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या पुस्िकािील लेखनािे व छायाहित्रांिे सवव िक्क लेहखकेकडे सुरहिि असून पुस्िकािे 

ककवा त्यािील अंिािे पुनमुवद्रण वा नाट्य, हित्रपट ककवा इिर रुपांिर करण्यासाठी 
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• हवनामूल्य हविरणासाठी उपलब्ध. 

• आपले वािून झाल्यावर आपण ि ेफ़ॉरवडव करू िकिा.  

• ि ेई पुस्िक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी ककवा वािनाव्यहिररक्त कोणिािी वापर 

करण्यापुवी ई-साहित्य प्रहिष्ठानिी परवानगी घेणे आवश्यक आि.े 

  



पाककला 

खरं बघायला गेलं िर कृषीकला आहण पाककला याहून अहधक मोठा कमवयोग नािीि. 

िुम्िी कुणाला फ़क्त स्विःसाठी एकट्यासाठी कािी िांगलंिंुगलं बनवून खािाना पाहिलंय 

का? ककिीिी सुगरण गृहिणी असो. िी जेव्िा एकटी असेल िेव्िा कािीिरी साधसुधं 

हिळंपाकं घेशन खाईल. आहण जेव्िा िी कािी िांगलं बनवेल िेव्िा आधी िे आपल्या 

आवडत्या व्यक्तीला िाखायला दईेल. आहण त्याने िे हजभेवर ठेवल्याठेवल्या त्याच्या 

डोळयांकडे बघेल. आपल्या बोटांिी मोहिनी त्याच्या डोळयांिून िमकण्यािा िो िण 

म्िणजेि हििा परमोच्च आनंद. त्याने जर हिच्यासाठी कािी न उरविा सगळं िट्टामट्टा 

केलं िर िी खुि. मग भले िो हििा बाप, आई, नवरा, मुलगा, मुलगी ककवा वाटिा 

वाटसरू का असेना. पाककला िी एकि अिी कला आि े हजिी गांवोगावी कुटंुबागहणक 

घराणी आििे. आहण या सवव घराण्यांना एकमेकांच्या कलेबद्दल आदर आि.े सहिष्णूिा 

आि.े म्िणून िर िायनीजच्या मांडीला मांडी लावून इराणी बसिो. उडप्याच्या पानाला 

पान लावून पंजाबी बसिो. गुजराथी हमठाईच्या वाटीला बंगाली हमठाई हभडिे. 

कोल्िापुरी हमसळीवर हस्वस िॉकलेट उिारा बनिं. 

ई साहित्य िफ़े खाद्यमोहिनी िी पुस्िक माहलका सुरू िोि आि.े मोहिनी काळे यांच्या 

पुढाकाराने िी िालेल. आपणिी आपल्याला माहिि असलेल्या पाककलाकृिी यासाठी 

पाठवू िकिा. कृिी आहण एक छानसा फ़ोटो पाठवा. आपल्या नावासि िे प्रहसद्ध केले 

जाईल. अगदी एक पाककृिी पाठवली िरी िालेल. दिाहून जास्ि पाठवल्यास आपल्या 

नावािी स्विंत्र हसरीज सुरू करू.  

पत्ता : esahity@gmail.com 



 

 

 

 

िी पुस्िक माहलका मी माझी पाककलेिील गुरू, प्रोत्सािन दणेारी, व हजवलग 

मैहत्रण अिा माझ्या आईला, कै. सुलोिना नरिर रटल्लू हिला समर्पपि करि.े 

 

मोहिनी काळे 
  



 

 

  

 



 शब्जे 

 ज्वारीिे परोठे 

 िेंगदाण्यािी िटणी 

 कैरी मूगडाळ भाजी 

 उंहधयु 

 टोमॅटोिी िटणी 

 मक्यािी भजी 

 कैरीिं सांभार 

 गाजरािी भाजी 

 दहलयािी हखिडी 

 टोमॅटोिे सार 



 पाकािल्या पुर् या 

 रािाळयािे काप 

 पडवळाच्या हबयांिी िटणी 

 बारीक िेवेिी भाजी 

 खाटं 

 कढीललबािी िटणी 

 वांग्यािं हपठलं 

 कच्च्या टोमॅटोिी कोलिबीर 

 गोबापुरी 

 खडखहडया 

 पाकािले िंकरपाळे 



 िुरम्यािे लाडू 

 रव्यािे खारे िंकरपाळे 

 ब्रेड डोसा 

 फहजिा  

 गवार ढोकळी 

 पोटॅटो करी  

 दधुीिे कोफ्िे 

 खांड केरी 

 मेथीिी उसळ 

 मॅंगो राईस 

 फोडणी भाि (वेगळा प्रकार) 



 कोबीिे मुठीये 

 मुगडाळीिा परोठा 

 आमसुलािी िटणी 

 मटकी भाि 

 आंबोणी 

 दधूपाक 

 िणाडाळीिी िटणी 

 भोपळयाच्या सालीिी िटणी 

 काला 

 एकत्र हपठलंभाि 

 गव्िािी उसळ 



 सुरणािा छंुदा 

 हपकलेल्या केळयांिी भाजी 

 खजुरािे किहस्प मोदक 

 

  



 

 

खाद्यमोहिनी 

  



  



शब्ज े

साहित्य 
: 1 वाटी बासमिी िांदळू 

         2 िमिे िणाडाळ 

         2 िमिे िेंगदाणे 

         ¼ वाटी हिरलेला कोबी 

         2 लिान बटाट्याच्या कािर् या 

         2 कांद ेलांबट हिरून 

         ¼ वाटी मटारिे दाणे 

         ¼ वाटी गाजराच्या बारीक फोडी 

         मीठ, साखर, हिखट, 2 हमरच्या 

आहण 1 इंि आल्यािी पेस्ट 

         फोडणीसाठी िेल, मोिरी, लिग 

िळद 

         खोबरं आहण कोलथबीर 

कृिी : साधारण िीन िास आधी िांदळू धुवून, भाजून, िे बुडिील एवढे पाणी घालून 

ठेवावे. त्याि वेळी िणाडाळ आहण िेंगदाणे सुद्धा धुवून हभजवून ठेवावे. 

आिा कढईि फोडणीसाठी िेल ठेवून त्याि नेिमीप्रमाणे मोिरी, लिग, िळदीिी फोडणी 

करून त्याि कांदा घालून परिावा, नंिर बटाट्यािे काप घालून एक वाफ आणावी. आिा 

त्याि हभजवलेली िणाडाळ, हभजवून सोललेले िेंगदाणे, कोबी, मटार, गाजर आहण आलं-

हमरिी पेस्ट घालून छान परिावे, थोड मीठ घालून एक वाफ काढावी. आिा त्याि 

हभजवलेले िांदळू घालून,मीठ, साखर घालून, ½ वाटी पाणी घालून कूकरमध्ये ठेवून एक 

हिट्टी द्यावी, 

गार झाल्यावर कोलथबीर व खोबरं घालून सव्िव करावे.  



  



ज्वारीि ेपरोठे 

साहित्य : 1 वाटी ज्वारीिे पीठ 

         2 हमरच्या 

         1 इंि आलं 

         6 लसूण पाकळया 

         ½ िमिा हजरंपूड 

         मीठ, िेल 

कृिी : आलं, हमरिी, लसूण पेस्ट करून घ्या. साधारण सव्वा वाटी पाणी उकळायला ठेवा. 

त्याि मीठ, हजरेपूड,आल-हमरिी-लसूण पेस्ट घाला. पाणी उकळल्यावर त्याि ज्वारीिे 

पीठ घालून ढवळून 15 हमहनटे झाकून ठेवा. नंिर पीठ छान मळून पोळपाटावर लाटून 

िव्यावर िेल घालून परोठे परिून घ्या व गरम सव्िव करा. 
 

िेंगदाण्यािी िटणी 

साहित्य: ½ वाटी िेंगदाण्यािे कूट 

        2 िमिे लििेिा कोळ 

        मीठ, गूळ, हिखट,   फोडणीसाठी िेल, मोिरी, लिग, िळद 

कृिी: ½ वाटी पाण्याि लििेिा कोळ, मीठ, गूळ, हिखट घालून एकत्र करून घ्या. वरुन 

िेलािी मोिरी, लिग,िळदीिी फोडणी घाला. 



  



हिकूिा िलवा 
साहित्य: 3 हपकलेले हिकू 

        1 िमिा िूप 

        ½ वाटी खवा ककवा हमल्क पावडर 

         ½ वाटी साखर 

कृिी : हिकूिी साल व हबया काढून, हिकूिा गर काढून घ्या. कढईि िूप घालून त्याि गर 

परिून घ्या, त्याि खवा घालून परिा. (हमल्कपावडर घालायिी असल्यास ½ वाटी 

पाण्याि गुठळया रिाणार नािी अिी पेस्ट करून घालावी.)हमश्रण कोरडे झाल्यावर साखर 

घालून पुन्िा परिावे. 

  



  



कैरी मगूडाळ भाजी 

साहित्य : 1 वाटी कैरीिा कीस 

         1 वाटी मूगडाळ 

         मीठ, साखर ककवा गूळ, हिखट 

         फोडणीसाठी िेल, मोिरी, लिग, िळद 

 

कृिी : मूगडाळ धुवून 2 िास हभजवून ठेवा. कैरी ककसून घ्या. कैरी फार आंबट असल्यास 

कीस कमी घ्यावा. 

कढईि िेलािी मोिरी, लिग, िळद घालून फोडणी करून त्याि हभजलेली मूगडाळ आहण 

कैरीिा कीस घालून ¼ वाटी पाणी घालून कढईवर झाकण ठेवा, झाकणाि थोड पाणी 

ठेवा. मंद गॅसवर भाजी हिजू द्या. मधून िलवा, डाळ हिजि आल्यावर भाजीि िवीनुसार 

मीठ, हिखट, साखर ककवा गूळ घालून, परि वाफ द्या. 

नोट : उन्िाळयाि भाज्या हमळि नािी िेव्िा िी आंबटगोड भाजी िा एक िांगला पयावय 

आि.े    

  



  



उंहधय ु

साहित्य: ¼ ककलो सुरिी पापडी कोवळी 

        ¼ ककलो सुरिी पापडी दाणेदार 

        (घेवडा सुद्धा िालेल पण कोवळा व दाणेदार हमक्स घ्यावा) 

        100 ग्रॅम लिान वांगी 

        100 ग्रॅम लिान बटाटे 

        100 ग्रॅम लिान कांदे 

         100 ग्रॅम रिाळी 

         100 ग्रॅम कोनफळ 

         फोडणीसाठी िेल, मोिरी, ओवा, लिग, िळद 

 

 

 



मसाल्यासाठी: 1 वाटी हिरलेली कोलथबीर 

            1 वाटी ककसलेल खोबरं 

            3 िमिे धने पावडर 

            2 िमिे हजरं पावडर 

               ½ वाटी हिरलेली लसूणपाि 

               1 िमिा आल-हमरिी पेस्ट 

               मीठ, साखर 

 

  



मुरठया ; ½ वाटी हिरलेली मेथी, मीठ, साखर, िळद हिखट, 1 िमिा िेल घालून एकत्र 

करा, त्याि 1 िमिाभर दिी घाला. ह्या हमश्रणाि 1 िमिा बेसन व मावेल िेवढे ज्वारीिे 

ककवा िांदळािे पीठ घालून िलक्या िािाने हमसळून लिान लिान घोळे करून िेलावर मंद 

आिेवर परिा ककवा िळून घ्या. 

 

कृिी: जाड बुडाच्या पािेल्याि िेल घेशन मोिरी, ओवा, लिग, िळदीिी फोडणी करून 

त्याि आधी मोडलेली कोवळी पापडी व त्यािे दाणे घाला, त्यापुरि मीठ घाला आहण 

पािेल्यावर झाकण ठेवून झाकणाि थोड पाणी घाला, पाि-साि हमहनटे वाफ येश द्या. 

आिा मसाला भरलेले बटाटे आहण कांदे घाला, पाि हमहनटे वाफ येश द्या, नंिर त्याि 

भरलेली वांगी, रिाळी आहण कोनफळ घाला. 

पुन्िा झाकून ठेवा. भाजी हिजि आली की िेवटी मुठीये घाला, पुन्िा एक वा द्या. 

नोट : सवव भाज्या एकत्र फोडणीस टाकून (वांगी, बटाटे वगेरेिे मोठे िुकडे करून) त्यािि 

मसाला घालून, थोडसं पाणी घालून, कुकरमध्ये सुद्धा एक हिट्टी दशेन िी भाजी हिजवू 

िकिा. मेथीिी ियार मुठीय पण हमळिाि. मात्र िी अगदी िेवटी घालून एक वाफ द्यावी. 

  



  



टोमटॅोिी िटणी 

साहित्य; 2 मध्यम आकारािे टोमॅटो 

       ½ वाटी धुवून हिरलेली कोलथबीर 

       ½ िमिा हजरं पावडर 

       1 हमरिी 

       ½ इंि आलं 

     ¼ वाटी गूळ 

     2 िमिे भाजलेले िेंगदाणे 

     मीठ 

कृिी : वरील सवव साहित्य हमक्सरवर वाटून घ्या. 

िी िटणी परोठे, भजी, घावनाला लावून खावी. 

  



  



मक्यािी भजी 

साहित्य: 3 मक्यािी कणसं(पांढरी हमळाल्यास उत्तम) 

       ½ वाटी बसेन 

        2 बेिािे कांदे 

        2 िमिे हिरलेली कोलथबीर 

        आलं-हमरिी पेस्ट, मीठ, हिखट, िळद, लिग, िेल 

कृिी : मक्यािी कणसं ककसून घ्या, त्याि कांदा, कोलथबीर, आलं – हमरिी पेस्ट, मीठ, 

हिखट, लिग, िळद घालून छान हमसळून घ्या, जरूरी प्रमाणे बेसन घाला. कमीि कमी 

पाणी घाला. गरम केलेल्या िेलािे मोिन घाला, हिमुटभर सोडा घालून, भजी करा. भजी 

जरा लिान असावीि. 

  



  



कैरीि ंसाभंार 

साहित्य: ½ वाटी कैरीच्या बारीक फोडी 

        ½ वाटी भाजलेले िेंगदाणे 

        3 िमिे खोबरं (ओलं ककवा सुक) 

        ½ िमिा मोिरी 

        ¼ वाटी गूळ 

        दीड िमिे बेसन 

        मीठ, हिखट, 

        फोडणीसाठी िेल, मोिरी, लिग, िळद, 

कृिी: कैरीच्या फोडी आहण भाजलेले िेंगदाणे 1 वाटी पाणी घालून पािेल्याि हिजवून 

घ्या. कैरीिी फोड मश झाली की त्याि खोबरं आहण मोिरीिी पेस्ट घाला, त्याि मीठ, 

गूळ, हिखट घाला. दीड िमिा बेसन पाण्याि कालवून त्याि घाला. 3 वाट्या पाणी 

घाला, छान उकळी आली की त्याि िेल, मोिरी, लिग, िळदीिी फोडणी घाला. 

  



  



गाजरािी भाजी 

साहित्य: ¼ ककलो गाजर 

        3 बेिािे कांदे 

         4 िमिे दाण्यािे कूट 

         ललबू  

         मीठ 

         साखर 

         फोडणीसाठी िेल, मोिरी, हजरं, लिग, िळद व 2 हिरव्या हमरच्या 

कृिी: गाजर धुवून, सोलून, ककसून घ्या. कांद ेबारीक हिरून घ्या. कढईि िेल घालून, 

मोिरी, हजरं, लिग, िळद घालून फोडणी करा. त्याि हिरव्या हमरिीिे िुकडे घाला, मग 

कांदा घालून परिा. नंिर गाजरािा कीस घालून परिा आहण झाकून ठेवा. छान वाफ 

आली की त्याि मीठ, साखर घालून परिा. नंिर त्याि दाण्यािे कूट घालून गॅस बंद करा. 

भाजी वाढायच्या आधी त्यावर ललबािा रस हपळा.नोट: उन्िाळयाि भािाबरोबर 

खाण्यासाठी आंबट गोड सांभार िा आमटीला उत्तम पयावय आि.े  



  



 

दहलयािी हखिडी 

 

 

साहित्य: 1 वाटी दहलया 

        ½ वाटी मूगडाळ 

            2 िमिे िूप 

            4 लवंगा 

        मीठ  

       फोडणीसाठी मोिरी, हजरं, लिग, 5 लसूण पाकळया(ऐहच्छक),लिग, िळद,हिखट 

कृिी: दहलया आणला की कोरडाि भाजून ठेवावा.मुगडाळ धुवून, हनथळून घ्यावी. 

िुपावर मोिरी, हजरं, लवंगा, हिरलेला लसूण, लिग, िळद घालून त्यावर मुगडाळ व 

दहलया घालून परिून घ्यावे. त्याि साधारण साडे िीन वाट्या पाणी व मीठ 

घालून, ढवळून कुकरमध्ये ठेवावे. नेिमी प्रमाणे 3 हिट्ट्ट्याझाल्या की हखिडी हिजिे. 

नोट : हखिडीि वाटाणे, गाजर, फरसबी घालून 1 meal dish पण बनवू िकिा. 

      नेिमीच्या हखिडी प्रमाणे दिी, िाक, पापड, िूप, लोणिे ह्या हखिडीिी लज्जि 

वाढविाि. 

  



 

  



टोमटॅोि ेसार 

 

 

साहित्य: 3 माध्यम आकारािे टोमॅटो 

       3 वाट्या िाक 

       मीठ 

       साखर  

       फोडणीसाठी िूप, हजरं, हिरवी हमरिी, लिग 

कृिी: टोमॅटो कुकरमध्ये उकडून घ्या. थंड झाल्यावर त्यािी साल काढून हमक्सरला 

लावून पेस्ट करून घ्या. आिा त्याि िाक, िवीनुसार मीठ, साखर घालून छान ढवळून 

घ्या, वरून िूप, हजरं, हमरिी, लिगािी फोडणी घाला. 

         लिाि असू द्या की सार गरम करायिे नािीये. 

         ि ेसार हखिडी व मसाले भािाबरोबर छान लागिे. 

  

  



 

  



पाकािल्या परु् या 

 

 

साहित्य:1 वाटी बारीक रवा 

       1 वाटी गव्िािे पीठ 

       ½ वाटी दिी 

       मीठ 

       ररफाइन्ड िेल 

       1 वाटी साखर 

       ½ ललबू 

कृिी: बारीक रवा आहण गव्िािे पीठ हमक्स करून, त्याि मीठ व िेलािे मोिन घालून 

पुर् यांिी घट्ट कणीक हभजवून घ्या. िासभर कणीक झाकून ठेवा. आिा एकीकडे 

साखरेि ½ वाटी पाणी घालू  एकिारी पाक करून घ्या. त्याि ललबािा रस घाला. 

आिा 2 िे 3 पुर् या लाटून, िळून, पाकाि सोडा व त्याच्यावर पण पाक घाला. दसुरी 

पुरी िळून पाकाि घालायच्या वेळी पकटली पहिली पुरी बािरे काढा. 

  



  



रािाळयाि ेकाप 

 

 

साहित्य: ¼ ककलो रािाळी 

        1 वाटी खवलेला नारळ 

        1 वाटी साखर 

        3 िमिे िूप 

        2 कप दधू 

         वेलिी पूड 

कृिी: रािाळयािी साल काढून, त्यािे पािळ फोडी करून घ्या. कढईि िूप घेवून 

त्यावर मंद आिेवर फोडी परिून घ्या, त्याि दधू आहण खोबरं घालून मंद आिेवर हिजू 

द्या. नंिर त्याि साखर घालून अधून मधून िलवि साखरेिे पाणी आटून हमश्रण कोरडे 

िोईपयवन्ि हिजू द्या. िेवटी वेलिी पूड पेरा.  

  
  



  



पडवळाच्या हबयािंी िटणी 

 

 

साहित्य: पडवळाच्या हबया 

       साधारण िेवढाि खोवलेला नारळ ककवा खोबर् यािे काप  

       1 हिरवी हमरिी 

       1/2िमिा हजरं 

       मीठ, ललबू, िेल 

कृिी: पडवळच्या हबया एक िमिा िेलावर छान परिून घ्या.त्या थंड झाल्यावर 

खोबरं, हमरिी, हजरं, मीठ घालून हमक्सरला लावा. बाउलमध्ये काढून ललबू हपळा. 

  



 

  



बारीक िवेिेी भाजी 

 

 

साहित्य: 1 वाटी हमहडयम िेव 

       3 बेिािे कांदे 

           मीठ 

           हिखट          

           हिमुटभर साखर 

            फोडणीसाठी िेल, मोिरी, िींग व िळद 

कृिी: कांद ेबारीक हिरून घ्यावेि, कढईि िेल िापल्यावर मोिरी, लिग, िळद घालून 

फोडणी करावी, त्याि हिरलेला कांदा गुलाबी िोई पयवन्ि परिावा. त्याि मीठ, साखर 

अगदी बेिाने घालावे. ( िेवेि मीठ असिे) त्याि िेव घालून 1 हमहनटभर परिून 

लगेिि वाढावे. 

  



  



खाटं 

 

 

साहित्य : 5 आळूिी पाने 

        ½ वाटी िूरडाळ 

        ½ िमिा मेथीदाणे 

        1 िमिा हजरं 

        लिि, गूळ, मीठ, हिखट, िळद, लिग, मोिरी, िेल 

कृिी: आळूिी पाने धुवून, दटेी सोलून, पाने व दटेी बारीक हिरून कुकरच्या भांड्याि 

काढून घ्या. त्यािि हजरं, मेथी आहण धुिलेली िुरडाळ थोड पाणी घालून कुकरला 

लावा. दरम्यान आमटीला घालिो िेवढी-थोडी लिि हभजवून ठेवा. िुरडाळ आहण आळू 

हिजल्यावर घोटून त्याि मीठ, हिखट, लििेिा कोळ, गूळ आहण थोड पाणी घालून 

उकळायला ठेवा. व्यवहस्थि उकळल्यावर त्यावर िेलािी मोिरी, लिग, िळद घालून 

केलेली कडकडीि फोडणी घाला.भािा बरोबर उत्तम लागिे. 

  



  



कढीललबािी िटणी 

 

 

साहित्य : 2 वाट्या कढीललबािी पाने 

         ¼ वाटी ककसलेल सुक खोबरं 

         ¼ वाटी िीळ 

         हिमुटभर आमिूर पावडर 

         मीठ, हिखट, साखर 

कृिी ; कढीललबािी पाने धुवून, कोरडी करून, मंद आिेवर खमंग भाजा. ( िेलावर 

परिली िरी िालेल ) ककसलेल खोबरं आहण िीळ पण वेगवेगळे भाजून घ्या. सगळे 

पदाथव थंड झाल्यावर आमिूर पावडर, मीठ, साखर, हिखट घालून हमक्सरला लावा. 

नोट : पानाि वाढिाना िेलाि ककवा दियाि हमसळून वधू िकिा. 

  



  



वागं्याि ंहपठल ं

 

 

साहित्य : भरीिािे वांगे 

        1 वाटी बेसन 

        ½ वाटी ककसलेल सुक खोबरं 

        1 िमिा हजरं 

     मीठ, हिखट, िेल, िळद, लिग, साखर, कोलथबीर 

कृिी : भरीिाि वांग िेल लावून भाजून घ्या. (िल्ली मी िॉटवकट म्िणून वांग्यािी साले 

काढून त्याच्या मोठ्या फोडी कुकरला लाविे.) नंिर कुस्करून घ्या. बेसन, खोबरं, हजरं 

वेगवेगळ कोरड भाजून ठेवा. 

िेलावर मोिरी, लिग, िळदीिी फोडणी करून त्याि कुस्करलेल वांग, भाजलेल बेसन 

घालून परिा. त्याि एक वाटीभर पाणी घालून एक वाफ आणा. आिा त्याि भाजलेल 

हजरं , खोबरं वाटून घाला. िवीनुसार हिखट, मीठ, साखर घाला, परिून 2 हमहनटे 

झाकून वाफ काढा. वरुण हिरलेली कोलथबीर घाला. 
  

  



  



 कच्च्या टोमटॅोिी कोलिबीर 

 

 

 

साहित्य: 2 कच्चे टोमॅटो 

       2 िमिे िेंगदाण्यािे कूट 

       1 हिरवी हमरिी 

       िेल, मोिरी, लिग, मीठ, साखर, 

कृिी: कच्चे टोमॅटो हिरून ककसून घ्या. त्याि िवीनुसार मीठ, साखर घाला. त्यावर 

िेल, मोिरी लिग, हिरवी हमरिीिे िुकडे घालून केलेली फोडणी घाला.  

  



  



गोबापुरी 

 

साहित्य; 1 वाटी मैदा 

         1 वाटी बसेन 

         2 िमिे हमर 

         2 िमिे हजरं 

            िळद, मीठ, िेल 

कृिी; परािीि मदैा घेशन त्याि मीठ व 2 िमिे िलेािे मोिन घालनू घट्ट 

हभजवून घ्या. त्यािप्रमाणे बेसनाि मीठ, िेल, हमरे आहण हजर् यािी जाडसर पूड 

घालून घट्ट हभजवनू घ्या. एक िासाने दोन्िी हपठे वगेवेगळी मळून घ्या. आिा 

मैदयाच्या हपठािी एक लिान लाटी घ्या, िािांनी जरा पसरून त्याि बेसनािी 

लाटी भरून बदं करून पािळ लाटा. ह्या परुीला वरुन टोिनू घ्या म्िणज ेपरु् या 

फुगणार नािीि. अिा िर् िनेे सगळया पुर् या पसरून ठेवा. साधारण अध्याव 

िासाने पुर् या िेलाि िळा. 



  



खडखहडया 

 

साहित्य; 1 वाटी मैदा 

        2 िमिे हपठीसाखर 

        1 िमिा िीळ 

         िेल 

कृिी; परािीि मदैा घ्या, त्याि 2 िमिे िेलािे मोिन, िीळ व हपठीसाखर 

घालून छान एकत्र करून घ्या. आिा थोड थोड पाणी घालून घट्ट कणीक हभजवा. 

एक िासभर झाकून ठेवा. त्यानंिर लिान, पािळ पुर् या लाटून पसरून ठेवा. 

अध्याव िासाने ह्या पुर् या िळून घ्या. 

  



  



पाकािल ेिकंरपाळे 

 

साहित्य; 

1 वाटी कणीक 

        ½ वाटी साखर 

        हिमुटभर मीठ 

        िेल 

 कृिी: कणकेि 2 िमिे गरम िेलाि ेमोिन आहण हिमटुभर मीठ घालून छान 

हमक्स करून घ्या. नंिर थोड थोड पाणी घालून घट्ट कणीक हभजवून, मळून, 

िासभर झाकून ठेवा. आिा लाटून िंकरपाळे कापून िळून घ्या.सगळे िंकरपाळे 

िळून झाले की एका कढईि अधी वाटी साखर घ्या, त्याि अगदी साखर ओली 

िोईल एवढं पाणी घालून मंद गॅसवर ठेवून सिि िलवि रिा. पक्का पाक झाला 

की गॅस बंद करून सगळे िंकरपाळे त्याि घालून िलक्या िािाने हमक्स करा. 

प्रत्येक िंकरपाळयाला पाक लागला पाहिजे. कदाहिि िंकरपाळे एकदसुर् याला 

हिकटिील सुद्धा. एका मोठ्या िाटाि ि े पाकवलेल े िकंरपाळे काढून पसरून 

ठेवा. गार झाल्यावर डब्याि भरा. 



  



िरुम्याि ेलाडू 

 

साहित्य ; 

1 वाटी जाडसर कणीक 

         1/3 वाटी िूप 

         ½ वाटी हपठीसाखर 

         ¼ िमिा वेलिीपूड 

         2 िमिे िेल 

         िळण्यासाठी ररफाइंड िेल ककवा िूप 

कृिी : परािीि कणीक घेशन त्याि िेलािे गरम मोिन घालून िे कणकेि छान 

हमसळून घ्या. आिा कणकेि थोड थोड पाणी घालून घट्ट कणीक हभजवून झाकून 

ठेवा. कणीक फार मळू नका. िासाभराने कणकेिे गोळे करून त्यािे मुटके करून 

घ्या. ि े मुटके िळून बाजूला ठेवा. थंड झाल्यावर मुटके कुस्करून हमक्सरला 

स्लाइट कफरवा. त्याि हपठीसाखर व वेलिीपूड घाला. पािळ केलेले िूप घाला 

आहण लाडू वळा. 

नोट ; कािी रठकाणी साखरेच्या ऐवजी लाडूि गूळ घालिाि आहण वरुन 

खसखस लाविाि. 



  



रव्याि ेखारे िकंरपाळे 

 

 

साहित्य : 1 वाटी बारीक रवा 

         मीठ 

         िेल 

कृिी : बारीक रव्याि िवीनुसार मीठ व गरम िेलािे 2 िमिे मोिन घालून, 

हमसळून, कमीि कमी पाणी घालून घट्ट पीठ हभजवून ठेवा. िासाभरा नंिर पीठ 

छान मळून घ्या. ( हपठािे लिान गोळे करून हमक्सरला लावू िकिा). गरज 

पडल्यास थोड पाणी लिपडा. लाट्या करून पोळी लाटून, िंकरपाळे कापनू मंद 

आिेवर गुलाबी रंगािे िंकरपाळे िळा.  



  



ब्रडे डोसा  

साहित्य ; 1 वाटी िांदळू  

½ वाटी उडीद डाळ 

½ वाटी मसूर डाळ  

½ िमिा मेथीिे दाणे 

2 हिरव्या हमरच्या  

1 इंि आल्यािा िुकडा 

4 िमिे िेल 

मीठ  

कृिी ; िांदळू व डाळी धुवून वेगवेगळया हभजवा, डाळीिि मेथीदाणे पण घाला. 

साधारण 3 िे 4 िासांनी आलं हमरिी घालून डाळ वाटा नंिर िांदळू वाटून दोन्िी हपठे 

एकत्र करा. पुन्िा 6 िे 7 िास ि ेपीठ आंबण्यासाठी ठेवा.  

आिा हपठाि िवीनुसार मीठ घाला आहण एका कढईमध्ये 1 िमिा िेल घालून गॅसवर 

ठेवा. कढई िापली की त्याि  

एक डावभर पीठ िळूि सोडा आहण मंद आिेवर कढई झाकून ठेवा. साधारण 3 िे 4 

हमहनटांनी झाकण काढून पिा, वरिा भाग हिजला असल्यास भािवाढण्याच्या मदिीने 

िलकेि ब्रेड डोसा पालथा करा, पुन्िा झाकून ठेवा, साधारण 2 हमहनटांनी पिा पालथी 

केलेली बाजू हिजली असेल. असे दोन्िी बाजंूनी गुलाबी िोई पयवन्ि हिजवा आहण सॉस 

ककवा िटणी बरोबर ब्रेड डोसा वाढा. 

हविेष सूिना  

 ब्रेड डोसा िणा डाळीच्या िटणी बरोबर खूप छान लागिो. 

 मसूर डाळी च्या ऐवजी मुगडाळ वापरू िकिो. 



 

 

  



 

फहजिा  

साहित्य : 1//2 वाटी आंब्यािा रस  

4 वाट्या िाक 

3 िमिे साखर  

मीठ 

फोडणीसाठी 1 िमिा िूप, ½ िमिा हजरं, हिमुट लिग, 2 हिरव्या हमरच्यांिे िुकडे  

कृिी : आंब्यािा रस व िाक हमक्स करून त्याि िवीनुसार मीठ व साखर घालून वरून 

िूपािी हजरं, लिग व हमरिीिे िुकडे घालून केलेली फोडणी ओिा कक झाला फहजिा 

िैयार.  

हविेष सूिना : फहजत्याला गरम करावे लागि नािी, डाळ-िांदळूाच्या हखिडी बरोबर 

अप्रहिम लागिो.   

  



 

 

  



गवार ढोकळी 

साहित्य : 1 वाटी गवारीिे िुकड े  

½ िमिा ओवा  

1 वाटी गव्िािे पीठ  

िवीनुसार मीठ व गूळ  

फोडणीसाठी िेल, मोिरी, लिग, 

िळद व हिखट  

कृिी : जाड बुडािे पािेलं घ्या, त्याि िेल, ओवा, मोिरी, लिग व िळद घालून फोडणी 

करा. त्याि गवारीिे िुकडे घाला. पाणी घालून मीठ व गूळ घालून भाजी करून घ्या. 

भाजी िोई पयवन्ि गव्िाच्या पीठामध्ये िवीनुसार मीठ, हिमुट िळद, िमिाभर िेल 

घालून पोळीच्या कणके सारखी कणीक हभजवून घ्या.  

आिा भाजी हिजि आली कक त्याि दोन वाट्या पाणी आहण थोडे अंदाजे मीठ घाला िे 

उकळेपयवन्ि कणकेच्या  5 िे 6 लाट्या करून त्याच्या जाडसर पोळया लाटा. कािण्यान े

ककवा सुरीने त्यािे िंकरपाळया सारखे काप करा आहण भाजीि सोडा, पािेल्यावर 

पाण्यािे झाकण ठेवून मंद आिेवर 5 िे 7 हमहनटे हिजू द्या. नंिर ककमान 5 हमहनटे गॅस 

बंद केल्यावर मुरू द्या.  

वाढिाना ढोकळीवर िूप ककवा कच्चे िेल वाढा, वाटल्यास ललबू पण हपळू िकिा. 

हविेष सूिना :  

 जाड बुडािे पािेले नसल्यास ढोकळी कुकरच्या भांड्याि ठेवून 1 हिट्टी दशे 

िकिा. गवारी प्रमाणेि घेवडा, िवळीच्या िेंगािी  पण ढोकळी करिा येिे  

 उरलेल्या भाजीि थोडे पाणी, मीठ घालून पण ढोकळी करू िकिो. 



 

  



 

पोटॅटो करी  

साहित्य : 3 मध्यम आकारािे 

उकडलेले बटाटे 

1 मध्यम आकारािा कांदा 

3 मध्यम आकारािे टोमॅटो  

4 लसूणाच्या पाकळया  

1 इंि आल्यािा िुकडा  

2 हिरव्या हमरच्या  

2 िमिे बेसन  

मीठ  

गूळ  

फोडणी साठी िेल, मोिरी, 

लिग, िळद व कढीललब 

कृिी: कांदा, टोमॅटो, हमरिीिे िुकडे, आलं व लसूण हमक्सर मध्ये कफरवून पेस्ट करून 

घ्यावी. आिा पािेल्याि िेल, मोिरी, लिग, िळदीिी कढललब घालून फोडणी करावी, 

त्याि बेसन घालून 30 सेकंद परिावे, त्यािि कांदा-टोमॅटोिी पेस्ट घालून फक्त 1 

हमहनट परिावे. त्याि 4 वाट्या पाणी घालून उकळू द्यावे, त्याि िवीनुसार मीठ व गूळ 

घालावा. उकळी आल्यावर उकडलेल्या बटाट्याच्या फोडी घालून 5 हमहनटे उकळू द्यावे. 

पोटॅटो करी साध्या भािा बरोबर छान लागिे. 

  



  



दधुीि ेकोफ्ि े

साहित्य : 

  कोफ्त्यासाठी – 

 ¼ ककलो दधुी 

1 वाटी बसेन 

1 वाटी िेल िळण्यसाठी 

मीठ, हिखट, िळद, लिग, ½ िमिा िेल 

 

 

करीसाठी : 2 मध्यम कांद े

      2 मध्यम टौमेटो 

     1 इंि आल्यािा िुकडा 

      1 िमिा धणे हजरे पावडर 

     1 िमिा ककिन ककग मसाला 

     5 िे 6 पाकळया लसणू (ऐहच्छक) 

           मीठ, कोलथबीर 

कृिी : सववप्रथम दधुी ककसून, दाबून त्याि 

पाणी काढून बाजूला ठेवावे. आिा ककसाि 

मीठ, हिखट, िळद, लिग व ½ िमिा िेल 

घालून त्याि मावेल िेवढे बेसन घालून 

गरम िेलाि लिान लिान भजी िळून 

घ्यावी. 

आिा कढईि 1 िमिा िेलावर लांब 

हिरलेला कांदा परिावा त्यािि 

आल्यािा कीस व टॉमेटोच्या फोडी छान 

परिाव्या िेवटी धणे-हजरं पावडर व 

ककिन ककग मसाला घालून 1 हमहनट भर 

परिून गॅस बंद करावा. ि े हमश्रण गार 

झाल्यावर हमक्सरमधून पेस्ट करावी. 

आिा िेलावर वरील पेस्ट घालून पुन्िा 

थोडी परिून त्याि दधुीिे बाजूला ठेवलेले 

पाणी घालावे, िसेि एक िे दीड वाटी 

पाणी, मीठ घालून छान उकळू द्यावे. 

नंिर त्याि कोफ्िे घालून 1 िे 2 हमहनटे 

उकळावे वा कोलथबीर घालून सव्िव करावे 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



खांड केरी 

साहित्य : ½ मध्यम आकारािी कच्ची कैरी 

         2 िमिे साजूक िूप 

         2 िमिे गव्िािे पीठ 

         4 िे 6 लवंगा 

       ½ वाटी साखर 

       मीठ 

कृिी : आधी एका पािेल्याि 1 िमिा 

िूप घालून त्यावर गव्िािे पीठ खरपूस 

भाजून घ्या आहण िाटलीि काढून ठेवा. 

आिा पािेल्याि एक िमिा िूप घाला 

त्यावर 4-6 लवंगा घाला, लवंग फुलली 

कक त्यावर कैरीिी साल काढून केलेले 

पािळ िुकडे परिा. एखाद हमहनटांनी 

त्याि 3 वाट्या पाणी घाला आहण उकळू 

द्या. आिा दसुरीकडे भाजलेल्या कणकेि 

िळू िळू पाणी घाला, गुठळी िोश दशे 

नका. िी पेस्ट उकळत्या कैरीच्या पाण्याि 

घाला. त्याि ½ वाटी साखर आहण 

हिमुटभर मीठ घालून 5 िे 7 हमहनटे 

उकळा. म्िणजे झाली खांड केरी िैयार. 

िा. क. : जेवायच्या 4 िे 5 िास आधी िी 

हडि करून मुरू द्यावी म्िणजे अहधक 

िहवष्ट लागिे. उन्िाळयाि पोळी बरोबर 

िी खूप छान लागिे.  



 

  



मथेीिी उसळ 

साहित्य : 

   ½ वाटी मेथीदाणे 

   ½ वाटी िुरीिी डाळ 

   खोबरं 

   कलथबीर 

   फोडणीसाठी िेल, मोिरी, िींग, िळद, 

हिखट, 

   मीठ व गूळ 

कृिी : मेथी 5 िे 6 िास हभजवा, हनथळून 

मश कापडाि गुंडाळून ठेवा. साधारण 24 

िासांनी छान मोड येिाि. उसळ 

करायच्या साधारण अडीि िास आधी 

िूरडाळ धुवून हभजवून ठेवा. आिा िेलाि 

मोिरी, िींग, िळद घालून फोडणी करा. 

त्याि िूरडाळ घाला. थोड पाणी घालून 

पािेल्यावर पाण्यािे आधण ठेवून 5 

हमहनटे डाळ हिजू द्या. आिा त्याि मोड 

आलेली मेथी घालून गरज वाटल्यास थोड 

पाणी घालून आधण ठेवून मंद आिेवर 10 

हमहनटे हिजू द्या. मेथी आहण डाळ छान 

हिजि आले की त्याि मीठ, गूळ, हिखट, 

खोबर् यािा कीस घालून िलवून मंद 

आिेवर हिजवा. पाणी बेिानेि घालावे. 

िी उसळ थोडी कोरडीि केली जािे. 

वाढिाना त्यावर कोलथबीर पेरा. 

 



  



मॅंगो राईस 

साहित्य: 1 वाटी बासमिी िांदळू,         

1 वाटी िापूस आंब्याच्या बारीक फोडी 

        1 वाटी साखर         3 िमिे 

साजूक िूप         7 िे 8 लवंगा 

        15 िे 20 काजू आहण 1 वाटी 

खोवलेल खोबर(ऐहच्छक) 

कृिी : कढईि िूप िापवून त्याि लवंगा 

टाका , लवंगा फुलून आल्या की त्याि एक 

वाटी धुवून हनथळलेले बासमिी िांदळू 

घालून मंद गॅसवर 5 हमहनटे परिा आहण 

2 वाट्या पाणी घालून कूकरमध्ये 2 

हिट्ट्ट्या द्या. कूकर गार झाल्यावर भाि 

परािीि काढून गार करून घ्या आिा 

त्याि एक वाटी साखर आहण एक वाटी 

आंब्यािे काप (िुपावर खमंग परिलेले 

काजू, 1 वाटी खोबर) घालून छान एकत्र 

करा. खालील िीन पैकी एका पद्धिीने 

भाि करू िकिा. 

1.हनलेप पॅनमध्ये घालून मंद आिेवर 

साधारण 10 िे 12 हमहनटे हिजू द्या. 

ककवा 2.कािेच्या बाउलमध्ये घालून 

मायिोवेव ओवनमध्ये 2-2 हमहनटांनी 

िलवून 6 िे 8 हमहनटे ठेवू िकिा. 

ककवा 3.ियार हमश्रण पुन्िा कुकरमध्ये 

ठेवून 1 हिट्टी दशे िकिा. 

िा भाि 3 िास िरी मुरू कदल्यास 

स्वाकदष्ट लागिो.  



 

  



फोडणी भाि (वगेळा प्रकार) 

 

साहित्य : 1 वाटी भाि (हिळा सुद्धा 

िालेल) 

         दीड िमिे साजूक िूप 

         ½ िमिा हजरं 

        2 हिरव्या हमरच्या 

        ¼ वाटी दाण्यािे कूट 

        ¼ िमिा साखर (ऐहच्छक) 

        मीठ 

कृिी : कढई िापल्यावर त्याि साजूक िूप 

घाला, हजरं, हमरिीिे िुकडे घालून 

फोडणी करा, त्याि भाि मोकळा करून 

घालावा, परि, त्याि मीठ, िवे असल्यास 

साखर घालून परिावे व नंिर दाण्यािे 

कूट घालून जरा परिून गॅस बंद करावा. 

िा भाि साबुदाण्याच्या हखिडी सारखा 

लागिो.  



 

 



कोबीि ेमठुीय े

साहित्य : अधाव पाव हिरलेला 

कोबी         ½ वाटी 

ज्वार/बाजरी/िादंळू पीठ         

¼ वाटी बेसन         1 िमिा 

साखर         2 िमिे िीळ         

½ िमिा ओवा         3 िमिे 

िेल         1 िमिा आंबट दिी 

        मीठ, मोिरी, हजरं, हिखट, 

िळद, कोलथबीर 

कृिी : एका बाशलमध्ये बारीक 

हिरललेा कोबी, दिी, साखर, 

हिखट, मीठ, िळद, ओवा, 2 

िमिे िले छान एकत्र करा आहण 

5 हमहनटे राहू द्या. त्याि िळू िळू  

ज्वार/बाजरी/िादंळू पीठ व बेसन 

घाला आहण िलक्या िािांनी 

हमक्स करा. िलक्या िािांनी 

रोल करा. ि ेरोल िाटाला िेल 

लावून त्याि ठेवनू कुकरमध्ये 

वाफवून घ्या. थंड झाल्यावर गोल 

िकत्या करा. आिा िेलावर 

मोिरी, हजरं, लिगािी फोडणी 

करा. त्याि िीळ घाला िीळ 

िडिडले कक त्यावर मुठीय घालनू 

परिा. कोलथबीर घालून सव्िव 

करा.  

 िा. क. : ह्याि प्रकारे मेथी ककवा 

दधुीिे पण मुठीय ेकरू िकिा.  



 



मगुडाळीिा परोठा 

 

साहित्य : 1 वाटी कणीक 

           1 वाटी मुगडाळ 

         1 िमिा  हजरे पावडर 

         मीठ, िळद, हिखट ककवा 

हमरपूड, िेल 

कृिी : मुगडाळ धुवून दपु्पट पाणी 

घालून कुकरमध्य ेहिजवून घ्या. 

कुकर गर झाल्यावर डाळ बािरे 

काढून ठेवा. गार झाल्यावर त्याि 

मीठ, हिखट ककवा हमरेपूड, 

िळद, हजरेपडू घालून छान मळून 

घ्या. डाळ जर मशसर वाटि 

असेल िर कढईि परिून कोरडी 

करा. 

कुकरमध्ये डाळ हिजायला ठेविो 

िेव्िाि 1 वाटी कणीक नेिमी 

प्रमाणे हभजवून मळून ठेवा 

म्िणजे िी मुरेल. 

आिा कणकेिी लाटी थोडी लाटून 

त्याि मुगडाळीिे सारण भरून 

पोळी लाटा व िेलावर परिा.  



 

  



आमसलुािी िटणी 

साहित्य  ; 8 आमसुल े

          अधाव िमिा हजरं 

          4 िमिे गूळ 

          मीठ 

कृिी ; थोडया पाण्याि आमसलु 

िासभर हभजवून ठेवावीि. नंिर 

आमसलु, मीठ, हजरं, गूळ घालून 

हमक्सर मध्ये वाटून एकजीव 

कराव े

नोट ; आपल्याकड ेिी िटणी 

श्राद्धालाि केली जाि,े परंिु 

आमसलुामुळे िी हपत्तािमक 

आि.े 

मुगडाळीच्या परोठ्या बरोबर 

ककवा घावना बरोबर िहवष्ट 

लागिे.   



आमसलूािे सार 

साहित्य : 3 आमसूल ं

        पाव वाटी ककसलेल सुक 

खोबरं 

         िवीनुसार मीठ व साखर 

         फोडणीसाठी 1 िमिा 

िूप, हजरं, लिग कढीलींब व 

हिरवी हमरिी 

कृिी : खोबरं आहण आमसलुे थोड 

पाणी घालून छान वाटून घ्या. 

आिा एका भांड्याि िुपावर 

हजरं, लिग, हमरिी व 

कढीलींबािी पाने घालून फोडणी 

करा, त्याि आमसुल व 

खोबर् यािी पेस्ट घाला. 

िवीनुसार मीठ व साखर घाला, 

4 वाट्या पाणी घालून उकाळा. 

गरमागरम सव्िव करा 

 नोट :  थंडीि मसाले भाि ककवा 

हखिडी बरोबर ि ेसार छान 

लागिे.  



मटकी भाि 

साहित्य : 1 वाटी मोड आलेली 

मटकी 

         1 वाटी िांदळू 

         2 िमाल पत्र 

             आलं हमरिी पेस्ट 

            फोडणीसाठी िेल, 

मोिरी, लिग, िळद 

             वरून घालायला खोबर 

व कोलथबीर 

कृिी : िेलावर मोिरी, लिग, 

िळदीिी फोडणी करून त्याि 

िमाल पत्र , आल-ंहमरिी पेस्ट 

िसेि मोड आललेी मटकी व 

धुिललेे िांदळू घालून 2 िे 3 

हमहनटे परिून िवीनुसार मीठ व 

िांदळूाच्या 3 पट पाणी घालून 

कुकरमध्ये 3 हिट्ट्ट्या कराव्याि, 

खोबर, कोलथबीर घालून भाि 

सव्िव करावा. 

िा.क. : िा भाि फहजिा ककवा 

अंबोणी बरोबर िहवष्ट लागिो.    



 

  



आबंोणी 

साहित्य : मध्यम आकारािी अधी 

कैरी 

          5 वाट्या िाक 

          6 िे 8 िमिे साखर 

          मीठ 

         फोडणीसाठी 1 िमिा 

िूप, अधाव िमिा हजरं, हिमूटभर 

लिग, 2 हिरव्या हमरच्या 

कृिी : कैरी उकडून गर काढून 

घ्या. त्याि साखर व मीठ घालून 

हमक्सर मधून एकजीव करून 

घ्या. त्याि िाक घाला. वरुन 

िूपािी हजरं, लिग, हिरवी 

हमरिीिे िुकड ेघालून फोडणी 

घाला. आंबोणी गरम करू नये. 

नोट : मटकी भाि, मसाले भाि 

ककवा हखिडी बरोबर आंबोणी 

टेस्टी लागिे.   



 

  



दधूपाक 

साहित्य : 1 हलटर दधू 

            ½ वाटी बासमिी 

िांदळू 

            1 वाटी साखर 

            ½ िमिा वेलिीपूड 

            थोड केसर व िारोळी 

(ऐहच्छक) 

कृिी : बासमिी िांदळू धुशन, 

हनथळून ठेवा. 1 हलटर दधू 

िापवून घ्या. त्याि िांदळू घालनू 

मंद आिवेर ठेवा. अधून मधनू 

ढवळि रिा साधारण ½ िासाने 

िांदळू हिजून छान मश िोिाि. 

त्यानंिर त्याि 1 वाटी साखर 

घालून 5 िे 7 हमहनटे उकळू द्या. 

थंड झाल्यावर त्याि वेलिीपूड, 

केसर व िारोळी घाला. थंड सव्िव 

करा. 

नोट : मोठ्या कुकरमध्ये मंद 

आिेवर दधू आहण हनथळललेे 

िांदळू एकत्र हिजायला लावू 

िकिा. नेिमी प्रमाणे िीन 

हिट्ट्ट्या झाल्या की खीर ियार 

.... पण हमश्रणाच्या प्रमाणाि 

कुकर मोठा िवा, नािीिर दधू 

हिटीिून बािरे येिे. 



  



िणाडाळीिी िटणी 

 

साहित्य ; ½ वाटी िणाडाळ 

        3 हिरव्या हमरच्या 

        ½ इंि आल 

        िवीपुरिे मीठ 

        ¼ वाटी दिी 

        ½ िमिा हजरं 

      फोडणीसाठी िेल, मोिरी, 

लिग, िळद. 

कृिी : िणाडाळ धुवून साधारण 

3 िास हभजवा. आिा डाळ 

उपसून हमक्सरमध्ये घाला, त्याि 

हिरव्या हमरिीि ेिुकड,े आल,ं 

हजरं व दिी घालनू जाडसर 

वाटा. बाउलमध्य ेि ेहमश्रण 

काढून त्याि िवीनुसार मीठ 

घाला, वरून िलेािी मोिरी, 

लिग, िळद घालनू फोडणी करा. 



 



भोपळयाच्या सालीिी िटणी 

साहित्य: भोपाळयािा कीस 

        िणाडाळ 

        हिरवी हमरिी 

        मीठ 

        ललबू 

        फोडणीसाठी िेल, हजरं, 

िळद 

कृिी : िणाडाळ दोन िे अडीि 

िास हभजवून, उपसून घ्या. 

भोपळा धुवून ककसून घ्या. आिा 

कढईि िेल गरम झाल्यावर त्याि 

हजरं, िळद घालनू, त्याि 

भोपाळयािा कीस आहण 

हभजवललेी िणाडाळ घालून मंद 

आिेवर 10 हमहनटे परिा. त्याि 

मीठ घालनू हमक्सर मध्ये कफरवा. 

वरुन ललबू पीळा॰ 

 



  



काला 

साहित्य : 4 हिळया पोळया 

           1 वाटी िाक 

           मीठ 

           हिखट          

           हिमुटभर साखर 

            फोडणीसाठी िेल, 

मोिरी, िींग 

कृिी : पोळया हमक्सरला लावून 

बारीक करून घ्या. कढईि िेल 

िापले कक मोिरी, लिगािी 

फोडणी करा. त्याि वाटीभर 

िाक, मीठ, साखर आहण हिखट 

घाला. िाक फूटले िरी कािी 

िरकि नािी. उकळी आली कक 

त्याि कुस्करलेल्या पोळया घाला. 

2 हमहनटे झाकून ठेवा. एक वाफ 

आली कक झाला काला ियार. 

  



  



एकत्र हपठलभंाि 

साहित्य : 1 वाटी िांदळू 

         1 वाटी बेसन 

          4 लवंगा 

          10 काळीहमरी 

 मीठ 

           हिखट 

           साखर ( ऐहच्छक) 

           फोडणी साठी 1 िमिा 

िूप , हजरं, लिग 

कृिी : कुकरमध्ये दपु्पट पाणी घालनू 1 वाटी िांदळूािा भाि हिजवून 

घ्या. दसुरीकडे 1 िमिा िुपाि अनुिमे हजरं, लवंगा, हमरीदाण,े लिग 

घालून फोडणी करा, त्यािि बेसन घालून खमंग भाजून गार करा. 

कुकरमधील भािािी वाफ हजरली की बािरे काढून जरा गार करा, आिा 

बेसनाि दीड वाटी पाणी व मीठ, हिखट, िमिाभर साखर घालून छान 

पेस्ट करा आहण िी भािाि हमसळा. भाि कुकरला लावून 1 हिट्टी द्या. 

नोट : भाि पािेल्याि सूटा हिजवून त्याि बेसनािे हमश्रण घालून िा 

भाि केला जािो, पण पािेल्याि खाली लागायिी िक्यिा असिे. 

त्यामुळे वरील पद्धि सुटसुटीि आि.े   



  



गव्िािी उसळ 

साहित्य : 

1 वाटी गहू 

 2 िमिे गरम मसाला 

         फोडणीसाठी िेल, मोिरी, 

िींग, िळद, हिखट, लिि, गूळ, 

मीठ, कोलथबीर 

कृिी : गहू धुवून 1 िासभर हभजवनू ठेवा, हनथळून हमक्सरवर स्लो 

कफरवा त्यामुळे त्यािी साल सुटिील. आिा गहू थोडा वेळ पसरून टेवा, 

त्या नंिर पाखडून घ्या. ( कािी ििरांमध्ये असे हखरीिे -सडलले-े गहू 

हमळिाि ) आिा गहू भाजून कुकर मध्ये 3 िे 4 हिट्ट्ट्या िोश द्या. गार 

झाल्यावर िले, मोिरी, िींग, िळदीिी फोडणी करून त्याि हिजलेले 

गहू घाला. त्याि लििेिा कोळ, हिखट, गरम मसाला िसेि िवीनसुार 

मीठ व गूळ घालनू मंद आिवेर 10 हमहनटे हिजू द्या. कोलथबीर घालून 

सव्िव करा. 



िा. क. : िी उसळ आंबट गोड केली जािे आहण नुसिी हडि मध्ये घेशन खाल्ली 

जािे, पण थोडी झणझणीि करून फरसाण व कांदा घालनू पण खाश िकिा. 

 

  



सरुणािा छंुदा 

साहित्य ; ¼ ककलो सुरण 

        धणे-हजरे पावडर, लिि, गूळ, मीठ, हिखट, कोलथबीर 

        फोडणीसाठी िेल, मोिरी, लिग 

कृिी ; सुरणािी साल काढून हिरून, थोडी िळद आहण लििेिा थोडा 

कोळ घालून, कुकरमध्ये मश हिजवून घ्या. 

थंड झाल्यावर त्याि लििेिा कोळ , गूळ, मीठ, 1 िमिा धण-ेहजरे 

पावडर, हिखट घालून छान हमक्स करा आहण वरुन िेलािी मोिरी, 

लिग, िळद घालनू फोडणी करा. त्यावर हिरलेली कोलथबीर पेरा. 

  



 

 

 

 

  



हपकलले्या केळयािंी भाजी 

साहित्य ; 3 हपकलेली केळी 

         1 िमिा िूप 

         1 हिरवी हमरिी 

         ¼ ललबू     

          मीठ, साखर, हजरं 

कृिी ; कढईि िूप गरम करून त्याि हजरं, हिरवी हमरिी घालनू फोडणी 

करा त्याि हपकलेल्या केळयािे काप, मीठ, 1 िमिा साखर घालून फक्त 

2 िे 3 हमहनटे गरम करून उिरून ललबू हपळून गरमि सव्िव करा. 

नोट; कधीिरी अिानक पाहुणे येिाि ककवा भाजी कमी वाटिे िेव्िा 

करण्यासाठी िा उत्तम पयावय आि.े 

  



  



खजरुाि ेकिहस्प मोदक 

साहित्य;  

1 वाटी खजूर 

1 िमिा िूप 

¼ वाटी राजहगर् याच्या लािया 

¼ वाटी डेहसकेटेड कोकोनट 

         1 वाटी भाजलेले िेंगदाण े

         ½ वाटी साखर 

         ¼ िमिा वलेिी पावडर 

कृिी ; भाजललेे िेंगदाणे सोलनू घ्या. आिा कढईमध्ये ½ वाटी साखर 

घ्या, त्याि साखर हभजेल एवढं पाणी व वेलिी पावडर घाला आहण 

पक्का पाक करा. त्याि िेंगदाणे घालून परिा. हमश्रण कोरड िोि आले 

की दाणे िाटाि पसरून मोकळे करा. 

आिा िूप िापवनू त्यावर हबया काढलेला खजूर छान परिून मश करून 

थंड करा. 

खजूर, राजहगर् याच्या लिया, डहेसकेटेड कोकोनट व वेलिी पावडर 

एकत्र करून मळून घ्या. ह्या हमश्रणािी पारी करून त्याि 5 िे 7 

िेंगदाणे भरून मोडक करा.



  



लहेखकेिा पररिय 

सौ.मोहिनी हमललद काळे (मािरेच्या मोहिनी रटल्लू)  

ह्यांिा जन्म व हििण गुजरािमधील दािोद येथे झाला. 

B.Sc., B.Ed.. केल्यानंिर त्यांनी अिमदाबाद िसेि 

मुंबई येथे भारिीय  ररझवव बकक मध्ये 27 वषे नोकरी 

करून स्वेच्छा हनवृत्ती घेिली.  

आईिी स्वयंपाकािी आवड त्यांना वारिाि हमळाली. 

सिवासाि येणार् या प्रत्येक व्यहक्तिी कौिुकािी थाप 

हमळि गेली. कालानुरूप िरुणांना आवडणारे िसेि आरोग्यदायी पदाथव करीि त्यांनी 

कािी पाककला स्पधाांमध्ये भाग घेिला. जानेवारी 2015 मध्ये डोंहबवलीि झालेल्या 

स्पधेि िेफ श्री. प्रसाद कुलकणी ह्यांच्या िस्िे बिीस हमळाल्यावर त्यांिा उत्साि अहधकि 

वाढला . 

पुण्याि आल्यावर ई साहित्य प्रहिष्ठानच्या पाककला हवभाग सुरू करावा म्िणून त्यांनी 

संपकव  साधला व लगेिि पहिले पुस्िक ियार केले. त्यांिे पाककलेबद्दलिे ि े पहिलेि 

पुस्िक आि.े  

सौ. मोहिनी हमललद काळे  

पत्ता : 35, हिव पॅलेस , आनंदनगर ,सनहसटी रोड , पुणे. 

फोन : 9324756797 



पाककलाकारांना आवािन 

 

मैहत्रणींनो आहण हमत्रांनो. 

आपण असेि कािी नवनवीन पदाथव बनविा का? स्विःिे प्रयोग करिा. नवनवीन 

पाककिया हिकण्यािी आवड आि.े कािी भारी भारी रटप्स आििे िुमच्याकडे. मग त्याि 

गोष्टी मराठीि टाईप करून आम्िाला मेल करा. आपण त्या िुमच्या नांवासि प्रकाहिि 

करू. फ़ोटो पाठवायला हवसरू नका मात्र. स्विःिे आहण पाककृिींिे. 

आधीि धन्यवाद! 

 

टीम ई साहित्य 

esahity@gmail.com 

www.esahity.com 

 

  

mailto:esahity@gmail.com
http://www.esahity.com/


 


