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     रोज शतन्री शरिकाळ काय नशिन करायचे असे काहरी िेळा िाटते ready reckoner हातािरी असला तर मदत 
होईल अिा उदे्िाने हे पुस्तक शलशहले. 

 शनरोगरी रहाण्ासाठरी आपला आहार खूप महत्ाचा असतो.  चौरस आहार असणे महत्ाचे असते. हिामान. 
भौगोशलक शठकाण ह्ा नुसार आहार बदलािा लागतो.  

 भारतातरील जेिणात सि्व घटकांचा समािेि असतो. पानात डािरीकडचे, उजिरीकडचे पदार्व असे िेगिेगळे 
पदार्व असतात. पण आजच्ा धकाधकरीच्ा जरीिनात हे सि्व करणे अिक्य होते. शनरोगरी जरीिनासाठरी ह्ाचा शिचार तर 
करािा लागतो. फास्ट फूड हे अपायकारक ठरते, असे िारंिार सांशगतले जाते. साग्रसंगरीत जेिण बनशिण्ास तेिढा िेळ 
नसतो िा तसा करता येत नसतो. हल्री युिक/ युितरी शिक्षणासाठरी िा नोकररी शनशमत्त परदेिरी रहातात ि तेरे एकटे 
रहात असतात. अश्ािेळरी जर स्वत: स्ववैंपाक करू िकले तर जेिणाचरी आबाळ होत नाहरी. स्ववैंपाक हरी कला तसेच 
िास्त्र आहे. ‘स्ववैंपाक करणे’ हे इतर गोष्री आपण शिकतो तसेच शिकण्ासारखे आहे. प्रते्काला भूक लागते ि खािेहरी 
लागते म्हणूनच प्रते्काने ते शिकून घेणे गरजेचे आहे. कोणत्ाहरी ियात हे शिकता येते. फक्त लहान मुलांनरी शिकतांना 
सुरशक्षतपणे ते शिकािे. गॅस तसेच सुररी िा शिळरीचा िापर सािधपणे करािा ि कोणरी मोठरी व्यक्तरी सोबत असतांना ह्ा 
गोष्री िापराव्यात. स्वयंपाकघर हरी प्रयोगिाळा असते. शिज्ान िापरलेले शदसते. स्ववैंपाक आनंदाने करािा. स्वत: आनंदरी 
अनुभि घ्ािा ि खाणाऱयांनाहरी आनंद द्ािा.

 प्रते्क कुटंुबाचरी एक शिशिष् खाद्पद्धतरी असते. कुटंुबाच्ा आिडरीशनिडरी ि सियरी असतात. ह्ा पुस्तकात 
आम्हरी मशहनाभराचे दर शदिसाचे मेनू देत आहोत. ते मेनू ठरितांना शदिसभरात सि्व प्रकारच्ा अन्नघटकांचा समािेि 
होईल अिरी काळजरी घेतलरी आहे. शदिसभरात सकाळचरी न्ाहाररी, दुपारचे जेिण ि रारिरीचे जेिण अश्ाप्रकारे मेनू 
तयार केला आहे. तसेच िारंिार सारखाच पदार्व येऊ शदला नाहरी. रशििार म्हणजे सुट्रीचा शदिस म्हणून रोडा बदल 
केला आहे. काहरी शदिस उपिासाचे मेनू आहेत. आपण उपिास कररीत नसलो, तररी बदल म्हणून ते खाऊ िकतो. 

 घरच्ांच्ा आिडरीशनिडरी महत्ाच्ा! तसेच खाणाऱयांचे पथ्थ्य सांभाळून िेगिेगळे शजन्नस बनिणे हे आव्ान 
असते. आनंदाने केल्ास त्ातून समाधानहरी शमळते. कधरी कौतूकाचरी राप पाठरीिर पडलरी तर सोन्ाहून शपिळे! आपले 
िररीर, आपलरी गरज ि िसंू्तचरी उपलब्धता बघािरी लागते. घरात काय आहे हे बघून बेत बनिािा लागतो. आपल्ाला 
काय योग्य ते ठरिून बेत करािा. शदिसभराच्ा जेिणातून िक्यतो समतोल आहार असािा असा प्रयत्न केला आहे.  
दुपाररी जड जेिण झाले तर रारिरी हलके खाणे गरजेचे ठरते हे लक्षात ठेिून बेत बनिले आहेत. 

 आम्हरी मराठरी ि िाकाहाररी म्हणून फक्त िाकाहाररी पदार्व शदले आहेत. एक भाजरी िेगिेगळ्ा प्रकाराने करता 
येते. सहसा जेिणात सुकरी ि रस्ा भाजरी असते. िरणाचे पण भरपूर प्रकार आहेत. भात- साधा पांढरा आशण साधे 
शपिळे िरण िरून साजूक तूपाचरी धार, मेतकूट आशण सुकरी बटाटा भाजरी म्हणजे तर पि्वणरीच! तररीहरी बदल हिा म्हणून 
कधरी चमचमरीत जेिण छान िाटते. कधरी चायनरीज प्रकार बरे िाटतात. कधरी भेळपूररी, पाणरीपुररी आिडते. िेगिेगळे 
पदार्व आपण खातो. पण िरणभात भाजरीपोळरीचरी आठिण येतेच आशण त्ाशििाय पोटभर खाल्ासारखे िाटत नाहरी. 
पंचपक्ाने्न असले तररी िरणभाता शििाय जेिण झाले असे िाटत नाहरी. पुस्तकाच्ा िेिटरी पोळरी, भाकररी चरी पाककृतरी 
शदलरी आहे. आपल्ा आिडरीप्रमाणे त्ातरील कुठलाहरी प्रकार करता येईल. तसेच संपूण्व शदिसाच्ा उपिासाचे मेनू शदले 
आहेत. 

 पुस्तकातरील सि्व पदाराांचे प्रमाण शदले आहे. साधारणपणे चार व्यक्तरीनंा पुरेल असे हे प्रमाण आहे. परंतु 
प्रते्काने करतांना त्ांच्ा गरजेनुसार तेिढे पदार्व त्ा प्रमाणात कमरी जास्त घ्ािेत. यातरील कपाचे प्रमाण हे २०० शमलरी. 
च्ा लाल कपाचे आहे. यात आपण धान् घेतले तर ते १०० गॅ्रम होते ि परीठ घेतले तर १२० गॅ्रम होते.  

 हे पुस्तक नव्याने स्ववैंपाक शिकणाऱयांना माग्वदिक ठरािे हरी आिा. तसेच कधरी कधरी काय करािे हे सुचत 
नाहरी, अश्ािेळरी हे पुस्तक मदत करेल हरी आिा आहे. आता मशहनाभराचे मेनू देत आहोत, परंतु लिकरच संपूण्व 
िर्वभराचा मेनू द्ायचा आमचा मानस आहे. 

 हे पुस्तक ई साशहत् प्रकािनाने तुम्हां सिाांपयांत पोहोचशिले ह्ाबद्ल त्ांचे मनापासून आभार! 

रहाजेश्री णिंररी 

डॉ. सुजहातहा चव्हाण

प्रस्हािनहा
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०१	 दिवस	पहिला	

ओट्स	डोसा

१/४ कप पांढरी उडीद डाळ व १ टीस्पून मेथी दाणे दोन तास भिजवपून ठेवावे.
१ १/२ कप ओट्स व १/४ कप पोहे धुवपून घेणे व थोडे पाणी घालपून १० ममननटे ठेवावे.
सव्व एकतर् करून ममकसर मधपून बारीक वाटपून घ्ावे. गरज वाटल्ास अजपून थोडे पाणी घालावे. पीठ मुरण्ासाठी 
५-६ तास झाकपू न ठेवावे. १ टीस्पून मीठ टाकपू न कालवपून घ्ावे. नॉनस्टक पॅनवर तेल लावपून घ्ावे व डोसा करावा. 

नहरवी चटणी 
कोथींबीर, पुददना, नहरवी ममरची, लसपूण, मीठ, ललंबाचा रस, जीरे 

कोलथंबीर चचरून १/२ कप, पुददना १/२ कप, २-३ नहरवी ममरची, २-३ पाकळ्ा लसपूण, १/४ ललंबाचा रस, जीरे, 
१/२ टीस्पून मीठ थोडेसे पाणी घालपून ममकसर मध्े बारीक वाटपून घ्ावे.
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भेंडी	भाजी,	पोळी,	फळांची	कोशिंबीर

िेंडी - चचरुन ४ कप. तेल – १ टेबलस्पून, मीठ - १ टीस्पून, हळद- १/२ टीस्पून, नतखट - ३ टीस्पून, धणेजीरे 
पावडर - १ टीस्पून, कढीपत्ा, ललंबाचा रस - १/४ टीस्पून, राई - १/२ टीस्पून, जजरे - १/२ टीस्पून, हहंग- १/८ 
टीस्पून, कोलथंबीर- चचरुन १ टेबलस्पून 

िेंडीची िाजी करण्ासाठी पसरट िांडे / पॅन वापरावे. 
पॅन मध्े तेल घालपून त्ात राई, जजरे, हहंग टाकपू न ते तडतडल्ावर कढीपत्ा टाकावा. मग चचरलेली िेंडी टाकपू न ३ 
ते ४ ममननटे मध्म आचेवर परतवावे. आता त्ात हळद, मीठ, घालपून ममकस करून झाकण ठेवपून िेंडी चिजवपून 
घ्ावी. साधारण ३ ते ४ ममननटात िेंडी चिजते. त्ात आवडीपर्माणे नतखट, धणेजीरे पावडर, ललंबाचा रस टाकपू न 
नीट ममकस करावे. २-३ ममननटात िेंडीचा चचकटपणा कमी होतो. त्ानंतर १ ममननट मोठ्ा आचेवर परतवपून घ्ावे. 
िेवटी बारीक चचरलेली कोलथंबीर टाकावी. 

पोळी 
पोळीची पाककृती पु्तकात िेवटी ददली आहे. कृप्ा ती वाचावी.

फळांची कोलिंबीर 
घरी जी फळे असतील ती बारीक चचरुन घ्ावीत. फळे १ कप असतील तर १/२ कप दही, १/८ टीस्पून मीठ, १/२ 
टीस्पून साखर/मध  घालपून ममकस करावे.
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काकडी	पराठा

२ काकडरी, 
३/५ शहरिरी शमरचरी, 
१/४ कप कोशरंबरीर, 
१/२ इंच आले, 
१/२ टरीसू्न जरीरे, 
१/२ टरीसू्न ओिा 
एकरि करून िाटून घ्ािे.

२ िाटरी कशणक, १/४ िाटरी बेसन एकरि करुन त्ात १ टरीसू्न मरीठ, िाटलेले काकडरीचे शमश्ण टाकून परीठ 
शभजिून घ्ािे. लगेचच त्ाचरी पोळरी लाटून तव्यािर . दोन्री बाजंूनरी खरपूस भाजािरी. तेल / तूप / बटर 
लािािे.  टोमॅटो सॉस बरोबर िाढािा.



न्हाहहाररी

7

०२	 दिवस	दुसरा	

दूधी	मुटकुळे,	टोमॅटो	सॉस	

दुधरी भोपळा शकसून शपळून त्ाचे पाणरी काढून घ्ािे. शकस साधारण १ कप घेतला तर ३-४ शहरिरी शमरचरी 
शकंिा २ टरीसू्न शतखट, ४-५ लसूण पाकळ्ा, १/२ इंच आले, १/२ टरीसू्न शजरे िाटून घ्ािे. 
शकसलेला दुधरी, िाटण, १/२ कप ज्ाररी परीठ, १/२ कप बेसन, १/४ कप तांदूळ परीठ, १.५ टरीसू्न मरीठ, १/४ 
टरीसू्न तेल घालून घट्सर गोळा तयार करािा. गरज िाटल्ास पाणरी घालािे. त्ाचे छोटे छोटे गोळे करून 
लंबगोल मुटकुळे बनिािेत. 

मुटकुळे दोन प्रकाराने शिजिून घेता येतात.
 
पद्धत  १: चाळणरीला तेल लािून त्ात मुटकुळे मांडून घ्ािेत. एका भांडयात पाणरी ठेिून ते उकळायला 
लागले करी चाळणरी त्ािर ठेिािरी. िाफ बाहेर जाणार नाहरी असे झाकण ठेिून १०-१२ शमशनटे िाफिािेत. 
रंड झाल्ािर पॅन मधे् तेलािर परतिून घ्ािेत. 

पद्धत २: पॅन मधे् २ टे सू्न तेल घालून ते गरम झाले करी तयार मुटकुळे एका बाजूला एक रचािेत. झाकण 
ठेिून मंद आचेिर ५ शमशनटे शिजू द्ािे. आता सि्व मुटकुळे उलटिून दुसऱया बाजूने झाकण ठेिून मंद 
आचेिर ५ शमशनटे शिजू द्ािे. शिजल्ािर २ शमशनटे झाकण काढून परतिािे.
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पालक साफ करून घेणे. रंड पाण्ात स्वच्छ धुिून घ्ािा. गरम पाण्ात रोडे मरीठ टाकून त्ात पालक 
टाकून २ शमशनटे शिजिून घ्ािा. नंतर पाण्ातून काढून रंड पाण्ात टाकािा. पालक िाफिलेले पाणरी फेकू 
नये. 
िाफिलेला पालक १ कप असेल तर २-३ शहरिरी शमरचरी, ४-५ लसूण पाकळया, ५-६ काजू िाटून घ्ािे. 
कढईत १ टरीसू्न तेल घालून त्ात १ टरीसू्न जरीरे टाकून शचमूटभर शहंग टाकािे. २ लिंगा, १ स्टार फुल, 
२ शमरे, १ तमालपरि टाकािे. त्ात १ कांदा बाररीक शचरलेला टाकािा. १ टरीसू्न बटर/तूप घालून कांदा 
परतिािा. कांदा परतितांना शचमूटभर मरीठ टाकािे. िाटलेला पालक टाकून त्ात १ टरीसू्न मरीठ टाकािे. 
१/२ टे सू्न मक्याचे परीठ / बेसन घालून शमक्स करून घ्ािे. १/२ टरीसू्न साखर टाकून रोडे (१/२ कप) 
पाणरी घालून भाजरी ५ शमशनटे मंद आचेिर झाकण ठेिून शिजू द्ािे. िेिटरी १/४ टरीसू्न कसुररी मेररी टाकािरी. 

भाकररी 
ज्ाररी / बाजररी परीठ, पालकाचे पाणरी. 
भाकररी साठरी परीठ मळून मळून शभजिािे लागते. लागत लागत पाणरी घालून परीठ मळािे. शपठािर रापून 
शकंिा लाटून भाकररी करता येते.  तिा गरम झाल्ािर त्ािर भाकररी टाकािरी. िरच्ा भागाला पाणरी लािून 
घ्ािे. पाणरी सुकल्ासारखे झाले करी परतिून दुसररी बाजू चांगलरी िेकून घ्ािरी. नंतर गॅस िर िेकून घ्ािरी. 

पालक	भाजी,	भाकरी
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ओले खोबरे शकस १ कप, शचंच शलंबा एिढरी, तेिढाच गूळ, ३ शहरिरी शमरचरी, १/४ टरीसू्न शहंग, १.५ टरीसू्न, 
१/२ टरीसू्न मरीठ, १/४ टरीसू्न जरीरे, १०-१२ पाने कढरीपत्ता, १/२ कप बाररीक शचरुन कोशरंबरीर एकरि करून 
िाटून घेणे.  

१.५ कप तांदूळ धुिून दुप्पट पाणरी घालून भात शिजिून घ्ािा.

कढईत २ टरीसू्न तेल, १/२ टरीसू्न जरीरे, १/२ टरीसू्न मोहररी, १०-१२ काजू, १ टरीसू्न उडरीदडाळ, १ टरीसू्न 
चणाडाळ, ४-५ लाल शमरचरी, १०-१२ कडरीपत्ता टाकून फोडणरी करून त्ात िाटलेला मसाला टाकून २ 
शमशनटे परतिून भात टाकून कालिून घ्ािे ि २ शमशनटे झाकण ठेिून िाफिून घ्ािे.

चटपटीत	नारळ	भात
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१ कप भगर, १/४ कप साबूदाणा दोन्री एकरि करून शमक्सरमधून बाररीक िाटून घ्ािे.
त्ात १/४ कप दहरी, २ शहरव्या शमरच्ा ि १/२ इंच आलं ि १ चमचा जरीरे घालून परत िाटणे ि भांड्ात 
काढून घ्ािे.
लागेल तसे पाणरी घालून शमश्ण पातळ करािे. १ टरीसू्न मरीठ ि १ टरीसू्न साखर घालून गरम तव्यािर डोसा 
तेल / तूप लािून डोसा पसरािािा.

बटाटा भाजरी 

३-४ बटाटे उकडिून कुस्करािेत. कढईत २ टरीसू्न तेल/ तूप घालून १/२ टरीसू्न जरीरे ि १/४ टरीसू्न शहंग 
टाकून फोडणरी करािरी. त्ात बटाटा टाकून कालिािे. ३/४ टरीसू्न मरीठ ि १/२ टरीसू्न शलंबू रस घालून 
शमक्स करून झाकण ठेिािे ि एक िाफ आणािरी. २ कप बासमतरी तांदूळ धुिून पाणरी काढून अधा्व तास 
ठेिािा. 

उपवासाचा	डोसा,	बटाटा	फलािार	/	ममलकिेक/	

०३	 दिवस	हतसरा	
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पुलाव,	रायते,	पापड

पुलाि साठरी लागणाऱया भाज्ा आपल्ा आिडरीनुसार घ्ाव्यात. 
गाजर, फ्ॉिर, फरसबरी, शभजलेला िाटाणा/मटार, बटाटा, कांदा. सि्व भाज्ा उभ्ा शचरुन प्रते्करी अधा्व 
कप घ्ाव्यात.
खडा मसाला - तमालपरि १, लिंग २, शमरे ४, दालशचनरी १ इंच. 
शहरिरी शमरचरी - ३-४ ि लसूण - ४-५ पाकळ्ा दोन्री एकरि करून जाडसर िाटािे. 

कढईत २ टेबलसू्न तेल/तूप टाकून त्ात १ टरीसू्न मोहररी, १/२ टरीसू्न जरीरे ि खडा मसाला टाकािा. रोडा 
तडतडल्ािर त्ात शमरचरीचे िाटण ि कांदा टाकून शचमूटभर मरीठ टाकािे. कांदा रोडा परतिून घ्ािा. सि्व 
भाज्ा टाकून त्ा पण २ शमशनटे परतिून घ्ाव्यात. शभजलेले तांदूळ टाकून पुन्ा १ शमशनटभर परतिािेत. 
त्ात १.५ टरीसू्न मरीठ टाकून ३ कप पाणरी टाकािे. शमक्स करून झाकण ठेिून मंद आचेिर १५-२० शमशनटे 
शिजू द्ािे. दर ५ शमशनटाने हलिून घ्ािे. िेिटरी १/४ टरीसू्न शलंबूरस टाकािा ि २ टरीसू्न तूप आिडत 
असल्ास टाकािे. 
हाच पुलाि कुकरमधे् करायचा असेल तर पाणरी टाकल्ािर उकळ आलरी करी शलंबू रस, तूप घालून मग 
झाकण लािािे ि १ शिट्री करािरी. कुकर रंड झाल्ािर उघडािा. 

रायते
१ कांदा, १ टोमॅटो, १/२ काकडरी बाररीक शचरून घ्ािरी. १ कप दहरी पाणरी न टाकता घुसळून घ्ािे. त्ात 
शचरलेलरी काकडरी, कांदा, टोमॅटो टाकून १/४ टरीसू्न मरीठ, १/४ टरीसू्न काळे मरीठ, १/२ टरीसू्न साखर 
टाकून नरीट शमक्स करािे. िरून रोडरी बाररीक शचरलेलरी कोशरंबरीर टाकािरी.

उडरीद पापड भाजािा.
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उडीि	डाळ	पराठा

१/२ कप सालासकट काळरी उडरीदडाळ अधा्व तास पाण्ात शभजिािरी. पाणरी काढून घ्ािे. 
कढईत २ चमचे तेल, १ टरीसू्न जरीरे, १/२ टरीसू्न शहंग, १/२ टरीसू्न हळद, १ टरीसू्न शतखट, ३-४ शहरिरी 
शमरचरी, १/२ इंच आले, १/२ टरीसू्न धणे पुड, १ टरीसू्न मरीठ घालून परतिून त्ात िाटलेलरी डाळ टाकािरी. 
सि्व नरीट शमक्स करुन डाळरीतले पाणरी कोरडे होईपयांत परतिािे.. गार झाल्ािर शमक्सर मधून जाडसर 
दळािे. हे सारण झाले. 

कशणक २ कप, १/४ टरीसू्न मरीठ, २ टरीसू्न तूप, १/२ टरीसू्न ओिा, १/४ टरीसू्न हळद, ३/४ ते १ कप पाणरी 
लागेल तसे घालून घट् शभजिणे. ५ शमशनटे शभजू द्ािे. छोटा गोळा घेऊन त्ाचरी लहान पाररी लाटािरी, त्ात 
सारण भरून बंद करून त्ाचा पराठा लाटािा. गरम तव्यािर तेल लािून खरपूस भाजािा. 
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शमल्किेक 
शचकू / आंबा/ केळे / सफरचंद / सरीताफळ / पपई / खरबूज यापैकरी कुठलेहरी फळ घ्ािे. फोडरी करून 
घ्ाव्यात. शमक्सरच्ा जारमधे् टाकून साखर / मध टाकून दूध टाकािे ि िाटािे.

डरा्य	फर्ट्ूस	

०४	 दिवस	चौथा	
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रालरीपरीठाचरी भाजणरी असेल तर २ कप, नसेल तर ज्ाररीचे परीठ १.५ कप ि १/४ बेसन, १/४ तांदूळ परीठ 
एकरि करुन घ्ािे. 

२ मोठे कांदे शचरुन, कोशरंबरीर / पालक असेल तर १/२ कप शचरुन, २ टरीसू्न शतखट, १ टरीसू्न मरीठ, १/२ 
टरीसू्न शहंग, १/४ टरीसू्न हळद, १ टेबलसू्न धणे जरीरे पािडर एकरि करुन त्ात परीठ टाकािे. रोडे रोडे 
पाणरी टाकून परीठ शभजिािे. 

तिा रोडा गरम करुन त्ािर तेल पसरिून घ्ािे. रालरीशपठाचा गोळा त्ािर रापािा. गरम तव्यािर रापणे 
िक्य नसेल तर पॅ्स्स्टकच्ा कागदािर तेल लािून रालरीपरीठ त्ािर पसरुन घ्ािे. मधे् मधे् बोटाने भोक 
करािे. तव्यािर तेल पसरिून त्ािर टाकािे. िरुन पुन्ा रोडे तेल टाकून झाकण ठेिून ५ शमशनटे मंद 
आचेिर शिजू द्ािे. उलटिून दुसऱया बाजूने २-३ शमशनटे शिजू द्ािे. खरपूस भाजािे. घट् दहरी ि काकडरी 
टोमॅटो बरोबर िाढािे.

थालीपीठ,	ििी,	सलाड
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तांदूळ – १ कप धुिून पाणरी काढून १५ शमशनटे ठेिािे, पालक / कोशरंबरीर + पुदरीना – १.५ (दरीड) कप (धुिून 
जाडसर शचरलेला), शहरिरी शमरचरी – शतखट २, कमरी शतखट ४, लसूण – ४ पाकळ्ा, शलंबू रस – १ टे.सू्न, 
िेलचरी – २ अख्री, शजरे – १ टरी सू्न, खिलेला नारळ – २ टे.सू्न, कांदा – १ मध्म आकाराचा उभा 
कापून, तेल – १ टरी सू्न, तूप – १ टरी सू्न, मरीठ – ३/४ (पाऊण) टरी सू्न, साखर – १/२ (अधा्व) टरी सू्न, 
पाणरी – १.५ (दरीड) कप.

शचरलेला टोमॅटो आशण डाळरीबं िरून घेण्ासाठरी.

शमक्सर जार मधे् पालक/कोशरंबरीर + पुदरीना, शहरिरी शमरचरी, लसूण, शलंबू रस ि १ टे सू्न पाणरी टाकून 
बाररीक करून घ्ािे. कुकरमधे् तेल टाकून त्ात शजरे ि िेलचरी टाकािरी. शजरे तडतडले करी त्ात कांदा 
टाकून गुलाबरी होईपयांत परतिािा. आता तांदूळ टाकून २-३ शमशनटे परतिािे. त्ात िाटलेला पालक टाकून 
२ शमशनटे परतिािे. आता नारळ, मरीठ, साखर, तूप ि पाणरी टाकून नरीट शमक्स करािे. कुकरचे झाकण 
लािून गॅस मंद आचेिर करािा. (मोठ्ा आचेिर भात कुकरला लागू िकतो) कुकरचरी १ शिट्री झालरी करी 
अजून ५ शमशनटे शिजू द्ािे.  कुकर रंड झाल्ािर उघडून हलक्या हाताने शमक्स करािे. हराभरा पुलाि 
िरून टोमॅटो ि डाशळंबाचे दाणे टाकून िाढािा.

िराभरा	पुलाव
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कशणक दोन कप, दोन टेबलसू्न तांदूळ परीठ, दोन टेबलसू्न बेसन, पाच-सहा शहरव्या शमरच्ा, आठ नऊ 
लसणाच्ा पाकळ्ा, अधा्व इंच आलं, एक टरीसू्न जरीरे, अधा्व टरी सू्न ओिा, एक टरीसू्न तरीळ, आिडत 
असेल तर शमक्स हर््व एक टरीसू्न, अधा्व टरी सू्न शचलरी फे्क्स. दरीड टरीसू्न मरीठ.
शहरिरी शमरचरी, लसूण, आलं िाटून घ्ािे.

सि्व परीठे, िाटलेला मसाला, बाकरीचे सि्व साशहत् एकरि करून त्ात एक टरीसू्न तेल घालािे ि लागेल तसे 
पाणरी घालून परीठ शभजिािे. परीठ भजरीच्ा शपठापेक्षा रोडे पातळ असािे. पाच शमशनटे शभजू द्ािे.
नॉनस्स्टक तव्यािर तेल लािून घ्ािे. तिा रोडा गरम झाला करी त्ािर तयार शपठाचे शधरडे पसरिािे. 
झाकण ठेिून दोन शमशनटे होऊ द्ािे. गॅस शमडरीयम असािा. झाकण काढून रोडरी िाफ गेल्ािर शधरडे 
उलटिून घ्ािे. दुसऱया बाजूने दोन शमशनटे होऊ द्ािे. कैररी / शलंबू / शमक्स लोणच्ाबरोबर िाढािे.

कणकेचे	मधरडे,	लोणचे

०५	 दिवस	पाचवा		
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मोड आलेलरी मटकरी एक कप, एक मध्म आकाराचा कांदा, एक टोमॅटो, शहरिरी शमरचरी दोन, लसूण 
पाकळ्ा तरीन ते चार, आलं पाि इंच, आिडत असेल तर दोन टेबलसू्न सुक्या खोबऱयाचा करीस, आिडत 
असल्ास एक बटाटा. 

मटकरी स्वच्छ धुऊन घ्ािरी. कांदा टोमॅटो आशण बटाटा शचरून घ्ािा. शहरिरी शमरचरी, लसूण,आलं आशण 
खोबरे िाटून घ्ािे. 

कढईत एक टेबलसू्न तेल घालािे. तेल गरम झाले करी त्ात एक टरीसू्न राई, एक टरीसू्न शजरे, पाि 
टरीसू्न शहंग, कढरीपत्ता घालून फोडणरी करािरी. िाटलेलरी शमरचरी, कांदा, टोमॅटो घालािे. रोडे मरीठ घालून मंद 
गॅसिर तरीन ते चार शमशनटे परतिािे. अधा्व टरीसू्न हळद, एक टरी सू्न धने शजरे पािडर, तरीन टरीसू्न शतखट, 
एक टरीसू्न गरम मसाला, दरीड टरीसू्न मरीठ घालून शमक्स करािे. एक शमशनटभर परतून घ्ािे. आता मटकरी 
ि अधा्व टरी सू्न गुळ टाकून पुन्ा नरीट शमक्स करािे ि दोन कप पाणरी घालून झाकण ठेिून मटकरी शिजू 
द्ािरी. मटकरी शिजलरी करी िाढताना त्ािर शचरलेलरी कोशरंबरीर आशण शलंबू घालून द्ािे.

उसळ	पाव
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तांदूळ – १ कप धुिून अधा्व तास पाण्ात शभजिून घ्ािे. टोमॅटो – ३ मध्म आकाराचे शमक्सर मधे् िाटून 
घ्ािे. तेल – १ टेसू्न, कांदा – १ उभा शचरून, बटाटा – १ उभा शचरून, राई – १/२ (अधा्व) टरीसू्न, शजरे – १ 
टरीसू्न, लिंग – ३, शमररी – ४-५, दालशचनरी – १ इंच, तमालपरि – २, आले पेस्ट – १ टरीसू्न, शचलरी फे्क्स – १ 
टरीसू्न, मरीठ – १ टरीसू्न, हळद – १/२ (अधा्व) टरीसू्न, लाल शतखट - १/२ (अधा्व) टरीसू्न, पाणरी – १ आशण 
३/४ (पाऊण) कप, साखर – १ टरीसू्न, कसुररी मेररी 
– १/४ (पाि) टरीसू्न, कोशरंबरीर – १ टेसू्न, तूप – १ टेसू्न.

गरम कढईत तेल टाकून राई ि शजरे टाकािे. तडतडू द्ािे. त्ात तमालपरि, लिंग, शमररी, दालचरीनरी टाकून 
शमशनटभर परतिािे. आता कांदा टाकून गुलाबरी होईपयांत परतून घ्ािा. नंतर बटाटा टाकून २ शमशनटे 
परतिािे. आले पेस्ट, िाटलेला टोमॅटो ि १/४ (पाि) टरीसू्न मरीठ टाकून नरीट शमक्स करािे. झाकण ठेिून 
मंद आचेिर ५ शमशनटे शिजू द्ािे.  शचलरी फे्क्स, हळद, लाल शतखट टाकून नरीट शमक्स करािे. तांदूळ ि 
मरीठ टाकून शमक्स करून ३ शमशनटे परतिािे. पाणरी आशण साखर टाकून शमक्स करून झाकण ठेिािे.  ७-८ 
शमशनटे मंद गॅसिर शिजू द्ािे. नंतर कसुररी मेररी टाकून शमक्स करून पुन्ा २ शमशनटे झाकण ठेिून शिजू 
द्ािे. २ शमशनटांनरी कोशरंबरीर टाकािरी, शमक्स करून पुन्ा २ शमशनटे झाकण ठेिून शिजू द्ािे. िेिटरी तूप 
टाकून हलक्या हाताने शमक्स करािे ि शमशनटभर शिजू द्ािे.

टोमॅटो	भात
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पोहे ईडलरी  

१ िाटरी पोहे िाटून घ्ािे. १ कप दहरी, १.५ कप रिा / ईडलरी रिा, २ कप पाणरी, १ टरी सू्न मरीठ घालून 
व्यिस््रत शमक्स करुन घ्ािे. ३० शमशनटे झाकून ठेिािे . ईडलरी ज्ात करायचरी आहे त्ात पाणरी गरम 
करायला ठेिािे. ईडलरी पारिाला तेल लािून घ्ािे. शभजलेल्ा शपठात १ टरी सू्न इनो टाकून पुन्ा शमक्स 
करुन घ्ािे. लगेचच ईडलरी पारिात शमश्ण टाकािे. ईडलरी १०-१२ शमशनटे िाफिून घ्ािरी.

नारळाचरी चटणरी

खिलेला नारळ अधा्व कप, एक टेबल सू्न फुटाण्ाचरी डाळ, दोन ते तरीन शहरिरी शमरचरी, दोन लसूण 
पाकळ्ा, १ टे सू्न कोशरंबरीर, १ टे सू्न पुशदना, १ टरी सू्न जरीरे, १/२ टरी सू्न मरीठ सि्व एकरि करून 
शमक्सरिर बाररीक िाटािे. हिरी असल्ास िरून राई शजरे आशण उडदाचरी डाळ याचरी फोडणरी करािरी.

पोिे	ईडली,	नारळाची	चटणी

०६	 दिवस	सिावा	
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आंबट गोड िरण

तूरडाळ / मुगडाळ / मसूरडाळ १/४ कप, कोकम आगळ १ टेसू्न आगळ नसल्ास ८-९ कोकम गरम 
पाण्ात शभजिून घ्ािेत, गुळ ३ टेसू्न.
डाळ स्वच्छ धुऊन कुकर मधे डाळ १ कप पाणरी, २ रेंब तेल घालून ३-४ शिट्री करुन शिजिून घ्ािरी.
भांड्ात १ टे सू्न तेल/तूप घालून त्ात १ टरीसू्न मोहररी, १ टरीसू्न जरीरे, अधा्व टरी सू्न शहंग घालून फोडणरी 
करािरी. अधा्व टरी सू्न हळद, १ टरीसू्न शतखट टाकून लगेचच शिजलेलरी डाळ घालािरी. कोकम आगळ/ 
कोकम शभजिले ते पाणरी, गुळ, मरीठ, १ टरी सू्न शतखट आशण २.५ कप पाणरी घालून एक उकळरी आल्ािर 
गॅस मंद करुन ५ शमशनटे होऊ द्ािे. तेलाचरी फोडणरी केलरी असेल तर िेिटरी १ टरीसू्न तूप घालािे. 

भात

तांदूळ २ कप, पाणरी ४ कप
तांदूळ स्वच्छ धुऊन पाणरी ि हिे असल्ास १/२ टरीसू्न मरीठ घालून कुकरला लािािा. ३ शिट्री कराव्यात. 

गोड	आंबट	वरण,	भात
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पालक - २०-२५ पाने, शहरिरी शमरचरी - ४-५, लसूण - ८-९ पाकळ्ा एकरि करून शमक्सर मधे् जाडसर 
िाटून घ्ािे. 

िाटलेले शमक्स, २ कप कशणक, १/४ कप बेसन, २ टे सू्न तांदूळ परीठ, १ टरीसू्न मरीठ, १ टरीसू्न तरीळ, १ 
टरीसू्न जरीरे, १/४ टरीसू्न शहंग टाकून परीठ मळून घ्ािे. परीठ सैल िाटल्ास अजून रोडरी कशणक घालािरी. 
लगेचच त्ाचा गोळा घेऊन पराठा लाटािा. गरम तव्यािर बटर / गाशल्वक बटर लािून खरपूस भाजािा. 
टोमॅटो केचप बरोबर िाढिा.

पालक	पराठा
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रणििहार बं्च

रगड्ासाठरी पांढरे िाटाणे २ कप िशनिाररी रारिरीच शभजत घालािेत.

१४ ते १५ मध्म आकाराचे बटाटे उकडून घ्ािेत. ओल्ा नारळाच्ा करीस १/२ कप, शहरिरी शमरचरी ५-६, 
कोशरंबरीर बाररीक शचरून १/२ कप, शजरे १/२ टरीसू्न. सि्व शमक्सर जारमधे् एकरि घ्ािे ि पाणरी न घालता 
िाटून घ्ािे. 

िाटाणे कुकरमधे् घालून त्ाच्ात शचमूटभर खाण्ाचा सोडा ि १ टरीसू्न मरीठ घालािे १/२ टरीसू्न हळद 
घालािरी आशण २-३ रेंब तेलाचे घालून ४-५ शिट्री करून घ्ाव्यात. 

शहरिरी चटणरी

पुशदना १ कप, शहरिरी शमरचरी ८-१०, लसूण पाकळ्ा ४, जरीरे १ टरीसू्न, १/२ टरीसू्न मरीठ, १/८ टरीसू्न साखर. 
सि्व शमक्स करािे ि रोडेसे पाणरी घालून बाररीक िाटून घ्ािे. शचंच, खजूर, गुळ चटणरी, शलंबाएिढरी शचंच 
पाण्ात शभजिून ठेिािरी. सात ते आठ खजूर शबया काढून पाण्ात घालून ठेिाव्यात. अध्ा्व तासांनरी शचंच 
खजूर ि रोडासा गूळ शमक्सरमधे् घालून त्ात १ टरीसू्न शतखट,  १/२ टरीसू्न मरीठ ि १ टरीसू्न शजरे घालून 
बाररीक चटणरी िाटािरी.

बटाटे सोलून कुस्करून घ्ािेत. त्ात १ टरीसू्न मरीठ ि २ टे सू्न कॉन्वफ्ॉिर / मैदा / तांदळाचे परीठ 
घालून त्ाचा व्यिस््रत मळून गोळा तयार करािा. लहान लहान गोळे करून िाटरीसारखा आकार करून 
त्ाच्ामधे् १/२ टरीसू्न नारळाचरी चटणरी घालािरी. बंद करून शटकरीच्ा आकारात रापून घ्ािे. असे सि्व 
पॅटरीस तयार करून घ्ािे.

रगड्ाला फोडणरी देण्ासाठरी एका कढईत १ टेबलसू्न तेल घालून त्ाच्ात १ टरीसू्न राई ि १ टरी सू्न 
शजरे तडतडिून घ्ािे. १/२ टरीसू्न शहंग १/४ टरीसू्न हळद घालून घ्ािरी.  ३ टरीसू्न शतखट घालून लगेच 
त्ाच्ात शिजलेले िाटाणे घालािेत. १/२ टरीसू्न मरीठ, १/४ टरीसू्न गुळ घालून शमक्स करून घ्ािे. मंद 
आचेिर पाच शमशनटं शिजू द्ािे. गरजेप्रमाणे पाणरी घालािे. िरून कोशरंबरीर घालािरी. 

एका पॅनमधे् १ टेबलसू्न तेल घालून घ्ािे तेल रोडे गरम झाले करी त्ाच्ात आपण तयार केलेले पॅटरीस 
रचून घ्ािेत. मध्म आचेिर शरिस्री होईपयांत एका बाजूने होऊ द्ािे. उलटिून दुसररी बाजू पण छान 
िेकून घ्ािरी. असे सि्व पॅटरीस तयार करून घ्ािेत.

िाढताना पॅटरीस त्ािर गरम गरम रगडा, शचरलेला कांदा, कोशरंबरीर, शहरिरी चटणरी,  गोड आंबट चटणरी, 
बाररीक िेि घालून द्ािरी.

रगडा	पॅटीस

०७	 दिवस	सातवा	
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कुरमुरे - ४ कप दाणे -   १ टेबलसू्न, डाळ्ा -  १ टेबलसू्न, शहरिरी शमरचरी - ५ बाररीक शचरुन, कढरीपत्ता - 
१५-२० पाने 

कढईत १ १/२ (दरीड) टेबलसू्न तेल गरम करािे. त्ात दाणे तळून घ्ािेत. काढून ठेिािे. त्ाच तेलात त्ात 
शहरिरी शमरचरी तळून घ्ािरी, कढरीपत्ता तळािा. शचमूटभर शहंग, १/२ टरीसू्न हळद, डाळ्ा टाकाव्यात. दाणे, 
कुरमुरे, १/४ टरीसू्न मरीठ, १ टरीसू्न शपठरीसाखर टाकून सि्व शमक्स करािे ि शमशनटभर परतिािे. आिडत 
असेल तर रोडे फरसाण/िेि टाकून पुन्ा शमशनटभर परतिािे.

कुरमुरे णचिडहा

रणििहार संध्हाकहाळ 
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मेतकूट

चणा डाळ १/२ कप, मूग डाळ, उडरीद डाळ प्रते्करी १/४ कप, मोहररी १ टरीसू्न, मेररी १/४ टरीसू्न, जरीरे १ 
टेसू्न, लिंग ५-६, शमररी ४-५, दालशचनरी - १ इंच तुकडा, लाल शमरचरी - ६-७

सि्व डाळरी मंद आचेिर कोरड्ा भाजून घ्ाव्यात. बाकरीचे मसाले पण भाजून घ्ािे. शमरचरी रोडरी गरम 
करून घ्ािरी. सि्व रोडे रंड झाल्ािर त्ात १ टरीसू्न मरीठ, १/२ टरीसू्न हळद, १/२ टरीसू्न शहंग टाकून 
शमक्सर मधून बाररीक दळून घ्ािे.

भात

तांदूळ २ कप, पाणरी ४ कप
तांदूळ स्वच्छ धुऊन पाणरी ि हिे असल्ास १ टरीसू्न मरीठ घालून कुकरला लािािा. ३ शिट्री कराव्यात. 
गरम गरम भातािर १-१.५ टरीसू्न मेतकूट ि २ टरीसू्न तूप घालून ताकाबरोबर िाढािे.

मेतकूट	भात,	ताक
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रिा/ ज्ाररी रिा - १ कप, कांदा एक शचरून, उडदाचरी डाळ एक टरीसू्न, शहरिरी शमरचरी पाच ते सहा बाररीक 
शचरून, कढरीपत्ता दहा ते बारा पाने. आिडरीप्रमाणे भाज्ा (ऑपिनल)

एक टेबलसू्न तेलात एक टरीसू्न राई अधा्व टरीसू्न शजरे उडरीद डाळ यांचे फोडणरी करून त्ात शहरिरी 
शमरचरी, कांदा घालून शमशनटभर परतिािे. भाज्ा घालायच्ा असतरील तर त्ाहरी बाररीक शचरून घालाव्यात 
ि शमशनटभर परतून घ्ािे. आता रिा घालून मंद आचेिर रिा पाच ते सात शमशनटे व्यिस््रत भाजून घ्ािा. 
एकरीकडे दोन कप पाणरी गरम करण्ासाठरी ठेिािे. जर ज्ाररीचा रिा घेणार असेल तर अडरीच कप पाणरी 
घ्ािे. 

रिा नरीट भाजून झाला करी त्ाच्ात एक टरीसू्न मरीठ, अधा्व टरीसू्न साखर घालून पुन्ा कालिून घ्ािे 
ि गरम पाणरी हळूहळू ओतािे. पाणरी घालताना रिा हातािर उडू िकतो तेव्ा तरी काळजरी घ्ािरी. पाणरी 
घातल्ािर व्यिस््रत शमक्स करािे. गॅस मंद ठेिािा ि झाकण ठेिून चार ते पाच शमशनट शिजू द्ािे. रिा 
शिजत आला करी िरून एक टेबलसू्न तूप घालािे. िाढताना त्ािर ओले खोबरे ि बाररीक शचरलेलरी 
कोशरंबरीर घालािरी.

रवा	उपमा	ककंवा	जवारीचया	रव्ाचा	उपमा

०८	 दिवस	आठवा	
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मोड आलेलरी चिळरी / मूग / मटकरी एक कप, एक मध्म आकाराचा कांदा, एक टोमॅटो, शहरिरी शमरचरी 
दोन, लसूण पाकळ्ा तरीन ते चार, आलं पाि इंच, आिडत असेल तर दोन टेबलसू्न सुक्या खोबऱयाचा 
करीस, आिडत असल्ास एक बटाटा. 

कडधान् स्वच्छ धुऊन घ्ािरीत. कांदा टोमॅटो आशण बटाटा शचरून घ्ािा. शहरिरी शमरचरी, लसूण,आलं आशण 
खोबरे िाटून घ्ािे. 

कढईत एक टेबलसू्न तेल घालािे. तेल गरम झाले करी त्ात एक टरीसू्न राई, एक टरीसू्न शजरे, पाि 
टरीसू्न शहंग, कढरीपत्ता घालून फोडणरी करािरी. िाटलेलरी शमरचरी, कांदा, टोमॅटो घालािे. रोडे मरीठ घालून 
मंद गॅसिर तरीन ते चार शमशनटे परतिािे. अधा्व टरीसू्न हळद, एक टरी सू्न धने शजरे पािडर, तरीन टरीसू्न 
शतखट, एक टरीसू्न गरम मसाला, दरीड टरीसू्न मरीठ घालून शमक्स करािे. एक शमशनटभर परतून घ्ािे. आता 
कडधान् ि अधा्व टरी सू्न गुळ टाकून पुन्ा नरीट शमक्स करािे ि दोन कप पाणरी घालून झाकण ठेिून चिळरी 
/ मूग / मटकरी शिजू द्ािरी. उसळ शिजलरी करी िाढताना त्ािर शचरलेलरी कोशरंबरीर आशण शलंबू घालून द्ािे.

उसळ	पोळी
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लसूण - ८-९ पाकळरी बाररीक शचरुन, रोझमेररी शहरिरी शमरचरी - ४-५, शमररी - ५-६, गाजर - १ उभे काप 
करुन, ब्ोकोलरी १ कप उकडिून, मटार - १ कप, मोड आलेले मूग - १/२ कप, मसूर - १/२ कप १ तास 
शभजिून, चेररी टोमॅटो ५-६, ऑशलव् - १/४ कप, शिजिलेला भात - ३ कप, तेल, मरीठ. 

कढईत २ टेसू्न तेल घालून त्ात लसूण, रोझमेररी शहरिरी शमरचरी, शमररी, ऑशलव्, गाजर, ब्ोकोलरी, मटार, 
मूग, मसूर टाकून शमशनटभर परतिणे. रोडा पाण्ाचा शिपका मारून पुन्ा रोडे परतिणे. चेररी टोमॅटो, १.५ 
टरीसू्न मरीठ टाकून सि्व हलक्या हाताने शमक्स करािे. मंद गॅस िर झाकण ठेिून ५ शमशनटे मुरु द्ािे. 

विेजीटेबल	पुलाव
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बन डोसा

१ कप तांदूळ ४-५ तास पाण्ात  शभजिणे. १ कप पोहे, १/२ कप ओले खोबरे, सि्व एकरि करुन िाटणे, 
िाटताना रोडे पाणरी टाकणे. शमश्ण भांड्ात काढून घेणे. तेलाचरी फोडणरी करून त्ात १/२ टरीसू्न जरीरे, १ 
टरीसू्न मोहररी, कडरीपत्ता ,१ टरीसू्न पांढररी उडरीद डाळ टाकणे . हरी फोडणरी शमश्णात कालिणे 
१ टरीसू्न मरीठ टाकून कालिून घेणे. नॉनस्स्टक तव्यािर तेल लािून डोसा पसरिून २ शमशनटे होऊ द्ािा. 
उलटिून पुन्ा २ शमशनटे होऊ द्ािा.

टोमॅटो बटाटा रस्ा भाजरी 

बटाटा - ३-४ मोठे तुकडे, टोमॅटो - २ बाररीक शचरुन, कांदा - १ बाररीक शचरुन. 
लसूण तरीन ते चार पाकळ्ा, शहरिरी शमरचरी दोन बाररीक शचरून, धने शजरे पूड एक टरीसू्न, शतखट दोन 
टरीसू्न, शहंग पाि टरी सू्न, हळद पाि टरीसू्न, गरम / पािभाजरी मसाला अधा्व टरीसू्न, मरीठ एक टरीसू्न, 
गुळ अधा्व टरी सू्न.

कुकरमधे् दोन टरीसू्न तेल घालून त्ात एक टरीसू्न राई, एक टरीसू्न शजरे यांचरी फोडणरी करािरी. शहंग, 
हळद, कढरीपत्ता, शहरिरी शमरचरी, लसूण रिमारिमाने टाकािे. रोडे परतिून झाले करी बाररीक शचरलेला कांदा 
ि शचमुटभर मरीठ घालािे. टोमॅटो घालून तरीन ते चार शमशनट परतिािे. टोमॅटो रोडा मऊ झाला करी बटाटा 
घालून पुन्ा रोडे परतिािे. आता शतखट, मसाला ि मरीठ घालून एक शमशनटभर परतून दोन कप पाणरी 
घालािे. झाकण लािून एक शिट्री होऊ द्ािरी. कुकर रंड झाल्ािर उघडून एक उकड आणािरी ि रोडा 
भाजरीला घट्पणा हिा असेल तर चमचाभर भाजरी घेऊन तरी कुस्करून पुन्ा त्ा र्स्ात घालािरी. िरून 
कोशरंबरीर पेरािरी.

बन	डोसा,	टोमॅटो	बटाटा	रससा	भाजी

०९	 दिवस	नववा	
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लापिरी रिा २ कप धुिून पाणरी काढून १/२ तास ठेिािा. लसूण तरीन ते चार पाकळ्ा, शहरिरी शमरचरी दोन 
बाररीक शचरून, धने शजरे पूड एक टरीसू्न, शतखट दोन टरीसू्न, शहंग पाि टरी सू्न, हळद पाि टरीसू्न, मरीठ 
एक टरीसू्न, गुळ अधा्व टरी सू्न. कांदा १ बाररीक शचरून, टोमॅटो एक बाररीक शचरून, मटार पाि कप, गाजर 
एक बाररीक शचरून, स्वरीट कॉन्वचे दाणे पाि कप. 

कुकरमधे् दोन टरीसू्न तेल घालून त्ात एक टरीसू्न राई, एक टरीसू्न शजरे यांचरी फोडणरी करािरी. शहंग, 
हळद, कढरीपत्ता, शहरिरी शमरचरी, लसूण रिमारिमाने टाकािे. रोडे परतिून झाले करी बाररीक शचरलेला कांदा, 
भाजरी ि  शचमुटभर मरीठ घालािे. दोन शमशनट परतिािे. लापसरी रिा, शतखट, मरीठ, घालून दोन शमशनटे 
परतिािे.  टोमॅटो ि गुळ घालून ३ कप पाणरी घालािे. सि्व शमक्स करून झाकण लािून २-३ शिट्री कराव्यात.

भाजया	टाकून	िललया	खिचडी,	ििी,	पापड
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पनरीर कुस्करून एक कप, उकडलेला बटाटा एक कुस्करून, कांदा एक बाररीक शचरून, शहरिरी शमरचरी 
तरीन ते चार बाररीक शचरून, काळरी शमररी पािडर अधा्व टरी सू्न, अधा्व टरीसू्न. सि्व एकरि करून सारण तयार 
करणे.

पोळरीसारखरी कणरीक शभजिून घेणे. एकेक गोळा घेऊन त्ाचरी िाटरी करून त्ात सारण भरािे ि बंद करून 
हलक्या हाताने पराठा लाटािा. गरम तव्यािर बटर / तूप लािून खरपूस भाजून घ्ािा.

पनीर	पराठा
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साबुदाणा स्खचडरी

साबुदाणा एक कप पाच ते सहा तास शभजिून ठेिािा. शभजिताना साबुदाण्ाच्ा िर शकंशचत पाणरी राहरील 
एिढे पाणरी त्ात ठेिािे. एक बटाटा शचरून, शहरिरी शमरचरी पाच ते सहा शचरून, कढरीपत्ता, एक टरीसू्न मरीठ, 
अधा्व टरीसू्न शतखट, एक टरीसू्न शजरे, एक टेबलसू्न तूप, दाण्ाचं कूट अधा्व कप, अधा्व टरी सू्न साखर, 
खिलेला नारळ एक टेबलसू्न, बाररीक शचरलेलरी कोशरंबरीर सजािटरीसाठरी.

पॅनमधे् तूप घालून त्ात शजरे कढरीपत्ता ि शहरिरी शमरचरी यांचरी फोडणरी करािरी. शचरलेला बटाटा घालून 
झाकण ठेिून बटाटा रोडा मऊ होऊ द्ािा. तोपयांत शभजलेल्ा साबुदाण्ात मरीठ शतखट ि साखर कालिून 
घ्ािे. बटाटा रोडा मऊ झाला करी त्ाच्ात साबुदाणा घालून सि्व नरीट शमक्स करािे ि एक टेबलसू्न दूध 
टाकािे. दुधामुळे साबुदाणा मऊ होतो. सि्व नरीट शमक्स करून झाकण ठेिून एक िाफ येऊ द्ािरी. आता 
कूट टाकून पुन्ा व्यिस््रत शमक्स करािे ि झाकण ठेिून दोन ते तरीन िाफा आणाव्यात. िरून नारळ ि 
कोशरंबरीर घालािरी.

साबुिाणा	खिचडी,	ििी

१	०	 दिवस	ििावा	
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फ्ॉिर रस्ा भाजरी

फ्ॉिर शचरून दोन कप स्वच्छ धुऊन घ्ािा. बटाटा एक शचरून. एक टोमॅटो बाररीक शचरून. एक कांदा 
बाररीक शचरून. आलं अधा्व इंच, लसूण तरीन ते चार पाकळ्ा, तरीन शहरिरी शमरचरी एकरि िाटून घ्ािे. मटार 
शकंिा िाटाणे एक टेबलसू्न. पाि टरीसू्न हळद पाि टरीसू्न शहंग, एक टरीसू्न शतखट, अधा्व टरी सू्न गरम 
मसाला, एक टरीसू्न मरीठ अधा्व टरीसू्न गुळ. 

कढईत दोन टरीसू्न तेल घालून अधा्व टरीसू्न राई, अधा्व टरी सू्न शजरे तडतडिून घ्ािे. िाटलेलरी शमरचरी, 
शहंग हळद घालून परतिािे. कांदा ि टोमॅटो घालून दोन शमशनट परतिािे. शचरलेला फ्ािर बटाटा घालािा. 
शतखट, गरम मसाला, मरीठ, गुळ घालून सि्व शमक्स करािे दोन शमशनट पुन्ा परतिािे. सव्ा दोन कप पाणरी 
घालून शमक्स करािे ि झाकण ठेिून मंद आचेिर भाजरी दहा ते बारा शमशनटे शिजू द्ािरी. मधून मधून हलिून 
घ्ािे ि भाजरी शिजलरी आहे का ते बघािे.

पोळरीचरी रेशसपरी पुस्तकाच्ा िेिटरी शदलरी आहे.

कोशिंबरीर

काकडरी टोमॅटो कांदा बाररीक शचरून घ्ािेत. त्ात आिडरीप्रमाणे दहरी मरीठ ि साखर घालून शमक्स करािे

फलॉवर	रससा	भाजी,	पोळी,	कोशिंबीर
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उडरीद डाळ दोन टरीसू्न, सात ते आठ लाल सुकरी शमरचरी, लसूण पाकळ्ा दहा ते बारा, चार टरीसू्न तरीळ. 
हे सि्व कोरडे भाजून त्ाचरी पािडर करून घ्ािरी. 

पालक शचरलेला २ कप, शिजलेला भात तरीन कप, एक कांदा बाररीक शचरून, िेंगदाणे एक टेबलसू्न.
कढईत १ टेबलसू्न तेल घालून त्ात अधा्व टरीसू्न राई, अधा्व टरीसू्न शजरे, पाि टरीसू्न शहंग यांचरी फोडणरी 
करािरी. अधा्व टरी सू्न हळद कांदा ि दाणे घालून परतिािे. कांदा रोडा मऊ झाला करी त्ात शचरलेला 
पालक घालून रोडे परतिािे. आता शिजलेला भात ि िाटलेला कोरडा मसाला पािडर, एक टरीसू्न मरीठ 
घालून सि्व शमक्स करून झाकण ठेिून एक िाफ आणािरी.  

पालक	भात
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सुरण/ बटाटा/ कच्री केळरी/ िांग यापैकरी कुठलेहरी काप करून घेणे. त्ाला मरीठ लािून घ्ािे. पाि कप 
रिा, पाि कप तांदळाचे परीठ, एक टरीसू्न शतखट अधा्व टरीसू्न हळद, एक टरीसू्न गरम मसाला, अधा्व 
टरीसू्न मरीठ एकरि करून घेणे. पॅनमधे् दोन टेबलसू्न तेल घालून गरम होऊ देणे. एकेक काप घेऊन 
रव्याच्ा शमश्णात बुडिून पॅनमधे् रचािे. झाकण ठेिून मंद आचेिर पाच ते सात शमशनटे शिजू द्ािे. 
पलटिून पुन्ा पाच ते सात शमशनटं शिजू द्ािे. व्यिस््रत शिजले करी दोन शमशनटे उघड्ा पॅनमधे् मध्म 
आचेिर परतून घ्ािे.

सुरण	/	बटाटा	/	कच्ी	केळी	/	वांग	काप

१	१	 दिवस	अकरावा	
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तोडंलरी उभे काप करून दरीड कप. एक कांदा बाररीक शचरून. एक बटाटा शचरून. 
शचरलेला कांदा, दरीड टेबलसू्न दाण्ाचं कूट, एक टेबलसू्न खोबऱयाचा करीस, दोन टरीसू्न शतखट एक 
टरीसू्न गरम मसाला अधा्व टरीसू्न हळद पाि टरीसू्न शहंग, एक टरीसू्न मरीठ अधा्व टरीसू्न गुळ, अधा्व टरीसू्न 
तेल घालून एकरि करून घ्ािे. 
कुकरमधे् एक टरीसू्न तेल घालून त्ात अधा्व टरीसू्न राई, अधा्व टरीसू्न शजरे घालािे. तोडंलरी ि बटाटा 
घालून दोन शमशनटे परतून घ्ािे. शमक्स केलेला कांद्ाचा मसाला घालून पुन्ा दोन शमशनटे परतिािे. दरीड 
कप पाणरी घालून झाकण लािून एक शिट्री होऊ द्ािरी.
तांदळाचरी भाकररी - पुस्तकाच्ा िेिटरी शदलरी आहे.

तोंडली	रससा	भाजी,	तांिळाची	भाकरी,	ििी
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बाजररी रिा २ कप धुिून पाणरी काढून १ तास ठेिािा. लसूण तरीन ते चार पाकळ्ा, शहरिरी शमरचरी दोन 
बाररीक शचरून, धने शजरे पूड एक टरीसू्न, शतखट दोन टरीसू्न, शहंग पाि टरी सू्न, हळद पाि टरीसू्न, मरीठ 
एक टरीसू्न, गुळ अधा्व टरी सू्न. कांदा १ बाररीक शचरून, टोमॅटो एक बाररीक शचरून, मटार पाि कप, गाजर 
एक बाररीक शचरून, स्वरीट कॉन्वचे दाणे पाि कप. 
कुकरमधे् दोन टरीसू्न तेल घालून त्ात एक टरीसू्न राई, एक टरीसू्न शजरे यांचरी फोडणरी करािरी. शहंग, 
हळद, कढरीपत्ता, शहरिरी शमरचरी, लसूण रिमारिमाने टाकािे. रोडे परतिून झाले करी बाररीक शचरलेला 
कांदा, भाजरी ि  शचमुटभर मरीठ घालािे. दोन शमशनट परतिािे. बाजररी रिा, शतखट, मरीठ, घालून दोन 
शमशनटे परतिािे.  टोमॅटो ि गुळ घालून ४ कप पाणरी घालािे. सि्व शमक्स करून झाकण लािून ३-४ शिट्री 
कराव्यात.

बाजरी	खिचडी
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नाचणरी परीठ एक कप उडरीद डाळ अधा्व कप चार ते पाच तास शभजिून िाटून घेणे. िाटलेलरी उडदाचरी डाळ 
एक तास मुरू देणे.
आता त्ाच्ात नाचणरी परीठ घालून शमश्ण कालिून घेणे. जरुररीप्रमाणे पाणरी घालािे. 
दोन टरीसू्न तेलात अधा्व टरीसू्न मोहररी अधा्व टरीसू्न शजरे पास्ता कढरीपत्ता पाणरी दोन-तरीन शहरिरी शमरचरी 
बाररीक शचरलेलरी अधा्व इंच आलं आशण आपल्ा आिडरीच्ा भाज्ा कांदा गाजर मटार स्वरीट कॉन्व घालून 
शमशनटभर परतिणे. हरी फोडणरी शभजिलेल्ा शपठात घालून एक टरीसू्न मरीठ आशण एक टरीसू्न इनो घालून 
कालिून घेणे इडलरीपारिात इडलरी लािणे ि दहा ते बारा शमशनटे िाफिून घ्ाव्यात. याच शपठाचे रोडे पाणरी 
अजून घालून नॉनस्स्टक तव्यािर डोसे करता येतरील.
जर नाचणरी शभजिून इडलरी करायचरी असेल तर त्ासाठरी एक कप नाचणरी आशण एक तृतरीयांि कप उडरीद 
डाळ पाि िाटरी तांदूळ धुऊन पाच ते सहा तास शभजिािे. नंतर िाटून सात ते आठ तास ते फरमेंट व्ायला 
ठेिािे. इडलरी करताना एक टरीसू्न मरीठ घालून त्ाच्ा इडल्ा कराव्यात

शहरिरी चटणरी

कोशरंबरीर बाररीक शचरून एक कप पुशदना बाररीक शचरून अधा्व कप कढरीपत्ता आठ ते दहा पाने शहरिरी 
शमरचरी आठ ते दहा लसूण पाच ते सहा पाकळ्ा शझरो एक टरीसू्न दाणे दोन टेबलसू्न फुटाण्ाच्ा 
डाळ्ा एक टेबलसू्न सुके खोबरे एक टेबलसू्न मरीठ एक टरीसू्न साखर पाि टरीसू्न
सि्व एकरि करून शमक्सरमधे् कोरडेच जाडसर िाटून घ्ािे.

सांभार

तुरडाळ / मुगडाळ/ मसू डाळ यापैकरी कुठलरी एक शकंिा शतन्री शमक्स डाळ एक कप, लाल भोपळा 
शचरून पाि कप, भेंडरी दोन-तरीन, िांग एक, तोडंलरी पाच-सहा, िेिग्याच्ा िेंगा सात आठ तुकडे, बटाटा 
एक, कांदा एक, गाजर एक. यापैकरी सि्व भाज्ा शकंिा कुठल्ाहरी घरात असतरील अिा भाज्ा घ्ाव्यात. 
डाळ स्वच्छ धुऊन कुकरमधे् डाळ ि या सि्व भाज्ा, पाि टरीसू्न, मरीठ, दोन-तरीन रेंब तेल, पाि टरीसू्न 
हळद घालून त्ाच्ा दोन शिट्री करून घ्ाव्यात. 
कुकर रंड झाल्ािर भांड्ात एक टरीसू्न तेल घालून १/२ टरीसू्न राई, १/२ टरीसू्न शजरे, १/४ टरीसू्न मेररी 
दाणे, १/४ टरीसू्न शहंग, १/४ टरीसू्न उडरीद डाळ यांचरी फोडणरी करून त्ात शिजिलेलरी डाळ घालािरी 
दोन टरीसू्न शतखट ि दोन टरीसू्न सांबार मसाला घालून एक टरीसू्न मरीठ घालािे. पाि टरीसू्न गुळ घालून 
सि्व नरीट शमक्स करून पाच शमशनटे मंद आचेिर उकळू द्ािे. आपल्ाला हिे असेल तसे पातळ शकंिा घट् 
सांभार करण्ासाठरी पाण्ाचे प्रमाण घालािं.

नाचणी	ईडली/िोसा,
हिरवी	चटणी,	सांभार

१	२	 दिवस	बारावा	
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टोमॅटो गाजर बरीट सूप

टोमॅटो ४, बरीट १, गाजर १, लिंग ३, शमररी ५-६, दालशचनरी १ तुकडा, मरीठ १ टरीसू्न, गुळ १/४ टरीसू्न. 
कोशरंबरीर बाररीक शचरून १ टेसू्न.
टोमॅटो बरीट ि गाजर शचरून घ्ािे. कुकरमधे् शतन्री एकरि करून एक शिट्री करून घ्ािरी.
कुकर रंड झाल्ािर गाजर बरीट ि टोमॅटो िाटून घ्ािे.
कढईत एक टरीसू्न तूप घालून त्ात एक टरीसू्न शजरे, लिंग शमररी ि दालशचनरी घालािरी. त्ात िाटलेले 
शमश्ण घालून मरीठ ि गुळ घालून एक उकळरी येऊ द्ािरी. गॅस बंद करून तरीन ते चार शमशनट उकळू द्ािे. 
िेिटरी कोशरंबरीर घालािरी.

कोबरी भाजरी

पद्धत १

कोबरी बाररीक शचरून - ३ कप, टोमॅटो १ बाररीक शचरून
कढईत १ टेबलसू्न तेल घालून त्ात १ टरीसू्न राई, १ टरीसू्न शजरे, कढरीपत्ता याचरी फोडणरी करून 
शचरलेला कोबरी घालािा. ३/४ टरीसू्न मरीठ ि २ टरीसू्न शतखट टाकून शमक्स करून घ्ािे. झाकण ठेिून 
मंद आचेिर भाजरी शिजू द्ािरी. मधून मधून भाजरी हलिून घ्ािरी म्हणजे खालरी लागणार नाहरी. कोबरी शिजत 
आला करी त्ाच्ामधे् िेिटरी टोमॅटो घालून हलिािे ि एक िाफ येऊ द्ािरी.

पद्धत २ 

कोबरी बाररीक शचरून - ३ कप. बटाटा १ शचरून, शहरिरी शमरचरी ५-६ शचरुन
कढईत १ टेबलसू्न तेल घालून त्ात १ टरीसू्न राई, १ टरीसू्न शजरे, कढरीपत्ता, शहरिरी शमरचरी याचरी फोडणरी 
करािरी. बटाटा घालून झाकण ठेिून एक िाफ आणािरी. बटाटा शकंशचत मऊ झाला करी त्ात शचरलेला कोबरी 
घालािा. एक टरीसू्न मरीठ, शचमूटभर साखर टाकून शमक्स करािे ि झाकण ठेिून मंद आचेिर भाजरी शिजू 
द्ािरी. मधून मधून हलित रहािे. िेिटरी अधा्व रेंब शलंबाचा रस घालािा. ि शचरलेलरी कोशरंबरीर घालािरी.
पोळरीचरी रेशसपरी पुस्तकाच्ा िेिटरी शदलरी आहे.

टोमॅटो	गाजर	हबट	सूप,	
कोबी	भाजी,	पोळी
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कांदे भात

शिजिलेला भात - २ कप, कांदा - ३ उभे शचरुन, शहरिरी शमरचरी - ३ उभरी शचरून, आले - १ इंच बाररीक 
शचरून, लसूण - ५-६ पाकळ्ा बाररीक शचरून, बडरीिेप - १.५ टरी सू्न, तूप/तेल - २ टरी सू्न, मरीठ - १.२५ 
(सव्ा) टरी सू्न, कोशरंबरीर
 
गरम कढईत तूप/तेल घालून त्ात बडरीिेप टाकािरी. बडरीिेप तडतडलरी करी त्ात शहरिरी शमरचरी, लसूण, 
आले टाकािे. शमशनटभर परतिािे. आता कांदा ि शचमूटभर मरीठ घालून तो रोडा मऊ होईपयांत परतिािा. 
साधारण ३ शमशनटे लागतात. शिजिलेला भात ि मरीठ टाकून नरीट शमक्स करािे. झाकण ठेिून २-३ शमशनटे 
िाफ येऊ द्ािरी. बाररीक शचरलेलरी कोशरंबरीर घालािरी.
गरम गरम कांदे भात रायते/दहरी बरोबर िाढािा. 

िेिपुररी 

पुशदना चटणरी

पुशदना १ कप, शहरिरी शमरचरी ८-१०, लसूण पाकळ्ा ४, जरीरे १ टरीसू्न, १/२ टरीसू्न मरीठ, १/८ टरीसू्न साखर. 
सि्व शमक्स करािे ि रोडेसे पाणरी घालून बाररीक िाटून घ्ािे.
शचंच, खजूर, गुळ चटणरी
शलंबाएिढरी शचंच पाण्ात शभजिून ठेिािरी. सात ते आठ खजूर शबया काढून पाण्ात घालून ठेिाव्यात. अध्ा्व 
तासांनरी शचंच खजूर ि रोडासा गूळ शमक्सरमधे् घालून त्ात १ टरीसू्न शतखट,  १/२ टरीसू्न मरीठ ि १ 
टरीसू्न शजरे घालून बाररीक चटणरी िाटािरी.
िेिपुररी करण्ासाठरी ३ बटाटे उकडून शचरून घ्ािेत. पुशदना चटणरी ि खजूर चटणरी करून घ्ािरी. 
कोशरंबरीर, कांदा, टोमॅटो बाररीक शचरून घ्ािा. 
िेिपुररी चरी पुररी घेऊन त्ािर उकडलेल्ा बटाटा रोडा रोडा घालािा. त्ािर आिडरीप्रमाणे दोन्री चटण्ा 
घालून िरून कांदा टोमॅटो कोशरंबरीर ि िेि घालािरी.

कांिे	भात	व	िेवपुरी
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जाड पोहे - १ कप, भाजलेले दाणे - १ टे सू्न, कांदा - १ बाररीक शचरून, टोमॅटो - १ बाररीक शचरून, 
काकडरी - १/२ बाररीक शचरून, कोशरंबरीर - १ टेबलसू्न बाररीक शचरून, शहरिरी शमरचरी - २ शचरून, कढरीपत्ता 
- ८-१० पाने, राई - १ टरीसू्न, शजरे - १ टरीसू्न, हळद - १/२ टरीसू्न, शलंबू रस - १ टरीसू्न, मरीठ - १ टरीसू्न, 
साखर - १/२ टरीसू्न, तेल - ,१ टेबलसू्न

पोहे धुिून पाणरी काढून ५ शमशनटे शभजू द्ािे. एका बाऊल मधे शभजलेले पोहे, दाणे, कांदा, टोमॅटो, काकडरी, 
कोशरंबरीर, मरीठ, साखर टाकून नरीट शमक्स करािे. फोडणरी करण्ासाठरी कढल्ात तेल टाकून त्ात राई 
टाकून तरी तडतडल्ािर शजरे, कढरीपत्ता, शमरचरी टाकािरी. शमरचरी छान तळून घ्ािरी. हळद टाकून गॅस बंद 
करािा. तयार फोडणरी पोह्ांिर टाकून शलंबाचा रस टाकून नरीट शमक्स करािे. झटपट दडपे पोहे तयार 
आहेत.

िडपे	पोिे

१३	 दिवस	तेरावा	
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भोपळा भाजरी

भोपळा शचरून दोन कप.  एक टोमॅटो बाररीक शचरून. लसूण तरीन ते चार पाकळ्ा ठेचून घ्ाव्यात. पाि 
टरीसू्न हळद, पाि टरीसू्न शहंग, एक टरीसू्न शतखट, अधा्व टरी सू्न गरम मसाला, एक टेबल सू्न दाण्ाचं 
कूट, एक टरीसू्न मरीठ अधा्व टरीसू्न गुळ. 

कढईत एक टरीसू्न तेल घालून अधा्व टरीसू्न राई, अधा्व टरी सू्न शजरे तडतडिून घ्ािे. शहंग, हळद घालून 
परतिािे. शचरलेला भोपळा घालािा. शतखट, गरम मसाला, मरीठ, गुळ घालून सि्व शमक्स करािे दोन शमशनट 
पुन्ा परतिािे.  सव्ा दोन कप पाणरी घालून शमक्स करािे ि झाकण ठेिून मंद आचेिर भाजरी दहा ते बारा 
शमशनटे शिजू द्ािरी. मधून मधून हलिून घ्ािे ि भाजरी शिजलरी आहे का ते बघािे. िेिटरी दाण्ाचा कूट 
घालून एक उकळ आणािरी.

साधं िरण

तूर डाळ पाि कप स्वच्छ धुऊन कुकरमधे् तरीन ते चार शिट्री करून घ्ाव्यात. कुकर रंड झाला करी 
डाळ एका पातेल्ात काढून घ्ािरी तरी व्यिस््रत रिरीने घुसळून घ्ािरी एकजरीि करािरी. त्ात १/८ टरीसू्न 
हळद, १/८ टरीसू्न शहंग, १/८ टरीसू्न गुळ, ३/४ टरीसू्न मरीठ घालून पुन्ा रिरीने घुसळून घ्ािे ि िरण 
उकळिायला ठेिािे. साधारण तरीन ते चार उकळरी आणाव्यात.

शहरिे िाटाणे चटणरी

मटारचे दाणे – २ कप, ओले खोबरे खिून - १ कप, कोशरंबरीर शचरुन - १ कप, मरीठ - १ १/२ टरी.सू्न, आले - 
१ इंच तुकडा, शहरिरी शमरचरी - ८-१०, शलंबू रस - १ टे.सू्न, तेल - २ टे.सू्न + १ टरी. सू्न, मोहररी - १ टे. सू्न
मटारचे दाणे १/२ टरी.सू्न तेलािर ३-४ शमनरीटे परतिून घ्ािे. आले, शहरिरी शमरचरी िाटून घ्ािरी.  मटारचे 
दाणे, शमरचरी, आले, मरीठ, शलंबू रस एकरि करुन शमक्सरमधे िाटून घ्ािे. त्ात ओले खोबरे ि बाररीक 
शचरलेलरी कोशरंबरीर टाकून एकरि करािे. २ टे. सू्न तेलात मोहररीचरी फोडणरी करुन तयार चटणरी िर 
टाकािरी. सि्व नरीट शमक्स करािे.

वरण	भात,	भोपळा	भाजी,	पोळी,	चटणी
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तांदूळ (कोलम, एच एम टरी शकंिा इडलरीचे तांदूळ असल्ास उत्तम) – १ कप धुिून पाणरी काढून १५ शमशनटे 
ठेिािेत, मिरूम – १/२ (अधा्व) कप शचरून, कांदा - १ उभा शचरून, शकसलेले चरीज - १/२ (अधा्व) कप, 
स्टार फुल – १, शमररी - ३-४, लिंग - २-३, दालशचनरी – १ इंच, तूप शकंिा बटर – १ टे सू्न, मरीठ – १ टरी सू्न, 
गरम पाणरी – २.५ (अडरीच) कप

गरम कढईत तूप/बटर घालून त्ात स्टार फुल, शमररी, लिंग ि दालचरीनरी टाकािरी ि शमशनटभर परता, आता 
त्ात कांदा ि मिरूम टाकून ३-४ शमशनटे परतिािे.  त्ात तांदूळ टाकून पुन्ा ३-४ शमशनटे परतिािे. मरीठ 
ि गरम पाणरी घालून नरीट शमक्स करािे. गॅस मंद आचेिर करािा. झाकण ठेिू नये. भात शिजला करी त्ात 
चरीज टाकून नरीट शमक्स करािे. मिरूम भात गरम गरमच िाढािा.

मिरूम	भात
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जाड सर दळलेले गव्ाचे परीठ - 10-12 मोठे चमचे
बाररीक दळलेले गव्ाचे परीठ - 4-5 चमचे, ओिा - 4-5 चमचे
मरीठ - 2 चमचे, तेल - 4-5 चमचे, पाणरी , तूप

तुररीचरी डाळ - 1 िाटरी, मुगाचरी डाळ - 1/4 िाटरी, लाल शमरचरी - 4-5, लसूण - 12-15 पाकळ्ा
तेल, मोहररी, जरीरे, शहंग, हळद, कोशरंबरीर

बट्टा साठरी परीठ भाजिताना त्ात जाड ि बाररीक परीठ एकरि करून त्ात ओिा, मरीठ टाकािे. तेल टाकून 
शपठाला ते चोळािे. 5 शमशनटे चोळल्ािर त्ाचरी मुठ िळून बघािरी. जर मुठ बांधलरी गेलरी तर तेल बरोबर 
झाले आहे. त्ात पाणरी घालून परीठ शभजिािे. तासभर परीठ मुरू द्ािे. 
िरणासाठरी डाळ धुिून त्ात हळद, शहंग ि तेल घालून पाणरी घालािे ि 4-5 शिट्टा होऊ द्ाव्यात. 
मुरलेलरी कणरीक पुन्ा रोडरी मळून घ्ािरी ि त्ाचे लहान गोळे तयार करािेत. 
एक गोळा घेऊन त्ाचरी पोळरी लाटािरी. मधे तेल लािून त्ाचे पंख्ा सारखे फोल्ड करािेत. ते मधे गोलाकार 
करून त्ाच्ा बट्टा करव्यात. कढईत तूप सोडून त्ािर बट्री रचून गॅस पेटिून झाकण ठेऊन 10-12 
शमशनटे शिजू द्ािे.पुन्ा दुसऱया बाजूने भाजून घ्ािे. साधारण 15 शमशनटे लागतात. 
िरणा साठरी लसूण ठेचून त्ात शतखट, हळद, धने शजरे पूड एकरि करून घ्ािे. फोडणरी करताना कढईत 
तेल तापिून त्ात मोहररी, लाल शमरचरी, कढरीपत्ता घालून त्ात िाटलेले लसूण शमश्ण टाकािे. िरणाचे पाणरी 
घालून फोडणरी िरणािर ओतािरी. उकळू द्ािे. िेिटरी कोशरंबरीर शचरून घालािरी.

डाळ,	बटट्या

रणििहार बं्च

१४	 दिवस	चौिावा	
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कुरमुरे

फरसाण

शहरिरी चटणरी, गोड आंबट चटणरी (चटणरीचरी पाककृतरी चौदाव्या शदििरी शदलरी आहे.)

कांदा, टोमॅटो, कोशरंबरीर बाररीक शचरून, िेिपुररीचरी पुररी, बाररीक िेि

सि्व एकरि करून भेळ बनिािरी.

भेळ

संध्हाकहाळचे खहाणे
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तांदूळ - २ कप, मुगडाळ १/२ कप, शहंग - १/८ टरीसू्न, हळद - १/४ टरीसू्न, गूळ - १/४ टरीसू्न, मरीठ - १.५ 
टरीसू्न, तूप १ टरीसू्न, जरीरे - १/२ टरीसू्न 

तांदूळ ि डाळ धुिून घ्ािेत. कुकरमधे् डाळतांदूळ घेऊन त्ात िररील सि्व टाकािे. ३ १/२  कप पाणरी 
घालून सि्व शमक्स करािे. झाकण लािून ३ शिट्री कराव्यात. 

लसणाचे तेल 

तेल - ४ टेबलसू्न, लसूण पाकळ्ा २० बाररीक शचरून, शतखट ३ टरीसू्न, मरीठ - १/२ टरीसू्न. 
कढल्ामधे् तेल टाकून तेल गरम झाले करी गॅस मंद करुन त्ात लसूण टाकािा. लसूण गुलाबरीसर होत 
आला करी गॅस बंद करािा. आता त्ात शतखट ि मरीठ घालािे. सि्व शमक्स करािे. 

गरमगरम स्खचडरीिर लसणाचे तेल िाढािे. बरोबर ताक असािे.

मुगडाळ	साधी	खिचडी,	लसणाचे	तेल
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तांदूळ परीठ १ कप २ टे सू्न बेसन कांदा १/२ कप बाररीक शचरून ५-६ कडरीपत्ता पाने १/२ कप कोशरंबरीर 
बाररीक शचरून १ चमचा मरीठ ि २ कप पाणरी.  सि्व कालिून पातळ शमश्ण करून नॉनस्स्टक तव्यािर तेल 
लािून घ्ािे ि शधरडे करािे 

लाल चटणरी

सुके खोबरे एक िाटरी शकसून शकंिा शचरून घ्ािे.
लसणाच्ा पाकळ्ा आठ ते दहा शचरून घ्ाव्यात. शजरे एक टरीसू्न, मरीठ एक टरीसू्न, साखर पाि टरीसू्न,. 
लाल शमरचरी अख्री असेल तर आठ ते दहा नसेल तर शतखट तरीन टरीसू्न. 
शमक्सरमधे् प्ररम लसूण घालून रोडा शफरिून घ्ािा त्ानंतर सुके खोबरे मरीठ शजरं शतखट शकंिा शमरचरी 
घालून त्ाचरी चटणरी िाटािरी.

मधरडे	/	पोळे,	लाल	चटणी

१५	 दिवस	पंधरावा	
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बासमतरी तांदूळ - १ कप धुिून अधा्व तास ठेिणे. िशम्वशसलरी िेिया - १ कप, कोबरी - १/४ कप शचरून, कांदा 
- १ उभे काप करून, कांद्ाचरी पात - १ कप बाररीक शचरून, गाजर - १/२ कप उभे काप करून, मटारचे 
दाणे - १/२ कप, फरसबरी -  १/२ कप बाररीक शचरून, तेल - १.२५ टेबलसू्न, तूप - १ टेबलसू्न, मरीठ - 
१.२५ टरीसू्न, शजरे - १ टरीसू्न, शिनेगर -  १ टरीसू्न, सोया सॉस - २ टरीसू्न, स्टार फुल – २, लसूण - ५-६ 
पाकळ्ा बाररीक शचरून, आलं - १ इंच, शहरिरी शमरचरी - ३-४ बाररीक शचरुन, पाणरी

तांदळामधे् गरम पाणरी, २ रेंब तेल ि स्टार फुल घालून तो 80 टके् पयांत शिजिून घ्ािा. तांदळाचे पाणरी 
काढून भात रंड करून घ्ािा. िेिया गरम पाण्ात २ रेंब तेल घालून शिजिून घ्ाव्यात. पाणरी काढून 
टाकून रंड करून घ्ाव्यात.  एका पॅनमधे् एक टेबलसू्न तूप आशण एक टेबलसू्न तेल घालून त्ात शजरे 
टाकािे. आता त्ात लसूण, आलं  टाकून,  लसूण लालसर झाला करी शमरचरी टाकून नरीट परतून घ्ािे. त्ात 
गाजराचे काप रोडे परतून कोबरी आशण कांदा टाकून ते शमशनटभर परतिून घ्ािे. मटार ि १/४ टरीसू्न मरीठ 
टाकून पुन्ा परतिणे. २ टरीसू्न सोया सॉस ि १/२ टरीसू्न शिनेगर टाकून ३ शमशनटे परतिून घ्ािे. फरसबरी 
टाकून शमक्स करणे. आता रंड झालेला भात, िेिया, मरीठ ि कांद्ाचरी पात टाकून नरीट शमक्स करणे.  मोठ्ा 
आचेिर  ४-५ शमशनटे परतिून घ्ािे. िेिटरी पुन्ा १/२ टरीसू्न शिनेगर घालून शमशनटभर परतिून घ्ािे. गरम 
गरम िेियांचा भात तयार आहे.

िेवयांचा	भात	
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फ्ॉिर १ लहान आकाराचा बाररक शचरून/ शकसून शकंिा फूड प्रोसेसर मधून काढून घ्ािा.  ५-६ शहरिरी 
शमरचरी, रोडरी कोशरंबरीर, ६-७ लसूण पाकळ्ा, १/२ इंच आलं शमक्सर मधे िाटून घ्ािे. १ टरीसू्न तेलािर 
िाटण टाकून परतिून त्ात शचरलेला फ्ॉिर टाकािा. शमक्स करून  झाकण ठेिून एक िाफ आणािरी. 
फ्ॉिर रोडासा शिजला करी १ टरीसू्न मरीठ घालून गार सारण गार होऊ द्ािे.  पोळरी सारखरी कशणक 
शभजिून घ्ािरी. छोटरी पोळरी लाटून त्ािर सारण घालून पसरिािे. पोळरीचा रोल करून परत गोल करून 
हलक्या हाताने पराठा लाटािा. तव्यािर दोन्री बाजूने तेल लािून खरपूस भाजािा.

फलॉवर	पराठा
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ईडलरी अप्पम 

१ १/२ कप तांदूळ परीठ २/३ शमशनटं कोरडे भाजून घ्ािे. त्ात १ १/२ कप उकळते पाणरी रोडेरोडे टाकत 
कालिािे. १ टरीसू्न मरीठ, १ टरीसू्न तूप टाकून हाताने मळािे. घट् गोळा करून १/२ तास ठेिािे. िेि 
करायच्ा सोऱयाने कुरडई इडलरीपारिात तेल लािून त्ात पाडािरी. ५ शमशनटे िाफिून घ्ािरी.

टोमॅटो चटणरी 

४ टोमॅटो. २ कांदे ४/५ लसूण पाकळ्ा १ इंच आलं १०/१२ कडरीपत्ता पाने   सि्व एकरि करून िाटािे.
कढईत २ टरीसू्न तेल १ टरीसू्न मोहररी, १/२ टरीसू्न जरीरे १/२ टरीसू्न शहंग १/२ टरीसू्न हळद २/३ लाल 
शमरचरी तुकडे परतिून. त्ात िाटण टाकािे. २ टरीसू्न शचंचेचा कोळ टाकािा. १ टरीसू्न मरीठ घालून 
परतिािे. तेल सुटले करी गॅस बंद करािा. 

ईडली	अपपम,	टोमॅटो	चटणी

१६	 दिवस	सोळावा	
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रताळे शतखट शकस

रताळे - २ शकसून, शहरिरी शमरचरी - ४-५ शचरुन, शजरे - १ टरीसू्न, मरीठ - १.२५ टरीसू्न, दाण्ाचा कूट - २ 
टेबलसू्न, तेल - २ टेबलसू्न, कोशरंबरीर - २ टेबलसू्न, शहंग - शचमुटभर
नॉनस्स्टक पॅनमधे् तेल घालून त्ात शजरे, शहंग ि शमरचरी टाकािरी. शमरचरी छान तळून घ्ािरी. आता 
रताळ्ाचा करीस टाकून मरीठ टाकािे ि नरीट शमक्स करािे. दोन शमशनटे परतिून झाकण ठेिून १ सणसणरीत 
िाफ आणािरी. दाण्ाचा कूट ि बाररीक शचरलेलरी कोशरंबरीर घालािरी. पुन्ा व्यिस््रत शमक्स करािे. 
आमटरी भात 

काळरी डाळ 

काळरी सालाचरी उडरीद डाळ १/२ कप, चणाडाळ १ टेबलसू्न एकरि  धुिून १/२ तास शभजिून ठेिािरी. कुकर 
मधे् डाळ ि १ कप पाणरी टाकून ३-४ शिट्री करून घ्ाव्यात.  डाळरीत रोडा गूळ ि ३/४ टरीसू्न मरीठ 
घालून िरून फोडणरी टाकािरी. फोडणरी साठरी १ टरीसू्न तेल, १ टरीसू्न मोहररी, १/२ टरीसू्न जरीरे, १/४ टरीसू्न 
शहंग, हळद, लसूण ७/८ पाकळ्ा बाररक शचरून  ि कशडपत्ता टाकािा. हिा असेल तर एक कांदा बाररीक 
शचरून फोडणरीत परतिून घ्ािा.  २ टरीसू्न शतखट, १ टरीसू्न गरम मसाला, रोडा गूळ ि १ टरीसू्न मरीठ 
टाकून माध्म आचेिर आमटरी उकळू द्ािरी. िेिटरी १/४ शलंबाचा रस ि शचरलेलरी कोशरंबरीर टाकािरी.  
 
शजरा राईस 

तांदूळ २ कप धुिून पाणरी काढून १/२ तास ठेिािे. कुकरमधे् शजरा राईस करण्ासाठरी तांदूळ, १ टेबलसू्न 
तूप, २ टरीसू्न शजरे, १ टरीसू्न मरीठ ि अडरीच (२.५) कप पाणरी टाकून २ शिट्री कराव्यात.

रताळे	हतिट	हकस,	मसाला	ताक,	आमटी	भात
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िाल पापडरी/ गिार भाजरी

पापडरीच्ा िेंगा/ गिार पाि शकलो, िेंगांच्ा शिरा काढून घ्ाव्यात ि बाररीक तुकडे करून घ्ािेत. कांदा 
एक बाररीक शचरून, लसूण पाकळ्ा चार ते पाच, ओला नारळ खाऊन एक टेबलसू्न शकंिा दाण्ाचं कूट 
एक टेबलसू्न. गुळ अधा्व टरी सू्न, मरीठ एक टरीसू्न.

कढईत दोन टरीसू्न तेल घेऊन त्ाच्ात अधा्व टरीसू्न राई अधा्व टरीसू्न शजरे पाि टरीसू्न शहंग यांचरी फोडणरी 
करािरी. त्ात लसूण ि कांदा घालून कांदा व्यिस््रत परतून घ्ािा. त्ात िेंगा घालून त्ािर मरीठ ि गूळ 
घालून शमक्स करून घ्ािे आशण एका खोल ताटलरीचे झाकण ठेिािे. ताटलरीिर पाणरी घालािे म्हणजे भाजरी 
खालरी लागणार नाहरी आशण व्यिस््रत त्ा पाण्ाच्ा िाफेिर शिजेल. मधून मधून भाजरी हलित रहािरी 
साधारण हरी भाजरी पाच ते सात शमशनटात शिजायला हिरी. भाजरी शिजत आलरी करी त्ाच्ात गुळ घालािा ि 
दाण्ाच कूट शकंिा नारळ घालून िेिटरी एक िाफ आणािरी.

पोळरीचरी रेशसपरी पुस्तकाच्ा िेिटरी शदलरी आहे.

पोळी,	वाल	पापडी/	गवार	भाजी,	कोशिंबीर
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मोड आलेले मूग - १ कप कांदा - १ बाररीक शचरून काकडरी - १/२ बाररीक शचरून शहरिरी शमरचरी - १ बाररीक 
शचरून उकडलेला बटाटा - १ शचरुन िेि - १/२ कप खाकरा - १ मरीठ - १ टरीसू्न काळं मरीठ - १/२ टरीसू्न 
पाणरीपुररी मसाला - ३/४ टरी सू्न शलंबू रस - १/४ टरी सू्न पाणरी - १.५ कप हळद - १/४ टरीसू्न 

एका भांड्ात मूग, पाणरी, मरीठ ि हळद टाकून पाण्ाला उकळ येईपयांत शिजू द्ािे. नंतर गॅस बंद करुन 
झाकण ठेऊन ५ शमशनटे ठेिािे. एका बाउल मधे मूग, कांदा, काकडरी, बटाटा, काळं मरीठ, पाणरीपुररी मसाला, 
शहरिरी शमरचरी, शलंबू रस एका मागे एक टाकून सि्व नरीट शमक्स करून घ्ािे. खाकरा चुरुन त्ात टाकािा. 
सस्व्ांग पे्टमधे् शमक्स केलेले मूग घेऊन त्ािर बाररीक िेि टाकािरी.

मूग	चाट

१७	 दिवस	सतरावा	
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भगर उपमा 

भगर - १ १/२ कप धुिून पाणरी काढून १० शमशनटे ठेिािरी. शहरिरी शमरचरी - ५-६ बाररीक शचरुन, कढरीपत्ता - 
५-६ पाने, जरीरे - १/२ टरीसू्न. बटाटा - १ शचरुन कोशरंबरीर 

कढईत १ टेबलसू्न तेल / तूप घालून त्ात जरीरे, कढरीपत्ता ि शमरचरी घालािरी. बटाटा टाकून रोडा परतिून 
घ्ािा. भगर घालािरी ि २ शमशनटे परतिािरी. अडरीच (२ १/२) कप पाणरी ि मरीठ १ टरीसू्न घालून झाकण 
ठेिून मंद आचेिर ५ शमशनटे शिजू द्ािरी. िरून कोशरंबरीर टाकािरी. 

दाण्ाचरी पांढररी चटणरी 

१/४ कप दाणे भाजून साले काढून टाकणे. शकंिा १/२ तास शभजिून साले काढणे. १/२ इंच आलं, ४ शहरिरी 
शमरचरी, १/४ टरीसू्न जरीरे, १/२ टरीसू्न मरीठ, १/८ टरीसू्न साखर. सि्व एकरि करुन शमक्सर मधे् बाररीक 
िाटािे

भगरीचा	उपमा,	चटणी	पांढरी	—िाणयाची
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शिजिलेला भात – २ कप, शसमला शमरचरी – शहरिरी, लाल, शपिळरी – प्रते्करी १/२ (अधा्व) कप उभे काप 
करुन, गाजर – १/२ (अधा्व) कप उभे काप करून, पातरीचा कांदा - १/२ (अधा्व) कप उभे काप करुन, 
कांद्ाचरी पात - १/२ (अधा्व) कप बाररीक शचरून, मक्याचे दाणे - १/२ (अधा्व) कप, कोबरी - १/२ (अधा्व) कप 
बाररीक शचरून, फरसबरी - १/२ (अधा्व) कप बाररीक शचरून, तेल - १/२ (अधा्व) टे.सू्न, बटर – १ टे.सू्न, 
टोमॅटो केचप – १ टे.सू्न, लसूण – १ टरी.सू्न बाररीक शचरून, सोया सॉस – १/४ (पाि) टरी.सू्न, रेड शचलरी 
सॉस - १/४ (पाि) टरी.सू्न, शचलरी फे्क्स – १ टरी.सू्न, पे्न शिशनगर - १/४ (पाि) टरी.सू्न, मरीठ – १/२ 
(अधा्व) टरी.सू्न

पॅन मधे् तेल टाकून त्ात लसूण टाका ि शमशनटभर परतिा. फरसबरी टाकून २ शमशनटे परतिून घ्ा. आता 
शहरिरी, लाल, शपिळरी शसमला शमरचरी, गाजर, कांदा, शचमुटभर मरीठ ि बटर टाकून २ शमशनटे परतिािे. कोबरी 
ि मक्याचे दाणे टाकून शमशनटभर परतिािे. आता त्ात टोमॅटो केचप, सोया सॉस, रेड शचलरी सॉस, शचलरी 
फे्क्स आशण शिनरीगर टाकून नरीट शमक्स करून शमशनटभर परतिािे. आता भात ि मरीठ टाकून नरीट शमक्स 
करािे ि झाकण ठेिून २ शमशनटे शिजू द्ािे.  कांद्ाचरी पात टाकून हलक्या हाताने शमक्स करािे.

गरमा गरम फ्ाईड राईस तयार आहे.

 फ्हाईड रहाईस
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रिा लाडू 

बाररीक रिा - १ कप मैदा - १ कप तूप - पाऊण कप शपठरी साखर - सव्ा (१.२५) कप शडंक - १ टेबलसू्न 
िेलचरी पूड - १/४ टरीसू्न जायफळ पूड - १/४ टरीसू्न दूध - २ टेबल्सू्न शकिशमस / बेदाणे 

१ टेबलसू्न तुपात शडंक तळून घ्ािा. कढईत / पॅन मधे् तूप घालून ते गरम झाले करी त्ात मैदा घालािा. 
तूप ि मैदा व्यिस््रत शमक्स करून घ्ािे. मंद आचेिर तूप सुटेपयांत भाजािे. त्ात रिा टाकून पुन्ा नरीट 
शमक्स करािे. (टरीप: रिा टाकताना सािधपणे टाकािा. मैद्ाचे शमश्ण गरम असल्ाने रंड रिा टाकल्ािर 
मैदा हातािर उडू िकतो.) पुन्ा मंद आचेिर खरपूस (तांबूस रंगािर) भाजून घ्ािा. िेिटरी २ टेबलसू्न दूध 
घालून शमक्स करािे ि २ शमशनटे भाजािे. शमश्ण रंड होऊ द्ािे. रंड झाल्ािर त्ात साखर, शडंक, िेलचरी 
पूड, जायफळ पूड टाकून ते नरीट चोळून मळािे. गरज िाटल्ास रोडे कडकडरीत तूप घालािे. लाडू िळून 
त्ािर बेदाणा/काजू/बदाम लािािे.

रवा	लाडू,	फळे

१८	 दिवस	अठरावा	
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मूगडाळ इडलरी 

१ कप मूगडाळ २ तास शभजिािरी. १/४ कप दहरी घालून बाररीक िाटून घ्ािे. शसमला शमरचरी , गाजर , शहरिरी 
शमरचरी बाररीक शचरून,  मटार,  प्रते्करी १ टेबलसू्न.  पॅन मधे १/४ टरीसू्न तेल घालून त्ािर सि्व भाज्ा 
परतिाव्यात. िाटलेल्ा डाळरीत घालाव्यात. मरीठ १ टरीसू्न,  शहंग १/४ टरीसू्न, हळद १/४ टरीसू्न  घालून 
लागेल तसे पाणरी घालािे. १/२ टरीसू्न इनो घालून इडलरी पारिात इडल्ा १०-१२ शमशनटे िाफिून घ्ाव्यात. 

पोडरी चटणरी

चणाडाळ - १/२ कप, उडरीद डाळ - १/२ कप दोन्री एकरि करून २ शमशनटे भाजािे. २ शमशनटांनन्तर त्ात 
२ टरीसू्न जरीरे, लसूण ८-१० पाकळरी, कढरीपता - १ कप, लाल शमरचरी - १०-१२, तरीळ - १ टरीसू्न टाकून सि्व 
मंद गॅस िर खरपूस भाजून घ्ािे. रोडे रंड झाले करी शमक्सरमधे बाररीक करून घ्ािे.    

रस्म 

रस्म पािडर 
तूरडाळ - ४ टेबलसू्न, चणाडाळ - ५ टेबलसू्न दोन्री एकरि करून २ शमशनटे भाजािे. २ शमशनटांनन्तर 
त्ात २ टेसू्न जरीरे, धणे - ४ टेसू्न, शमररी - १ टेबलसू्न टाकून मंद आचेिर भाजािे. त्ात १०-१२ लाल 
शमरचरी शकंिा २ टरीसू्न शतखट टाकािे. 
सगळे शमक्स करून रोडे रंड झाले करी शमक्सरमधे बाररीक करून घ्ािे.
टोमॅटो गरम पाण्ात टाकून एक उकळरी आणािरी. साल काढून घ्ािे. शमक्सर मधे् टोमॅटो, ४-५ लसूण 
पाकळरी, १/२ इंच आलं, २ टरीसू्न शचंचेचा कोळ (शचंच पाण्ात शभजिून त्ाचे घट् पाणरी) शकंिा शलंबूरस 
टाकून िाटून घ्ािे. 
कढईत १ टरीसू्न तूप / तेल टाकून त्ात १/२ टरीसू्न राई, १/२ टरीसू्न जरीरे, १/४ टरीसू्न शहंग, १/४ टरीसू्न 
हळद, ८-१० कढरीपता पाने, िाटलेले शमश्ण टाकून शमक्स करािे. त्ात १ टरीसू्न मरीठ, १/२ टरीसू्न गूळ, २ 
टेबलसू्न रसम पािडर ि पाणरी घालून उकळिािे.

मूगडाळ	इडली,	चटणी,	रससम
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तांदूळ – १ कप ३० शमशनटे शभजिून ठेिािे, पनरीर – १/२ (अधा्व) कप, कांदा – १ उभे काप करून, 
टोमॅटो – १ शचरून, कोशरंबरीर – शचरून १ टे.सू्न, पुशदना – शचरून १ टे.सू्न, तेल – १ टे.सू्न, तूप – १ 
टे.सू्न, राई – १ टरी.सू्न, शजरे – १ टरी.सू्न, शहरिरी शमरचरी – १ शचरून, गरम मसाला – १ टरी.सू्न, लाल 
शतखट – १ टरी.सू्न, हळद - १/२ (अधा्व) टरी.सू्न, मरीठ – १ टरी.सू्न, गरम पाणरी – २ कप

कढईत तेल ि तूप टाकून त्ात राई ि शजरे टाकािे. फोडणरी तडतडू द्ािरी. आता त्ात शहरिरी शमरचरी ि 
कांदा टाकून ३ शमशनटे परतून घ्ािे. टोमॅटो टाकून ते मऊ होईपयांत परतून घ्ािे. आता कोशरंबरीर, पुशदना ि 
पनरीर टाकािे. मरीठ टाकून २ ते ३ शमशनटे शिजू द्ािे. हळद, लाल शतखट, गरम मसाला टाकून २ ते ३ शमशनटे 
परतिािे. त्ात तांदूळ टाकून पुन्ा १ शमशनट परतिािे. गरम पाणरी टाकून शमक्स करून झाकण ठेिािे ि 
मंद  आचेिर १५ ते २० शमशनटे शिजू द्ािे. मधून मधून  हलिािे.

गरम गरम पनरीर पुलाि रायत्ा बरोबर िाढािा

पनीर	पुलाव



न्हाहहाररी

58

१ कप रिा ि ३/४ कप पोहे एकरि िाटून घ्ािे.
१/२ कप दहरी ि २ कप पाणरी त्ात घालािे.
१ चमचा साखर ि मरीठ घालून लागेल तसे पाणरी घालािे.
१ चमचा फू्ट सॉल्ट घालून नॉनस्स्टक तव्यािर तेल / तूप लािून उत्तपे करािेत.

खोबऱयाचरी चटणरी 

सुके खोबरे शकसून १ कप, लसूण १०-१२ पाकळरी, शजरे १ टरीसू्न, मरीठ १ टरीसू्न, साखर १/४ टरीसू्न, शतखट 
५ टरीसू्न

शमक्सर मधे् आधरी लसूण रोडा शफरिून घ्ािा. नंतर सि्व टाकून जाडसर चटणरी िाटािरी

रवा	उतपपा,	चटणी

१९	 दिवस	एकोणीसावा	
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एक कप तांदूळ स्वच्छ धुऊन पाणरी काढून अधा्व तास ठेिणे. अधा्व कप सालाचरी मूग डाळ धुिून पाणरी 
काढून अधा्व तास ठेिणे. तसेच अधा्व कप लापसरी रिा धुऊन ठेिणे. 

एक बटाटा शचरून घ्ािा. एक गाजरहरी शचरून घ्ािे मटार दाणे पाि कप.

कुकरमधे् एक टेसू्न तूप घालून त्ात एक टरीसू्न मेररी दाणे, पाि टरीसू्न शहंग घालािे. मेररी दाणे 
तडतडल्ािर त्ात तांदूळ डाळ लापिरी रिा परतून घ्ािा. बटाटा गाजर मटार घालून रोडे परतिािे ि 
दोन कप पाणरी आशण एक टरीसू्न मरीठ घालून तरीन शिट्री कराव्यात. 

हरी झालरी बेशसक स्खचडरी तयार. याला आपण पुन्ा फोडणरी करणार आहोत.
 
१ टोमॅटो ि कांदा बाररीक शचरून घ्ािा. पाच ते सहा शहरिरी शमरचरी बाररीक शचरून लसूण पाकळ्ा सात ते 
आठ ठेचून, अधा्व इंच आले शकसून, अधा्व कप कांद्ाचरी पात शचरून, पाि कप लसणाचरी पात शचरून घ्ािरी.
कढईत एक टेबलसू्न तूप आशण अधा्व टेबलसू्न तेल एकरि करून त्ात मोहररी, शजरे, शहंग तडतडून घ्ािे. 
त्ात शहरिरी शमरचरी,  लसूण, आले, कांदा, टोमॅटो, कांदा ि लसूण पात टाकून रोडे परतिून घ्ािे. पाि टरी 
सू्न हळद, एक टरीसू्न शतखट, एक टरीसू्न गरम मसाला, छोटासा गुळाचा खडा, एक टरीसू्न मरीठ आशण 
दोन कप पाणरी घालून सि्व एकरि करणे ि पाण्ाला उकळ आणणे. उकळ आलरी करी मगािरी शिजिलेलरी 
स्खचडरी त्ात टाकून छान पैकरी घोटणे. घट् िाटत असेल तर अजून उकळलेले पाणरी घालािे. िाढताना 
भरपूर तूप िाढािे

काठीयावाडी	खिचडी
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पोळरी साठरी कशणक शभजितो तिरी कशणक शभजिािरी. १/२ तास ठेिािरी. या कणकेचरी पोळरी लाटून त्ािर 
रोडे शतखट, हळद, मरीठ आशण तेल घालून ते पसरुन घ्ािे. मधोमध घडरी घालून पुन्ा रोडे तेल लािून 
घ्ािे. घडरी घालािरी ि हलक्या हाताने त्ाचरी पोळरी लाटािरी. गरम तव्यािर मसाला पोळरी दोन्री बाजंूनरी 
खरपूस िेकून घ्ािरी. िेकतांना तेल लािािे

हतिट	/	मसाला	पोळी	व	लोणचे
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संॅडशिच चटणरी

पुशदना पाने - १ कप, कोशरंबरीर - १/२ कप, शहरिरी शमरचरी - ६-७,  लसूण - ५-६ पाकळ्ा, मरीठ - १ टरी सू्न, 
शजरेपूड - १ टरी सू्न, बाररीक िेि २ टे. सू्न

पुशदना ि कोशरंबरीर स्वच्छ धुिून घ्ािे.सि्व साशहत् शमक्सर जार मधे घेऊन बाररीक िाटािे. िाटतांना गरज 
िाटल्ास १ ते २ टे. सू्न पाणरी घालािे.

सँडशिच बनिण्ासाठरी लागणाऱया भाज्ा आपल्ा आिडरीप्रमाणे घ्ाव्यात. काकडरी, टोमॅटो, उकडलेला 
बटाटा, बरीट, कांदा, सॅलड पाने, हे सि्व स्वच्छ धुऊन ि शचरून काप करून घ्ािे. 

बे्डच्ा स्ाईसला बटर शकंिा तूप लािून घ्ािे. त्ािर सँडशिच चटणरी लािािरी. आता त्ािर टोमॅटो 
काकडरी उकडलेला बटाटा कांदा बरीट सॅलडचरी पानं रचून घ्ािरीत. रोडं काळ मरीठ आशण रोडा चाट 
मसाला भुरभुरािा. आिडत असल्ास काळरी शमररी पािडर भुरभुरािरी. पुन्ा िरच्ा स्ाईसला रोडे तूप 
शकंिा बटर आशण चटणरी लािून घ्ािरी. सँडशिच टोस्ट करून हिे असल्ास तव्यािर शकंिा टोस्टरिर त्ाचा 
टोस्ट करून घ्ािा.

बे्ड संॅडविच, टोमॅटो सॉस

२०	 दिवस	वीसावा	
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मेररीचरी डाळ भाजरी

मेररीचरी पाने स्वच्छ धुऊन ि शचरून दोन कप, मुगाचरी डाळ अधा्व कप, लसूण सात-आठ पाकळ्ा, शहरिरी 
शमरचरी चार ते पाच, कांदा मोठ्ा आकाराचा एक शकंिा दोन लहान. 

मुगाचरी डाळ स्वच्छ धुऊन दहा शमशनटे शभजत ठेिािरी. कांदा बाररीक शचरून घ्ािा. लसूण ि शहरिरी शमरचरी 
रोडरी ठेचून घ्ािरी. कढईत एक टेबलसू्न तेल घालून गरम झाल्ािर त्ात एक टरीसू्न शजरे घालून 
शचमूटभर शहंग घालािे. ठेचलेलरी शमरचरी ि लसणाचे शमश्ण टाकािे. रोडे परतून त्ात शचरलेला कांदा 
घालािा. शचमूटभर मरीठ घालून कांदा तरीन ते चार शमशनटे परतिािा. आता शचरलेलरी मेररी ि डाळ घालािरी. 
दोन शमशनटे परतून घ्ािे. दोन कप पाणरी ि एक टरीसू्न मरीठ घालून भाजरी शिजू द्ािरी. िेिटरी एक टरीसू्न 
तूप घालािे

मेथीची	भाजी,	भाकरी,	पापड,	ििी
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५-६ टोमॅटो मोठे तुकडे करुन घ्ािेत. पॅन मधे् १ टरीसू्न तेलात १/२ टरीसू्न जरीरे, १/४ टरीसू्न शहंग, हळद 
घालून त्ात शचरलेले टोमॅटो, १ टरीसू्न मरीठ, २ टरीसू्न शतखट घालून टोमॅटो मऊ झाले करी २ टेबलसू्न 
बेसन घालून रोडे परतिािे. सारण गार झाल्ािर पोळरीच्ा गोळ्ात भरून पराठा लाटािा ि तव्यािर तूप/
बटर लािून भाजािा

टोमॅटो	पराठा
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िाटाणा भाजरी

मटार / फ्ोजन मटार शकंिा शहरिे िाटाणे शभजिून. १.५ कप, कांदा २ बाररीक शचरून, टोमॅटो २ बाररीक 
शचरून, लसूण पाकळ्ा ६-७, शतखट २-३ टरीसू्न, गरम मसाला १ टरीसू्न,मरीठ १.२५ टरीसू्न, गुळाचा छोटा 
खडा, हळद - १/४ टरीसू्न, शहंग १/८ टरीसू्न.
शभजिलेले िाटाणे असतरील तर कूकरमधे आधरी २ शिट्री करून शिजिून घ्ािेत. 
कढईत १ टेसू्न तेल घालािे त्ात १ टरीसू्न राई, १/२ टरी सू्न शजरं तडतडिून शहंग ि हळद घालािरी. लसूण 
ठेचून घालािा. शचरलेला कांदा ि टोमॅटो घालून शचमूटभर मरीठ घालून ४-५ शमशनट परतिािे. शतखट, गरम 
मसाला घालून पुन्ा २-३ शमशनटे परतिािे. िाटाणे ि मरीठ घालून रोडे पाणरी घालािे ि मंद आचेिर झाकण 
ठेिून पाच शमशनटे शिजू द्ािे. िरून कोशरंबरीर घालािरी.

पुररी 

कशणक - २ कप, पाणरी - १ कप, मरीठ - १/४ टरीसू्न. 
कशणक, मरीठ एकरि करून लागेल तसे पाणरी टाकून घट् परीठ शभजिािे. १/२ तास झाकून ठेिािे. पुन्ा 
तेलाचा हात लािून २ शमशनटे मळािे ि पुररी लाटािरी. रोडरी जाडसर ठेिािरी. गरम तेलात पुररी टाळून घ्ािरी. 
पुररी तळताना पुन्ा पुन्ा उलटू नये. एक बाजू टाकून पुररी फुगलरी करी उलटिून दुसररी बाजू व्यिस््रत होऊ 
द्ािरी. तेल शनरळिून काढून घ्ािरी.
    
निरत्न पुलाि

बासमतरी तांदूळ: १.५ (दरीड) कप,  गाजर - १ चौकोनरी तुकडे करून, बटाटा - १ चौकोनरी तुकडे करून, 
फ्ॉिर - १/२ कप शचरुन, फरसबरी - १/२ कप शचरुन, मटार दाणे - १/२ कप, पनरीर - १/२ कप चौकोनरी 
तुकडे करून, बदाम - १०-१२, काजू - १०-१२, द्ाके्ष / शकसशमस - १/२ कप, साजूक तूप - ३ टेबलसू्न, 
मरीठ - १ टरीसू्न, तमाल परि – ३, शमररी – ३, मसाला िेलचरी – १, दालशचनरी - ३ तुकडे, शहरिरी शमरचरी - ४ मोठे 
तुकडे कापून, आले लसूण पेस्ट - १ टरीसू्न (आले ि लसूण ठेचून घेतला तररी चालेल), जरीरे - १ टरीसू्न, दूध 
- १ टरीसू्न. सजािटरी साठरी कोररीबंरीर

तांदूळ धुिून १/२ तास पाणरी काढून ठेिािा. तांदूळ १ कप पाणरी घालून शिजिून घ्ािा. कढईत तूप घालून 
त्ात बटाटा शचमुटभर मरीठ टाकून परतिून घ्ािा.  बटाटा ३/४ शिजला करी त्ात गाजर ि फरसबरी टाकून 
तेहरी ३/४ शिजू द्ािे. आता फ्ॉिर टाकून पुन्ा परतिािे. भाज्ा जास्त शिजिू नयेत. आता पनरीर ि मटार 
दाणे टाकून २ शमशनटे परतािे. त्ातच काजू, बदाम, द्ाके्ष शकंिा शकसशमस टाकून शमक्स करािे. आले लसूण, 
शहरिरी शमरचरी, तमालपरि, शमररी, दालशचनरी, मसाला िेलचरी, जरीरे घालून पुन्ा एकदा परतून घ्ािे. शिजलेला 
भात, मरीठ घालून शमक्स करािे ि झाकण ठेिून एक िाफ आणािरी. एक टरी सू्न दूध टाकून पुन्ा एकदा 
परतून झाकण ठेिून एक िाफ आणािरी. आिडत असल्ास केिर शमक्स करून दूध घालािे.

नवरतन	पुलाव,	वाटाणा	भाजी,
पुरी/पोळी	रायते

रणििहार बं्च

२१	 दिवस	एकहवसावा	
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चणे - २ कप, शहरिरी शमरचरी - ४ बाररीक शचरुन, कढरीपता - ८-१० पाने, खिलेला नारळ - २ टेबलसू्न, शलंबू 
- १/२, कोशरंबरीर शचरुन - १ टेबलसू्न, मरीठ - १/४ टरीसू्न, साखर - १/४ टरीसू्न, तेल - १/२ टरीसू्न 

एक बाउल मधे् चणे, नारळ, शलंबूरस, मरीठ, साखर, कोशरंबरीर एकरि करून घ्ािे. फोडणरीच्ा कढल्ात 
तेल टाकून त्ात १/२ टरीसू्न राई तडतडिून शहरिरी शमरचरी ि कढरीपत्ता तळून घ्ािा. तयार फोडणरी 
चण्ाच्ा शमश्णात ओतािरी. सि्व नरीट शमक्स करून घ्ािे.

चटपटीत	चणा	चाट

रणििहार संध्हाकहाळ
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ज्ाररी - ४०० गॅ्रम, नाचणरी - २०० गॅ्रम, बाजररी - २०० गॅ्रम, गहू - १०० गॅ्रम, तांदूळ - २०० गॅ्रम, तूरडाळ - 
२०० गॅ्रम, मसूर डाळ - २०० गॅ्रम, मूग डाळ - २०० गॅ्रम, मका - १०० गॅ्रम, चणा डाळ - २०० गॅ्रम. सि्व धुिून 
िाळिून घ्ािे. कोरडे मंद आचेिर भाजािे. शमक्सर मधून जाडसर दळून घ्ािे. हे शमश्ण आधरीच करून 
ठेिािे. नरीट िाळिून भाजलेले असल्ाने ते ४-५ मशहने हिाबंद डब्ात चांगले रहाते     
 
तयार स्खचडरी शमश्ण - २ कप, कांदा - १ बाररीक शचरून, लसूण - ४-५ पाकळरी ठेचून, शतखट - १ टरीसू्न, 
धणे जरीरे पािडर १/२ टरीसू्न, शहंग - १/४ टरीसू्न, मरीठ १ टरीसू्न, गरम मसाला - १/२ टरीसू्न. 

कुकर मधे् २ टरीसू्न तेल / तूप गरम करून त्ात १/२ टरीसू्न राई, १/२ टरीसू्न जरीरे, कढरीपता, लसूण, 
शहंग, हळद टाकून कांदा टाकािा ि परतिून घ्ािा. त्ात ४ कप पाणरी, शतखट, धणे जरीरे पािडर, मरीठ, 
गरम मसाला टाकून 
शमक्स करािे ि झाकण लािून ३ शिट्री कराव्यात. िाढताना िरून तूप िाढािे. स्खचडरी सैलसर हिरी असेल 
तर १ कप पाणरी अजून घालािे

नवधानय	खिचडी
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फोडणरीत २ टरीसू्न तेल, १/२ टरीसू्न मोहररी, १/४ टरीसू्न शहंग, हळद, कशडपत्ता, २ शहरिरी शमरचरी घालून 
फोडणरी तडतडलरी करी तरी शकसािर टाकून पुन्ा नरीट कालिून घ्ािे.

दामणरी ढोकळा

सगळे सम प्रमाणात— ज्ाररी. बाजररी. तांदूळ उडरीदडाळ चणाडाळ शकंिा मसूर शकंिा मूग डाळ. रारिभर 
शभजिून  २ चमचे दहरी टाकून पाणरी न टाकता िाटणे. फरमेंट करणे ७-८ तास.  नंतर त्ात शभजिून 
िाफिलेले हरभरे. आचार मसाला १ चमचा. १ चमचा गूळ. मटार िाफिलेले गाजर बाररीक शचरून आल. 
लसूण. शहरिरी शमरचरी िाटून. मरीठ २/३ चमचे तेल शतखट हळद टाकून कालिणे. १ चमचा ईनो/ सोडा टाकून 
ढोकळा िाफिणे.

पपई चटणरी 

कच्री पपई साल काढून शकसािरी. १ कप शकस असेल तर १/४ टरीसू्न मरीठ, १/८ टरीसू्न साखर टाकून 
कालिून घ्ािे

िामणी	ढोकळा,	चटणी

२२	 दिवस	बाहवसावा	
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िांग्याचरी रस्ा भाजरी

कांदा १ बाररीक शचरून, दाण्ाचं कूट २ टेबलसू्न, शकसलेलं खोबरं २ टेबलसू्न, गुळाचा छोटा खडा 
शतखट ३ टेबलसू्न गरम मसाला १ टेबलसू्न. सि्व एकरि करून त्ात पाि टरीसू्न तेल घालािे. 

छोटरी िांगरी त्ाचरी देठं काढून चार भागांमधे् कापून घ्ािरीत. बटाटा सालासकट घेऊन त्ाच्ा मोठ्ा 
मोठ्ा फोडरी शचरून घ्ाव्यात. 

कढईत १ टेबलसू्न तेल घालून त्ात अधा्व टरीसू्न राई अधा्व टरीसू्न शजरे तडतडिून घेतले करी पाि टरीसू्न 
शहंग ि पाि टरीसू्न हळद घालािरी. िांगरी ि बटाटा घालून दोन शमशनटे परतिािे. आता तयार मसाला 
त्ाच्ािर घालािा सि्व शमक्स करून घ्ािे झाकण ठेिून एक िाफ येऊ द्ािरी. िाफ आलरी करी नंतर 
त्ाच्ात शिजण्ासाठरी गरम पाणरी घालािे पुन्ा झाकण ठेिून मंद आचेिर दहा ते पंधरा शमशनटे भाजरी 
शिजू द्ािरी. दर पाच शमशनटाला भाजरी हलिून घ्ािरी. गरज लागल्ास गरम पाणरी घालािे. िरून कोशरंबरीर 
घालािरी.

भाकररीचरी पाककृतरी िेिटरी शदलरी आहे.

वांगयाची	रससा	भाजी,	भाकरी	/	पोळी,	पापड
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सोलकढरी साठरी

नारळाच्ा दुधाचरी पािडर - ६ टे सू्न (मॅगरी कोकोनट शमल्क पािडर चरी २५ गॅ्रमचरी २ पाशकटे), कोमट 
पाणरी - २ कप + साधं पाणरी १/४ (पाि) कप, कोकम आगळ - १ टे सू्न. नसल्ास ५-६ कोकम १५ शमशनटे 
पाण्ात शभजिून घेणे. गूळ - २ टे सू्न, मरीठ - १ टरी सू्न, तांदूळ परीठ - २ टरी सू्न, तूप - १.५ (दरीड) टरी. 
सू्न, शहरव्या शमरच्ा -२-३ उभे काप करून, शजरेपूड - १ टरी सू्न

शजरा राईस साठरी

शिजिलेला भात - १.५ (दरीड) कप,मरीठ - १ टरी सू्न,तूप - १ टरी सू्न,शजरे - १ टरी सू्न

सोलकढरी

कोमट पाण्ात नारळाच्ा दुधाचरी पािडर शमक्स करून घ्ािरी.,पाि कप पाण्ात तांदूळ परीठ नरीट शमक्स 
करािे. त्ातच कोकम आगळ ि गूळ टाकािा. गरम कढईत तूप घालून शमरचरी घालािरी. १-२ शमशनटे 
परतिािे. शजरेपूड टाकून लगेच तांदूळ शपठाचे पाणरी टाकािे. एक उकळरी आणािरी. मधून मधून हलिािे. 
आता नारळाचे तयार केलेले दूध ि मरीठ घालािे. पुन्ा १-२ उकळरी आणािरी. उकळरी येईपयांत हलित रहािे.
झटपट सोलकढरी तयार आहे.

शजरा राईस

गरम कढईत तूप घालून शजऱयाचरी फोडणरी करािरी. शिजिलेला भात ि मरीठ टाकून हलक्या हाताने शमक्स 
करािे. झाकण ठेिून २-३ िाफा आणाव्यात.

गरम शजरा राईस ि सोलकढरी पापडा बरोबर िाढािरी

जजरा	राईस	आणण	
झटपट	सोलकढी
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ज्ाररीचे परीठ १ कप. परीठ जर बाररीक दळलेलं असेल, तर पाि कप रिा घ्ािा. दोन्री एकरि करून घ्ािे. 
१ मोठा कांदा बाररीक शचरून, १ गाजर शचरून, िाटाणा पाि कप, स्वरीट कॉन्व १ टेबलसू्न. लसूण ४-५ 
पाकळ्ा ठेचून,  शहरिरी शमरचरी २ बाररीक शचरून, १ टरीसू्न शतखट.
कढईत १ टेबल सू्न तेल घेऊन त्ात १/२ टरीसू्न राई, १/२ टरीसू्न जरीरे, १/४ टरीसू्न शहंग,१/४ टरीसू्न 
हळद, कढरीपत्ता, शमरचरी, लसूण टाकून परतािे. कांदा घालून रोडा परतािा. परीठ घालून मंद आचेिर 
खरपूस भाजून घ्ािे. पाणरी गरम करून घ्ािे. परीठ बदामरी रंगािर भाजून झाले करी त्ात शतखट, १ टरीसू्न 
मरीठ, १/४ टरीसू्न साखर ि मटार, गाजर, स्वरीट कॉन्व घालून रोडे रोडे पाणरी घालािे. शमक्स करािे. पुन्ा 
रोडे पाणरी घालािे. शमक्स करून झाकण देऊन २ िाफा आणाव्यात. गरज िाटल्ास पुन्ा पाण्ाचा हबका 
मारािा. पाणरी एकदम टाकू नये. रोडे रोडेच टाकािे

जवारीचया	हपठाचा	उपमा

२३	 दिवस	तेहवसावा	
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१ कप तांदूळ, १/२ कप शकनोिा, १/४ कप उडरीद डाळ, १ टरीसू्न मेररी एकरि करून ७-८ तास शभजिून 
ठेिािे. एकरि बाररीक िाटून मुरण्ासाठरी ८-९ तास ठेिािे. डोसा करताना त्ात मरीठ ि गरजेप्रमाणे पाणरी 
घालून नॉनस्स्टक तव्यािर पातळ डोसा करािा.

झटपट चटणरी 

दाण्ाचं कूट - १ कप, शतखट - ३ टरीसू्न, मरीठ - १ टरीसू्न, शजरे पािडर १/४ टरीसू्न, १ टेबलसू्न तेल. सि्व 
एकरि करून शमक्स करािे

हकनोवा	डोसा,	चटणी
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डाल स्खचडरी

तांदूळ १ कप, मूगडाळ - १ कप एकरि करून धुिून घ्ािे. कुकरमधे् घेऊन त्ात १ टरीसू्न मरीठ १/२ 
टरीसू्न हळद ि १ टरीसू्न तूप घालून ५ कप पाणरी घालून कुकरला ३ शिट्टा कराव्यात. हरी पातळसर 
स्खचडरी तयार होते. १ टेबलसू्न तूप गरम झाले करी त्ात १/२ टरीसू्न जरीरे, ५-६ लसूण पाकळरी ठेचलेलरी 
टाकून लसूण रोडा गुलाबरीसर झाला शक गॅस बंद करून २ टरीसू्न शतखट ि शचमूटभर मरीठ घालािे. तयार 
फोडणरी स्खचडरी िर घालािरी.

पाटिडरी

मसाला

कांदा ३ बाररीक शचरून, खसखस १/२ टरीसू्न, शतखट १ टरीसू्न, मरीठ १/२ टरीसू्न, सुके खोबरे शकसून २ 
टेबलसू्न, कोशरंबरीर बाररीक शचरून.
कढईत २ टरीसू्न तेल घालून १/२ टरीसू्न राई, १/२ टरीसू्न जरीरे, १/४ टरीसू्न शहंग, रोडरी हळद घालून 
खसखस घालािरी. खसखस तडतडलरी करी कांदा, शतखट, मरीठ घालून शमक्स करािे. झाकण ठेिून कांदा 
शिजू द्ािा. 

बेसन १ कप

कढईत १ टरीसू्न तेल घालून त्ात अधा्व टरीसू्न राई, अधा्व टरीसू्न शजरे, पाि टरीसू्न शहंग, हळद घालून 
१ कप पाणरी घालािे. १ टरीसू्न मरीठ, १.५ टरीसू्न शतखट घालून शमक्स करािे. उकळरी आल्ािर गॅस मंद 
करुन हळूहळू बेसन घालािे ि लगेच हलित रहािे. गुठळरी राहू नये. झाकण ठेिून २ िाफा आणाव्यात. मधे 
मधे हलिून घ्ािे. 

शपठाचरी िाफ रोडरी गेलरी करी ताटात काढून घ्ािे. हाताला तेल लािून परीठ व्यिस््रत मळून घ्ािे. २ 
प्ास्स्टकच्ा कागदांना तेल लािून घ्ािे. एका कागदािर एक गोळा ठेिािा त्ाच्ािर दुसरा कागद 
ठेिून गोळा लाटािा. फार पातळ लाटू नये. आता िररील कागद काढून त्ाच्ािर आपण कांद्ाचरी जरी 
चटणरी करून घेतलरी आहे तरी पसरिािरी. गंुडाळरी (रोल)िाळून घ्ािरी. िरून पुन्ा कांद्ाचरी चटणरी, खोबरे, 
कोशरंबरीर, शलंबू रस घालून तुकडे कापािे

डाल	खिचडी,	पाटवडी
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२ कप बाररीक िेिया भाजून घ्ाव्यात. त्ात १/२ कप रिा भाजून घालािा.  १ टेबलसू्न तेलात जरीरे १ 
टरीसू्न, चणाडाळ १ टेबलसू्न, उडरीदडाळ १ टेबलसू्न टाकून फोडणरी करािरी. ि तरी शमश्णात टाकािरी. 
१/४ कप खिलेले नारळ, २ कप दहरी, ७-८ शहरिरी शमरचरी बाररीक शचरून, १ टरीसू्न मरीठ टाकून कालिून 
घ्ािे.  ३० शमशनटे झाकून ठेिािे. ईडलरी करताना गरज िाटल्ास रोडे पाणरी घालािे.  १/२ टरीसू्न खायचा 
सोडा/ ईनो टाकून शमक्स करािे ि लगेच ईडलरी करण्ासाठरी ईडलरी पारिात ओतािे. १२-१५ शमशनटे 
िाफिािरी.

टोमॅटो चटणरी 

टोमॅटो - ३, पुशदना पाने - १/२ कप, लसूण २ पाकळरी, शहरिरी शमरचरी ३-४, जरीरे १ टरीसू्न, मरीठ ३/४ टरीसू्न, 
१/४ टरीसू्न साखर सि्व एकरि करून शमक्सरमधे िाटून घ्ािे

िेवयांची	ईडली

२४	 दिवस	चोहवसावा	
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दोडके भाजरी

ओला नारळ खिून १ कप, शहरिरी शमरचरी ४-५, लसूण ४-५ पाकळरी,  आलं अधा्व इंच, कोशरंबरीर शचरून २ 
टेबलसू्न सि्व एकरि करून शमक्सर मधून बाररीक करुन घ्ािे.  
दोडक्याच्ा शिरा काढून घ्ाव्यात. मोठे तुकडे करून घ्ािेत. मधल्ा शबया कडक असतरील तर काढून 
टाकाव्यात. 

कढईत तेल घालून त्ात एक टरीसू्न राई, अधा्व टरीसू्न शजरे, पाि टरीसू्न शहंग, हळद घालून फोडणरी 
करािरी. कढरीपत्ता घालािा. दोडक्याच्ा फोडरी ि १ टरीसू्न मरीठ घालून सि्व शमक्स करािे. २ शमशनटे परतून 
घ्ािे. िाटलेला मसाला घालून पुन्ा कालिून घ्ािे. रोडेसे पाणरी घालून झाकण ठेिून भाजरी शिजू द्ािरी. 
दोडके शिजत आल्ािर रोडा गूळ घालािा ि गरज िाटल्ास गरम पाणरी घालािे. सि्व शमक्स करून ५ 
शमशनटे शिजू द्ािे.

पोळरीचरी पाककृतरी िेिटरी शदलरी आहे

िोडके	भाजी,भाकरी/पोळी,पापड,काकडी	टोमॅटो	सलाड
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साबुदाणा िडे 

साबुदाणा २ कप  ४-५ तास शभजिािा. बटाटे २ उकडिून कुस्करुन घ्ािेत. शतखट १ १/२ टरीसू्न / शहरिरी 
शमरचरी ८-९ िाटून, मरीठ १ टरीसू्न, शजरे १/४ टरीसू्न. सि्व एकरि करािे. छोटे गोळे करून िडे रापािेत. तेल 
तापले करी गॅस मध्म आचेिर करून िडे तळािेत. तळताना रोडरी सािधानता बाळगािरी. कधरी कधरी िडा 
एकदम फुटू िकतो. गॅस मोठा ठेिू नये.

राजशगरा उपमा 

राजशगरा परीठ - १ कप, रताळे शचरून १/२ कप, शहरिरी शमरचरी शचरून ५-६, दाणे - १ टेबलसू्न, खिलेला 
नारळ १ टेबलसू्न. मरीठ १ टरीसू्न. 
कढईत १ टेबलसू्न तेल/तूप घालून त्ात १ टरीसू्न जरीरे, कढरीपत्ता टाकािा. शहरिरी शमरचरी, दाणे ि रताळे 
घालून रताळे रोडे शिजिून घ्ािे. परीठ टाकून मंद आचेिर गुलाबरीसर होईपयांत भाजािे. नारळ ि मरीठ 
टाकािे. शमक्स करािे. १/२ कप पाणरी रोडे रोडे टाकािे ि शमक्स करत जािे. परीठ लगेच शिजते. त्ामुळे 
पाणरी जसे लागेल तसेच टाकािे. िरून कोशरंबरीर टाकािरी

साबुिाणा	वडे,	राजहगरा	उपमा



न्हाहहाररी

76

ओट्स	मूग	डोसा,	चटणी

मूग - १ कप धुिून ५-६ तास शभििून ठेिािेत. ओट्स १/२ कप अधा्व तास शभजिािे. शहरिरी शमरचरी ६-७, 
१ टरीसू्न जरीरे. सि्व एकरि करून िाटून घ्ािे. त्ात १ टरीसू्न तूप ि ३/४ टरीसू्न मरीठ घालून गरजे प्रमाणे 
पाणरी घालािे. गरम तव्यािर तेल लािून घ्ािे ि डोसा पसरिािा. दोन्री बाजंूनरी तेल/तूप सोडून िेकून 
घ्ािा. 

टोमॅटो सॉस बरोबर िाढािा

२५	 दिवस	पंचवीसावा	
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पनरीर शटक्ा मसाला

२०० गॅ्रम पनरीर चौकोनरी आकारात शचरून घ्ािे. त्ािर रोडे शतखट रोडे मरीठ घालून ते मुरायला पाच 
शमशनटे ठेिािं. १० काजू अधा्व तास शभजिून ठेिािे. १ मोठा कांदा, ३ मध्म आकाराचे टोमॅटो, अधा्व इंच 
आलं, लसूण पाकळ्ा ५-६, शहरिरी शमरचरी २ लांब शचरून. 

कांदा ि टोमॅटो मोठ्ा आकारात शचरून घ्ािा. १ लहान कांदा मोठे तुकडे करून. प्रते्क पाकळरी िेगळरी 
करून घ्ािरी. पॅनिर पाि टरीसू्न तेल घालून त्ाच्ात कांदा ि टोमॅटो भाजायला घ्ािा. टोमॅटो मऊ झाला 
आशण कांदा गुलाबरीसर रंगािर झाला करी त्ाच्ात लसूण आलं घालािं. शमशनटभर परतून रंड होऊ द्ािे.
पॅनमधे् अधा्व टरीसू्न बटर घालून त्ाच्ािर पनरीरचे तुकडे रचून ठेिािेत ि दोन्री बाजूने सोनेररी रंगािर 
भाजून घ्ािेत. भाजलेला मसाला रोडा रंड झाला करी त्ाच्ात शभजिलेले काजू ,(पाणरी काढून) टाकािेत. 
त्ाचरी बाररीक पेस्ट करून घ्ािरी.

कढईत १ टेबलसू्न तेल घालून त्ाच्ात अधा्व टरीसू्न शजरे घालािे. पाि टरीसू्न शहंग पाि टरीसू्न हळद 
घालािरी. शचरलेला कांदा ि शहरिरी शमरचरी घालािरी. १ शमशनट परतािािे. िाटलेला मसाला घालािा. १ टरीसू्न 
मरीठ घालून ५-७ शमशनटे मध्म आचेिर परतािे. ३ टरीसू्न शतखट, १ टरीसू्न शटक्ा मसाला शकंिा गरम 
मसाला टाकून नरीट शमक्स करािे ि शमशनटभर परतिािे. गरजे प्रमाणे पाणरी घालािे. १/४ टरीसू्न मरीठ 
घालून उकळरी आल्ािर त्ात पनरीर घालािे. गॅस मंद आचेिर करून भाजरी ३-४ शमशनटे शिजू द्ािरी. िरून 
कोशरंबरीर घालािरी.

पराठा

पराठा करण्ासाठरी कणरीक २ िाटरी, तेल १/२ टेबलसू्न, मरीठ १/८ टरीसू्न, पाणरी.
कणके मधे तेल ि मरीठ घालून लागेल तसे पाणरी घालून घट्सर परीठ शभजिािे. झाकण ठेिून १/२ तास शभजू 
द्ािे.

पराठा करतेिेळरी गोळा पुन्ा मळािा. १ मध्म आकाराचा गोळा घेऊन त्ाचरी पोळरी लाटािरी.  तेल ि रोडे 
परीठ भुरभुरून पंख्ा प्रमाणे घडरी घालािरी. त्ाचा गोल आकार करून हलक्या हाताने पराठा लाटािा. 
तव्यािर दोन्री बाजूने बटर लािून खरपूस भाजून घ्ािा

पनीर	दटकका	मसाला,	पराठा
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तांदूळ – १ कप धुिून १० शमशनटे शभजिणे. तूरडाळ – १/२ (अधा्व) कप २० शमशनटे शभजिणे.
लसूण पेस्ट  – १/२ टरी सू्न, आले पेस्ट – १/२ टरी सू्न, शहंग – १ टरी सू्न, कांदा – १ शचरून, तेल – १ टे 
सू्न, राई – १ टरी सू्न, शजरे – १ टरी सू्न, मरीठ – १ टरी सू्न, हळद – ३/४ (पाऊण) टरी सू्न, गरम मसाला – 
१ टरी सू्न, लाल शमरचरी पािडर – १.५ (दरीड) टरी सू्न, गूळ – १/२ (अधा्व) टरी सू्न, पाणरी – २.५ कप

कुकरमधे् तेल घालून त्ात राई ि शजरे टाकािे. फोडणरी तडतडू द्ािरी. आता शहंग, आले पेस्ट, लसूण पेस्ट 
आशण कांदा एका मागे एक असे टाकून कांदा गुलाबरी होईपयांत परतिािा. आता तांदूळ ि तूरडाळ टाकून 
१-२ शमशनटे परतिािे. नंतर मरीठ, हळद, लाल शमरचरी पािडर, गरम मसाला, गूळ टाकून िेिटरी पाणरी 
टाकािे.  सि्व नरीट शमक्स करुन कूकरच्ा ३ ते ४ शिट्टा कराव्यात. कुकर रंड झाल्ािर हलक्या हाताने 
शमक्स करािे.

गरमागरम स्खचडरी िरून कोशरंबरीर ि साजूक तूप टाकून दह्ासोबत िाढािरी

तूरडाळ	खिचडी
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चणा डाळ, मूगडाळ, मसूर डाळ, उडरीद डाळ प्रते्करी २ टेबलसू्न एकरि करून धुिून ४ तास शभजिािरी. 
नंतर पाणरी काढून घ्ािे. पोहे ३ कप धुिून ठेिािेत. शहरिरी शमरचरी ४-५ बाररीक शचरून, १ टोमॅटो बाररीक 
शचरून, २ बटाटे काचऱया करुन, शसमला शमरचरी बाररीक शचरून घ्ािेत.   

फोडणरी:  १ टेबलसू्न तेल गरम करून त्ात िेंगदाणे १/४ कप टाकून परतिून काढून घ्ािेत. त्ाच 
तेलात १ टरीसू्न मोहररी, १ टरीसू्न जरीरे, शहरिरी शमरचरी, कढरीपत्ता, टोमॅटो, बटाटे काचऱया टाकून ३-४ शमशनटे 
परतिािे. मटार ि शसमला शमरचरी, शभजलेल्ा डाळरी घालून २ शमशनटे परतिािे. १/४ टरीसू्न हळद, १/४ 
टरीसू्न मरीठ, चिरीला १ टरीसू्न  साखर घालािरी ि झाकण ठेिून िाफ येऊ द्ािरी. ४/५ शमशनटांनरी झाकण 
काढून परतिािे. आता शभजिलेल्ा पोह्ांिर १ टरीसू्न मरीठ ि १/८ टरीसू्न हळद घालून कालिून ते 
कढईतल्ा शमश्णात टाकािे. नरीट शमक्स करािे ि झाकण ठेिून िाफ येऊ द्ािरी. िरून कोशरंबरीर ि ओले 
खोबरे घालािे

डाळ	पोिे

२६	 दिवस	सववीसावा	



दुरहारचे जेिण

80

पनीर	बटाटा	पराठा

कशणक ि मैदा एकरि करून त्ात मरीठ, तेल ि पाणरी घालून तरी मऊसर शभजिून घ्ािरी. अधा्व तास आधरी 
कशणक शभजिून ठेिािरी.

पनरीर : शकसून १ कप बटाटा : उकडून शकसलेला एक कप कोशरंबरीर : बाररीक शचरुन १/४ कप जरीरे : १/२ 
टरीसू्न शहरिरी शमरचरी : ७-८ लसूण : १० ते १२ पाकळ्ा आलं : १ इंच मरीठ : १.५ टरीसू्न चाट मसाला : १.५ 
टरीसू्न कशणक : १ कप मैदा : १ कप तेल : १/२ टरीसू्न मरीठ : १/४ टरीसू्न पाणरी : ३/४ कप 
शहरिरी शमरचरी, लसूण, आलं ि जरीरे शमक्सर मधून बाररीक करून घ्ािे. एका बाऊल मधे शकसलेले पनरीर, 
बटाटा, िाटण, कोशरंबरीर, मरीठ ि चाट मसाला घालून ते नरीट शमक्स करून घ्ािे. पराठ्ाचे सारण तयार 
आहे.

कणकेचा गोळा घेऊन त्ाचरी पाररी तयार करािरी. तयार सारणाचा मोठा गोळा करून तो त्ा पाररी मधे 
घालून त्ाचा गोळा करािा. हलक्या हाताने पराठा लाटून घ्ािा. गरम तव्यािर दोन्री बाजंूनरी खरपूस भाजून 
घ्ािा. भाजताना तेल शकंिा बटर लािािे. गरम गरम पनरीर बटाटा पराठा सॉस शकंिा दह्ा बरोबर िाढािा
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हांडिा. 

ज्ाररी परीठ, रिा, दहरी. समप्रमाणात. १५ शमशनटे ठेिािे. नंतर त्ात भाज्ा ( कोबरी, गाजर, पालक, कांदा, 
शसमला शमरचरी) बाररीक शचरून ३-४ शहरिरी शमरचरी , १-२ इंच आलं कुटून, १/४ टरीसू्न हळद, १ टरीसू्न मरीठ 
टाकून कालिून घ्ािे. पाणरी लागले तरच टाकािे. शमश्ण घट् ठेिािे. २ टरीसू्न तेलाचरी फोडणरी करािरी. 
फोडणरीत  १ टरीसू्न मोहररी, १ टरीसू्न जरीरे, कढरीपत्ता, १/४ टरीसू्न शहंग टाकािे. फोडणरी ि १/२ टरीसू्न ईनो 
टाकून पॅन मधे् २ टरीसू्न तेल, त्ात १ टरीसू्न तरीळ टाकून परीठ टाकून झाकण ठेिून १०-१२ शमशनटे शिजू 
द्ािे. पातळ ताकाबरोबर िाढािे

िांडवा,	ताक
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पालक पाने एक कप, लसुन ८-१० पाकळ्ा, शहरिरी शमरचरी ८-१०. तरीळ १ टरीसू्न शजरे १ टरीसू्न ओिा १/४ 
टरीसू्न. 

पालकाचरी पाने स्वच्छ धुऊन घ्ािरीत. शमक्सरमधे् पालकाचरी पानं लसूण शहरिरी शमरचरी एकरि करून त्ाचरी 
पेस्ट िाटून घ्ािरी. िाटलेलरी पेस्ट एका बोल मधे् काढून त्ाच्ात तरीळ शजरं ओिा आशण एक टरीसू्न मरीठ 
घालािे. रोडरी रोडरी कणरीक टाकून त्ाचा गोळा होईल अिाप्रकारे परीठ  शभजिािे. तेल गरम करायला ठेिून 
एकरीकडे पुऱया लाटून घ्ाव्या ि लगेचच तळून घ्ाव्यात

पालक	पुरी

२७	 दिवस	सत्ाहवसावा	
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लाल भोपळा भाजरी 

लाल भोपळा साल काढून, शचरुन - २ कप, मेररी दाणे - १ टरीसू्न, लाल शमरचरी तुकडे करून - २, शतखट 
- १ टरीसू्न, मरीठ - १ टरीसू्न, गरम मसाला - १/४ टरीसू्न, धनेजरीरे पािडर - १/४ टरीसू्न, हळद - १/४ 
टरीसू्न, तेल, राई, शजरे. 

पॅन मधे् २ टरीसू्न तेल गरम करून त्ात १/२ टरीसू्न राई, १/२ टरीसू्न जरीरे, मेररीदाणे यांचरी फोडणरी 
करािरी. त्ात शमरचरीचे तुकडे, हळद, टाकून लाल भोपळा टाकािा. शतखट,  धनेजरीरे पािडर, गरम मसाला, 
मरीठ टाकून शमक्स करािे. झाकण ठेिून मंद आचेिर भाजरी शिजू द्ािरी. मधून मधून हलिून घ्ािे.

शमरचरी ठेचा

शहरिरी शमरचरी - २०-२५ शचरून शबया काढून टाकाव्यात. लसूण १२-१५ पाकळ्ा, काजू १ टेबलसू्न, दाणे १ 
टेबलसू्न, शलंबू रस २ टरीसू्न, मरीठ १ टेबलसू्न, तेल १ टेबलसू्न. 
कढईत २ रेंब तेल टाकून त्ािर शमरचरी परतिून घ्ािरी. त्ात लसूण टाकून पुन्ा १ शमशनटं परतिािे. रोडे 
रंड झाले करी शमक्सरमधे् घ्ािे, त्ात काजू, दाणे, मरीठ टाकून जाडसर िाटािे. 
कढईत १ टेबलसू्न तेल गरम झाले करी १ टरीसू्न राई, १/२ टरीसू्न शजरे, १/४ टरीसू्न शहंग टाकून िाटलेले 
शमश्ण ि शलंबू रस टाकािा. सि्व शमक्स करािे. 

दहरी कांदा 

दहरी - २ कप, १ कांदा बाररीक शचरून. 
१ टरीसू्न तूप गरम झाले करी १ टरीसू्न राई, १/२ टरीसू्न शजरे, १/४ टरीसू्न शहंग टाकून त्ात कांदा टाकािा. 
कांदा २ शमशनटे परतिािा. १/२ टरीसू्न मरीठ ि १/८ टरीसू्न साकार घालािरी. गॅस बंद करून दहरी टाकािे. 
सि्व शमक्स करून िेिटरी शचरलेलरी कोशरंबरीर टाकािरी.

भाकररीचरी पाककृतरी िेिटरी शदलरी आहे

लाल	भोपळा	भाजी,	ममरची	ठेचा	
भाकरी,	ििी	कांिा
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तांदूळ – १ कप ३० शमशनटे शभजिून ठेिािेत. कडिे िाल – १/३ कप मोड आणून सोललेले. कांदा – १ उभे 
काप करून. टोमॅटो – १ शचरून, आले लसूण पेस्ट - १ टरी.सू्न, खिलेला नारळ – २ टे.सू्न, कोशरंबरीर 
- बाररीक शचरून १ टे.सू्न, तेल – १.५ टे.सू्न, तूप – १ टे.सू्न, राई – १ टरी.सू्न, शजरे – १ टरी.सू्न, शहंग - 
१/२ टरी.सू्न, शहरिरी शमरचरी – १ शचरून, गरम मसाला – १ टरी.सू्न, लाल शतखट – १ टरी.सू्न, हळद -  १/२ 
(अधा्व) टरी.सू्न, मरीठ – १ टरी.सू्न, पाणरी – २ आशण १/४ कप

कुकर मधे तेल टाकून त्ात राई ि शजरे टाकािे. फोडणरी तडतडू द्ािरी. आता त्ात शहरिरी शमरचरी, आले 
लसूण पेस्ट ि शहंग टाकून १ शमशनटे परतिून घ्ािे. कांदा टाकून ३ शमशनटे परतिून घ्ािा. सोललेले िाल 
टाकून २ शमशनटे परतिािे. त्ात टोमॅटो टाकून शमशनटभर परतून घ्ािे. हळद, लाल शतखट, गरम मसाला, 
खोबरे टाकून २ शमशनटे परतिािे. त्ात तांदूळ टाकून पुन्ा १ शमशनट परतिािे. पाणरी ि मरीठ घालून शमक्स 
करून झाकण ठेिािे ि २ ते ३ शिट्टा कराव्यात. कुकर रंड झाला करी तूप टाकून हलक्या हाताने शमक्स 
करािे.

गरम गरम भात कोशरंबरीर टाकून दहरी शकंिा ताका बरोबर िाढािा

डाळळंबी	भात
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श्रीखंड

आपल्ाला ज्ा शदििरी खायचं असेल त्ाच्ा दोन शदिस आधरी श्रीखंड करून ठेिािे म्हणजे ते छान मुरते. 
अधा्व शकलो श्रीखंड बनिण्ासाठरी सव्ा शकलो घट् दूध लागते. चार शदिस आधरी दूध आणून गरम करािे. 
रंड झाल्ािर त्ाच्ात दह्ाचे शिरजण घालून दहरी लािािे. सकाळरी दहरी लािलं करी रारिरीपयांत ते एका 
मलमलच्ा कापडामधे् घेऊन त्ाच्ातून पाणरी शनघून जािे यासाठरी रारिभर टांगून ठेिािे. सकाळरी हाताने 
दाबून त्ातरील पाणरी काढून टाकािे ि हा तयार चक्ा काढून घ्ािा. चक्ा शजतका असेल त्ाच्ा पाऊण 
पट शपठरीसाखर घ्ािरी. चक्ा साध्ा चाळणरीिरनं गाळून घ्ािा म्हणजे त्ात गुठळ्ा असतरील तर त्ाहरी 
मोडतात. त्ाच्ात शपठरीसाखर घालून रोडरी िेलचरी पािडर ि जायफळ पूड घालािरी आिडत असल्ास 
बदाम, काजू चे तुकडे घालािे आशण सि्व व्यिस््रत एकजरीि करून घ्ािे. तयार श्रीखंड एक शदिस बाहेरच 
मुरण्ासाठरी ठेिािे. नंतर फ्रीजमधे् ठेिून रंड करून िाढािे. 

िरण भात ि बटाट्ाचरी भाजरी करण्ासाठरी जर आपल्ाकडे मोठा कुकर असेल तर हा पटकन होणारा 
असा मेनू आहे. कुकरच्ा भांड्ामधे् एका भांड्ात भात,  एका भांड्ात िरणासाठरी डाळ लािून 
त्ाच्ािर झाकणरी ठेिून,  झाकणरीिर बटाटे ठेिून कुकर लािािा आशण तरीन ते चार शिट्टा करून 
घ्ाव्यात. 

मोठा कुकर नसेल तर बटाटे आधरी उकडून घ्ािेत. एका माणसाला दोन मध्म आकाराचे बटाटे या 
प्रमाणात बटाटे घ्ािेत. आठ ते दहा बटाटे घेतले तर आठ ते दहा शहरव्या शमरच्ा घ्ाव्यात. तेिढ्ाच 
लसणाच्ा पाकळ्ा घ्ाव्यात. अधा्व इंच आल्ाचा तुकडा घ्ािा. आलं, लसूण आशण शहरिरी शमरचरी िाटून 
घ्ािरी. उकडलेले बटाटे सोलून शचरून घ्ािेत. कढईमधे् एक ते दरीड टेबलसू्न तेल घालून त्ात एक 
टरीसू्न मोहररी, एक टरीसू्न शजरे, पाि टरीसू्न शहंग याचरी फोडणरी करािरी. त्ात कढरीपत्ता भरपूर घालािा. 
कढरीपत्ता तडतडला करी त्ाच्ामधे् िाटलेलरी शहरिरी शमरचरीचे शमश्ण घालािे. रोडेसे परतून त्ाच्ात 
शचरलेले बटाटे,  दरीड टरीसू्न मरीठ घालून सि्व व्यिस््रत शमक्स करून घ्ािे. झाकण ठेिून दोन-तरीन िाफा 
आणाव्यात. मधून मधून हलित रहािे गॅस मंद ठेिािा. िेिटरी बाररीक शचरलेलरी कोशरंबरीर घालािरी.

बटहाटहा भहाजरी, रुररी 
िरण-भहात श्रीखंड

रणििहार बं्च

२८	 दिवस	अठ्ावीसावा	
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मखाना -  ४ कप, कांदा - १ बाररीक शचरुन, टोमॅटो - १ बाररीक शचरुन, कोशरंबरीर - १ टेबलसू्न बाररीक 
शचरुन, शलंबू - १/२ , मरीठ - १/४ टरीसू्न, चाट मसाला - १/४ टरीसू्न. 
सि्व एकरि करून शमक्स करािे

मिाना	चाट

रणििहार संध्हाकहाळ 
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बासमतरी तांदूळ ३ कप धुिून अधा्व तास पाणरी काढून ठेिािा.

कांदा १ उभा शचरून, बटाटा १ उभे काप करून, िाटाणा पाि कप, काजू ८-१०, टोमॅटो १ बाररीक शचरून, 
फरसबरी शचरून पाि कप.

कढईत एक टेबल सू्न तेल घेऊन १/२ टरी सू्न राई, १/२ शटसू्न शजरे, ४ लिंगा, १ इंच दालशचनरीचा तुकडा, 
५-६ शमररी, १ तमालपरि १ स्टार फुल ि १ मसाला िेलचरी घालून रोडेसे  परतिािे. काजू घालून रोडे परतिािे. 
कांदा घालून रोडा गुलाबरीसर होईपयांत तो परतिािा. बाकरीच्ा भाज्ा घालून २ शमशनट परतिून घ्ािे. 
तांदूळ घालून ते चांगले परतिािे. २ टरीसू्न शतखट, १ टरीसू्न गरम मसाला, दरीड (१.५) टरीसू्न मरीठ ि ५ 
कप पाणरी घालून झाकण ठेिून मंद आचेिर भात शिजू द्ािा. 

कढरी

दहरी १ कप, बेसन १ टेबल सू्न, पाणरी २ कप. दहरी, बेसन ि पाणरी एकरि घुसळून घ्ािे. 
शहरिरी शमरचरी ३-४ बाररीक शचरून, कढरीपत्ता ८-१० पाने.

कढईत १ टरीसू्न तू प शकंिा तेल घेऊन त्ात अधा्व टरीसू्न शजरे पाि टरीसू्न शहंग कढरीपत्ता शहरिरी शमरचरी 
पाि टरी सू्न हळद घालून रोडे परतिािे. शहरिरी शमरचरी तेलात रोडरी मुरलरी पाशहजे. गॅस बंद करून त्ािर 
दह्ाचे शमश्ण घालािे. एक टरीसू्न मरीठ एक टरीसू्न साखर घालून सि्व शमक्स करािे ि एक उकळरी 
आणािरी. िरून बाररीक शचरलेलरी कोशरंबरीर घालािरी. गॅस मोठा ठेिला आशण दह्ाचं शमश्ण घातलं तर कधरी 
कधरी पाठिू िकते म्हणून गॅस मंद ठेिािा. कढरी फाटलरी तररी त्ाच्ात हँड शमक्सरी शफरिून घेतलरी तर तरी 
पुन्ा व्यिस््रत होते. िेिटरी बाररीक शचरलेलरी कोशरंबरीर घालािरी

मसाले	भात,	कढी/ताक	पापड
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मक्याचे कणरीस - १ लाल शतखट - १/२ टरी सू्न मरीठ - १/२ टरी सू्न चाट मसाला - १/४ टरी सू्न शलंबू रस - 
१ टरी सू्न बटर - १ टरी सू्न कोररीबंरीर - १ टे सू्न कृतरी: १. मक्याचे दाणे काढून घ्ािेत. २. भांड्ात पाणरी 
घालून त्ािर चाळणरीत मक्याचे दाणे झाकण ठेिून ५-७ शमशनटे िाफिून घ्ािेत. ३. िाफिलेल्ा दाण्ामधे् 
सि्व मसाले घालून ते व्यिस््रत शमक्स करािे. आपले चाट तयार आहे

सवीट	कॉन्न	चाट

२९	 दिवस	एकोणतीसावा	
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१ कप मूगडाळ , १ कप लाप्री रिा, १/२ टरी सू्न मेररी दाणे सि्व धुिून ५-६ तास शभजिािे. 
नंतर एकरि िाटून १ टरी सू्न मरीठ घालून ४-५ तास मुरण्ासाठरी ठेिािे.
लगेच करायचे असेल तर १ टरी सू्न ईनो टाकून शमक्स करािे.

ईडलरी पारिात ईडलरी लािून १५ शमशनटे िाफिािरी.
नारळ चटणरी 

खिलेला नारळ - १ कप, शतखट - १ टरीसू्न, मरीठ १/२ टरीसू्न, जरीरे १/२ टरीसू्न, लसूण २ पाकळ्ा 
सि्व एकरि करून २ टरीसू्न पाणरी घालून िाटािे

लापसी	रवा	ईडली,	चटणी
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टोमॅटो पातळ सूप
 
टोमॅटो - ४, लिंग - २, शमरे - २, दालशचनरी - १ तुकडा, जरीरे - १/४ टरीसू्न, गूळ - १/४ टरीसू्न, मरीठ - १ 
टरीसू्न. 

एका मोठ्ा भांड्ात सि्व शमक्स करुन त्ात ४ कप पाणरी घालािे. टोमॅटो शिजिून घ्ािेत. रंड झाले करी 
टोमॅटो शमक्सर मधून बाररीक िाटून घ्ािेत. टोमॅटो ज्ा पाण्ात उकळले त्ाच पाण्ात िाटलेला टोमॅटो 
टाकून मध्म आचेिर ५-७ शमशनटे उकळिािे.

मेररी भात

तांदूळ – १.५ कप धुिून ३० शमशनटे शभजिणे., मेररी दाणे – १.५ कप एक तास शभजिून ठेिािरी. जमल्ास 
मोड आणलेलरी मेररी िापरािरी. लसूण पेस्ट  – १ टरी सू्न, आले पेस्ट – १/२ (अधा्व) टरी सू्न, शहरिरी शमरचरी  – 
३-४ शचरून, शहंग – १/२ (अधा्व) टरी सू्न, कांदा – १ शचरून, टोमॅटो – १ शचरून, तेल – १.५ टे सू्न, राई – १ 
टरी सू्न, शजरे – १ टरी सू्न, मरीठ – १ टरी सू्न, हळद – १ टरी सू्न, गरम मसाला – १.५ टरी सू्न, गूळ – १.५  
टरी सू्न, पाणरी – ३ कप, शलंबू रस – १/२ (अधा्व) टरी सू्न, तूप – १ टे सू्न

कढईत तेल टाकून त्ात राई, शजरे टाकािे. फोडणरी तडतडू द्ािरी.  त्ात शहंग, शमरचरी, लसूण, आले आशण 
कांदा एका मागे एक असे टाकून कांदा गुलाबरी होईपयांत परतिािा. टोमॅटो टाकून शमशनटभर परतिािे ि 
मेररी दाणे टाकून पुन्ा शमशनटभर परतिािे.  तांदूळ टाकून १-२ शमशनटे परतिािे. मरीठ, हळद, गरम मसाला, 
गूळ टाकून िेिटरी पाणरी टाकािे. सि्व नरीट शमक्स करुन मंद ि मध्म आचेच्ा मधे् आच ठेिून १० ते १५ 
शमशनटे शिजू द्ािे. त्ात शलंबू रस ि तूप टाकून हलक्या हाताने शमक्स करािे ि एक िाफ आणािरी.  गरम 
मेररी भात िरून कोशरंबरीर टाकून दहरी शकंिा ताकासोबत िाढािा

मेथी	भात,	टोमॅटो	पातळ	सूप



न्हाहहाररी

91

उकडलेले बटाटे- ७-८, तांदळाचं परीठ- २ टेबलसू्न, गरम मसाला - १ टरीसू्न, लाल शतखट/ चरीलरी फे्क्स- 
१.५ टरीसू्न, मरीठ- १.५ टरीसू्न, हळद- १/२ टरीसू्न, जरीरे- १ टरीसू्न, शमरपूड- १ टरीसू्न, शहंग- १/२ टरीसू्न, 
साखर- १/२ टरीसू्न, तेल - ३ टेबलसू्न

उकडलेले बटाटे सोलून शकसून घ्ािे. त्ात सि्व मसाले, मरीठ ि तांदळाचे परीठ टाकून हाताने छान मळून 
घ्ािे. तयार शपठाच्ा आपल्ा आिडत्ा आकारात शटकरी बनिािरी. नॉन स्स्टक मधे तेल घालून रोडे गरम 
झाल्ािर त्ात तयार शटक्री ठेिून झाकण ठेिून २ शमशनटे शिजू द्ािे. शटक्री उलटिून दुसऱया बाजूने पण 
झाकण ठेिून २ शमशनटे शिजू द्ािे. झाकण काढून पुन्ा शटक्री दोन्री बाजंूनरी शमशनटभर होऊ द्ािरी म्हणजे 
शरिस्री होईल

बटाटा	दटकककी.	टोमॅटो	सॉस

३०	 दिवस	तीसावा	
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अक्ाई रोटरी 

तांदूळ परीठ २ कप, १ टेबलसू्न बेसन.  १ कच्ा बटाटा , १/२ इंच आलं, ५-६ शहरिरी शमरचरी, १ टरीसू्न जरीरे 
िाटून घ्ािे. २ कांदे बाररीक शचरून घ्ािेत. १ टरीसू्न मरीठ घालून परीठ शभजिािे. रालरीपरीठ रापून तव्यािर 
तेल घालून झाकण ठेिून मध्म आचेिर दोन्री बाजंुनरी खरपूस भाजािे. 
पुशदना चटणरीचरी पाककृतरी बाराव्या शदििरी शदलेलरी आहे.

मेयो िेजिान शडप
४ टेबलसू्न मेयोनरीज, २ टेबलसू्न िेजिान चटणरी. दोन्री शमक्स करािे

अककाई	रोटी,	पुदिना	चटणी	/	मेयो	िेजवान	हडप
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मूग डाळ काळा मसाला स्खचडरी

तांदूळ – १ कप + मुगडाळ – १/२ कप, धुिून पाणरी काढून १५ शमशनटे ठेिािे, लसूण - ३-४ पाकळ्ा 
शचरून, राई – १/२ टरी सू्न, जरीरे – १/२ टरी सू्न, तेल – १ टे सू्न, मरीठ – १ टरी सू्न, गरम / काळा मसाला 
– २ टरी सू्न, गूळ – १/२ टरी सू्न, पाणरी – २.५ कप
गरम पे्रिर कुकरमधे् तेल टाकून त्ात राई ि जरीरे टाकून फोडणरी तडतडू द्ािरी. आता शचरलेला लसूण 
टाकून शमशनटभर परतािे. तांदूळ ि डाळ टाकून ४-५ शमशनटे परतिून घ्ािे. मरीठ, गरम / काळा मसाला, 
गूळ ि पाणरी टाकून नरीट शमक्स करून झाकण लािून ३-४ शिट्टा कराव्यात. कुकर रंड झाल्ािर उघडून 
हलक्या हाताने शमक्स करािे.  गरम गरम स्खचडरी पापड ि ताकाबरोबर िाढािरी

काळया	मसालयाची	मूग	डाळ	खिचडी,	ताक
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भरलेलरी डाळ करंजरी 

सारणासाठरी: 
उडरीद डाळ -१/३ कप, मूग डाळ - १ कप, खिलेला नारळ - १/४ कप, कोशरंबरीर,- २ टेबलसू्न, शचरुन 
शहरिरी शमरचरी- ६-८, आले - १ इंच, शजरे - १ टरीसू्न, मरीठ - १ टरीसू्न, हळद - १ टरीसू्न, शहंग - १/२ टरीसू्न,
 
बाहेररील आिरणासाठरी : 
तांदूळ परीठ - १ कप, पाणरी - १.५ कप, मरीठ - १/२ टरीसू्न, तेल - १/२ टरीसू्न,

उडरीद आशण मूग डाळरीतले पाणरी काढून टाकािे. शमक्सर जार मधे डाळ, शहरिरी शमरचरी, शजरे ि आले टाकून 
जाडसर िाटून घ्ािे. त्ात नारळ, कोशरंबरीर, मरीठ, हळद, शहंग टाकून नरीट शमक्स करािे. आपले सारण 
तयार आहे. 
तांदळाच्ा शपठाचरी उकड करण्ासाठरी कढईत पाणरी घेऊन त्ात मरीठ ि तेल टाकािे. पाण्ाला उकळरी 
येऊ लागल्ािर गॅस मंद आचेिर करािा ि तांदळाचे परीठ टाकािे. टाकताना हलित रहािे. झाकण ठेिून 
३-४ शमशनटे शिजू द्ािे.  उकड ताटात काढून नरीट मळून त्ाचा मऊसर गोळा करािा.  स्टरीमर मधे पाणरी 
उकळायला ठेिािे ि ताटलरीला तेल लािून घ्ािे.  तांदळाच्ा शपठाचे छोटे गोळे करुन ते पुररीच्ा आकारात 
लाटािे.  त्ात एका बाजुला तयार सारण भरािे ि दुसऱया बाजूने ते झाकून बंद करािे.  सि्व करंज्ा भरुन 
झाल्ा करी त्ा तेल लािलेल्ा ताटलरीत ठेिून स्टरीमर मधे १० शमशनटे िाफिून घ्ाव्यात.  गरम गरम भरलेलरी 
डाळ करंजरी पुशदना चटणरी ि सॉस बरोबर द्ािरी

 उकडरीचरी करंजरी

३१		 	 	 	 	 	 			 			दिवस	एकतीसावा	
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मेररी तेलािर परतिून घ्ािरी. कशणक २ कप, ४ टेबलसू्न बेसन, २ टेबलसू्न तांदूळ परीठ, २ टेबलसू्न 
बाजररी परीठ, १ टेबलसू्न तेल. १ टरीसू्न मरीठ शहरिरी शमरचरी ६-८ िाटून, रोडासा शचंचेचा कोळ िा २  टरीसू्न 
दहरी, १/४ टरीसू्न ओिा  एकरि करून पाणरी / दूध ि पाणरी घालून शभजिािे. मऊ होण्ासाठरी २ टरीसू्न साय 
िा शरिम घालािे. पातळ लाटून तेल / तूप लािून िेकून घ्ािा

मेथी	थेपला,	लोणचे
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दाल फ्ाय

तूरडाळ १/२ कप धुिून १ तास शभजिून ठेिािरी. कुकर मधे् डाळ ि ३/४ कप पाणरी टाकून मोठ्ा आचेिर 
२ शिट्री करून घ्ाव्यात. डाळ अख्री राशहलरी पाशहजे. डाळरीत रोडा गूळ ि ३/४ टरीसू्न मरीठ घालून िरून 
फोडणरी टाकािरी. फोडणरी साठरी ३/४ टरीसू्न तेल, १ टरीसू्न मोहररी, १/२ टरीसू्न जरीरे, १/४ टरीसू्न शहंग, 
लसूण ७/८ पाकळ्ा बाररक शचरून ि कशडपत्ता टाकािा.  िरून शचरलेलरी कोशरंबरीर टाकािरी.

शजरा राईस पापड 

तांदूळ २ कप धुिून पाणरी काढून १/२ तास ठेिािे. कुकरमधे् शजरा राईस करण्ासाठरी तांदूळ, १ टेबलसू्न 
तूप, २ टरीसू्न शजरे, १ टरीसू्न मरीठ ि अडरीच (२.५) कप पाणरी टाकून २ शिट्री कराव्यात

दहाल फ्हाय, जरीरहा रहाईस, रहारड
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दूध ३ कप, खजूर ३/४ कप. 

दुधात खजूर १/२ तास शभजिून ठेिािा. शमक्सर मधे् शमल्किेकच्ा भांड्ात टाकून िाटून घ्ािा. 
दुधाबरोबर आंबट फळे खाऊ नयेत. सफरचंद, शचकू, केळे, सरीताफळ अिरी फळे घ्ािरीत

िजूर	दूध,	फळे

पूण्न	दिवस	उपवास
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दुरहारचहा फरहाळ

ठेचा 

छोटे बटाटे - २५० गॅ्रम, शहरिरी शमरचरी - ५-६ आले – शकसून १ टरीसू्न, मरीठ - १.२५ टरीसू्न, जरीरे - १ टरीसू्न 
तेल/तूप - १ टेबलसू्न
लहान आकाराचे बटाटे स्वच्छ धुऊन घ्ािे. खलबत्तात एक एक बटाटा टाकून ठेचून घ्ािा. सि्व बटाटे 
ठेचून झाले करी पाण्ात ठेिािेत. शहरिरी शमरचरी ि जरीरे जाडसर िाटून घ्ािरी.  कढईत तूप/तेल घालून 
त्ात िाटलेलरी शमरचरी ि जरीरे घालािे. रोडे परतिून घ्ािे.  ठेचलेला बटाटा पाण्ातून काढून घ्ािा ि या 
फोडणरीत घालािा.  मरीठ ि आले टाकून नरीट शमक्स करुन झाकण ठेिािे.  ५-७ शमशनटे शिजू द्ािे. मधे मधे 
हलिािे. 

राजशगरा भाकररी 

राजशगरा परीठ - १ कप, पाणरी - १/२ कप, मरीठ – शचमुटभर, तूप - १ टरीसू्न 
पाणरी कोमट करुन घ्ािे. राजशगरा शपठात मरीठ ि कोमट पाणरी घालून परीठ शभजिािे. परीठ सैल िाटल्ास 
अजून घालािे. तुपाचा हात लािून मळून एकजरीि करािे. पोळपाटािर परीठ टाकून तयार शपठाचा छोटा 
गोळा करुन हलक्या हाताने लाटून घ्ािा. गरम तव्यािर दोन्री बाजंूनरी खरपूस भाजून घ्ािे.  िरून तूप 
सोडािे

बटाटा	ठेचा,	राजहगरा	भाकरी
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उपिास इडलरी 

भगर- १ शकलो, साबुदाणा - १/२ शकलो एकरि करून जाडसर दळून ठेिािे. इडलरी करण्ासाठरी ३ कप 
परीठ घेऊन त्ात   १ कप दहरी, १ टरीसू्न मरीठ, १ टरीसू्न तेल, १ १/२ कप पाणरी घालून शभजिून घ्ािे. १ १/२ 
टरीसू्न इनो घालून इडलरी पारिात इडलरी १२-१५ शमशनटे िाफिून घ्ािरी.  

दाण्ाचरी आमटरी 

कचे् दाणे - ३/४ कप, शहरिरी शमरचरी - ४, आलं - १/४ इंच तुकडा -  शजरे - १ टरीसू्न, कोकम - ४, गूळ 
शकसून - २ टरीसू्न, मरीठ - ३/४ टरीसू्न. 
दाणे, शमरचरी, आलं, १/२ टरीसू्न शजरे एकरि करून रोडे पाणरी घालून बाररीक िाटािे. १ टरीसू्न तुपात जरीरे 
घालून त्ात ४ कप पाणरी, कोकम घालून उकळू द्ािे. २-३ शमशनटांनंतर िाटले शमश्ण, गूळ, मरीठ टाकून 
आमटरी मध्म आचेिर ५ शमशनटे उकळू द्ािरी

उपवास	इडली,	िाणयाची	आमटी

रहात्रीचहा फरहाळ
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पोळरी - कणरीक - १ कप, १ टेबलसू्न मैदा, १/८ टरीसू्न मरीठ, १/८ टरीसू्न साखर, १/८ टरीसू्न तेल घालून 
त्ात पाणरी घालून सैलसर परीठ शभजिािे. गोळा तयार झाला करी िरून तेल लािून झाकून १ तास ठेिािे. 
पुरण - चणाडाळ - १ कप, गुळ १ कप,.संुठ पािडर १/४ टरीसू्न, िेलचरी पूड - १/४ टरीसू्न, जायफळ पूड - 
१/८ टरीसू्न. शचमूटभर मरीठ, लिंग - २
पुरण झटपट, न िाटता करण्ासाठरी डाळ धुिून २ तास शभजिून ठेिािरी. कुकरमधे् डायरेक्ट न लािता 
कूकरच्ा भांड्ा मधे घालून त्ात २ कप पाणरी घालािे. कुकरमधे् सँ्टड/जाळरी ठेिून त्ािर भांडे ठेिािे. 
३-४ शिट्री करून घ्ाव्यात. 
कुकर रंड झाल्ािर उघडून डाळरीतले सि्व पाणरी काढून घ्ािे. चाळणरीिर ठेिून ५ शमशनटे पाणरी शनरळू 
द्ािे. पसरट पॅनमधे घेऊन त्ात शचरलेला/शकसलेला गुळ घालून सि्व शमक्स करािे. पािभाजरी मॅिरने 
शमश्ण दाबून दाबून एकजरीि करािे. आता गॅस िर ठेिून मंद आचेिर शमश्ण आटिून घ्ािे. मधून मधून 
हलित रहािे. संुठ, िेलचरी, जायफळ पूड घालून शमक्स करािे. पुरण एकदम कोरडे पण करू नये. त्ात 
आपण िरून चमचा टाकला तर तो उभा राशहला पाशहजे. 
पुरण रोडे रंड झाल्ािर पोळरी लाटािरी.
कणरीक पुन्ा एकदा मळून घ्ािरी. लहान गोळा घेऊन त्ाचरी िाटरी करून त्ात पुरण भरािे. तोडं बंद 
करून हलक्या हाताने शपठािर लाटून घ्ािरी. गरम तव्यािर दोन्री बाजूने खरपूस भाजून घ्ािरी. तव्यािरून 
काढताना तूप लािून घ्ािे

रुरणरोळरी

गोड	पिाथ्न

लापिरी रिा - रोडा जाड असतो तो घ्ािा. १ कप
गुळ - १ कप, दूध - १ कप+१ कप
खसखस - १/२ टरीसू्न, िेलचरी पूड - १/४ टरीसू्न
जायफळ पूड - १/८ टरीसू्न, सुकामेिा - आिडरीप्रमाणे
खसखस रोड्ािा पाण्ात शभजिून ठेिािरी.

लापिरी रिा धुिून पाणरी काढून अधा्व तास ठेिािा. कुकरमधे् लापिरी रिा, शचमूटभर मरीठ, १ कप दूध, २ 
कप पाणरी घालून झाकण लािून ४-५ शिट्री कराव्यात. 
कुकर रंड झाल्ािर उघडून त्ात गूळ, खसखस ि १ कप दूध टाकून शमक्स करािे. मंद आचेिर झाकण 
ठेिून शिजू द्ािे. गुळ शिरघळला करी त्ात िेलचरी पूड, जायफळ पूड घालािरी ि पुन्ा २ शमशनटे शिजू द्ािे. 
िरून सुकामेिा घालािा

गव्हाचरी खरीर



101

दूध २ शलटर साखर १ १/४ कप 

िेलचरी पूड, जायफळ पूड, बदाम काजू शपसे्त काप.
दूध पसरट कढईत आटिायसाठरी ठेिािे. गॅस मंद ठेिािा. दूध दर २ शमनरीटांनरी हलित रहािे. एका बाजूला 
दूध आटित ठेिून आपण बाकरी स्वयंपाक करू िकतो. फक्त मधे मधे दूध हलिणे सुरू ठेिािे. २ शलटर 
दुधाचरी १ शलटर पेक्षा रोडरी जास्त बासंुदरी होते. 
दूध पाऊण पट आटले करी त्ात साखर घालून पुन्ा एकदा हलिून घ्ािे. अजून ५-७ शमशनटे आटिािे. 
बासंुदरी मधे साय रहाते. तरी राहू नये म्हणून हॅण्ड शमक्सर शफरिून घ्ािे.  हॅण्ड शमक्सर नसेल तर रिरीने छान 
घुसळून घ्ािे. िेिटरी िेलचरी पूड, जायफळ पूड, बदाम काजू शपसे्त काप घालून गॅस बंद करािा ि झाकण 
ठेिािे. झाकण ठेिले करी पुन्ा साय तयार होत नाहरी

पोळरीचा चुरा - २ कप, गुळ १/४ कप, १/८ कप तूप. 
सि्व शमक्स करून लाडू िळािेत. लाडू िळता येत नसतरील तर अजून रोडे तूप घालून घ्ािे

बहासंुदरी

झटरट चूरमहा लहाडू



102

पोळी ि भाकरी प्रकार

कशणक, पाणरी, मरीठ, तेल, तूप 

१ कप कशणक घेऊन त्ात १/८ टरीसू्न मरीठ, १/४ टरीसू्न तेल टाकून लागेल तसे पाणरी (साधारण ३/४ कप) 
टाकून परीठ मळून घ्ािे. तेल लािून पुन्ा मळािे. १/२ तास शभजू दयािे. 

पोळरी करण्ासाठरी एक छोटा गोळा घेऊन त्ाला रोडे लाटािे. त्ाला रोडे तेल लािून घडरी घालािरी. पुन्ा 
रोडेसे तेल  लािून घडरी घालािरी. हलक्या हाताने त्ाचरी गोलाकार पोळरी लाटािरी. तिा गरम करत ठेिािा. 
गरम तव्यािर पोळरी िेकण्ासाठरी टाकािरी. िरच्ा बाजून रोडे फोड शदसू लागले शक तरी उलटिून दुसऱया 
बाजूने पण व्यिस््रत िेकून घ्ािरी. खालरी उतरिून तूप लािािे. 

पोळरी पौष्रीक ि आरोग्यदायरी करण्ासाठरी त्ात बाकरीचरी परीठे पण रोडरी रोडरी घालािरीत.फुलका 
िररील प्रमाणे कशणक शभजिून घ्ािरी. छोटा गोळा घेऊन त्ाचरी पातळ पोळरी लाटािरी. गरम तव्यािर गॅस 
मंद आचेिर करून पोळरी टाकािरी. लगेच (साधारण १/२ शमशनट) उलटिािरी. दुसऱया बाजूने मोठ्ा आचेिर 
व्यिस््रत िेकून घ्ािरी. ताि उतरिून कमरी शिकलेलरी बाजू गॅस िर ठेिािरी. फुलका टम्म फुलतो

पराठा करण्ासाठरी कणरीक २ िाटरी, तेल १/२ टेबलसू्न, मरीठ १/८ टरीसू्न, पाणरी.
कणके मधे तेल ि मरीठ घालून लागेल तसे पाणरी घालून घट्सर परीठ शभजिािे. झाकण ठेिून १/२ तास शभजू 
द्ािे.
पराठा करतेिेळरी गोळा पुन्ा मळािा. १ मध्म आकाराचा गोळा घेऊन त्ाचरी पोळरी लाटािरी.  तेल ि रोडे 
परीठ भुरभुरून पंख्ा प्रमाणे घडरी घालािरी. त्ाचा गोल आकार करून हलक्या हाताने पराठा लाटािा. 
तव्यािर दोन्री बाजूने बटर लािून खरपूस भाजून घ्ािा.
असाच शरिकोणरी आकारातहरी करता येईल

रोळरी

ररहाठहा
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ज्ाररी / बाजररी परीठ, पाणरी. 
भाकररी साठरी परीठ मळून मळून शभजिािे लागते. लागत लागत पाणरी घालून परीठ मळािे. परीठ रोडे सैलसर 
असते. शपठािर रापून शकंिा लाटून भाकररी करता येते.  तिा गरम झाल्ािर त्ािर भाकररी टाकािरी. भाकररी 
तव्यािर टाकतांना लाटलेलरी खालचरी बाजू िर येईल अिरी टाकािरी. िरच्ा भागाला पाणरी लािून घ्ािे. पाणरी 
सुकल्ासारखे झाले करी परतिून दुसररी बाजू चांगलरी िेकून घ्ािरी. नंतर गॅस िर िेकून घ्ािरी. 

नाचणरी भाकररी 
नाचणरी परीठ, गव्ाचे परीठ, पाणरी, मरीठ, तेल. 
नाचणरी परीठ जेिढे असेल त्ाच्ा शनमे्म गव्ाचे परीठ घ्ािे. ( १ कप नाचणरी परीठ असेल तर १/२ कप गव्ाचे 
परीठ) पाणरी गरम करायला ठेिािे. त्ात १/४ टरीसू्न मरीठ ि १/८ टरीसू्न तेल घालािे.  लागेल तसे पाणरी 
घालून गोळा मळून घ्ािा. ि िररील प्रमाणे भाकररी करािरी.

मक्याचरी भाकररी 
मक्याचे परीठ, रोडे मरीठ, कोमट पाणरी. 
मक्याच्ा शपठात कोमट पाणरी ि रोडे मरीठ घालून परीठ मळािे. ि िररील प्रमाणे भाकररी करािरी.

तांदूळ भाकररी 
तांदूळ परीठ, पाणरी, मरीठ, तेल. 
जेिढे परीठ असेल त्ाच्ा पाऊण पट ( १ कप परीठ असेल तर ३/४ कप पाणरी.) घ्ािे. पाणरी गरम करायला 
ठेिािे. त्ात १/४ टरीसू्न मरीठ ि १/८ टरीसू्न तेल घालािे. पाणरी उकळले करी त्ात हळूहळू परीठ टाकत 
जािे  ि कालित राहािे. हिे तर गॅस बंद करुन परीठ कालिून घ्ािे. यासाठरी काटा चमचा िापरला तर 
गुठळरी जास्त होत नाहरीत. पुन्ा गॅस सुरु करािा. मंद गॅसिर झाकण ठेिून एक िाफ आणािरी. 
रोडे रंड होऊ द्ािे. मग ताटात/परातरीत घेऊन चांगले मळून गोळा तयार करािा. हाताला तेल शकंिा पाणरी 
लािािे. 

या भाकररी लाटून केल्ा तररी छान होतात. तांदुळाच्ा शपठािर छोटा गोळा घेऊन हलक्या हाताने 
लाटाव्यात. गरम तव्यािर भाकररी टाकािरी. भाकररी तव्यािर टाकतांना लाटलेलरी खालचरी बाजू िर येईल 
अिरी टाकािरी. िरच्ा भागाला पाणरी लािून घ्ािे. पाणरी सुकल्ासारखे झाले करी परतिून दुसररी बाजू 
चांगलरी िेकून घ्ािरी. नंतर गॅस िर िेकून घ्ािरी

भहाकररी
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णटप्स अँड णटरि क्स

जेिण बनितांना ते आंनदाने बनिले तर पदार्व खूप छान होतो. मोजमापापेक्षा अनुभिाने येणारे प्रमाण 
जास्त योग्य ठरते. एखादरी छान पाककृतरी सिाांचा मूड बनिून जाते. 

रस्ाभाजरी कुकरमधे् शिजिताना तरी जास्त शिजू नये म्हणून पाणरी घालण्ाआधरी ३-४ शमशनटे छान परतिून 
घ्ािरी. भाजरीला चि आशण घट्पणा आणण्ासाठरी एक चमचाभर भाजरी कुस्करून टाकािरी. 
कोणत्ाहरी पदारा्वत नंतर पाणरी घालायचे असेल तर गरम पाणरीच घालािे. 

जेिण बनिायला सुरुिात कारण्ाआधरी रिम ठरिून घ्ािा. म्हणजे िेळ जास्त लागत नाहरी.
उदर भरण नोहे जाशणजे यज् कम्व!!!

यू टू्ब चॅनेल - @ सम्ाद िाशहनरी  @ Samvaad Vaahini 

Link - https://youtube.com/@samvaadvaahini4681

फेसबुक पेज - झटपट फूड्स

Link - https://www.facebook.com/ZatPatfoods02?mibextid=ZbWKwL

Mail ID – samvaadv@gmail.com


