 thread thick syrup and is crystal clear, pour the

mango halves and to be contermtly blending themix with a flat
ladle and when the syrup with the mango halves boils twice or
thrice, remove the vessel from the fire and take all the mango
halves from the vessel andkeep aside. When the syrup cools
down in the vessel , pour the syrup and the mango halves after

straiving the syrup through a clean white cloth well filtere@and
then to be preserved in a glass container.

COCs
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எலுமிச்சை

ஊறுகாய்

எலுமிச்சம்பழம் 120 தோலா, இந்துப்பு 4 தோலா,
கடுகு அரைத்தோலோ, சக்கு கால் தோலா, உப்பு 10
தோலா, மிளகாய் வற்றல் அரைத்தோலா, சீரகம் கால்
தோலா, எலுமிச்சம்பழம் 2.

செய்முறை :
180 தோலா

எலுமிச்சம்பழம்.

ஒவ்வொன்றையும்

நான்கு பாகமாக துண்டு செய்து அதில் 10 தோலா உப்பை
அரைத்து சேர்க்கவும். பிறகு இத்துண்டுகளை கண்ணாடி

ஜாடியில் போட்டு

அப்படியே

ஏழுஎட்டு

நாட்களுக்கு
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வைக்கவும். துண்டங்களிலிருந்து நீர் சுரந்தால் அதை
எடுத்துவிடவும்.
பிறகு
எலுமிச்சைக்
கன்னங்களை
ஒவ்வொன்றாக எடுத்து சுத்தமான துணியால் துடைத்து
அதில் 4 தோலா
இந்துப்பு, மிளகாய்த்தூள் அரைத்
தோலா,
வருத்தக்கடுகு
அரைத்தோலா,
$ரகத்தூள்
அரைத்தோலா,
சுக்கு
அரைத்தோலா
இவைகளை
தனித்தனியே நைவாக அரைத்து ஒன்றுகூட்டி கலந்து
ஊறுகாயில்
போட்டு
ஒரு
கண்ணாடி
புட்டியில்
வைக்கவும்.
அதன் மேல் 9 எலுமிச்சம்பழச்சாற்றை
ஊற்றி வெய்யிலில் ஒன்று அல்லது இரண்டு நாட்கள்
வைத்து பிறகு உபயோகிக்கலாம்.

ests

LIME-FRUIT

PICKLE

Citriclime-fruit 120 tolas, rock salt 4 tolas, mustard half
tola, dried ginger quarter tola, salt 10 tolas, red chillies half tola,
cumin seeds half tola, lime-fruit 2. Cut each lime-fruit into four

quarters and mix and smear salt 10 tolas grinded into paste. Fill
all the pieces in a glass jar and allow it to stend for seven or eight
days for seasoning. If the pieces exude water, remove all the
water and wipe each piece with a clean white cloth and add in it
roasted and grinded paste of rock-salt 4 tolas, chillies half tola,
mustard half tola, cumin seeds halftolas, dry ginger half tola,
blend all the pastes well in the lime-fruit pieces and fill in the jar,
and over the pieces pour the juices of two lime-fruit and stir, and
keep in the sunlight one or two days and then use.
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daa ia
seg

+B
மாங்காயின்

சட்னி(துகையல்)

மாங்காய் 200 தோலா, உப்பு 5 தோலா, மிளகு 1
தோலா,
ஜாதிக்காய்
அரைத்தோலா,
ஏமைக்காடி
(வினிகர்) 6 தோலா, இஞ்சி 5 தோலா, கிராம்பு அரைத்
தோலா, மல்லி 7 தோலா, சன்ன இலவங்கப்பட்டை ஒரு

தோலா,

சர்க்கரை 20 தோலா.

செய்முறை :மாங்காய் 200 தோலா.
நன்றாகத் துருவி அதிலுள்ள

இதன் தோலை
நீரை நீக்காமல்

நீக்கி
அதில்
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தோல் நீக்கு ஏறியதாக அரிந்த இஞ்சி ஐந்து தோலாவைக்
கலந்து, அரைத்த உப்பு 5 தோலா, கிராம்பு அரைத்தது
அரைத்தோலா , மிளகு அரைத்தது அரைத் தோலா,
மல்லி தோல் நீக்கியது ஒரு தோலா, ஜாதிக்காய் தூள்
செய்தது அரைத்
தோலா,
இலவங்கப்பட்டை
ஒரு
தோலா (இவை எல்லாவற்றையும் அரைத்துக்கொள்ள

வேண்டும்)

அரைத்தவற்றை

மாங்காய்

துருவலில்

போட்டு அத்துடன் சமைக்காடி 6 தோலா, சர்க்கரை 30
தோலா இவைகளை அதில் கூட்டி இந்தத் துகையலை 15
நாட்களுக்கு நேர் வெய்யிலில் வைத்து அதன் பின்பு
உபயோகப்படுத்தவும்.

+4

MANGO

CHUTNEY

Raw Mango (unripe green) 200 tolas, salt
5 tolas, pepper

1 tola, nutmeg half tola, muktar sirka (a variety of foreign vinegar)
6 tolas, ginger 5 tolas, cloves half tolas, roasted corriander seeds
1 tola, cinnamon | tola, sugar
20 tolas. Remove
the green skin
(rind) of the mangoes and well grated nicely. Then with the mango
scrapings add skin removed and small pieces of ginger 5 tolas

and mix the following after weil grinding into paste salt 5 tolas,
choppped garlic haiftola, cloves half tolas, pepper 1 tola, roasted

corriander seeds (husk-removed) 1 tola, nutmeg half tola,
cinamon bark 1 tola, and all blended in to the mango scraping.
Then pour in it, venegar 6 tolas and sugar half pound and blend

all the ingredents well together and fill in a glass jar keep it in the
sunlight for fifteen days continuously and then use them.

BOB
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33.

sStaaredt acoft

te oy (us) wear sa (fez
anaa)
ara

Hogi Tee Saag det, arore wtaz 2 Fz,

ிஎஎ் என ௮௭94,

ள் Hef Iz, 3 vans Sor

940. 19% ௭௭ 92, ரினா ரா௭ 92, $ செரி ராஎ

3: 198௮
எர1௭
90. எள் 9 ரள, என?

2, Ato wef I, ௭௪% $ 94, சான் 3 92 இகர

8௦௪. 8 எசளிஎ ஏஎ 8-0.
வவதரப்ப

மாங்காவ்த் துவையல்
மாங்காய்
ஒரு
சேர்
(1
பவுண்டு),
அதன்
மேற்றோலை நன்றாக வி எடுத்துவிடவும். பிறகு சிறு

துண்டுகளாக்கவும்.
சேர்,

உரித்த

தேங்காயில்

பூண்டு

அரைச்சேர்,

உள்கொப்பரை
இஞ்சி

ஒரு

அரைச்சேர்

இவைகளை நன்றாகத் தட்டி நசுக்கி வைக்கவும். பிறகு
மிளகு கால் சேர், கடுகு கால் சேர் இவ்விரண்டையும்
அரைச்சேர்
சீமைக்காடியில்
நைவாக
அரைத்துக்
கொள்ளவும்.

மிளகாய்

%

சேர், சர்க்கரை ] சேர், உப்பு

அரைச் சேர், திராக்ஷபைபழம்
(காய்ந்தது)
1 சேர்
இவைகளுடன் மேற்கூறிய இதர சாமான்களையும் ஒன்று
கூட்டி இக்கூட்டில் இன்னும் 3 சேர் ஈமைக்காடியை
நன்றாகக்
கலந்து
வைத்துக்கொள்ளவும்.
இந்தத்

துவையலை

ஒரு பெரிய கண்ணாடி ஜாடியில் போட்டு

வைத்துக்கொண்டு

உபயோகிக்கவும்.
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MANGO

CHUTNEY

Take one pound of raw green mangos. Remove the outer
skin and cut into smail pieces. Cocoanut kernel one pound.
Smash and keep the cocoanut kernal, peeled garlic half pound
of ginger. Then grind pepper % pound and musterd % pound
into nice paste in ’4 pound of vinegar. Then take one pound of
roasted and powdered red chillies, sugar 1 pound, salt % pound,

raisons | pound and mix the chilli powder, sugar and raisins along
with the other mentioned above and blend the whole thing properly
and over this pour 6 pounds of vinegar and preserve the chutney
in a large glass jar and then use.

kee

39. warer
gfe ste 4 ஈ௧ி, நானா? காக % fs,
uraeuret stet % vet, ஏளானி காஜு டீ ஈசி,
aacurdt ste % ஈகி, காணாகளானி
காஜ %, ஈகி,

$ ௭௭ 9

ாள்எ Hee $ 9180 அ

எலி

2 IR, Aue 3 Iz, wer do 2 WM, ger sitar 8
#2, usact 4 92, எஎணானி gor: Fz,
எசே
$ 93, 56 $ 9, Bast For 2 Az,
ஊக

$ 95, 9299-2, எாளாரினா ௩93,

Ure AX, எனி, சர், ளி? $ 1௭௪௪ எளி,

எ

ளி,

-அர்ச்ளி? 1 9:, 8 ஊசி எசிகு ௫௬௪ 94௭,
கவிஎ 8 எனி ஏரி area afte farsa a feat
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818

areata எாஏ௪ 3 ஈசி ஏரி சாஏ௪ afte

13௪9௪ daa cata areraara எனாள, 129
௩3%, 198 % IR, FHS ஈஉளிள, எமி ராலி, எள
ரா, $ எள ஏர சாஏள எரிக் எக சுசீ
ust wea Saga cara urea, fra : Mz
கிண ஈன ஏக 2 97, காஷ் ளி5 க
90.
களி ura 88௪ 3 tt qu area aia
areraare fora. sétardt ste azen divest,
oie 3 82%, Aten ¥ ater, 19% உளிள,
BUSTA SIM 2; Se ate frag ana
எ ௧18 ona, Sara sfsaret
sto a ரிக,
fer, Stare
3 AAT west weg Beata, 3
சாளி எ 635 3 tz area die % vet, war
Yseur oe aca fexqa saat 90.

gfteea cara ara சான
எ க

அனர் ara 32 IR

90.
90808

கேந்தாட்டா
(சகல

காய்கறிகளின்

கூட்டு)

துவரம்பருப்பு
21%
சேர்
(கால்படி),
கடலைப்பருப்பு % படி, மொச்சைப்பருப்பு 2 படி,
பயத்தம்பருப்பு
%
படி,
தட்டப்பயிறு %
படி,
துவரம்பருப்பு உள்பட எல்லாப் பருப்புகளையும் ஒரு
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பாத்திரத்தில்

போட்டு,

வகைகள்
எல்லாம்
வறுத்துக்கொள்ளவும்.

நெய்

1 சேர் விட்டு

நன்றாக
சிவந்த
பிறகு
கத்தரிக்காய்

பரங்கிக்காய் 1 சேர், வாழைக்காய்

சேர், புடலங்காய்,
சேர்,

பூசனிக்காய்

பயத்தங்காய்
1

சர்க்கரைவள்ளிக்கிழங்கு

சேர்,

பருப்பு
நிறமாக
1 சேர்,

1 சேர், சுரைக்காய் 1

1 சேர், கொத்தவரை
அவரைக்காய்

1 சேர், வெண்டைக்காய்

1

1

சேர்,
1 சேர்,

நாகமுத்துக்காய்(2) 1 சேர், எலந்தப்பழம்
%
சேர்,
பயத்தங்€ரை, சுக்காங்ரை, சோயிக்கரை இவ்வகை
கீரைகள், கொத்தமல்லித் தழை 1 சேர். இவைகளை
எல்லாம் சிறியதாக நறுக்கி பருப்பு வகைகள் 4 படி
தண்ணீர்விட்டு, நன்றாக வேகவைத்துக் கொண்டு இதில்
போடவேண்டிய மசாலா சாமான்கள் :- மிளகாய் '& சேர்,

மிளகு % சேர், மஞ்சள்4 தோலா, மல்லி

%&

சேர், பூண்டு

6 சேர், இம்மசாலாக்களை நெய்யில் பொறித்து நைவாக
அரைத்து 4 படி நீரில் நன்றாகக் கலந்து இதில் போட்டு
புளி 3 சேரைக்
கரைத்து
கரைசலை
இவைகளை
போடவும்.
பிறகு
வெல்லம்
2 சேரையும்
கலந்து
நன்றாகக்
கொதிக்கவைத்து,
வேறு
ஒரு
பாத்திரம்
அடுப்பின் மேலேற்றி தாளிப்பதற்காக 3 சேர் நெய்யை
ஊற்றி அதில் போடவேண்டிய வகைகள் :- 2 தோலா
உளுத்தம்பருப்பு,
கடுகு,
சீரகம்,
கருவேப்பிலை
இவைகளைப் போட்டு சப்தம் அடங்கியதும் டே கூறிய
கீரைகள் ஹுரிட்

1 சேர் இவைகளைப்

போட்டு

எள்ளு

/ படியை நன்றாக வறுத்து தோல்நீக்கி தூள் செய்து
அதையும்
போட்டு
நன்றாக அகப்பையால்
கிூள௱றிக்
கலந்து
€ழே
இறக்கிவைக்கவும்.
இதில்
மாமிசம்
போடவேண்டுமென்று
இஷ்டப்பட்டால்
3
சேர்
மாமிசத்தை வேகவைத்து அத்துடன் போட்டு எல்லா
வற்றையும் ஒன்றாகக் கலந்து வைத்துக்கொள்ளவும்.
6௦௦

289

KHENDATTA
(MIXED KOOTU CURRY OF VEGETABLES AND PULSES)
This is a mixed curry of varieties of vegetables and several
kinds of pulses (Dhalls).

Toor dhall two and half pounds, bengal-gram dhall two
and half pounds, dolchies beans dhall two and half pounds, greengram pulses two and half pounds, black-gram dhall 1% pound.
Pour all these dhall varieties
in a vessel and fry them in one pound
of ghee, and fry the pulses till they turn red colour. Then take
brinjals one pound, pumpkin 1 pound, green raw plantain 1
pound, ash pumpkin (Peta) ! pound, snake gourd 1 pound, bottlegourd 1 pound, cluster beans 1 pound, Chuka and Soyi greens,
sweet potato (Rathala roots) 1 pound, ladies fingures, Nagar

motiya (a kind of vegetable) % pound, Bor fruits (jujuba) %
pound, corriander and fenugreek leaves each one pound and all
the above vegetable and greens are to be well chopped and cut
into pieces and kept aside. Then pour 10 pounds of water in a

vessel and pour all the pulses and cooked well and mixed with
the greens and vegetables. Then pour 3 pounds of water boil
and cook the greens and vegetables, and add the massala
ingredients mentioned below in the mix :- Red chillies 4% pound,
pepper 4 pound, turmeric 4 tolas, roasted corriander seeds “4
pound, garlic % pound. The above massala articles are to be
well roasted in ghee and nicely grinded and blended in '2 pound
of water and also one pound of tamarind pulp and 2 pounds of
jaggery and all well boiled togather. For sauting place another

vessel on the fire and pour 2 pounds ghee and '/, of a pound of
black gram dhali, chopped onions 1 pound, mustard4 tola, cumin
seeds 4 tolas, two small bunches of curry-leaves, and when the

onion and urad blackgram dhall turn red colour, and when the
LiTs - 19
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sizzling sound stops pour all the entire mixture of vegetable, dhalls
in it, and mix hurit powder one pound, and % pound of powder
ofroasted seasame seeds and all well blended with a ladle all
around the vessel and remove the same from the oven.

+k+
36. Sfoa parte siroft
fod oa ofte frga daqa aidta etaar

aro arsthe வின RS Greg

2 Iz, sitar Ager

antes fraa uf
vy tz maT gga cia
aretraarar waren :- fazer 3 ater, Fr »
cite,
Get 3 cite, Je 665 % aten Ecar quid
ae ante aga cara area, Ate ஐ ளிளாசி
aiforet ater Rrarqer Het. tact ust saat qu 6
ளிள எ,

969 ளின் (வின்னி) உளான் கா

௭௭ afte னள Foret weet 2 IW aaa
eager
89௪ 8 எல னா௭ எமி. எானனி
9 எரி
ளார் 1௪௭ :- பரா 92, என் எ 8
ater, ater 3 ate, eturerfa arat 3,2
ஏசி எஸ் அன எகர

8 afer carer areqer,

விரிச்சி? 2 ளின், gfe $ ளிளா, சாஏள எரி
[9௪ கா5க௪ 90.

29]

வாழைப்பூ
வாழைப்பூவை

எடுத்து

கறி
அதின்மேலுள்ள

மடல்

பூவில் உள்ள வயிறு முதலியவற்றை நன்றாக எடுத்து
நீக்கிவிட்டு கழுவி பிறகு 3 சேர் அளவு நிறுத்து எடுத்துக்
கொள்ளவும். அதை மெல்லியதாக அரிந்து நீர் 4 சேர்
விட்டு, உடனே அதில் போடவேண்டிய
மசாலா :மிளகாய் 1 தோலா, மிளகு அரை தோலா, மல்லி 1

தோலா,

மஞ்சள்

%

இவைகளை

தோலா,

நெய்யிட்டு

நன்றாக வறுத்து நைவாக நாலரைத்தோலா உப்புடன்
அதில் போடவும். பிறகு அதை நன்றாக வேகவைத்துக்
கொள்ளவும். பிறகு ஒரு பாத்திரத்தை தாளிப்பதற்காக
அடுப்பிலேற்றி அதில் 9 தோலா நெய்யிட்டு வீசம்படி
சிவக்க வறுத்து 8 சேர்
கொட்டி
பயத்தம்பருப்பை
தண்ணீரையும் ஊற்றி நன்றாக வேகவைத்து அந்த வெந்த

பருப்பை

கூட்டுக் கறியில்

போட்டு,

தேங்காய்மூடி

7

வைத்துக்
போட்டு
அதையும்
திருக
நன்றாக
கொள்ளவும். வேறு ஒரு பாத்திரத்தை தாளிப்பதற்கு
வைத்து அதில் நெய் 4 சேர். உளுத்தம்பருப்பு ] தோலா,
கடுகு 7 தோலா, கருவேப்பிலையின் முடி 1 இவைகளைப்
போட்டு தாளித்து ஓசை அடங்கியதும், கறியை அதில்
போட்டு கொத்தமல்லி 2 தோலா, ஹுரிட் 5 தோலா
எடுத்துக்
நன்றாகக் இளறி
அகப்பையால்
போட்டு,
கொள்ளவும்.

+84

PLANTAIN

FLOWER

CURRY

Take 3 pounds of tender part of the banana (bud) flower,
clean and wash well and chop it very nicely and wash in water
and immediately add in this vegetable the following massala

ingredients :- red chillies one tola, pepper % tola, roasted
corriander seeds | tola, turmeric powder % tola and all the
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above are to be well roasted in ghee and grinded into nice paste

and applied on the vegetable. Add four and half tolas of salt in it.
Keep another vessel on the oven and pour 9 tolas of ghee and

put init 16 tolas of green-gram dhall and fried until it tums red in
colour and then pour 2 pounds of water and cook the dhall till

they become tender. Add the dhall in the vegetable mix along
with the scrappings of a cocoanut. Then place a vessel on the
oven for sauting and throw in it 4% pound of ghee, black-gram
dhall 1 tola mustard

1 tola,a small bunch of curry -leaves and

when the spluttering sound of the mustard stops mix the vegetable
massala mix topping it with corriander leaves 2 tolas, hurit 5
tolas, and all blender well with a laddie and them remove the

vessel from the fire.

Se
3

ாளிஎ ஏஜி

36. சானி எளி
ளா ளதிஎ (ஸா?
னர்ரிஎ ath)

BS ரா

எசிக

ண

$ Fz, எனு

URE
௭௪ $ 92 எரி
௭௪ ளி: ௯ கோண
89. ிகரிஎ ௭௭ 89௪ arenaare Prez :- qa 3
ளிள, அன் எக $ ளிள, ரிணா ¢ ate,
எக
என அி௪ $ ளின், கோசி
என எ

௭? ௭௭ afte சான்

௪ சே ௫5௧௪ 94.
இது

பலாக்கறி

:

கூட்டுக்கு உகந்த பலாச்சுளை 3 சேர் எடுத்து
அதன்மேலுள்ள
நார்
போன்றதை
நீக்கிவிட்டு
சுளைகளை மெல்லியதாக நறுக்கி அதில் 1 சேர் சர்க்கரை
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1 சேர் நீர் விட்டு நன்றாக

தாளிப்பதற்கு
தோலா

வேறு

நெய்,

தோலா,

வேகவைத்துக்

பாத்திரத்தை

உளுத்தம்பருப்பு

கொப்பரை

சீவல்

1

1

கொள்ளவும்.

வைத்து

அதில்

9

தோலா,

கடுகு

7

தோலா,

இவைகளை

எல்லாம் போட்டு பருப்பு சிவந்து சப்தம் அடங்கியதும்
கூட்டைப்போட்டு,
தூள்
செய்த
ஏலரிசி
அரை

தோலாவைப்

போட்டு

நன்றாக

அகப்பையால்

களறி

எடுத்துக்கொள்ளவும்.

_....._...
SWEET

CURRY

OF JACK-FRUIT

Take 3 pounds of good Jack-fruit pulps, remove any fibres
on it and cut into small pieces of the fruit pulp. Put Sugar one
pound in one pound of water and cook the fruit pulps well and

keep aside. Then place a vessel on the fire for sauting purpose
and pour 9 tolas of ghee, one tola ofblack-gram dhall, mustard 1
tola, dried copra scrapings | tola, and when the dhall and mustard
splutters and turns red in colour and the sound stops add the
prepared jack fruit pulp and mix powdered cardamom half tola,

in it and blend everything very well and remove from the fire.

OOo?
3¢. sare adtonfa peat

அனா

ளீ 20, னான 99: ரரி சாவ afte

1௭௭9௪ கா55௭ 99. காசி ளப் காடு
atts fran, க

ஈர

உளிளா ரா ௭௭௪

விசி அகன் எல (86 ளிள)
afte caret சி
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சாஷள 3 tz gaia afte frre caida arent.
௪௪
௭ சாளனான எள்ள :ளா 9 atom,
fA

உளிள, soe Ura ளிள, எனின்

ate
3 geardt
r,
quia wept ante எர

(அிள)

$ 95

Weata Sreaga aet, anfor aaa ate 2 ater

சா 199௪ 84௪ 9௪68

௭ சரகரின 8௧௪

ea aera
fra :- qu 3 ate, wie
antes fad 3 ater, 19% » ate, store

எனி 3, 8 ணோசனி சான ௧18

எ Slava 3 எனி

னா எ எள, $* ளான? 6௭ காக ஈா௭ி.
otfratz 2 cten, gfe 2 ளிள எாஏ௪ எ
9௪ பே சான் க 80.
HOB
பலாக்கொட்டைக்
பலாக்கொட்டை

௧0யை

௪

கறி
சேர்

தண்ணீர்

விட்டு

நன்றாக ஒரு பாத்திரத்தில் வேகவைத்து
மேலுள்ள
சிவந்த தோலை
நீக்கி மெல்லியதாக நறுக்கி
ஒரு
பாத்திரத்தில் நெய் 4 தோலா விட்டு வீசம்படி உளுத்தம்
பருப்பு போட்டு சிவக்க வறுத்து 1 சேர் நீரில் நன்றாக
வேகவைத்து அதில் போடவும். பிறகு இதில் மேலும்
போடவேண்டிய மசாலா :- மிளகாய் 1 தோலா, மிளகு
அரை

தோலா,

தோலா
அரைத்து

2

மஞ்சள்

இவைகளை

தோலா

கால்

தோலா,

7

நெய்யில் சிவக்க வறுத்து நைவாக

1 சேர் நீரில் கரைத்துப் போட்டு

போட்டு

கொப்பரை

நன்றாக

உடனே

வேகவைக்கவும்.

உப்பு

வேறு
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பாத்திரத்தில்

தாளிப்பதற்கு

வைத்து

அதில்

நெய்

தோலா, அரிந்த வெங்காயம் 3 தோலா, சரகம் அரை
தோலா, கருவேப்பிலை 1 முடி, இவைகளை நெய்யில்
போட்டு,
வெங்காயம்
சிவந்ததும்
காய்கறியை
(பலாக்கொட்டை) அதிலிட்டு மேலும் ஒரு தேங்காயின்
பாலை எடுத்து அதையும் கலந்து, கொத்தமல்லி 2 தோலா,
ஹுரிட்
83 தோலாவும்
போட்டு
அகப்பையினால்
நன்றாகக் களறி €ழே இறக்கிவைக்கவும்.
oe a

KOOTU

CURRY

OF

JACK-FRUIT

SEEDS

Take 50 seeds of Jack-fruit, remove the outer shell, and

put them in 5 pounds of water and boil them, and remove the
thin inner skin over the seeds , and then cut them into small pieces,
and put them in a vessel and add 16 tola of urad dhall (blackgram pulse) and 4 tolas of ghee, and fry, when the dhall turns red
in colour, pour one pound of water and mix the jack-fruit chopped
seeds, and cook well, then add the following massala ingredents:red chillies 1 tola, pepper half tola, turmeric powder % tola, the
scrappings of copra | tola, all the above to be well roasted in
ghee and very nicely grinded into paste and mixed in one pound
of water, and pour over the jack-fruit seed mix and immediately
add 2 tolas of salt in it. Then boil and cook the entire mixture
well and keep aside. For sauting purpose place a vessel on the
fire and put the following :- ghee 9 tolas , chopped onions 3
tolas, cumin seeds half tola, a small bunch of curry-leaves and

when the onions turn red in colour add the jack-fruit seeds with
the massala and the milk of one cocoanut, and hurit 2 tolas, and

top it with two tolas of corriander leaves and well blended witha
laddle and removed from the fire.

BAB

9
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39. Gta-are ர்க

freer AR

2 Sega fey

90. Bist8

a weak guid aga atte yeoun அிஎர்௭
froqa sacl. cata எள்ள
எனன :- கிள
₹$ எிள, AL டீனிள, 1௭ ஸி $ ளிள, எகனிள்

2 He, FHS 4 Aen, 3 Baar Guia arse ante
ன 2 IR ead Srerqa Baa ale 2 எள, ரால்
தகி area afte Rage at. tact uy Sqar
wena Swear ர௭ எள்ள 19௪௪ :- ௭
௭௭ 92, ௧18 எரிக இண 2 எிள, 19% ராச விள,

காகார் எனி $, 8 எள் சான அன அனா
அஎ
எக caida area fra $ ளிளா கிர
௭௪ ௭ எரி Hcara Ee 2 alten areper
waz 2 dene areger reget cr.
oom soca
தேங்காங் சாண்டகே

(வடகம்)

முற்றிய தேங்காய் மூன்றை நன்றாகத் துருவிக்
கொள்ளவும். கால் சேர் சாண்டகே வடகத்தை நெய்யில்

நன்றாக வறுத்து நைவாக அரைத்து தேங்காய் துருவலில்
கலந்துவைக்கவும்.
மேலும் அதில் போடவேண்டிய
மசாலா :- மிளகாய் 1 தோலா, மிளகு அரைத் தோலா,
மல்லி 1] தோலா,
கொப்பரை
3 தோலா,
மஞ்சள்
அரைத்தோலா. இவைகளை நெய்யில் வறுத்து நைவாக
அரைத்து 2 சேர் நீரில் கலந்து உடனே உப்பு 8 தோலா
போட்டு
நன்றாக
வேகவைத்துக்கொள்ளவும்.
பிறகு
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தாளிப்பதற்கு வேறொரு பாத்திரத்தை வைத்து அதில்
போடவேண்டிய வகைகள் :- நெய் கால் சேர், அரிந்த

வெங்காயம்

8

தோலா,

சீரகம்

கால்

தோலா,

கருவேப்பிலை
1 முடி
இவைகளை
ஒன்றுகூட்டிப்
போட்டு,
வெங்காயம்
சிவக்க வறுபட்டதும்
ஓசை
அடங்கியதும், தேங்காய் துருவல் சேர்ந்த சாண்டகே
வடகத்தை
இதில்
போட்டு,
புளி 1] தோலாவைக்
கரைத்து, அக்கரைசலையும் போட்டு வேகவைத்து நீர்

சுண்டியதும் ஹுரிட் 2 தோலாபோட்டு,
தழை 3 தோலாவையும்
வைக்கவும்.

கொத்தமல்லித்

போட்டுக் கலந்து 8ழே

இறக்கி

Ses
COCOANUT

SANDAGE

CURRY

Take the scrappings (gratings) of fuil 3 cocoanuts, and
sandage (additlve) one pound. Fry the sandage in % pound of

ghee and powder the same and mix in the coconut scrapings and
keep aside. Further the foliowing massala ingredients are to be
added in it :- Red chillies 1 tola, pepper % tola, roasted corriander
seeds | tola, scropings of copra 2 tolas, turmeric powder ' tola,
and the above are to be roasted in ghee and grinded into thin paste
and dissolved in 2 pounds of water and immediately add salt 2

tolas, and then cook the mixture and the sandage well and keep
aside. Then place another vessel on the fire for sauting purpose
and pour % pound of ghee, chopped onions 2 tolas, cumin seeds
¥, tola, one small bunch of curry leaves and saute. When the
sound of the spluttering of the condiments stops pour the sandage
and cocoanut scrapings and add the pulp of tamarind | tola, and
then all of them well boiled and cooked togather when the water

evaporates top it with 2 tolas of hurit powder and 2 tolas of
corriander leaves. Mix well with the laddle and remove from fire.

Sis
SK ae
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vo. Breet anfer areatfa
sirsft

arte எளி 32 92 எளி 18௬௪ 90. wise
397, னீ காஏள எ 90, என் சனா

guia arerraara fer

:-fat ora ளின், எ?

Se ue ater, ete ante faze 2 aten,
ககா என் 3, 8 கொசி எாஜள ௧48, போன
ளன

எள்ள

:- கிள

3 எள, 668 * ளிளா கோர

$ சின, 72 ௫

seer arte area

5 ஏ: பாரனர௭ காளடள சானி ist aiaft afte
விள ௭௭, அரள
௦ ளிள area afte ௭9௪
aot duct ௭௭ இினிள௪ 89 னர௭ எாளாாள
1௮௪௪ :- ஏர $ dten, sfearfe ere ura ater, RR
ஏஎ ளிள, ரிணா ura ater, feat wie ¢ ater,
fe 3 BRAM, Stores set 3, 2 sane
௭௭௪ 518 F le cet Stara ails a Bisa catia

சாண்டகே

வடகமும்

கத்தரிக்காய் கூட்டும்

பிஞ்சு
கத்தரிக்காய்
3
சேர்.
இதை
திறிய
துண்டங்களாக
அரிந்து
(நறுக்கிக்)
கொள்ளவும்.
அரைச்சேர் சாண்டகே வடகத்தை நெய்யில் வறுத்துக்
கொள்ளவும்.
வறுத்து
எஞ்சியுள்ள
நெய்யில்
கால்
தோலா சரகம், உளுத்தம்பருப்பு கால் தோலா, அரிந்த
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வெங்காயம்
8 தோலா,
கருவேப்பிலை
ஒரு
முடி
இவைகளை
எல்லாம் போட்டு, வெங்காயம் பருப்பு
இவைகள் சிவந்ததும் கத்தரிக்காய், சாண்டகே வடகம்
இவைகளைக் கலந்து மேலும் போடக்கூடிய மசாலா
சாமான்கள்

:-

மிளகாய்

கொப்பரை 9 தோலா,

17 தோலா,

மல்லி

3

தோலா,

வெங்காயம் அரிந்தது 3 தோலா,

மஞ்சள் 1 தோலா,
இவைகளை
நெய்யில் வறுத்து
நைவாக அரைத்து 2 சேர் நீரில் கரைத்துப் போடவும்.
கத்தரிக்காய், வடகம் இவைகளை வேகவைத்து அதில்
_ புளி கால் சேர் கரைத்து, உப்பு 9 தோலா இவைகளையும்
போட்டு
கொத்தமல்லித் தழை
8 தோலா
போட்டு
நன்றாக வேகவைத்து, தாளிப்பதற்கு வேறு பாத்திரத்தை
வைத்து 9 தோலா நெய்விட்டு உளுத்தம்பருப்பு கால்
தோலா, ரகம் கால் தோலா, கடுகு கால் தோலா, அரிந்த
வெங்காயம் 17 தோலா, பெருங்காயம் ஒரு பணவெடை,
கருவேப்பிலை
7
முடி
இவைகளைப்போட்டு
வெங்காயம்
பருப்பு
சிவந்து
வறுபட்டதும்
கத்தரிக்காயும்,
சாண்டகே
வடகத்தையும்
போட்டு
கரண்டியால் கிளறி எடுத்துவைத்துக்கொள்ளவும்.

ஆஆ
SANDAGS

AND

BRINJAL

KOOTU

Take tender brinjal 3 pounds, cut them into tiny pieces.
Sandage 3 pounds is to be fried in 2 pound of ghee and
powdered. In the remaining ghee in the pan pour the following
massala ingredients and fry :- Cumin seeds 4 tola, black-gram
dhall % tola, chopped onions 2 tolas, curry-leaf small bunch 1,
and when the onions, and urad dhall turns into red colour add

brinjal and sandage powder in the saute. Fry the following :Red chillies 1 tola, chopped onions 3 tolas, corriander seeds 2

tolas dried copra scrapings 9 tolas, turmeric 1 tola, and grind the
above into nice paste and mix in 2 pounds of water blend the
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entire mixture and sandage adding, salt 5 tolas, and 2 tolas of
corriander leaves and all well boiled and cooked properly. Then
place another vessel on the fire to saute. Pour in the frying-pan
ghee 9 tolas, urad (black-gram) dhall % tola, cumin seeds %
tola, mustard % tola, chopped ponions | tola, asafoetida '/,tola,
a small bunch of curry-leaves, and when dhall and onions are
fried red pour the brinjal and the massala kootu in it and blend
well with a laddle and remove from fire.

bE

vl. Stews siroft
கானி 8 92, after ares a ate SEGA

antes fersct 9 92 மாரி எனு afte
Buy. cata aera
எளாள :19% 8௭ எிள, எதி

௪௬௭௪ 9௪
ளா உளிள,

2 ளிள, என் உ ளிள,

565 ௮௭ ator, $ ஊாள் ஏஎ sarge arte
என 2 I Weald wrerqat ares arroft ate 4
ete (ater எள, ௫ ஐூளிள கிர எ
௧59௭ 8௭0. placa ua 89௪ னர
எண?
foera :- qu ura tz, sfsarit ste $ ளிள,

சிணா
$ எிள, 198 ராச ater, wore
$, $ சோளி எள

கரி

அக

srat

எளி னா

௭௭௪ 5156 3 எிளா கார இிரிள்ளி? 2 ள்ள எாஏள
Gest

rq
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பூசனியின் கூட்டு
பூசனிக்காய் ச சேர், அரிந்து அதன்

மேற்றோலை

நீக்க, விதைகளையும் அகற்றி, மெல்லியதாக நறுக்க, 4
சேர் நீரில் நன்றாக வேகவைத்து, அதில் போடவேண்டிய

வகைகள் :- மிளகாய் 1 தோலா,
கொப்பரை

2 தோலா,

மிளகு கால் தோலா,

மல்லி 2 தோலா,

மஞ்சள் அரைத்

தோலா இவைகளை நெய்யிலிட்டு வறுத்துக்கொண்டு
நைவாக அரைத்து 3 சேர் நீரில் கலந்து உப்பு 4 தோலா,
புளிக்கரைசல்
நாலரைத்தோலா
இவைகளையும்
போட்டு
நன்றாகக்
கொதிக்கவைக்கவும்.
பிறகு

தாளிப்பதற்கு ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பிலேற்றி அதில்
கால் சேர் நெய்யைவிட்டு உளுத்தம்பருப்பு 1] தோலா,
கடுகு 1 தோலா, Fea கால் தோலா, கருவேப்பிலை 1
பிடி இவைகளைப்போட்டு
சிவக்க வறுத்து சப்தம்
அடங்கியதும்
காய்கறிகளைப்போட்டு,
ஹுரிட்
3

தோலா
போட்டு

போட்டு,
கொத்தமல்லித்தழை
3 தோலா
அகப்பையால்
கிண்டி
€ழே
இறக்கக்

கொள்ளவும்.

OBS
ASH GOURD (Petagourd) CURRY
Take 5 pounds of ash gourd, remove the top skin and the
fibres in it and cut them into small pieces, wash and add 5 pounds
of water boil and cook them well and strain the water. The

folowing massala ingredients are to be put in it :- Red chillies 1
tola, pepper % tola, scrapings of copra 2 tolas, corriander seeds
1 tola, turmeric powder % tola, the above 5 articles are to be

well roasted in ghee and finaly grinded into paste and mixed 2
pounds of water and poured over the boiled ash-gourd pieces.
Then add Stolas of salt and 4% tolas tamarind pulp immediately
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and again boil the mixture and keep aside. To saute place a vessel
on the oven and pour ghee % pound, urad (black-gram) dhall 1
tola, mustard seeds | tola, cumin seeds % tola, one small bunch
of curry-leaves, and when theys plutter and the sound stops pour
this seasoning on the vegetable mix and add hurit (additive) 3
tolas, and top it with corriander leaves 2 tolas, and blend
everything properly with a laddle and remove from the fire.
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சேப்பங்குழங்கின்

கூட்டுக்கறி

சேப்பங்கிழங்கு 3 சேர். தண்ணீரில் வேகவைத்து
மேற்றோலை நீக்கி வட்டமாக நறுக்கிக் கொள்ளவும்.
இதில் போடவேண்டிய மசாலை :- மிளகாய் 1 தோலா,
மிளகு கால் தோலா, மஞ்சள் கால் தோலா, மல்லி 1
தோலா, கொப்பரை 4 தோலா, அரிந்த வெங்காயம் 2
தோலா இவைகளை அரைச்சேர் நெய்விட்டு வறுத்து
நைவாக
அரைத்து
4 சேர் நீரில் கலந்துகொண்டு,
நாலரைத் தோலா புளியைக் கரைத்துப் போடவும். உப்பு
3
தோலாவையுங்கூட்டி
நன்றாகக்கலந்து,
பிறகு
தாளிப்பதற்கு
1 பாத்திரத்தை அடுப்பின் மேலேற்றி
அதில் கால் சேர் நெய்யைவிட்டு உளுத்தம்பருப்பு ஒரு
தோலா,

கடுகு

ஒரு

தோலா,

சரகம்

கால்

தோலா,

கருவேப்பிலை ஒரு முடி இவைகளை அதிலிட்டு சிவக்க
வறுத்து
சப்தம்
அடங்கியதும்
காய்கறிகளையும்
போட்டு, ஹுரிட் 3 தோலா போட்டு கொத்தமல்லித்
தழை
3 தோலா
போட்டு
அகப்பையால்
கிளறிக்
கொடுத்து எடுத்து வைத்துக்கொள்ளவும்.

Sec
KOOTUCURRY

OF ALUROOTS

Take 3 pounds of Alu roots and boil it in water and remove
the thin skin over it and cut into circular chips or wafers. The

following massala ingredents are to be well fried in ghee '4 pound
and grinded into nice paste :- Red chillies 1 tola, pepper % tola,
corriander seeds | tola, turmeric 4% tola. The above paste is then

mixed into 2 pounds of water and over this pour the tamarind
pulp 4% tolas dissolved in water, and then add salt 3 tolas and
boil the whole mixture very well. Then place a frying vessel pour
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4 pound of ghee, urad dhall 1 (018, mustard seeds 1 tola, cumin

seeds % tola, a small bunch of curry-leaves and when they splutter
and sound stops add the vegetable mix with the massala, put

hurit powder 3 tolas and blend the whole kootu with a ladle and
remove from the fire.
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வெள்ளநிக்காய்
வெள்ளரிக்காய்

கூட்டு

5 சேர், உள்ளிருக்கும் விதைகளை

நீக்கி துண்டுகள் செய்து ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பிலேற்றி
அதில் 9 தோலா நெய்யிட்டு, பயத்தம்பருப்பு வீசம்படி
போட்டு
சிவந்ததும்
8
சேர்
நீர்விட்டு
நன்றாக
வெள்ளரிக்காய்களை வேகவைத்து 3 தோலா உப்பையும்
போட்டு மேலும் சேர்க்கவேண்டிய மசாலா :- மிளகாய்
17 தோலா,
மிளகு % தோலா,
மஞ்சள் '/ தோலா,
இவைகளை நெய்யில் பொறித்து நைவாகத் தூள் செய்து

போட்டு,

மேலும்

புளி

1

தோலாவைக்

கரைத்து,

அக்கரைசலையும் போட்டு நன்றாகக் கொதிக்கவைத்துக்
கொண்டு,
தாளிப்பதற்கு
வேறொரு
பாத்திரத்தை
வைத்து அதில் 1 சேர் நெய்விட்டு, சரகம் '% தோலா,
உளுத்தம்பருப்பு
ஒரு
தோலா,
கடுகு
//
தோலா,
கருவேப்பிலை
ஒரு முடி இவைகளை
தாளிதத்தில்
போட்டு,
மேலும்
ஹாுநரிட்
3
தோலாவுமிட்டு,
கொத்தமல்லித்
தழை
2
தோலாவையும்கலந்து,
கரண்டியால் கிளறிக்கொடுத்து இறக்கிக்கொள்ளவும்.

+84
CUCUMBER

CURRY

Take 5 pounds of cucumber and remove the tender seeds
from them and cut them into pieces. Keep one vessel on the fire
and pour 9 tolas of ghee and 12 tolas of green-gram dhall and
roast till the pulses turn into red colour and cook them in 2 pounds
of water until tender and added to the green-gram dhall and

cucumber pieces and 3 tolas of salt and cook the cucumber and
add sufficient salt. Then place a frying vessel on the fire and
uns
- 20
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roast the following massala ingredient and grind them into nice

paste consistancy :- Red chillies 1 tola, pepper 4 tola, turmeric
% tola and then add the paste of the above ingredients. Then
immediately add one tola of strained tamarind pulp and then the

mixture is to be again boiled sufficiently and keep aside. Then
place a vessel for sauting purpose and pour ghee one pound,

cumin seeds '% tola, urad dhall (black-gram) 1 tola, mustard seeds
‘4 tola, curry- leaves a small bunch, and when the dhall and

mustard splutter and the sound abates mix the cucumber mix

and 3 tolas of hurit powder and top all with corriander leaves 2
tolas, and blend every thing with a laddle and remove from fire.
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வெண்டைக்காள்

கறி

வெண்டி 2 சேர், இதன் மேலுள்ள கரசுரப்பான
மெல்லிய
முட்களை
தேய்த்து
எடுத்துவிட்டு
துண்டுகளாக
அறிந்து
ஒரு
பாத்திரத்தில்
போட்டு
வைக்கவும். அஇல் போடவேண்டிய
சாமான்கள் :மிளகாய் 17 தோலா, மினகு அரை தோலா, மல்லி 1
தோலா, கொப்பரை 4 தோலா, அறிந்த வெங்காயம் 3
தோலா, மஞ்சள் அரை தோலா இவைகளை நதெவ்விட்டு
வறுத்து தைவாக அரைத்து 2 சேர் நீறில் கரைத்து 2 தோலா
புவியை கரைத்து அதையும் போட்டு, தாளிப்பதற்கு ஒரு
பாத்திரத்தை

அடுப்பிலேற்றி

அதில்

சேர்க்க

வேண்டிய

சாமான்கள் :- நெய் கால் சேர், உளுத்தம்பருப்பு 1
தோலா, சரகம் கால் தோலா, கருவேப்பிலை 1 முடி
இவைகளைப்போட்டு சவந்ததும் ஓசை அடங்கியதும்
காய்கறியை அதில் போட்டு
ஹுரிட் 3 தோலோ,
கொத்தமல்லி 3 தோலாவும் போட்டு அகப்பையால்
தன்றாகக் இனறி வைத்துக்கொள்ளவும். இந்த கறியில் ச
வகைப்
பருப்பு
வகைகளும்
போட்டு
மேற்கூறிய
விதத்தில் செய்யலாம். பருப்பு வகைகளுக்குப்பதிலாக
பெதிய கருவாடு வகைகளும், இராட்டு வகைகளும்
போட்டு செய்யலாம்.

ORS:

Suis

LADIES

FINGER

KOOTU-CURRY

Take 2 pounds of tender ladies fingure vegetable and rub
away all the pickly hairs on a hard surface or stone and cut into

pieces and wash and clean the same and keep aside. The following
massala ingredents are to be fried in ghee and finely grinded into
paste consistancy and dissolve in 2 pounds of water and they

are :- red chillies 1 tola, pepper half tola, corriander seeds |
tola, dried and grated cocoanut 2 tolas chopped onions 3 tolas,

turmeric half tola, then over this grinded paste pour 9 tolas of
tamarind pulp and boil and cook them well with the vegetables.
Then place a vessel on the fire and saute in % pound of ghee,
urad dhall (black-gram dhall) | tola, mustard seed | tola, cumin
seeds % tola, a small bunch of curry leaves and when the dhall
and mustard seed splutter and the sound stops, ladies fingar
vegetable and the massalas togethaer have to be poured over
the sauted ingredents hurit powder (additive) 3 tolas, and 2 tolas
of corriander leaves and all mixed or properly blended with a
ladle and kept aside. In the place one dhall 5 kinds of pulses also
can be used. In the place of dhall dried fish and lobsters can also
be substituted.
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அள
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தேங்காய்

கறி

முற்றிய தேங்காய் 3 எடுத்து உடைத்து நன்றாகத்
திருவிக்கொள்ளவும்.
பிறகு வெங்காயம் கால் சேர்,
மெல்லியதாக
அரிந்து
அதில்
போடவும்.
இதில்
போடவேண்டிய
மசாலா சாமான்கள் :- மிளகாய் 1
தோலா,

8

சீரகம் அரை

தோலா,

தோலா,

மஞ்சள்

மல்லி 1 தோலா,

அரை

தோலா,

கொப்பரை

இவைகளை

நெய்யிலிட்டு
நன்றாக
வறுத்துக்கொண்டு
நைவாக
அரைத்து 11% சேர் நீரையும் கலந்து நன்றாக வேகவைத்து
எடுத்துக்கொள்ளவும்.
வேறு
ஒரு
பாத்திரத்தை
அடுப்பிலேற்றி தாளிப்பதற்கு அதில் நெய் 9 தோலா,

அரிந்த

வெங்காயம்

24 தோலா,

சீரகம் அரை

தோலா,

கருவேப்பிலை 1 முடி. இவைகளை அப்பாத்திரத்தில்
போட்டு
வெங்காயம்
நன்றாக
சிவந்ததும்
கூட்டுக்கறியையும்
அதில் போட்டு
கொத்தமல்லி
2

தோலா, ஹாரிட் 2 தோலா போட்டு நன்றாக
செய்துகொண்டு 8ழே இறக்கி வைக்கவும்.
த

பக்குவம்
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COCOANUT

CURRY

Take two mature cocoanuts and scrape the kernel. Add
in it chopped onion '4 pound. The following massala ingredients
are to be fried in ghee and well grinded into nice paste :- red
chillies one tola, cumin seeds half tola, corriander seeds 1 tola,
dried copra 2 tolas, turmeric half tola. The paste of the above is

to be blended in 14 pounds of water, and 2 tolas of salt also is
to be added in the vegetable. Mix every thing well boil and cook

them and keep aside. Then place a vessel for sauting purpose on
the fire and pour into it 9 tolas of ghee, 2 tolas of finely chopped
onions, 2 tolas, cumin seed, a small bunch of curry-leaves and

fry them, and when the onions turn red in colour pour the vegetable
with the massala in the sauted ghee and top it with 2 tolas of hurit
powder (additive) and | tola of corriander leaves and stir the

whole thing well with the ladle and remove from the fire.

065

YE. BIW Yast

eras ae vo ata, aga dis ௧௧௪
aga cad Menara Area ferera :- fer

2 ctemt fA % che, Gea Ta ater, eet $ ளிள,
agRAaS 2 ale, Pert ¢ ater, Bia ae atct,

எளி

ura எிள, எள்ளி ure ater, 8 Feat

Ost cleng sitor arfoet ctodt cara areqer sitet
wrega aot arfea stead3% 92 நாரி
ஏன
கால 93௪ 8௭ $ எிள கிண cia எவ
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சிக 9 ளின் எள காள எனா Saag set.
wrens are ort Oger cai சாளசனி 19௪௪ :ama Stata dar Set afer ena sitqer atfer
SS Ssaia soe test ana area ater
Basen
area feya area aga fozqar
aaa uf Hcara Sega at.

Ses
ஜுூணுகா என்ற கடலை

மாவு கலவைக் கறி

கடலைப்பருப்பு 50 தோலா (கால்படி) வறுத்து
_தன்றரக மாவு அரைத்துக்கொள்ளவும். அதில் போட
வேண்டிய மசாலா வகைகள் :- மிளகாய் 1 தோலா, மிளகு
அரை தோலா,
பொட்டுக்கடலை 1 தோலா, அரிந்த
வெங்காயம் கால் தோலா, பெருஞ்சீரகம் கால் தோலா,
இலவங்கப்பட்டை கால் தோலா, இவைகளை நெய்யில்
வறுத்து
நைவாக
அரைத்து
உருண்டை
செய்து
கொள்ளவும். அந்த உருண்டையில் கால் பங்கு எடுத்து 1
சேர் நீரில் கரைத்து வைத்திருக்கவும். இதில் கடலை
மாவைப் போட்டு
பிசைந்து உருண்டை
செய்யவும்.
மீதியுள்ள அரைத்த உருண்டையில் 11 சேர் தண்ணீரை
விட்டு கலந்துகொண்டு அதில் புளி 9 தோலா கரைத்து
அக்கலவையை அதில் போட்டு உப்பு
4 தோலாவும்
கலந்து
வைக்கவும்.
பிறகு
வேறு
பாத்திரத்தை

தாளிப்பதற்கு வைத்து அதில் நெய் அரை
வெங்காயம் 8 தோலா,

சரகம் அரை

தோலா,

சேர், அரிந்த
வெங்காயம்

சிவந்ததும், தயாரித்து வைத்திருக்கும் தண்ணீரில் இதை

ஊற்றி இரண்டு கொதி வந்ததும் வைத்திருக்கும் அரைத்த
பருப்பு வகைகளைப்போட்டு

தேங்காயின் இரண்டு மூடி
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துருவி போட்டு அகப்பையால் நன்றாக கிளறி கொடுத்து
இறக்கி வைக்கவும்.

ae RK IK
DRY JHUNAKA
(A KIND OF FLOUR PREPARATION)

Take 50 tolas of bengal gram dhall roast and make it into
flour. The following ingredients are to be fried in ghee and then

grinded into fine paste :- red chillies one tola, pepper one tola.
turmeric % tola, corriander seed one tola, dried copra scraped 2

tolas. Futane (roasted bengal gram) one tola, onion %tola, anise
seeds ' tola, cinnamon % tola, out of the paste of the above

massala ingredents take % part of the paste and dissolve in one
pound of water and in this mixture add the bengal gram flour and
keep aside. In the remaining % of the paste blend 9 tolas of

strained tamarind pulp and also four tolas of salt and blend well
togather. Then place a vessel on the fire and saute in half pound
of ghee chopped onions 2 tolas, cumin seed half tola, and when
the onions become red in colour while frying pour the massala
water and boil till two times bubbles appear mix the flour or
bengal gram flour kept ready and add the scrapings of one
cocoanut in it, blend the whole thing togather and stir with a ladle

and when the water contents evaporates remove from fire.

$+

கான

ve. Ure நர
dto 90 ளிள,
னன எள

எனன :- எ5 90 ளிள,

ளா $ ater, AI ey

ளிள, எகனிஎ
ara Hz, stg aten, wie ட

ளிள, 0

*ளிள, $

எ Rrra

quia war
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ante aga dt. gout oaq aud fora:
சரன் தளர் $ எிள, ளெ ப, ிள, எள்ள ப cite,
gear), ஜின, எண்ன
ப விள, ௭ ௭ 95, %
gz Uva கிஷ 820. Ate 3 எிளா சான 89௪
80, 9% 92 நாரி எா௭ரஎ எாஷன நள்ளா 09௪ னர்௭
சானா எள :- எனா
ப, ret fer,
சிரா கே ப, எள, SIA arte faaa ¢ ata,
ag 3 ater atte
௪௪, ஈக எளி ate
Rage, wifeetz 2 cen, (ferxct)
$ 1௪௪ எவள்
arnt oe tala, காரக? பிசா weaa waar

fara எாரி areata

சேனா

எர

8௫௧5௪ eget

எ எ Sat ast மாரி சுர எட afte
3௪
௪, எத ராண ற எச னாசி க
அஏனி8 எள் (8௪) எள னான
8ம்.
Ga ota 9 92 ஏரி சாஏள௪ எர
எனாள,
fara, Ate Qafter காள னர்எ எாளானாள எாசாஎ :9 wi@ ora Bz, aga 3 ate, (ante
fran), fracta otfafee 2 ate, gat a
கின 89௪ கா சான
எள: :- ஏ

$ எிள, ணி wie 2 ater, fear னாள் இளா, (
பூனிள) கர8 ara stata ora கிள? fer,
Surfs

set 2, னர்எ சாஸ எக எக

Fae at? எாஏள எனா? set ufo stsvtfa
சி
௫1௭9 ௧௦9௭
YAR 2% IW YAR saat
az fafeeen ஸரி எங் fear fae gar faret
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நிகரி sitqa afe qout ¢ mtaatdt feu,

3189 99, Sea உ ளிளா சார சார எள
9௪ 8௪ ureafsar otfar age
னா
ஊஎ

௭௪ ௭௧௭ சேர்.
அணியி:
பாட்வடி

என்ற

பதார்த்தம்

(பாட்வடி என்பது ஒரு பலகைமேல் பருப்பு கலவையை

கடலை
அரை

தட்டி சதுரமாக

கத்தரிப்பது)
மாவு அரைபடி, மிளகாய் 1 தோலா,

தோலா,

கொப்பரை

%

சேர்,

மல்லி

மிளகு

9 தோலா

வெங்காயம் ஒன்றரை
தோலா,
மஞ்சள் 1 தோலா,
இவ்வேழு
வகைகளை
நெய்யில்
வறுத்து நைவாக
அரைத்துக்கொள்ளவும். தூள்செய்துகொள்ளவேண்டிய
STORET
:- வறுதீத் பொட்டுக்கடலை 9 தோலா,
ஏலக்காய்த்தூள் !/, தோலா, பெருஞ்சீரகம் !/, தோலா,
இலவங்கப்பட்டை

ய் தோலா,

புளி %& சேர், %

சேர் நீரில்

கரைத்து வைத்துக்கொள்ளவும். உப்பு ஒன்பது தோலா
போடவும். ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பிலேற்றி இரண்டரை
சேர் தண்ணீரை
ஊற்றி
இதில்
போடவேண்டியது.
மசாலாவில் '/, பங்கு புளி, வெங்காயத்தில் !/, பங்கு
உப்பு, உரித்த பூண்டு 9 தோலா, ஒரு மூடி தேங்காய்
துருவிக்கொள்ளவும்.
கொத்தமல்லி
8
தோலா,

இவ்வகைகளை

நீரில்

போட்டு

கொதிக்க

வைத்து

4

கொதி வந்ததும் கடலைமாவை அதில் போட்டு பாத நீர்
சுண்டியதும் மாவை நான்கு பக்கமும் புறட்டிக்கொடுத்து
தீயை
அதிகரித்து
தண்ணீர்
சுண்டியதும்
அதை
மிருதுவான ஒரு பலகையில் நெய் தடவி அதன்மேல்
ஒரு
அங்குல
கனத்தில்
பலகையின்
மேல்
தட்டி

ஆறவைத்துக்கொண்டு

வேறு ஒரு பாத்திரத்தை வைத்து

அதில் 5 சேர் நீர்விட்டு, பாக்கி இருக்கும் மசாலா,

புளி
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உப்பு
இவைகளை
அதன்மேல்
போடவேண்டியது.
அரிந்த வெங்காயம் கால் சேர், பூண்டு நறுக்கெயெது 9
தோலா, அரிந்த கொத்தமல்லி 3 தோலா மற்றும் ஒரு
பாத்திரத்தில் நெய் 9 தோலா, அறித்த வெங்காயம் 8
தோலா, பெருங்காயம் '/, பணவிடை, வெங்காயம் சிவக்க
வறுத்ததும் சரகம் / வராகனெடை, கருவேப்பிலை 7 முடி
இதில்
போட்டு
பொரித்து
சப்தம்
அடங்கியதும்
மசாலாவைப்
போட்டு
தயாரித்த நீரை தாஸிதத்தில்
போட்டு கொதிக்கவைத்து சுமார் 39% சேர் வாக்கல்
சுண்டவைத்து
மேலே
கூறிய தாளனிதத்தில் போட்டு
பெருங்காயத்தைத் தவிர மற்றதை போட்டு தாளித்து
மீதியுள்ள தூள், தேங்காய்த் துருவலைப் போட்டு தான்கு
பக்கமும் போட்டுத் தட்டி கத்தியால் சதுரத் துண்டுகளாக
நறுக்கி ரசத்தில் போட்டு வைக்கவும்.

— > —
FLAT PANCAKE

VAD

(A KIND OF FLOUR PREPARATION)
Take 50 tolas Bengal-gram flour and seive it well. To add
in this flour the following massala ingredients to be roasted in
ghee and grinded into fine paste and mixed with the flour. (They
are) Wheat 50 tolas, red chillies one tola, pepper one and half

tolas, dried copra scrappings 4 pound, corriander seeds 9 tolas,
chopped onion half tola, turmeric | tola. Then powder the
following :- roasted Futani (roaster bengal-gram pulse) 9 tolas,
cardamoms'/ tola, cloves '/, tola, anise seeds '/,tola, cinnamon

bark '/, tola. Make the pulp of tamarind in 4 pound of water
adding 9 tolas of salt and keep the mixture aside. Keep a vessel

on the fire and put '/,of the grinded massala paste, '/, of the
tamarind pulp with salt, chopped onions 6 tolas, garlic chopped
9 tolas, grated half cocoanut, chopped corriander leaves 2 tolas,
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and boil them togather and when the
time pour the chanai (Bengal gram)
condenses to half quantity blend the
the flame and keep only the livecoal

water bubbles for the fourth
powder and when the water
flour on all sides and reduce
fire and when all the water

evaporates, then smear ghee on a flat plank and pour the flour
mixture and pat it flat making a round or square pan-cake of one

inch thickness and allow it to cool and cut in square pieces. Keep
another vessel on the fire and pour 5 pounds of water and add
the remaining massala and salt mixed tamarind pulp and mix in
the vessel the following :- chopped onions % pound, garlic 9
tolas(chopped), finely cut corriander leaves 2 tolas. Immediately
place another vessel on the fire and saute with the following
ingredients :- 9 tolas of ghee, chopped onions 2 tolas fried
asafoetida'/, tola, and when the onions turn red colour while
sauting, put cumin seeds % tola, 2 small bunches of curry leaves

and when sound of sizzling stops add the massala and the water
in the vessel are well boiled and cooked and till 3 pounds of
mixture remains, remove the vessel from the fire. For the second
time saute the mixture with the ingredents mentioned above for
sauting purpose excluding asafoetida only. Then add the
powdered condiment spices and the gratings of cocoanut kept
seperately and top it with 2 tolas of corriander leaves; and put all
the cut pan-cakes pieces in the sauce sauted, and blend

everything well without breaking vadi pieces in the sauce; and
keep the vessel well closed with a lid.

௫௯௫
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எக

18௪

மூன்றாம் அத்தியாயம் -228௨7

yacht சானி

THREE

1௭௪௭

ஆங்கிலேய உணவு வகைகள்
ENGLISH DISHES

அஸ்.

ஊன

1௭௭

-பதார்த்த வகைகள்

. Sgt aR
ஜெல்லி

வகைகள்

Jellies

, நொ, ௩
வேபர்,

பப்ஸ்

Wefers, Puffs

ya, tat, sre
சூப், குழம்பு வகைகள்
Soups, Gravy, Broth

Aare ware
மாமிச

பதார்த்தங்களின் வகைகள்

Mutton Preparations

டர
முட்டை,

Tare
கறிகள்

Egg Preparations

. ofa, agoft ad?
ஊறுகாய்கள், சட்னி வகைகள்
Pickles, Chatney
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2. Aefi-afaa
wear nist Agit

194 என அர் ₹60 விள, 86௪ கிளா
$ளிள, 808 ௭, ஏளாச பாரி 2 ஸினா, $6

ளன களா?
ரூ ளக

42 சரச faa
ளி
என ஈகா
சார்னா௭
ளன னர் 20 ளின்

ஏினொன சோடி சா
90. எர? $60 எினா
அகா
8௭௪ ate aft freqe aes waar,
carter wet marge at ferfa ares ger Borst
cata afta za freqa ரோசி weqa frac
HAA Tia 2 Mar ys Saad Anais அரி மார்கி
எனா பாளி near dt car Baia wnat saat

fact agra cadia ஏுர்சி orga cipa
woffa area dara. ar zara அபின் அஜி
௫௧.

ஜெல்லி-ஆப்யில் அல்லதை ௯சங்காள்
12

மாங்காவ்

12

தோலா

தூள்செவ்த ஏலதிஏ ஒரு தோரை,

எடையுடையது.

சர்க்கரை ஏறிய
4 வட்டி.

அனவ, பன்னீர் 2 தோகை, 13 மாங்காய்களையும் கழுவி,
தோல் வி, துண்டுகள் செய்து, ஈயம் பூயெ பாத்இரத்இல்

யோட்டு, 20 தோலா தண்ணீரைவிட்டு அடுப்பிலேற்றி,
மாங்காய் வெந்ததும் அஇலூன்ன சாற்றை ஒரு தணியால்
வடிகட்டிவைக்கவும். பிறகு 10 தோலா சர்க்கரையில் 15
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தோலா

தண்ணீர்விட்டு

பாகு

காய்ச்சும்போது

அதன்மேல்வரும் அழுக்கை எடுத்துப்போட்டுவிடவும்.
பாகு நிர்மலமானதும் மேற்கூறிய மாங்காய் சாற்றை

விட்டு

அடுப்பிலேற்றி

காய்ச்சும்போது

அதில்

ஏலரிசித்தாள் 1 தோலா போட்டு ஜெல்லி தயாரானதும்
அதில்போட்ட வாசனைத்தூள்களை துணியில் முடிச்சு
போட்டு வேகவைத்து துணி முடிச்சை எடுத்து வெளியே
போட்டு பன்னீரையும் சேர்த்து ஆறியதும் கண்ணாடி
பாத்திரத்தில் பத்திரப்படுத்திக்கொள்ளவும்.

இரகு

JELLY-APPLE OR MANGO

JELLY

12 green raw mangos (about 160 tolas weight) remove
the skin and cut into pieces and keep aside. Then take powdered

cordamoms | tola, sugar 4 cups, rose water 2 tolas. Keep a
tinned vessel on the fire and put mango pieces and 20 tolas of

water in the vessel and boil and cook the mango pieces and
strain about 4 cups of mango juice through a white cloth. Then
make syrup of 160 tolas of sugar mixed with 15 tolas of water,
and after removing any dirt that floats over the sugar syrup while
boiling the sugar and make the syrup crystal clear mix the mango
juice and place the vessel on the fire, and when the syrup and the
mango juice is boiling add the powder of cardamom (one tola)
tied in smal! bundle and mix the rose-water and stir. Then remove
the vessel from the fire and when cools strain in a cloth and remove

the residue of the cardamoms etc., and preserve the same in a
large glass jar.
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+84
கொய்யாப்பழ

ஜெல்லி

உயர்நீதரக கொய்யாப்பழம் 760 தோலா, ஏலரிசி
ஒரு தோலா, சர்க்கரை 3 வட்டி, பன்னீர்8 தோலா.

செய்முறை :
உயர்ந்தரக
கொணர்ந்து அதன்

கொய்யாப்பழம்
760
தோலா
மேல் தோலை
விட்டு
சிறிய
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துண்டுகளாக்கி,
அடுப்பிலேற்றி

அதிலுள்ள

10 தோலா
தீயிட்டு

சாறு

நன்றாக

கனமான
துணியால்
எடுத்துக்கொள்ளவும்.
சர்க்கரையை போட்டு
காய்ச்ச சர்க்கரைப்

நீரை ஒரு பாத்திரத்திலிட்டு
நன்றாக
வேகவைக்கவும்.

அடர்த்தியாக

ஆனதும்

ஒரு

வடிகட்டி
4 வட்டி
சாற்றை
ஒரு
பாத்திரத்தில்
3 வட்டி
15 தோலா நீரிட்டு கலந்து பாகு

பாகின்மேல்

வரும் அழுக்கை

விடவும். பிறகு அதில் பழச்சாற்றைப் போடவும்.

இந்த ஜெல்லி வேகும்போது ஒரு தோலா

நீக்கி

பிறகு

ஏலரிசியைத்

தூள் செய்து ஒரு துணியில் சிறு முடிச்சுசெய்து அத்துடன்

பன்னீரையும்
தயாரானதும்

சூடு

அச்சாற்றில்
அதிலுள்ள

ஆறியதும்

வைக்கவும்.

போட்டு

துணிமுடிச்சை

கண்ணாடி

இவ்விதமே

நாவற்பழம் இவைகளின்
செய்து கொள்ளலாம்.

ஜெல்லி
நீக்கிவிடவும்.

பாத்திரத்தில்
விளாம்பழம்,

ஜெல்லியை

எடுத்து
ஆப்பிள்,

மேற்கூறியபடி

படபட
GUAVA JELLY
Good quality guava fruits 160 tolas, cardamoms | tola,

sugar 3 saucer(cups), rose-water 2 tolas.

Take good guava fruits 160 tolas, remove the rind and cut
into small pieces. Put 10 tolas of water in a vessel and add the
guava pieces and put it on the fire and cook it well and when the
juice become very thick strain it through a strong cloth and pour

in a different vessel 4 cups of juice. Then add 15 tolas of water in
3 cups of sugar and boil it into syrup removing any dirt that floats

over the sugar syrup. while boiling; add 4 cups of guava juice in
the syrup. Then boil the jelly and add the cordamom powder
enclosed in a small cloth and made into a bundle and mix rosewater 2 tolas, and when the jelly is done, remove the small cloth
uns

- 21
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bundle from the liquid, and when cools down preserve the jelly
in a glass jars. In the same method as is adopted for the above
jelly, jellies canbe prepared of the following fruits; wood-apple
pulp, Jejuba fruits.

08௦

3. Hazard Set

TARA

(Heese)

20,

wagst

ara,

எளி $* இசா, எள 3 etm, wtaaret
அசி உ, சாளணனி எாளா afte காக ௭௭ 8௭
1௭௭8. சிகி
எள சா
0 ளிநிசி
ன்
Rrra abe data எாஏள னா? ஏரி 84௪ னா
௧௪ ௧9௭ மாரி சிகள் 94௪ எரா களாளி௪

sary am னா waa area afte Ssaia
tet ao Sega மிரா னாஎ ௧ ர காகக௪
எனக எர

சாஷ௪ 19௭௭ சாராள் கா).
ஓ
அன்னா௫ப்பழ

ஜெல்லி

அன்னாசிப்பழம் 20, சர்க்கரை,

இலவங்கப்பட்டை

1 தோலா,
கிராம்பு 1 தோலா,
கோழிமுட்டை
4.
அன்னாசியின்
தோலை
நன்றாகச்
சவி
பழத்தை
துண்டுகள் ஆக்கவும். பிறகு இதை வேகவைத்து, நன்றாக
வெந்ததும் சுத்தமான வெண்ணிற துணியில் போட்டு
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அதன் சாற்றை வடிகட்டி சாற்றின் எடைக்கு சமயெடை
சர்க்கரை
கூட்டி,
இலவங்கப்பட்டை,
கிராம்பு
இவைகளைப் போட்டு இரண்டு கொதி வந்ததும் நீரை
(சாற்றை)
வடித்து
வடிகட்டி,
அதில்
முட்டையின்

வெள்ளைநிறக்

கருவைப்போட்டு,

நன்றாகக் கொதிக்க

வைத்து
சர்க்கரையிலுள்ள
அழுக்கை
எடுத்துவிட்டு
முக்காலேமூனுவீசம் பக்குவமானதும் தனிப்பாத்திரத்தில்

எடுத்து ஆறியதும் பத்திரப்படுத்தவும்.

$$ட$ஒட
ANANUS JELLY
Take 20 Ananas fruits, sugar equal to the weight of the

boiled juice of the fruits, cinamon ', tola, eggs 4.
Remove the rind of ananas fruits properly and cut the fruits
into pieces, and boil them in 10 tolas of water, and when they

become tender and well cooked remove from the fire and strain
the juice through a white clean cloth and weigh sthe juice. Then
add the same weight of sugar and add cloves, and cinnamon,
and cloves and boil till the juice bubles twices and strain the
juice, and add white yolk of the eggs and boil again and if any
dirt comes in surface remove the same and when the mixture
gets almost properly cooked, remove the same from the fire and
preserve in glass jar when cool.

+B+
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8௭௪, பாளி 2 ரன் எாஏள௪ 13௭௬௭௪ ues dloia
கஊாள/எ 1௭ளினா ateard ureft eteper vet 6
wa Hoga 8 areft after sect மாரி 8௫௪ பாசா
a area. serdta weet ud weara a aroff atteper
sisare Rsaquar froqa ya: wafearen Js எ

aaa aga ஊர

சள, னாசி எனி எனி

SHOUT Bega ௭௫௪ afte wet நி௪ மீரா ணாள
ஏக இராச காகச் எக

எாசர௭

௫௪

ளேன்.

ஆஜர்
மாங்காய்

ஜெல்லி

முற்றிய மாங்காய் 100 தோலா,

கோழிமுட்டை

6,

இலவங்கப்பட்டை
%4 தோலா, குிராம்பு 4 தோலா.
மாங்காயை எடுத்து தோலைச்சீவி, துண்டுகளாக்கி 3 படி
தண்ணீர் விட்டு, நன்றாக வேகவைக்க ஒரு சுத்தமான
துணியில் போட்டு நீரில் வேகவைத்து ஒருபடி நீராக
சுண்டக்காய்ச்சி இச்சாற்றுக்கு சம
எடை
சர்க்கரை,
இலவங்கப்பட்டை இதையும்போட்டு நன்றாகக் கிளறிக்
கொண்டே
இருக்கவும். நன்றாக எல்லாம் கொதித்த
வுடன் அந்தச்சாற்றை வடிகட்டி, அதில் முட்டையின்
வெண்கருவைக் கலந்து மறுபடியும் கொதிக்கவைக்கும்
பொழுது
அடிப்பிடிக்காமல் அகப்பையால்
ஆட்டிக்
கொண்டே இருக்கவும். அழுக்கு அதன்மேலே வரும்
அதையும் எடுத்து நீக்கவும். பிறகு நன்றாகக் கட்டியாகி
முக்காலே
மூனுவீசம்
பக்குவமானதும்
வேறு
ஒரு
பாத்திரத்தில் எடுத்து போட்டுவைக்கவும்.
ஆல்
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MANGO

JELLY

(Another kind)
Take green raw mangoes 100 tolas, hen’s eggs 6, cinnamon
'/,tola, cloves '/,tola. Remove the skin of the mangos and cut
into pieces. Pour 4 pounds of water and cook well and when the
water condenses to about 2 pounds strain the juice in a clean
white cloth, and take water’s equal weight sugar. Add cinnamon
cloves, and continously stir the mixture and when the water boils
pour the white yolk of the eggs and continuously stir the mix with
a ladle so that the bottom contents do not get burnt or become
black. Any dirt that floats during boiling process should be

removed. When the juice gets thickened and the contents almost
fully cooked remove the same from the fire and keep in a separate
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9. dia ere
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சீஸ் டோஸ்ட்( பாலாடை
வெண்ணெய்

ஒரு

தோலா,

டோஸ்ட்)
உப்பு

%

தோலா,

இரண்டு முட்டைகளின் ௧௬, ராயி(கம்பு) % தோலா,
பனீர் (முறித்த பாலாடை) 10 தோலா (இதை துருவிக்
கொள்ளவும்), ரொட்டி 80 தோலா,

செய்முறை :
வெண்ணெய் ஒரு தோலா, கம்பு % தோலா, உப்பு
6 தோலா, துருவிய பாலாடை 10 தோலா இவைகளை
ஒன்றுகூட்டி அதில் இரண்டு முட்டைக் கருவைக் கலந்து
ரொட்டியின் அகலத்துண்டுகளை (Slices)
24 அங்குல

கனத்திற்கு அறுத்து இரும்பு குத்துக் கம்பியில் கோர்த்து
ஒரே பக்கம் நன்றாக வாட்டி மறுபக்கத்தில் மேலே
தயாரித்து வைத்திருக்கும் கலவையைப் பூசி நன்றாகத்
தட்டவேண்டும். அந்த பாகத்தை மட்டும் வாட்டாமல்
உபயோகிக்கவும்.

+B+

CHEESE

TOAST

Butter | tola, salt % tola, yolks of 2 eggs, millet % tola,
grated panee (chese) 10 tolas, bread 20 tolas.
One tola of butter, flour or millet(Bajari) % tola, salt 4
tola and grated panneer cheese 10 tolas and mix all the above
ingredients and add the yolk of 2 eggs and blend well. Buttur the
bread toast and the mixture on one side of the bread slice and
stick it in a roasting pin and roast. When fully roasted apply the

mixture on the other side which is not roasted and keep them
aside. Then roast the side which is smeared with the mixture.
Roast all the slices in this manner and use.

on
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6. அமா

எகா?
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SHS
வேபர்
உயர்ந்தரக கோதுமை

மாவு ஒரு சேர் (0 தோலா),

கற்கண்டு தூள் செய்தது ஒன்றரைச் சேர், மாவில் முக்கால்
சேர் எடுத்து சர்க்கரையுடன் கலந்து கட்டியாகப் பிசைந்து

உருண்டை

நீர் விட்டு

செய்து,

மறுபடியும்

நன்றாக

பிசைந்து நன்றாக அப்பளம் அகலமாகப் போட்டு அதை
இரண்டு ரூபாய் கணத்துக்கு ரூபாய் அளவுக்கு வில்லை
களாக கத்தரித்து எடுத்துக்கொண்டு ரொட்டி அடுப்பில்
ஏழே மணல் பரப்பி அதன்மேல் ஒரு காகிதத்தை வைத்து
அக்காகிதத்தின் மேல் வில்லைகளை வைத்து சிவக்கும்
வரை சுட்டு எடுத்துக்கொள்ளவும்.

—>—
WAFERS
Flour of superior kind of wheat 1 pound, powdered sugar,
candy 172 pounds. Take % th of the wheat flour and add with the
powder of sugar candy and knead the two into the consistency of
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a dough using little milk and well rolled into flat chapati shape and
cut into circular coin shape and bake in a backing vessel. When
the billets turn red and well roasted remove them and store.
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BOK
ஆரஞ்
பந்தறி

கொடாரஞ்சி)

சர்க்கரை

பப்ஸ்

நார்த்தை

18, கோழிமுட்டை

பழம்

(ஆரஞ்ஜு-

12, ராயபுரி சர்க்கரை

அரைச்சேர். கோதுமை மாவு அரைச்சேர், ஜாதிக்காய்
ஒன்னேகால் தோலா, ஜாதிபத்திரி ஒன்னேகால் தோலா,
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நெய் 2 சேர், ஆரஞ்ஜின் மேற்றோலை எடுத்து அதை
துண்டுகளாக்கி
அரை
வேக்காடு
கொடுத்து,
மெல்லியதாக அரைத்து உருண்டை செய்துகொள்ளவும்.
முட்டையை
உடைத்து
வெண்கருவையும்,
மஞ்சட்
கருவையும் தனித்தனியாக எடுத்து நுரை வரும்வரை
தனித்தனியே அடித்து மஞ்சட்கருவில் ஆரஞ்சு தோலின்
விழுது உருண்டையும், சர்க்கரை அரைச்சேர் கலந்து
நன்றாக ஒன்றுபடும்படி கலக்கவும். பிறகு கோதுமை
மாவில்
பாதி
எடுத்து அதில் முட்டை
வெண்கரு,
ஜாதிக்காய்,
ஜாதிபத்திரி
இவைகளைத்
தூள்செய்து
அதையும் மாவில்போட்டு, கையினால் நன்றாக பிசைந்து

கலந்து கொள்ளவும். நெய்யை வாணலியில் போட்டு
அடுப்பிலேற்றி நெய் காய்ந்ததும் மேற்கூறிய வெண்கரு,
மஞ்சட்கருவின் கலவைகளை
ஒன்று கூட்டி நன்றாக
ஒன்றுபடச்
செய்து
அதில்
எலுமிச்சம்பழஅளவு
உருண்டைகளைப் போட்டு சிவக்க வறுத்து எடுத்துக்
கொண்டு மீதியுள்ள மாவை அதன்மேல் தூவி வைக்கவும்.

sess Hes

ORANGE

PUFFS

Take 12 good orange fruits, (hen) eggs 12, sugar ’2 pound,
mutmeg'/, tolaymace'/, tola, ghee 2 pounds, cook the orange
peel skin and %th boilded and nicely grinded and make into ball.
Break the eggs and keep seperately the white yolk and the yellow
yolk unmixed with each other and foam each (beat each) yolk
seperately. In the yellow yolk sugar and grinded orange peel
paste and mix them well and in the half flour mix the beaten white

yolk and the powder of mutmeg and mace to be mixed and well
kneaded by the palm of the hand. Pour the ghee in the frying
vessel and when it gets heated put flour bolls of the lime-fruit
skin and fry till it turns red colour and the balls removed from the

fire and sprinkle any remaing flour over the puffs.

+4
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6. wet ரச
(க ரக

ரள8)

அகன் என ௨0௦ ளிள, எிரி » ata, 6
எள
என்ள, சள ளாஊ $, சிணா எளி ௪௭

ளிள, 3௪ க48, $ எணாளிச, காளரிரின்டி 6,
எக

2 ரீக

(௦௦ எள) ஈனா

ஷண

ஏன caret weft ௭௪ ஏிள்சா? 0 ச்ச ளாஎ ஜா
Ore are (29 9122) ௭ ள்
9௪ ன எரிக்
955 ௧௧௪ 08. எ

29 எனின

6 ஏனா

௪

1-௮ cast. yferez ue கேளி 84௪ 9 ளிள citoft
௭௭௪ எள னா 3 கச எகனா ௭௫௪ எ
௭

க (8)

ன எள எர

னா

எட ரளி

HOt WARIS ATA cept Waa. Ast Ves aA

ள் YAR steers welt 19௪

$௭ எகா ௭௭

சிக

ரா ஈகா ளான

ளன அ 1409, ofa மாக

காள் 8 19௭௧௪ அஎ

8 எ ரன

tach alee எனி எளி ௭

எனா களாச்.

Aferar

WWW

லேடி முஹம்மது
(என்ற பெயருள்ள ஒருவகை பதார்த்தம்)

ஆட்டிறைச்சி ௪0 தோலா (3 சேர்), வெண்ணெய் ச
தோலா, ஒரு தேக்கரண்டி மசாலா பொடி, தேங்காய்
ஒன்று, வெந்தயக் €ரை மூன்றரைத் தோலா, பெரியதான
இரண்டு வெங்காயம், சாதாரண அளவு வெங்காயம்
மூன்று, ஒரு தேக்கரண்டி உப்பு, ஒரு எலுமிச்சம்பழம்.
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செய்முறை :
இறைச்சி 3 பவுண்டு (௪0 தோலா)
நன்றாக சுத்தமாகக் கழுவிக்கொண்டு ஒரு

நீர்விட்டு
பாத்திரத்தி

லிட்டு அடுப்பிலேற்றி மந்தமான தீயிட்டு கால்மணி

யளவு வேகவைத்து அதை சிறிய துண்டுகளாக வெட்டி
வைக்கவும்.
வெந்தியகீரையின்
தண்டுகளை
நீக்கி
மெல்லியதாக
அரிந்து பிறகு அடுப்பின் மேல் ஒரு
தேக்சாவை வைத்து ச தோலா வெண்ணெயைப்போட்டு
நெய் காய்ந்ததும் அதில் 3 வெங்காயத்தின் அரிந்த
துண்டுகளைப்போட்டு சிவக்க வதக்கி ஒரு தேக்கரண்டி
கறி மசாலையைப் போட்டு மேற்கூறிய வெந்தியக்€ரை
யுடன் சாறு கூடிய மாமிசத்தையும் போட்டு நன்றாக
வதக்கவும். பிறகு ஒரு கரண்டி உப்பு போட்டு சுமார்
அரை மணி நேரம் வேகவைத்து மேலும் ஒரு தேங்காயின்
பாலும், ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தின் சாற்றையும் கலந்து
போட்டு, ருசியும் பார்த்து சல நேரம் வேகவைத்து 8€ழே
இறக்கி வைக்கவும்.
இந்த பதார்த்தத்தில் வெந்தியக்
கீரைக்குப்பதிலாக காய்கறிகளையும்கூட்டிச் செய்வதுண்டு.
௧௧௦௨
<Q cove

LADY MAMAMUD
(A kind of Food Article)
Good mutton 40 tolas (one pound), butter 5 tolas, one

spoon full of massala (condiments and spieces mix), cocoanut
one (not dry copra), leaves of fenugreek half tola, 3 big onions,
one spoon full of salt, lime-fruit one.

Take goat’s mutton 2 pounds, and wash and clean them
well and pour some water and allow it to simmer on low flame
for about 15 minutes. Then take the mutton and cut them into
small pieces; chop the leaves of fenugreek leaves 6 small bunches.
Place a dekcha vessel on the fire and put 5 tolas of butter and

when it gets heated put chopped onion. When the onions turn
red colour add one spoonfull of the massala. Then put the mutton
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pieces with the massala and sauce and well tuned over by a flat
thin ladle, adding one spoonfull salt and cook the whole thing for
about half an hour and then pour the milk of one cocoanut and

the juice of one lime-fruit. Then taste it for salt sufficiency and
then cook it fora little while and remove from fire. In the place
of fenugreek leaves ribbed gourd pieces can be used and
prepared as stated above.

AR
9. ௭:௭௭

yo tm

எனி)

tre wht

3 91 ாஏள

ஏன

எனா எ௭₹ னா௭ ணன
198௭ :- fra
உ ளிள, கிண ater froat. tudteats
ys

ten, esata ore cater, wag free aria

1௭௪ etterer Act.

=

ஷர்பத் (மராடி)
வெல்லம்
ஒரு சேரில் 3 சேர் தண்ணீர்விட்டு
வெல்லத்தை
கரைத்துக்கொண்டு,
பிறகு
அதில்
கலந்துகொள்ள வேண்டிய சாமான்கள் :- புளி 8 தோலா,
இதைக்கரைத்து
கரைசலை
நன்றாக
வடிகட்டிக்
கொள்ளவும்.
பிறகு
இந்தக்
கரைசலில்
வெல்லக்

கரைசலை

ஊற்றி அதன்மேல் தூள் செய்த

ஏலரி௪

he

தோலா,
பெருஞ்சீரகத்தூள் $ தோலா
இவைகளை
மேற்கூறிய
வெல்லக்
கரைசலில்
ஊற்றி
நன்றாக
வஸ்த்திரகாளம் செய்துகொள்ளவும்.

௬௦
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SHERBATH

(Marati)

Dissolve and mix | pound of jaggery sugar in 2 pounds of
water, and strain (the mixture through a cloth) and keep aside.
Then the following spices and condiments are to be blended in
the jaggery mixture :- Tamarind pulp 2 tolas dissolved in little
water and strnined, and added, '/, tola of crushed cardamoms,
anise seeds % tola, and then finaly strain the whole sherbat and

use.

இடு
70. Weft ttaf (zea)

Ue FHL. ௧18 ₹ எிள, GT 2% Alen, areas
ate arr

எானீளி (Ae vera) எளி (எளி

weft) For, arare farted que war ஈக
ஏஎ areget உ ரசி ரரி aregar, aref ஈசி எரி

3௭9௪ ஈக ராளஎ ஈாரள ofte feraara aster சாக

கா

னா Weaia wie ate fran roa,

wrest ¢ aaa, ate, oder, ராசாளி ஊக

area afte maga ae smote Sat At,
Ses
க்ரேவி என்ற
கீரேவி

என்றால்

குழம்பு

குழம்பு

என்று

ஆட்டின்

மாமிசத்தில்

கால்

பங்கு

அறிந்தது

9

நெய்

இரண்டேகால்

தோலா,

கறி,

பொருள்.

ஒரு

வெங்காயம்
தோலா,
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ஜாதிபத்திரி அரை, இலவங்கப்பட்டை அரை, ஒஇிராம்பு
அரை,
பார்சலி
ஒருவித
பசலைக் ரை
ஒரு
பிடி,
மாமிசத்தை எலுமிச்சை அளவுக்கு துண்டுகள் செய்து
ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு நான்குபடி தண்ணீரை விட்டு
அரைப்படியாக
சுண்டக்காய்ச்சி
ஒரு
பாத்திரத்தில்
எடுத்து
அது
முழுமையாக
ஆறியதும்
மேலுள்ள
கொழுப்பை
நீக்கிவிட்டு
அந்த
நீரில் (சாற்றில்)
வெங்காயத்தை மெல்லியதாக அரிந்து போடவும். பிறகு
அதில் ஜாதிப்பத்திரி,
கிராம்பு, தேவையான
உப்பு,
புதினா பார்சலி ரை இவ்வகைகளையும் கூட்டி நன்றாக
வேகவைத்து துணியில் வடிகட்டிக்கொள்ளவும். பிறகு
இதை உபயோகிக்கவும்.

ஆஆ
GRAVY
Quarter goat’s mutton (out of the entire mutton of the goat
% th of the same) Onions 9 tolas, ghee 2% tolas, mace !/ விக,

cinnamon '/,th ofa tola, cloves '/ ,tola, parsely greens one handful.
Cut the mutton into the size of Hime fruit and put in a vessel and

add 4 pounds of water and boil the same and condense the liquid
to ’4 th of the quantity of liquid and transfer it to another vessel
and cools down remove all the fat contents over the pieces. Add
in the liquid mix chopped onions 9 tolas, mace and cloves,
sufficient salt, mint-leaves and parsely green leaves, and well
boiled and strained through a cloth and kept aside for use.

OX

33. Se Nevraarar watef (sitet)
சாகா? கா 3 95, Wedge 3 Ht, ata
எனா $ 91, எகனானி 68 6 92. எனி பரிச ட
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&, ofsarean siefte die ura 2k, aARw YAR

2,

எரி $ 95, சாள் $ 92, ௭௪௪௭௭ % MR, GI 2 R,
GOS & SHAR, AAT % Aten, எனக,

சானி,

aaa, tor az frorara % ater, faster 2
gta, ate உ டள, ara gga car ast 2
aera sef Iz oreft ஏ 19௭9௪ 1ளஎ௭ர 1820
Toa Saar gt. 2 vet weaia ee agar
குள, அ௭ர் ரசி 9 கரண 90,
ளா, 505,
Hie $ ஊன் சரிக எட ௭ சாவ கட,
சளி னா௭ 4௪ சணா Wa a Waa a
ARGS EI GEA Ast Ria Oat ரள: கள

89. Haz GU Seed Meat, Sta
aA ,கள

Olea WA set qo ast Aaa ats Ania adtet
னள
40௭
௪ எள்
4௪ என yw
எனி ஒகுரி war sel cata separ, For: Away
௭ 19௪ 90.
KOK
பால் கறி (கோலா
கறிகொத்தி

கறி)

(கேமா) 3 சேர், பசும்பால் ஒரு சேர்,

தயிர்கட்டியின் சக்கை ஒரு சேர், ஆட்டின் எலும்பு 6 சேர்,
கடலை மாவு அரை சேர், உளுந்தமாவு கால் சேர், சுமார்
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2 தேங்காய்,

மல்லி

1 சேர், இஞ்சி

ஒரு சேர், ௧௪௫க௧சா அரை

சேர், நெய் 2 சேர், மஞ்சள் தூள் 1% தோலா, 8 குன்றிடை
பூண்டு, ஜாதிக்காய், ஜாதிபத்திரி,
கிராம்பு,
ஏலரிசி

வகைக்கு 8 குன்றிடை,

மிளகாய் 1% தோலா,

உப்பு 116

தோலா. மாமிசத்தைக் கழுவி அதில் 8 சேரில் அரை சேர்
நீர்விட்டு நன்றாக வேகவைத்து வெந்தவுடன் அதை
ஆறவைத்து
ஒரு சேர் வேகவைக்காத
மாமிசத்தைப்
போட்டு நைவாக அரைத்து அதைக் கொட்டைப்பாக்கு
அளவுக்கு உருண்டைகள் செய்து கொள்ளவும். 70 சேர்
தண்ணீரை எலும்புகளில் போட்டு கொதிக்கவைத்து 21%
சேர் சூப் வடித்து
எடுத்துக்கொள்ளவும்.
மிளகாய்,
மஞ்சள், உப்பு இவைகளை நைவாக அரைத்து சூப்பில்
போட்டு கலந்து, கறி உருண்டைகளை இதில் போட்டு
வேகவைத்துக்கொள்ளவும். வெந்ததும் பாலை அதில்
போட்டு,
இஞ்சி சார், கசகசாவும் தேங்காய்பாலும்

போட்டு
மறுபடியும்
கொதிக்கவைத்து
நெய்யும்
போட்டு,
பூண்டையும்,
வெங்காயத்தையும் அரிந்து
போட்டு
வெங்காயம்
சிவக்க
ஒரு
வாணலியில்
வறுத்துக்கொண்டு அதில் உருண்டைகளுடன் சூப்பையும்
வார்த்து

குழம்பின் நீர் வற்றியதும்

பொழுது

அதை

வடித்து

சிறிது

நெய்

மேல்

நேரம்

வரும்

பொருத்து

தயிரையும் போட்டு அந்தப் பாத்திரத்தை அடுப்பிலிருந்து
தூக்கி நன்றாக சுற்றி அதில் வாசனை
மசாலையின்
தூளைப்போட்டு மறுபடியும் ஒரு தடவை பாத்திரத்தைக்

கையினால்

சுற்றி

கலக்கும்படி

செய்து

எடுத்து

வைத்துக்கொள்ளவும்.

ORG
BALL CURRY
Minced meat 3 pounds. Cow’s milk 1 pound, paneer or
curd cheese one pound, goats bones 3 pounds, bengal-gram
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flour half pound, black-gram pulse flour % pound, 2 cocoanuts,

corriander seeds 1 pound, ginger 1 pound, khaskhas (opium

pod seeds) half pound, ghee 2 pounds, turmeric | tola, garlic %
tola, nutmeg, mace, cloves each '/, tola, red chillies % tola, salt
1% tolas, clean the mutton well, take 2 pounds of mutton out of

3 pounds and add half pound of water and boil and cook them
well and allow it to cool. Then add in this boiled mutton the
remaining one pound of raw mutton and grind nicely into a dough
and make into small balls of the size of areca nut (Supari-nut) . In
the 2 pounds of water boil the bones and condense the liquid
into Ath quantity (ie., 2 pound of soup). Then grind into paste
red chillies, turmeric, salt and dissolve the paste in the gravy, and

carefully put all the mutton balls without breaking and cook well
in the liquid gravy and when well cooked add the cow’s milk,

ginger juice and khaskhas paste, and the milk (juice) of cocoanut
and once again boiled together. Then keep a frying-pan on the
oven, boil and throw 2 pounds of ghee and put chopped onions
and the garlics and when the onions turn red in colour pour the
mutton balls with the massala, and gravy and condense until the
ghee floats over, add curd and remove from ther fire and rotate
the vessel with the hands so that the contents get well mixed, and
then add finaly the powdered ingredents of the spices mentioned
above and once again rotate the vessel with the hands to mix the
entire contents and then remove from the fire after a short while.

ஓட
$3. சரசர
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$, ௭8
காயு

மிச %/ 92, கரசி ada, oe, da

௭௧௫௪ 82

௧58 க: னாக எமா asa.

அ ௩7௧௪ Gaur owsia ue, Bie ate
1௬௪ எாஏள எளி, ரிக ஏகரி San aria
சா

எர னா? ச க

ககி4

பிச்சி ௫0௭௪ னரா

58 ௭௭௪ அள

௧௭8,

கள எள

qu crga, roradta gee எாஏ௪ ரக எ
சினி? எண 909. ஈக ரசர௭ ளிளி எர ஏளன
69௪ னர என் சாரா?

58 னர் ளன

ணாக

ae ctor ute ares us after arpa 39௪
எரர் அணா sae Sreget At.
$+
கோழி
ஒரு கோழி,

கட்லெட்

வெண்ணெய்

அரை

சேர், வெங்காயம்

கால் சேர், நெய் ஒரு சேர், ஜாஇபத்திரி 4 தோலா, உப்பு
1A

தோலா,

கோழியின்
துண்டித்து
அதன்மேல்

கோழி

முட்டை ச), கோதுமை

கழுத்து,கால்கள்

இறக்கை

மாவு

%

சேர்,

இவைகளைத்

நீக்கிவிடவும். அதை
18 துண்டுகளாக்கி
£றவும்.
முட்டைகளை
உடைத்து ஒரு

பாத்திரத்தில் போட்டு அரிந்த வெங்காயம், ஜாதிபத்திரி,

உப்பு இவைகளைத் தூளாக்கி இதில் போட்டு பிறகு
இவைகளைக் கலந்து நுரையாக்க அதில் மாவையும்
போட்டு கோழித் துண்டுகளையும் போட்டு கீழ்மேல்
செய்யவும். ஒரு பாத்திரத்தில் நெய்விட்டு துண்டுகள்
சிவக்க
வறுத்துக்கொள்ளவும்.
வேறு
பாத்திரத்தில்
வெண்ணெய் போட்டு அடுப்பிலேற்றி அதில் வறுத்த
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மாமிசத்துண்டுகளை அதன்மேல் ஒரு தோலா தண்ணீரும்

ஊற்றி

ஒருமணி

நேரம்

எடுத்துக்கொள்ளவும்.

மூடிவைத்து

அதனை

கைடப
CHICKEN

CUTLET

Chicken one, butter 4 pound, ghee | pound, mace %
1018. 5811 14 tola, eggs 8, wheat flour 4 pound. Remove the
head feather entraits and legs of the hen and make 12 pieces of
the chicken, clean well and prick the entire pieces with a sharp
needle. Break the eggs and pour the yolks in a vessel and beat it.
Then add the powdered salt, mace and chopped onions and

then pour the mixture and wheat -flour in the chicken pieces and

applied on both side of the chicken pieces. Keep a vessel on the
fore and pour | pound of ghee and when the ghee gets heate fry

the chicken pieces till it turns golden red colour. Ina different

vessel put butter half pound and place it on the fire and add the
fried chicken piecess with a little water (one tola) and cook for
one hour and then remove from the oven when they become dry

and keep covered with a lid.

++
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௭

காள

கான்ளா ௭

காட ate get

௧௬௪ ஊா 127௭ ate a ளி

௭9௪

னான்

விரகு௪ 9௪: fe after arena ater au.
aefsaen gat Syst Ges Saat qrert.

மாமிச

ரோஸ்ட்

ஆட்டின் பின்கால் துடைக்கறி ஒன்று, உப்பு 114
தோலா, கோதுமை மாவு % சேர், எழுதாத காகிதம் 4,
நெய் ஒரு சேர், இரும்பு சலாக்கல் மாமிச துடையை

குத்தி கோத்து, காதெத்இன் பேரில் நெய் தடவி, அந்த

காகிதத்தை
துடையின் மேல் சுற்றி அதன் பேரில்
நூலைப்போட்டு
நன்றாக அவிழாமல் கட்டி அதை
கவட்டிமேல் வைத்து அணலில் சுற்றிச் சுற்றி நன்றாக
சுட காகிதம் கருநிறமடையும் வரை செய்யவேண்டும்.
அரைத்து
வைத்திருக்கும் மாவை
சூடாக இருக்கும்
இம்மாமிசத்தின்மேல் தூவி மறுபடியும் ஒரு மணி நேரம்
வாட்டி எடுத்துக்கொண்டு அதைத் துண்டுகளாக நறுக்க
பரிமாறவும்.

08
MUTTON

ROAST

The sirloin or back thigh mutton of goat. One leg, salt 1%
tolas, wheat flour 4 pound, plain paper 4, ghee | pound. Mix
the flour with butter and salt and keep aside. Pierce the mutton
leg in the iron spike and wrap it with the white paper smeare with
ghee and the tie the papers properly with thread so as not to slip

from the spike and roast the leg on coal fire turning the piece

341

very often to roast evenly on all side. When the paper becomes
darkin colour and then remove the wrapped paper. Then mix
salt, and butter in the wheat flour and apply on the mutton and
roast again on the fire for and hour and cut the leg into required
size and serve.
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௭௭ [ளோ கசி எிக ளான

ள் என 94.

CUTaT 26 WT waar fact agsra.

boot
தம்போ
கோழி
தோலா,

3,

கோழி

ஆட்டிறைச்சி

வெண்ணெய்

%

சேர்,

2 சேர்,

மிளகு

நாலரை

இலவங்கப்பட்டை

14

தோலா, ஜாதிபத்திரி '/, தோலா, ஜா$க்காய் '/, தோலா,
உப்பு 1 தோலா, கோதுமை மாவு '% சேர், நெய் 2 சேர்,
சுத்தமான வெண்ணிற துணி 1, ஊ௫ 1, தைப்பதற்கு ஏற்ற
நூல், வெங்காயம் ஒரு சேர்.

ஒரு
கோழியின்
தலை,
இறக்கை,
கால்கள்
இவைகளை
நீக்கி,
மற்ற
பாகங்களை
எவ்விதமும்
மாற்றாமல்
(வெட்டாமல்)
அதிலுள்ள கல்மஷத்தை
(ஈரல், குடல் இவைகளை) நீக்கிவிட்டு, இரண்டாவது
கோழியின் இறைச்சியை கைமா (கொத்திக்கறி) செய்து
கொள்ளவும்.
ஜா$க்காய்,
ஜாதிப்பத்திரி,
உப்பு
இவைகளை
பொடித்து,
அரிந்த
வெங்காயம்,
கோழிக்குப்தா
(கேமா),
ஆட்டிறைச்சியின் கேமா
(கொத்துக்கறி) ஒன்று கூட்டி வெங்காயமும் மேற்சொன்ன
தூளும்
வெண்ணெயும்
கூட்டி
முழுமையாக
துண்டாடாமல் இருக்கும் கோழியின் வயிற்றில் நிரப்பி
தொண்டைவழியும்
முட்டையிடும்
துவாரத்தையும்
ஊசிநூலால் நன்றாக தைத்துக்கொள்ளவும்.

ஒரு சவுக்கத்தில் (துணியில்) முடித்துக்கொண்டு,
பிறகு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் விட்டு ஒரு மரத்துண்டை

பாத்திரத்தின் மேல் குறுக்கே வைத்து அதில் தலை
துவாரமிடம் நன்றாக கட்டி பாத்திரத்தில் தொங்கவிட்டு
3 மணி நேரம் வரையில் வேகவைத்துக்கொள்ளவும்.
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பிறகு வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் நெய்விட்டு வேகவைத்த
கோழியைப்போட்டு
நன்றாக
சிவக்கும்வரை
அநீநெய்யில்
வறுத்து
எடுத்துக்கொண்டு
அதை
16
பாகமாக துண்டுகள் செய்து பரிமாறவும்.

QUORS:

DHAMPO

FOWL

Two Hens; minced mutton 2 pounds, pepper 4
tolas,
butter '4 pound, cinnamon % tola, mace % tola, nutmeg 1%
tola, salt 14 tolas, wheat flour 4 pound, ghee2 pounds, white
cloth one, roasting spike 1, onions one pound.
Cut the head, legs, arms, and the entrails of one hen only
without making pieces % of the hen, but only the above mentioned
limbs to be removed. Then similarly cut the 2nd hen and makc its
meat minced-meat. Powder mace, nutmeg, salt, one chicken’s
minced-meat, goats minced-mutton, and chopped onions. All
these above ingredients to be well mixed with the butter and well
blended and kneaded and fill the above mix inside the cleaned
stomach portion of the whole fowl and sew with thread the neck
hole and anus hole and bundled in a clean cloth and hanged over

wooden stick placed on the mouth ofa vessel in which sufficient
water is poured and the hanging fowl! steamed and boiled well

for 2 hours. Then remove the stream boiled fowl from the vessel
and keep aside. Place a frying vessel on the fire and pour 2
pounds of ghee and fry the boiled fowl in it until the meat turns

golden red. Then cut the fowl into 16 pieces with a carving
knife
and serve.

wees
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BBW
கோழி
24 கோழி

ஆம்லெட்

முட்டைகள்,

வெங்காயம்

%

சேர், பச்சை

மிளகாய் 10, மிளகு 1% தோலா, உப்பு 8 தோலா, நெய் 2
சேர், மூட்டையை உடைத்து அதை நன்றாக நுரையாக
அடித்துக்கொண்டு அதில் போடவேண்டிய சாமான்கள்.
வெங்காயத்தை
மெல்லியதாக
நறுக்கிப் போடவும்.
மிளகாயை
அறிந்து
சேர்க்கவும்.
மேற்கூறிய
சாமான்களை
கையினால்
கலந்து
வாணலியில்
நெய்விட்டு நெய் சூடானதும் முட்டை
௧௬ கலந்த
சாமான்களை
ஒன்றுபட
ஊற்றி
சிவந்ததும்
திருப்பிப்போட்டு இருபக்கமும் நன்றாக சிவந்தவுடன்
அதை எடுத்து ஆறியதும் கத்தியால் துண்டுகள் போட்டு

பரிமாறவும்.

0
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OMLETTE
Hen’s Eggs 24, chopped onion “% pound, green chillies
10(in number), pepper 14 tolas, salt 2 tolas, ghee 2 pounds.
Break the eggs and pour ina vessel and beat them well and
foam then. The following ingredients are to be added :- Chopped
onions, chopped green chillies, pepper powder, salt powder. Mix
the above ones and blend with the hands. Then place a fryingpan on thefire and pour the ghee and when the ghee gets heated
pour the egg mixture in the pan and spread like a pan-cake and
fry. When the bottom side gets well tried, turn ihat portion up by
a flat ladle and when this side also gets properly fried and cooked
remove it from the pan and when cools down cut the large pancake like Omlette into required size with a knife and serve.

eea
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மட்டன் சாப்ஸ் (கறி வறுவல்)
ஆட்டின் பின்பக்க காலின் முழுத்தொடையை எடுத்து
அதை எட்டுத் துண்டுகளாக வெட்டி அப்பளக் குழவியால்
நன்றாகத் தட்டி நைவாக்கிக் கொள்ளவும். மிளகு 11% தோலா,
உப்பு 1% தோலா, தூள் செய்து, வெங்காயம் ஒரு சேர்,
வெண்ணெய் % சேர் தயாரித்து வைத்திருக்கும் இறைச்சியின்
பேரில் இவைகளையும் வெண்ணெய் தடவி, அடுப்புக்
கரியின் தணலில் மூடி உள்ள பாத்திரத்தை வைத்து பாத்திரம்
சூடானதும் அதன்மேல் மாமிசத் துண்டுகளை வைத்து
சுடவும். அதில் புகை வந்ததும் உடனே எடுத்து மறுபடியும்
தணலின் மேல் வைத்து விசிறியால் தணலை விசறவும்.
நன்றாக பக்குவமானதும் வறுத்து வைத்த வெங்காயத்தைப்
போட்டு எடுத்துக்கொள்ளவும்.

—> —
MUTTON

CHOPS

Take Leg of mutton (lion) one full and cut into 8 pieces
and smash the mutton with a rolling -pin to make it tender and

flat, and keep aside. The following massala ingredients are to be
well powdered and applied over the mutton pieces :- They are
pepper 1’ tolas, salt 1’ tola, chopped onions | pound, butter
’4 pound. The grinded paste and the butter are to be well smeared
and patted and rapped repeatedly over the mutton to season

them. Then place a vessel with a lid, on coal-fire and put all the
pieces in it when the vessel gets fully heated and roast them and

when they start smoking remove from fire and once again place
on the coal fire and fan the coals with a fen and when the mutton

pieces are well cooked top the same with fried and chopped
onions and remove from fire and serve.

கல்கி
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$6. அசகாளி எிறாளி
சளி எளி)
200 Seat aa, fezen fazer
ள் ₹00 ளிள,
ளி ரச
ate, உளணான்கர, 0

Hts,

800 எிள,

2௦ ata, ats vo
உள்ள. 90 Man

௫௪ ₹00 எிள, சிணா ¥ dts 200 alan),

ARAL ¥O ate,
Act 2 fie, 30 ater afc.

100 வ சளி
crear 9௪ 9௪ ஈகி
2 Geer a stat feast aide Sra wren. aia
9௦ ளிளாரிக எ: சாசன எஏ௪ BRA aaa. aR
100 ater fezea fire, utftra cau 300
citer, utfera set 300 citer, ate
200 ater,
0ஈனிள 588, என? 90 ஏிள, ரிச 8௦ எிள, $
எச த wae wa, Act aa wag ali

waa 4 sar atRat sige sara suzia உ ளக
(¥ bottles) fret qa cara 30 aten ats, av
citer fz aneqer, frre stata 8 இகர எனிஎ
seared stare a a star ww atoar azofta
ua. dts pseu
ag cast ct azoft da

ferent wea segia 89௪ ature Ax சனனி
STAT BAS.
33%
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மாங்காய்

ஊறுகாய்

(ஆங்கில முறை)
மாங்காய் 100, பச்சைமிளகாய் 100 தோலா, இஞ்சி 100
தோலா, மஞ்சள்தூள்
20 தோலா, ௨ப்பு 40 தோலா, சீமைக்காடி
புட்டி, மிளகு தோலா, உப்பு 0 தோலா, பூண்டு 100 தோலா,
கடுகு 100 தோலா, சர்க்கரை40 தோலா, எண்ணெய்2 பைண்ட்,
உப்பு 10 தோலா.
செய்முறை:
மாங்காய்

100, தோலைச்சீவி அவைகளை

நடுவில்

அறுத்து தனித்தனி இரண்டு துண்டுகளாக படி அளவில்

நன்றாக

ஒட்டி

இருக்கும்படி

வெட்டி

அதிலுள்ள

கொட்டையை மட்டும் நீக்கி விட்டு அதில் 50 தோலா உப்பு
போட்டுகல் பாத்திரத்தில் போட்டு ஊறவைக்கவும். பிறகு 200
தோலா

பச்சைமிளகாய்,

உரித்த

பூண்டு

100

தோலா,

தோல்நீக்கிய இஞ்சி வறுத்து மேற்றோல் நீங்கிய கடுகு,
மஞ்சள்தூள்
20 தோலா, சர்க்கரை 40 தோலா, உப்பு 40 தோலா,
இவைகளை
எல்லாம் நன்றாக இடித்து ஒன்று கூட்டி

எண்ணெயைச்

சூடேற்றி

மேற்கூறிய

மசாலையில்

சேர்க்கவும். இந்தக் கலவையை ஒவ்வொரு மாங்காயின் ஒட்டி
இருக்கும் கண்ணங்களின் நடுவில் நிரப்பவேண்டும். பிறகு 5
அட்டி

சீமைகாடியில்

(11062810)ல்

10

தோலா

எடுத்து

மிளகுத்தூள் க தோலா இவைகளைப் போட்டு வேகவைத்து
அந்த காடியை (ம) மேற்படி வைத்திருக்கும் மாங்காயின்
மேல் கொட்டி எல்லாவற்றையும் பெரிய ஜாடியில் அடைத்து
வாயின் மேல்துணியைக்கட்டி, இந்த ஜாடியை வெயிலில்
20
நாட்களுக்கு வைத்து பிறகு உபயோகிக்கவும்.

pied
MANGO

PICKLE(English type)

Green raw mangos 100, green chillies 100 tolas, turmeric
powder 20 tolas, salt 40 tolas, venegar 5 bottles, pepper 5 tolas,
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white salt 50 tolas, garlic 100 tolas, mustard 5 pounds, sugar 40

tolas, oil (salad oil) 2 pints (24ounces), salt 10 tolas.
Method :

Remove the rind of the mangos and cut into half lengthwise without seperating both sides, and remove only the seed’
and its sheath and add in the mangos 50 tolas of salt. The salt
should be filled inside the two parts and keep them ina stone
vessel and allow it to season. Then pound the green chillies, peeled
garlic, peeled ginger mustard seeds, turmeric, sugar and salt 40
tolas and mix together. Then heat the salad-oil and pour over the

above ponded massala and mix them well. Take each mango
and fill inside the two parts the oiled massala and close together
and bind them with thread so that the massala filled inside the

mangos do not crumble out. Afterwards take 5 bottles of venegar
and pour over the massala filled mangos, and then carefully place
each mango ina large jar one over the other. Then tie tight the
month of the jar with cloth and place the glass jar in the sunlight
for 20 days and when the mangoes get well seasoned and maturs
use them.

90%

$4. நாளான சோனா?
(னி ளிரசி)

ate fart 20, Ate ¥ Etw, wate ferg 2,
faraen 2. faeata நாளி a ate ares 194௪

4௭ Stas Sgt Pa Sag 890. ளி
YS waa cai froqe ferara zat 0 8௭9.
உிகளிசி
௧௮௪ எஏ௪ 8௭3.

SREY
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இராலின்

ஊறுகாய்

(ராட்டு ஊறுகாய்)
பெரிய

இரால்

(2௨05)

20,

உப்பு

1]

தோலா,

எலுமிச்சம்பழம் 1, மிளகாய் 2, இராலில் (ராட்டில்
தண்ணீரும்,
உப்பையும்
போட்டு
வேகவைத்து,
மேலுள்ள
தோலை
நீக்கிவிடவும்.
அதை
நன்றாக

கொத்து

(கைமா)

மிளகாய்த்தூள்

எலுமிச்சம்பழச்

செய்துகொள்ளவும்.

இவைகளை

இஇல்

சாற்றையும்

மல்லித்தூள்

நன்றாகக்கலந்து

பிழிந்து

வைத்துக்

கொள்ளவும்.
(மல்லி,
மிளகாய்
இவைகளை
எண்ணெய்விட்டு
நன்றாக
வறுத்துக்கொண்டு
தூள்
செய்துகொண்டு
போடவும்)
தாளிதமும்
செய்து
வைக்கவும்.

BH
PRAWNS

PICKLES

20 big prawns (Lobsters), lime-fruit one. Boil and cook
prawns in water with salt and remove the covering shell over the
prawns. Then mince the prawns, and add in it chilli powder and

pour the juice of one lime-fruit and blend well. Then saute the
whole mix in ghee and keep aside and use.

+B+

29. fare atore
(ளி ணி8)

100 காள் 1௭, $$ wrerdt fa, sare
ளி

$0 ளிள, (னி),

ண

freer vo

citer, சிச 8ளிள, சளி சான் 90 ளின், ௭௪
90 விளா.
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9௭2 காளன் 194 சிக fara சேய்
5௯௪

எ

எள

சி5 18809௪

அ

3 சை

௫

Att னர

உசா
vo ater

uracil Aza sara. ate aft

99 @rerat ferarat ta 199௪,
(Citric acid)$ Aten, ¥ ate

ளி என

ரிக

warafaeft vo ater

அிரஎஎ எற, 182 10
90, $ எளி ரச்
tor oar ooo atta flraia ate ate என 3
fer? qzo
saa
ffa
Sarat. at
a fara
a
fezeen fArean, atef dfs (20 diem) aera aef

Uts fact gua 3 uaref wea waa Sara: aa 2
TCM IA Sag ana atte feraia ate ate

௭௧௪ a fete azoffa sect dard.
ஆட

எலுமிச்சம்பழ

ஊறுகாய்

(ஆங்கில முறை)

100

எலுமிச்சம்பழம்,

வால்மிளகு 10 தோலா,
ச தோலா,
தோலா.

15

எலுமிச்சம்பழம்,

பச்சைமிளகாய் 50 தோலா, உப்பு

உரித்த இஞ்சி 40 தோலா,

உரித்த பூண்டு 50

செய்முறை:
நூறு எலுமிச்சம்பழத்தை ஒவ்வொரு பழத்தையும்
துண்டு
செய்யாமல் 4 பாகமாக அடித்தோல் வரை
அறுத்துக்கொள்ளவும்.
இவ்விதமாக
எல்லா
பழங்

களையும்

வெட்டி

அதில்

நன்றாக

கலந்து

மூன்று

50

தோலா

நாட்களுக்கு

உ௨ப்புபோட்டு
அப்படியே
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வைக்கவும். நான்காவது நாளில் 75 எலுமிச்சம்பழச்
சாற்றை அதன் மேல் கொட்டி, 5 தோலா சிட்ரிக் ஆசிட்
தூளையும், 5 தோலா வால்மிளகு , 50 தோலா உரித்த
பூண்டு, 50 தோலா

பச்சைமிளகாய் இவைகளை

எல்லாம்

ஒன்றுகூட்டி இடித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக (றிது
சிறிதாக)ப்போட்டு, இதை
ஒரு ஜாடியில் போட்டு
வைக்கவும்.. பிறகு உரித்தபூண்டு, அரிந்த பச்சைமிளகாய்
50 தோலா, சர்க்கரை 20 தோலா, மஞ்சள் தூள் பவுண்டு
(20 தோலா) இவைகளைக் கலந்துவைக்கவும். இரண்டு

புட்டி எண்ணெயை

சூடாக்கி அதில் மேற்கூறிய கூட்டை

சிறுகச் சிறுக எலுமிச்சைக் கலவையில் கூட்டி ஜாடியில்
போட்டு வைக்கவும்.

ஐ...

LIME-PICKLE (English Style)
Ingredents :
100 (hundred) lime-fruits, 15 extra lime-fruits, tail pepper
(kabab chini) 10 tolas, green chitli 50, salt 50 tolas, white English
salt 5 tolas, ginger 40 tolas, garlic 50 tolas.
Method :
Without seperating
the lime-fruit cut then into 4 parts length
and breadthwise, and the full lime-fruit should be with four quarters
sticking with each other. In this manner pare all the lime-fruits fill

and mix in between the quarters salt 50 tolas and keep them for
maturing for full 3 days. On the 4th day pour the juice
of 15 limefruits, 5 tolas of citric acid salt, powdered tail-pepper 5 tolas, 40
tolas
of peeled garlic and green chillies 50 are to be mixed togather
and well poundered and the poundered mixture filled inside the
pared lime-fruits very carefully and without spilling and carefuly
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arranged in the jar. Before filling the mixture inside lime-fruit heat
the salod oil and mix in the pounder mix and fill inside the limefruits and then arrenged in the glass jar and preserve.

WW
20. fafti2aa flosa
(எளியன்

எரா)

எள ஈன் எளிராள் சான் 9 [ஸ்வ னர்௭
௧7, சிக ௭ ஈரி ஏன 1௭8. 8 18௭௭ சர?
வாரி ௫௪
87௭ Saat award. Aa Aa az

fatten wart ware என 108.
சிண னனி கிளி
க
சா ஸீரா

௭ ௭௪
சிர

ஏஸரிஎ ௭௧௬௭௪ Catt. AT Aaa Saat STS.
இடு

காவ்கறிகளின்
பலவிதமான

அவைகளை
சீமைக்காடி,

ரை,

அரிந்து,
உப்பு,

வேகவைக்கவும்.

ஊறுகாய்

காய்கறிகளைக்

வெட்டி,
ஜலம்

வெந்ததும்

ஆய்ந்து

கொணர்ந்து,

தேவையான

இவைகளைப்போட்டு

அதில்

முன்புசொன்ன

மசாலாவை
(எலுமிச்சம்பழத்திற்கு
சொல்லியபடி)
போட்டு கலந்துகொள்ளவும். எண்ணெய் தேவையானது
(வாணலியில்)
போட்டு
அதில்
கடுகை
தாளித்து
பாக

-23
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ஊறுகாயின்

பேரில்

போட்டு,

ஜாடியில்

அடைத்து

வைக்கவும். முன்புசொன்ன காய்கறிகளை வேகவைத்து
அவைகள் வெந்ததும் அவைகளை எடுத்து வெய்யிலில்
நீர்சுண்ட காயவைத்துக்கொள்ளவும்.

$+
VEGETABLE

PICKLES

Various kinds of required vegetables and greens to be taken
and cleaned and selected. Then add sufficient salt, vinegar and

enough water and cook them well and when cooked fully drained
and dried in the sun-light and then add the massala ingredients
powdered and grinded into paste and applied over the boiled
vegetables. Then saute in ghee or oil mustard seeds and pour it
on the vegetable mix and fill in the jar to mature for some time.

SES
22. fiaareft (garfer என்னி) எனி

ளி எளி கள காளி faa), 2 8,
ிள 2 93, சாள் 2 9:
ளுக/8 2 9, சினா
௭8 கிளா? எ 2 9, ster 9௭3 காகி
fasft 2 9k, Als 3% &, BOG % 92, ரின் 8 94,
எனி 18௭ 300, ௭7௭8 கின ஏக8 ௧௧௭ 99௪,
wig Uist Fos Ga, Het Ula agra Gee

௧௯௭, எகி8 என ஈாரிள் do orga, atoret
qs 8 ௭௭ 1௪
ன
29௪ ௧௭4௪
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we wt, fara daq gue சைனி எள எாஏள௪
பள: 8 14878 ாசசர௭ 18௭௭

sact. ara zafaret

18 எளி was Stara wate ள்ளன அ 9௧
Ae msata flea caida ஏகா ௧98 1௮௪௪
58₹ ஏகி ௧௨௪ 1௭0,

சினா gout wat

18840 ௭98 27௭ எத 18௪௪ என்

சாஜன்

ளீச ௭௪௭௭ ௭௧௪9 we ளளான்
சோ 09௪
orga att. at ae 1
sata 88௪ எ
அள.
ஆ...

பிகாலாலி

(புளியம் பிஞ்சு) ஊறுகாய்

புளியம்பிஞ்சுக்

காய்கள்

2

சேர்,

பெரிய

வெங்காயம் 9 சேர், பச்சை மிளகாய் 2 சேர், இஞ்சி 2 சேர்,

சிகப்பு (முட்டை)
அளவுக்குள்ள

கோசின் உருண்டைகள் 2 சேர், விரல்

வெள்ளரிப்பிஞ்சு

2 சேர், உப்பு 1%

சேர்,

மஞ்சள்தூள்
%
சேர்,
கடுகு
ஒரு
சேர்,
நல்ல
எலுமிச்சம்பழம் 300, சிகப்பு கோசைத் துண்டுகளாக்கி,
வெங்காயத்தை உரித்து சிறிதாக நறுக்கி, இஞ்சியை சிறு
துண்டுகளாக்கி, மற்ற நான்கு வகைகளில் தண்டுகளை
நீக்கிவிட்டு,
இவ்வேழு
வகைகளையும்
உப்புடன்
கலந்து ஒருநாள்பொழுதும் இரவுமாக
ஊற
வைத்து

மறுநாள்

இதை

உலரவைத்து

உப்புநீரில்
ஊறவைக்கவும்.
தீரும்வரை
அதில்போட்டு
உலறவைத்து,
எலுமிச்சம்பழ

மறுபடியும்

இந்த

இவ்வாறே
உப்புநீர்
ஊறவைத்து
பின்
ரசத்தை
கச்சாத
ஒரு
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பாத்திரத்தில் மஞ்சள் தூள், மற்ற மேற்படி சாற்றில்
மேற்கூறிய பதார்த்தங்களைப் போட்டு பாத்திரத்தின்
வாயை நன்றாக மூடி, வெய்யிலில் ஒரு ப்ரஹரம் (25
மணி) வைத்து எடுத்துக்கொள்ளவும். இவ்வாறு பத்து

நாட்களுக்கு

வெய்யிலில்

வைத்து

பிறகு

உபயோகிக்கவும்.

Bae
PICALLI PICKLE
Tender innriped innmature tamarind beans 2 pounds, big
onions 2 pounds, green chillies 2 pounds, red cabbage roots 2
pounds, tender cucumber (size of one finger) 2 pounds, salt 1%
pounds, turmeric 2 pound, mustard seeds | pound, lime-fruits
300 in number, cut the red cos into pieces, chop the onions, peal
the garlics, and cut into pieces. The other four kinds and the

picalali are to be well blended in salt and kept aside for one full
day and night and on the next day the vegetables are to be take
out from the seasoning salt water and dried. Then in the salt
water that is remaining put the vegetables and allow it to soak
and then dry them once again. Ln this manner soak and dry the

vegetables til the entir salt solution is exhansted. Then pour ina
vessel (tinned) the juice of lime-fruits and add powdered turmic,

powdered mustard seeds and mix the picalili and vegetables and
blend well and close the vessel very tightly and keep in sun for
one full prahar (3 hours) a day. In this way keep in sun-light for
ten days.
Od

3௮07

25. ரர்சானி ஏசி
YO CCT BEAM
ரி
ிள, எிளா௭௦ அள்,
9௭௭9௭7,
20 ளிளாரினிஎ ள், 20 ளிள

அர்,
6௮௭ 24௪ 9௭0. 30 ATT AISA, 30

சின 1₹8 செொர்எசா௭
950 ate இகரளஏள௪ என
80, னரா Yo Te
Bes AST, YO AST GAR,
20 die Ata a yo ale age a atic
3௭௭ wwae
BRA Ait 280 cer fret fAoarar
otaz of acvft
AICAT aa ABO ATT Sarat.
—
மாங்காய் சட்னி (துவையல் )
40
மாங்காய்
எடுத்து
அதன்
தோலைச்சவி
துண்டுகள் செய்து நீளமாக அரிந்த தேங்காய் பல் 40
தோலா, உரித்த இஞ்சி 20 தோலா, உரித்த பூண்டு 20
தோலா இவைகளை நசுக்கி வைக்கவும். பிறகு கடுகு 10
தோலா,

மிளகு

10 தோலா,

இவ்விரண்டு

வகைகளில்

10

தோலா சமைக்காடி போட்டரைத்து வைக்கவும். அதே
விதமாக மிளகாய் வற்றல் 40 தோலா,
சர்க்கரை 40
தோலா, உப்பு 20 தோலா, திராக்ஷபைழம் (காய்ந்தது) 40
தோலா இவைகளும் மேற்கூறிய இதர சாமான்களும்
ஒன்றுகூட்டி இதில் 240 தோலா சீமைக்காடியை சேர்த்து
இந்த
சட்னியை
பெரிய
ஜாடியில்
போட்டு
முற்றவைத்துக் கொள்ளவும்.
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MANGO

CHUTNEY

Take 40 tolas of raw green mangoes. Peel the rind and cut
into pieces. Chopped ginger 20 tolas, undried cocoanut cut into
slices 40 tolas, ginger peeled and cut into pieces 20 tolas, peeled
garlic 20 tolas, the above are to be well smashed and kept

aside. Mix 10 tolas of venegar in 10 tolas of powdered pepper
and 10 tolas of mustard seeds and grind them intoa fine paste.
Grind to pasted 40 tolals of red chillies, 20 tolas of sugar, 20

tolas of salt and 40 tolas of raisins (without seeds). Mix the
above ingredients and pour 240 tolas of vinegar and fill in the

glass jar to mature for some time.

23. Ofearedt aeoft
ளோ

6௦ ater, atfera சாள் 2௦ எிள,

20

chen அிரிள்ச எற, எ ரளி என னா; எ னா
YO cient Ura, fear sera
ages

v ate,

30

ater Hts. 10 ater fazetaredt gact@ ஈரி
18,
௭8௭ vo ater adt fea, vo dten fred

௧19௪ சாளிஎ எிள காக crea at awe
2047௭ 5௪ 1சனி ௭ னா acofia 13௧7
9௪ dt எரி

௭௪௭௪
எண

எள்ளி, எள னா எணிஎ அர்கா

௪ 182௪ ஈாரளி சா
௭௬௪
ளி.

ஆ

84௪ எண ளி
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புதினா சட்ணி
புதினாத் தழை 80 தோலா, உரித்த இஞ்சி 80 தோலா,
உரித்த பூண்டு 10 தோலா,
இவ்வகைகளை நன்றாக
அரைத்து வைக்கவும். பிறகு அதில் 40 தோலா சர்க்கரை,
விதை எடுத்த காய்ந்த திராக்ஷை, 5 தோலா உப்பு 10
தோலா,
மிளகாய்வற்றலின்
தூள்
70
தோலா,
இப்பதார்த்தங்களை ஒன்றுபட
கலந்து கொள்ளவும்.
அப்படியே
40
தோலா
புதுப்புளி,
காடியிலிட்டு
நன்றாகக் கரைத்து புளியின் சக்கையை எடுத்துவிட்டு
பிறகு
கரைத்த புளிக்காடி கரைசலை
சட்டிணியில்
போடவும். நன்றாகக் கலந்துவிடவும்.
பிறகு மீதினள்ள காடியையும் சட்ணியையும் ஒரு
ஜாடியில்
போட்டு
நன்றாக
மூடியிட்டு
மூடவும்.
இருபது நாட்களுக்கு ஜாடியை வெய்யிலில் வைத்து
அதன்
பிறகு
புட்டிகளில்
அடைத்து
வைத்துக்
கொள்ளவும்.

SHS
MINT

LEAVES

CHUTNEY

Mint leaves 10 tolas, peeled ginger 20 tolas, peeled garlic
10 tolas, the above ingredients are to be well grinded into paste.
Add in the mint paste
40 tolas of sugar, seeds removed raisins 5
tolas and 10 tolas of salt, and 10 tolas of powdered red chillis.
Then take 40 tolas of tamarind fruit and dissolve the pulp in 40
tolas of vineger and after removing the residue pour over the
mint chutney mix, and pour any remaining venegar in it and fill the
chutney ina glass jar and put the lid tightly and keep it for 20
days for seasoning and to mature in sun-light.

SRO
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28.

களா? எசா
(னளிள)
51௭௮9 அ உ, சானா 2 ஸிள, கர 6
cen,
௫௪ ப, ளிள, சிசு உ ளிள, fA, citer,
எ
'/, ate, SEI 80 Aten,FT 30 ater.
atest set v wtea an facia aiftaa
4 ate Hts, areca

~Perara, sd, 2 ater

௭128௭ /, ate fA, artes fect wis ¢ ater,
6 298 எள்ள, $6 Fou areata
aw, afs

10 ate Bareia seer wort 19௭௨௪ 8, எ எளி

vate tor oreaqa at. war gfraz vs aot
89 னா௭ 40 ate qu cipal aria னர்
Sore Se iter rele ever Betts ae TEST
Wow
காகினா என்ற
கோழிமுட்டை

4,

முட்டை

பொரியல்

பொட்டுக்கடலை

2

தோலா,

வெங்காயம் 6 தோலா, ஏலரிசி '/, தோலா, உப்பு %
தோலா, மிளகு '/, தோலா, கராம்பு '/, தோலா, தயிர் 70
தோலா, நெய் 10 தோலா.
செய்முறை :
கோழிமுட்டை
நான்கை
உடைத்து
அதிலுள்ள
கருவை, அரைத்த உப்பு, பொட்டுக்கடலை, மிளகு ‘7,
தோலா,
சிறிதாக நறுக்கிய வெங்காயம் 6 தோலா,
அரைத்த 6 குன்றிடை ஒராம்பு, அரைத்த 18 குன்றிடை
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ஏலரிசி, தயிரை துணியில் கட்டி நீர் நீக்கிய கெட்டித்
தயிர், இந்த வகை பதார்த்தங்களை ஒன்று கூட்டி கலந்து
கொள்ளவும். பிறகு அடுப்பின் மேல் ஒரு தவா அல்லது
எண்ணெய் சட்டி வைத்து அதில் 70 தோலா நெய்விட்டு
அது
காய்ந்ததும்
அதில்
மேற்கூறிய
மசாலாவும்

முட்டைக்கருவையும்

ஊற்றி

அது

சிவந்த

நிறம்

வரும்வரையில் வறுத்து எடுத்துக்கொள்ளவும்.

EGG

PREPARATIONS KHAGHINA
oR BHAGARA

Hens Eggs 8, fried bengal gram dhall (Fhutane 2 tolas,
salt “4 tola, pepper ‘ty tola, cloves '/, tola, curd 10 tolas, ghee 10
tolas.

Break four eggs pour in the vessel % tola salt powder,

Fhutane dhall powdered 2 tolas, powdered pepper '/, tola,
chopped onions 6 tolas, grinded cloves 6 in number, !/ ,tolaof

grinded cardamoms, curd paneer (cheese of curd) 10 tolas. All

the above mentioned massala and spices are to be grinded into
paste and added in the egg yolks. Then keep a frying-pan on the
fire and pour 10 tolas of ghee and when it gets heated add all the
ingredients and the egg yolk mixture and stir very well until the

egg mixture turns red in colour and then remove from the fire.

2%.

aan arta
care

HSt 22, Bsa farsa 20, act 3 aten,
Bret vy ளிள, 198 « ater, wfeferaret tet 20,
பாக

-24
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எ
௧12 2 At, ato 2 ater, கிள்ளி?5
cer, ABT 4 cite, Aer y, ate,
Gy 30 ater,
fra 9 ater, என சச
னார் ௧௧௪ ணாள
ள் காக௪
எ எீளி ஈகா சள [கனா
ண 94. எள 30 129ள, ௭௪ 2 ள்ள, கிர்சிச
2 ater, wet yy, aten, wfaferardt oat 90, ௪
AAS Agar சான் ளா, ஏன? 8
னி
89௪ ead 30 ate
qe crea, gu
ளா
2
331 18288 wie crpa ote sata ana
Gary னான எ சசி எளி. எ எளி
கள எர௫எ ¢ fafa 60 ளிளா எள ரி
2 cen 88௧௭௪ 9 ஏரி ச்சனாச? ௭௪ எ சர்கர
8௭8. BAR ws எச எ ச்சி
௪ உ னாள
ஊனா எர்$னா சரா 8௭எனி சர்கமாசக சோள
ae,
WWW
ரசமுள்ள

முட்டைக் கறி

முட்டை 72, மிளகாய்வற்றல் 50, மல்லி 3 தோலா,
தேங்காய் 26 தோலா, ஜீரகம் %/ தோலா, கருவேப்பிலை
20, அரிந்த வெங்காயம் 8 பிடி, உப்பு 8 தோலா,

கொத்தமல்லி

8 தோலா, பூண்டு % தோலா,

'/, தோலா,
நெய் 10 தோலா,
முட்டையையும் அவித்து அதன்

வெந்தியம்

புளி 5 தோலா,
12
ஓடுகளை நீக்கி மேல்

பக்கத்தில் சிறிது 8றிக் கொள்ளவும். மிளகாய்வற்றல் 30,
மல்லி 3 தோலா,

கொத்தமல்லி 2 தோலா,

தேங்காய் 4,
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தோலா,

உரித்த

பூண்டு

%

தோலா,

ரகம்

'&

தோலா,

கருவேப்பிலை 10 இலை, இம்மசாலாவை அரைத்துக்
கொண்டு முட்டையின் மேல் தடவி அடுப்பின் மேல் ஒரு
தேக்சா வைத்து அதில் 10 தோலா நெய்விட்டு, நெய்
காய்ந்ததும்
8 பிடி
அரிந்த
வெங்காயம்
போட்டு
சிவந்ததும் அதில் முட்டைகளைப்
போட்டு
மேலே
மூடிபோட்டு மூடி, பிறகு 60 தோலா நீரில் 2 தோலா உப்பு
கலந்து முட்டை மேல் உற்றி மூடிபோட்டு மூடவும்.

சுமார் ஒரு மணிக்குப் பிறகு முட்டை வெந்து குழம்புடன்
இருக்கையில் மூடியுடன் இறக்கிக் கொள்ளவும்.
cece
Oe sees

EGGS

IN SAUCE

Eggs 12, dried red chillies 30 in number, corriander seeds
3 tolas, copra 4'4 tolas, cumin seeds % tola, curry leaves 20 in

number, chopped onions 2 handful, salt 2 tolas, corriander leaves
2 tolas, peeled garlic % tola, fenugreek seeds '/, tola, ghee 10

tolas, tamarind pulp 5 tolas. Boil 12 eggs well and remove the
shell from them and incise a little on the top. Then grind together
red-chillies, corriander seed, corriander leaves, copra, garlic,

cumin seed, fenugreek seed, curry-leaves, and well smeared and
applied over the eggs. Then place a deep frying-pan and pour
10 tolas of ghee and when ghee gets heated throw the chopped
onions and when the onions tur red colour, while sauting, pour

all the eggs with the massala and at once, place a lid on the
vessel and immediately dissolve 2 tolas of salt in 60 tolas of water
and close the vessel with the lid after pouring the salted water
and when, the eggs and massala are well cooked atleast for one
hour remove the vessel from the fire.

SO
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₹6. அர 2
வனர 89

met atte fears சசி ஈகா 8எனிஎ
சாவ
HST
AR எச ரரி எள sqe aft சிள8
எள் ஊனி ஏன்னா
89௪ சானி எள
ளாக cart
ஆசா

அ௭ர் எனச் சசி

ளி சனா

8 orga

ஆகா?
ஏரு கு.
— > —
அவித்த முட்டை
தேவையான
போட்டு

தண்ணீரை

முட்டைகளை

ஒரு

தேக்சாவில்

முட்டையின் மேல் நான்கு விரல் உயரத்திற்கு

விட்டு பாத்திரத்தை அடுப்பில் ஏற்றி, £ழே

நன்றாக
தீயிட்டு
சுமார்
அரை
மணி
நேரத்தில்
முட்டையை
யுத்தப்படி
எதில்
உபயோகிக்க
வேண்டுமோ அவ்விதம் செய்யவும்.

§ -—__
—_—

BOILED

EGGS

The method of boilings Eggs :

Required Eggs are to be put in a vessel and pour water
over the eggs till the level of the water is four fingers above the
top of the eggs.

Then place the dekchi over the oven and kindle fire, and in
about half an hour the eggs get fully boiled and when they are

properly cooked use them as desired.

+8+

365
76. அசா?

(23

அ $9, ௭3 ஏிள, அன் 3 diet, % alten
சினா, சிக டீளிள, எணிளி ரள
», RR ப

ளிள, எசிக
௭ ௧18 5 ரரி, 5௦ ளிளா 9௪.
ww ினா எாள்ளிஎ 859 ச்சி ௫௧௪ னர்ரிள சிஎ
சிள
௭௪ எணிள
ள்
2, ௭3 3 எிள, சிஸ்
3 எிள, fer 4 ளிள, சன ௩ ள்ள, $ சன மாரி
area area 187௭
8. எ னர் ௦ நரி
எக 839௭ ௧18 எ ரிக % ளின் 9௪ எள

காஎ9௪, gferaz te woe sqa 20 ate qu

crea qu ளார்“ எத எள

எ 186 அசி எனா

சி

at ௭ஜ௪ னான

ஈளை; 8 19௭௪

காரு ஊரு கு.
கீலக
முட்டை
முட்டை 75, மல்லி
வெந்தியம் % தோலா,

மிளகாய்வற்றல்

5,

தோசை

3 தோலா,
உப்பு %

சரகம்

'

தேங்காய் 3 தோலா,
தோலா, பொரித்த

தோலா,

மெல்லியதாக

அரிந்த வெங்காயம் 2 பிடி, பால் 20 தோலா.

செய்முறை:
ஒரு

உடைத்து

பெரிய

அதிலுள்ள

பாத்திரத்தில்

கருவை

75௪

முட்டைகளை

ஊற்றவும்.

பிறகு

5
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மிளகாய், மல்லி 3 தோலா, தேங்காய் 3 தோலா, $€ரகம்
% தோலா, வெந்தியம் / தோலா, இவைகளை தண்ணீர்
விட்டு நைவாக அரைத்து முட்டைக் கருவில் சேர்க்கவும்.
அப்படியே அதில் 3 பிடி அரிந்த வெங்காயத்தையும்
உப்பு
2
தோலாவையும்
கலந்து
அடுப்பு
மேல்
வாணலியை வைத்து அதில் 20 தோலா நெய்விட்டு நெய்
காய்ந்ததும்
முட்டையின்
கருவு
முதலியவற்றை
பரவலாக கொட்டி பரப்பிவிடவும். சிறிது நேரத்தில்
அதை திருப்பி போட்டு அதற்கு பொன்னிறம் வந்ததும்
வாணலியை
€ழே
இறக்கி துண்டுகளாக
கத்தியால்
வெட்டிக்கொள்ளவும்.
ஆல்

EGG

PAN-CAKE

(DOSAI)

Eggs 15 in number, corriander seed 3 tolas, Copra 3 tolas,
fenugreek seed % tola, cumin seed % tola. Salt % tola, fried red

chillies 5 in number, chopped onions 2 handful, milk 20 tolas.
Break all the 15 eggs and pour the yolks in a vessel. Then grind

into nice paste adding a little water the following :- red chillies,
corriander seed, copra, cumin seed, fenugreek seeds, and the
paste of the above should be well blended in the egg yolks and

add also chopped onions 2 handful and % tola of salt and blended
togather. Then place the vessel on the oven and pour 20 tolas of
ghee, and when the ghee gets heated pour yolkes mixed with

massala uniformly and spread in the shape ofa pan-cake (Dosa),
and then in a short time turn the bottom side of the pan-cake on
the top and when the pan-cake turns into proper red colour,

remove from fire and when cools cut the pan-cake into desired
number of pieces.

BB BB
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2¢. Bare?

எளி

39 Seare dteta azar ud ware
ள், aft20 ater fazata ate ate 3
எிள, கிர்ச்ளி்?
3 cten (faxcten). 3 dion ater

fran tacten aga fogqa dt dar aga aa.
avardt STS 92 ate Weald
Bea alga 8
facia faoaret, aaa ama

ey ze

சனி

ளசிக ௫௭ ணன, ௪௪ ஏனிசசிஎ க
80
எள
௭௧௭, 8 எள னா
acter face
எளி aga ager நிர

கான 90.
BKB

முட்டை
75

முட்டைகளின்

தோசைக்கு
அரிந்த

பஜ்ஜி

கருவில்

சொல்லியிருக்கும்

வெங்காயமும்,

உப்பு

முன்பு

மசாலாவும்,
ஒரு

முட்டையின்

20 தோலா

தோலா

அரிந்த

கொத்தமல்லி 1 தோலா, உரித்து அரிந்துகொண்ட பூண்டு
் தோலா இவைகளை கூட்டிவைத்துக்கொண்டு, கடலை
மாவு 12 தோலாவில் சிறிது நீர் கலந்து நன்றாக அரைத்து
முட்டை
கருவில்
சேர்க்கவும்.
அவ்விதமே
அதில்
பச்சைமிளகாய் அரிந்து போடவும். ஒரு வாணலியில் 40
தோலா நெய்யை விட்டு காய்ந்ததும் முட்டை கருவுடன்

மசாலா விட்டு பஜ்ஜிபோல் வறுத்துக்கொள்ளவும்.

++
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EGG BHAJITYA
Eggs 15. The massala ingredients are to be taken as stated
in the receipe for Egg pan-cake and they are nicely grinded into
paste and kept aside. Then they are to be blended in the eggyolkes, and then add the following ingredients :- chopped onions
20 tolas, salt | tola, corriander leaves (chopped) 1 tola, peeled
and chopped garlic one tola, and keep the above ready. 12
tolas of Bengal-gram dhall 12 tolas soaked in water and well
grinded into paste consistancy and mixed in the yolk mixture.

Add also chopped green chillies 15 (in number).
Then place a Kadayee (Frying vessel) on the fire and pour
40 tolas of ghee and when the ghee gets properly heated, pour
the yolk mixture as was done for frying bhajiyas; and fry properly

as many as the mixture will permit.

கக்க

29. ர்கள் எசா
Zar 320 ate, deft சசிக?

800 எிள,

ato 3¥ ate, sore oreft 3 ate, எள? 3%
ate, set 90, எளி? 82 ரிள, சே 3 எனா
YS, Be

% Aten.

ZaT 320 Alen, 90 ait aide flaw a aba
1௭௭ $ 9௪ ௭௪௪ sen Sze aaa area dtr

Bearer, sama

arectcft 92 cite, att ey

cen, dor 3 det
YS waar, § ahor yerauwxia,
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Ore dle weed Werte Ber roger cata ax
ளிள woe 8 ud ware uae waa alse
௭௯4 ats vw cada arpa wa arent:

ன ஈளிசா அர்கா 89௪ சர்ளிள எக சா$: ௭
௭8 அள [என எர்னாஎ? ரகு ஊச காள என
வாசா களர் ளோ
ரிக ளனர். எரா
ufteter ache wera
கள 8 0. எ கனா
எனளிஎா சாரி frre சார
[ளோ
ஏச 8
183௭9௭ சன னன Gaara arr arefte sara.
aR wef எச ரர ஈகா எ? கோள சகு
அக ௮1௭9௪ எரா எ 1ள்ளனன 3 9: GS AR,
எளி ரான் ளா எளிஎ அனாள்,

ண் ளி௪ னொ

ame anfera weet fra 314௧8 ௧:௬௪ ௭

க னார். எ 8 1ள்எனாச? சர்கர கா

aha

கனா காடு eae.
$ட$டட
முட்டையின்

மஞ்சட்கரு

பலகாரம்

முட்டை 50, ரவா 180 தோலா, சனா கல்கண்டு 100
தோலா, வெண்ணெய் 7/5 தோலா, பன்னீர் 3 தோலா,
பாலாடை 39% தோலா, வாதுமைப்பருப்பு 18 தோலா,
ஏலரிசி 3 தோலா தூள், குங்குமப்பூ 4 தோலா.

செய்முறை :
5௦ முட்டையை

தோலா

ரவாவை

உடைத்து அதிலுள்ள கருவுடன் 120

கலக்கவும்.

அதில்

அரைத்த
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வகைகளையும்

கற்கண்டையும்,

அரைத்த

18

தோலா

வாதுமைப்பருப்பின் விழுதும், வெண்ணெய் 15 தோலா
ஏலரிசி தூள் 3 தோலா,

5 தோலா

பன்னீர், பன்னீருடன்

குழப்பிய குங்குமப்பூ, 36 தோலா பாலாடை

இவ்வகை

சாமான்களை ஒன்றுகூட்டி நன்றாகப் பிசைந்து பிறகு
தாம்பாளத்தில் போட்டு நன்றாக சமமாக பரப்பி தட்ட
வேண்டும். பிறகு தாம்பாளத்தில் மேல் ஒரு மூடியைப்
போட்டு
தாம்பாளத்திலிருந்து
ஆவி
வெளியே
போகாவண்ணம் சுத்தமான ஈரத் துணியை ஓரங்களின்
மேல் சுற்றி வைத்து நனைத்த உழுந்த மாவை தடவி
வைத்து பிறகு தரையின்மேல் ஒரு கூடை அடுப்புக்கரி
பரப்பி தீ வைத்து, தீ நன்றாக ஏற்பட்டு தணலானதும்
அதன்மேல் தாம்பாளத்தை வைத்து அதன் மேலுள்ள
மூடியின் மேலும் அதன் பக்கவாட்டிலும் தணலைப்
போட்டு
தணல்
அணையாமல்
விசிறிக்கொண்டு
இருக்கவும். சுமார் %
மணிக்கு பின் ஒரு பக்கத்து
தணலை
ஒரு
பக்கம்
தள்ளி
வைக்கவும்.
ஆவி
தட்டிலிருந்து வெளிப்படாவிட்டால் மறுபடிம் தணலை
ஒருமிகச் செய்து காற்றை வீசிக்கொண்டிருக்கவும். சிறிது
நேரத்தில் ஆவி வந்த உடன் அதன்மேலுள்ள தணலை

அகற்றிவிட்டு

தட்டு

சிறிது ஆறியதும்

அகற்றி
கூர்மையான
எடுத்துக்கொள்ளவும்.

கத்தியால்

மேல்மூடியை

துண்டங்களாகக்£ரி

OBO:
EGG VADA
Rava (Sooji of wheat) 120 tolas, china sugar-candy 100

tolas, butter 15 tolas, 50 Eggs, almond scrappings 12 tolas,
cardamom 3 tolas powdered, saffron % tola.
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Blend sooji 120 tolas, with yellow & white beaten yolks

of 50 eggs, and mixed togather, and add grinded chinasugar
candy, almond scrappings 12 tolas well grinded, butter 15 tolas,
powdered cardamoms 3 tolas, saffron dissolved in quarter tola
of rose-water, 4'2 tolas of remaining rose-water and all the above
are to be well blended in the yolks, and then mix % tolas of

cheese (Malayee). Then blend the whole mixture well and
kneaded as is being done usually kneaded for making dough.
Then uniformly spread this dough on a large metal plate and cover
the same with a lid and cover the sides with a cloth soaked in

water and apply the dough ofblack gram flour to prevent vapour
escaping from the sides of the plate and keep the plate on the
floor. Make coal fire from one basket of charcoal and spread on
the floor and place the plate containing the egg mixture and fan

the coal fire on all sides and also over the lid of the plate and fan
the fire lest it get-extinguished. Then after halfan hour remove
the live coals from one side, and if steam or vapour do not come

out, fan the fire repeatedly and after a short while vapour will
emanate and then remove the charcoal fire on the plate and
remove the plate from the live-coals, and when it cools well

remove the lid on the plate and cut pieces of Vada in required
shape with a sharp knife.

2

372

wraqre
9 ரர்ra
ஈ nara

ony afore
சமையல் சாமான்கள்
INGREDIENTS REQUIRED FOR THE FOOD
AND
THEIR EQUALENTS IN TAMIL AND ENGLISH
THIG- ௭௭௪௧:-ஜீரகத்தில் பெரிய வகை
ஊன்

சள,

- எள

Big cumin seeds

18௪ - பெருங்காயம் - &58408114

sacar
சசி
ஏ,

-

- ஓமம் - Bishop’s weed, Sison

- wife கர

- சச
ஊன

- காடி, சமைக்காடி

- Vinegar

எளி - புளிச்ச£ரை - 5007 green vegetable

- கரும்பு - Sugar-cane

Fa ATT - அடுப்பில், [8880 - மாசிபத்தரி
குன்றாகு, கோக,

காக8ீ, 79

கரக

- கருவேப்பிலை

- ௦பாரூ/-168165

- கருஞ்சீரகம் - Black Cuminseed

காஜி, சானி - பாகல், பாவக்காய்,

6118 gourd

wiatet, களி - மணத்தக்காளி - 8 12004 ௦1 ஜாசக with tiny fruits
BBE - apeir Qausrarfi - Prickly Cucumber
wate, எள், 808
1-௭
அஜ?

- வால்மிளகு - ஷோேரீ றற

௭183 ௪2-கொட்டையில்லா Dotensy-Seedless

raisins

- பேரீச்சங்காய் - 19816

Beater சின - குரோசனி ஒமம் - Cake seeds
antett - engciug@eny - Pishtachio seeds
காளி * சுக்கான் ரை - ப்பட் green
விஸ்கி, feast for SIN

- பச்சைக் கற்பூரம் - 3 0115001 Camphor
எளி, எனாளி- பொன்னாங்கன்னி-௨ green found near water source

aarerast, TOR
கனி

- கோவை

scrmmaisugOA( ur
- Border cucumber

[சரி - கேழ்வரகு - 141116:

)- Cinnamon bark
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aaust

- gute

எளி

ug SF - Cinnamon

- இலவங்கப்பட்டை

கே, னே சீன - சுரக்காய், 80116-ஐ0யாம்

Beng, A kind of green
ஜோனி- புண்ணாக்கு
ளி, எளி பெருஞ்சேரகம் - &156 56605
0555 - விறலி wezees, Fingure Turmeric
ஜி, ௭௪௧௪ - கடுகு - 14ப5(மம் 56605
FR - மிளகு

- Pepper

TRY! - ecrefciyyew® - Garlic

fda, Fxdt - Beran: - Red chillies
ஈன - கேழ்வரகு - 882 14118
க

- வெள்ளரி - Cucumber (Common type)

- கருஞ்சரேகம்

- Black cumin

me,

SRR

இ,

(௬47 - காடி, சமைக்காடி

- Vinegar

daa, wees - முருங்கக்காய், முருங்கை - Drum stick beans
௯

எச?, அச

-கற்கண்டு - Sugar-Candy

௧௯ fag - sja@mrpniges

-Sweet lime fruit(Not Orange fruit)

wrt fg - agyféeibuypid - Citric Lime-fruit
எர்சா₹ 1௭ - இலவங்கபத்திறி இலை - Seasoning spice-leaf

35 - சுக்கு - Dry-ginger
ஜுர - கருணைக்கிழங்கு - ''ம1-ா௦0(

8௪ - பெருங்காயம் - 8521001414
சனை, நா

- ஆலிவ்பழம் - 01146

மம

௭௭௭, சா , ௭௭ ஈசனார்
எடை,

அளவு,

காலம் வகைகள்

WEIGHTS, MEASURES, TIME Etc.,
fet - 9 MR - uy-ppg Gas - 5 pounds
9-9

ஏிளாா₹

- சேர்-22 ரூபாய் எடை

ளிள - தோலா - ஒருரூபாய் எடை

- one pound

- 016 rupee weight

சரக-ரின - டாங்கு-சோலா - 006 1018
BIAA- 32
கணட

IR - ஹோன்ன-38 குன்றிடை -

8-32

னா

!/, 01 8 1018

- விராகனெடை-32 குன்றிடை

த் 1௦13

1 9₹-4 பீத - ஒரு சேர்-ஒரு UVajew@ - 1 pound

ளிள-3 8௪ -ஒரு தோலா-3 ஹோன்ன எடை- 006 101815 10/, ஜூவாடி
ஏசி-ஏ௭

- முடி-ஒரு கையளவு - 18௨1-1011

எக-௭௭௭₹எ23-209

ச-3

[755

86

-

- 1180-0411

- கடிகை-24 நிமிடம் - 24 minutes

(86)

1-3 3௯
am,

ஒருகையளவு

- ப்ரஹரம்-3 மணியளவு

- 3 hours

3 நிமிடம் - 3 Seconds

- ஒரு மணி

நேரம் - 006

௦யா

fEa-dieer - டின்ஜ-ஒரு ஜான்- 0116 span
$ 86 - ஒரு age

1 18-45 என
௫-1

- one fingure

- ஒரு பவுண்டு - 12 ௦00065

ஏிள - ஒரு தோலா

- 006 (014

சூவிஎ எக
கடினமான சொற்கள்
HARD AND RARE WORDS
CONTENTS
எரி-எனி

க

- 9jl_L_Qucnest

- சர்க்கரை பாகு ~ Sugar Syrup

TM சா-ளளன ஈர

BI - முழுதுடைக்கறி

ரசி ஜின் -5 932 - 5 ற௦ய05
ரளி?-$ளள
9-3

ஈச

- பாலை

முறித்து எடுத்த சக்கை

- Cheese

- பாத்திரம் - 1/65561

சாகி-அ௭ள, ஊஈ9௧3- சமையல்காரன்-0001,

141805௨௯௨0
%௦₹

சளால9-ரிர௪ 99 -வஸ்திரகாயம் - Strain, filtered through cloth
aist-wieoht, sera ளி
dishes

fAwactd-additive for vegetarian

(ரகா
ore த19 ர
care)
இதை

தாளிப்பதற்கும், காய்கறி ரைகளுடனும் கலந்து செய்வதற்கு

உண்டான கறி வடகம். 1145 15 used for sautings.

₹35-3௧ vers stefrt wart ann, a fa, a gx ART BATA
aaa sere stett vad. sew, wer, vend art aqa
கரி 8989 care. gsoa fara களா teem See.
ஹுரிட் என்பது கறிவடகம் போன்றே உபயோகப்படுத்துவது. இது
பலவகை
பருப்பு, மசாலை சாமான்களின் கூட்டுப் பொருளாக
கலந்து
தாளிப்பதற்காகவும்,
அதிக
சுவைக்காகவும்

செய்துகொண்டு காய்கறி கூட்டு, சாம்பார் முதலிய வகைகளில்
மேல் கடைசியில் தூவி எடுத்துக்கொள்வது.
௬௪ அதிகமாக
தரவல்லது.
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