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૧.   દદ ધનન મસસલન
    સસમગગરણ   ર૦૦ ગગરસમ બદસમ (     ફનતરસઠ સસથલ અથવસ ફનતરસઠ વવનસ), ર૦૦

  ગગરસમ વપસતસ (     ફનતરસઠ સસથલ અથવસ ફનતરસઠ વવનસ),    ૧ ગગરસમ કલસર,  ૧
  ટલ બલસપદન એલચણનન ભદકન,    ચપટણ જયફળનન ભદકન (મરજજયસત), ૧૦૦

 ગગરસમ કસજજ.
 રણત    ૧.  બદસમ,        કસજજ અનલ વપસતસનન કરકરન ભદકન અથવસ ઝણણસ

કતરલલસઠ.  ર.    વસટકણ ગરમ કરવણ,    તસપ બઠધ કરવન,    વસટકણમસઠ કલસર ગરમ
કરવજઠ,   ભદકન કરવન.  ૩.   વસટકણમસઠ બદસમ,   વપસતસઠ કલસર,   એલચણ અનલ

   જયફળનસ ભદકસનલ ભલગન કરવન.    મસસલન ડબબસમસઠ ભરવન.  જરરવરયસત
 પગરમસણલ દદ ધમસઠ,     મણઠસઈમસઠ અથવસ સજશનભન મસટલ વસપરવસ. બદસમ, વપસતસનન
   વપરસશ વયવકતનણ ઈચછસ પગરમસણલ.

ર.    ચસનન ગરમ મસસલન
    સસમગગરણ    ૩પ૦ ગગરસમ સદઠઠનસ ગસઠગડસ,    ૧૦૦ ગગરસમ તજ,   ૧૦૦ ગગરસમ

લવવઠગ,     ૧૦૦ ગગરસમ મનટસ એલચસ,    ર૦૦ ગગરસમ ઈલસયચણ,   પ૦ ગગરસમ
કસળસમરણ,     રપ ગગરસમ પણપરણમદળનસ ગસઠગડસ (મરજયસત)

    રણત    સદઠઠ અનલ પણપરણમદળનલ ર-    ૩ કલસક સજધણ સદકવવસ.  ર.  સદઠઠ,
     પણપરણમદળ વગલરલ બધજઠ જ ભલગજ ઠ કરવજઠ.   વમકસરમસઠ ભદકન કરવન.  ઝણણસ કસણસઠનલ
 ચસળણણથણ ચસળણ,    મસસસલસનલ બરણણમસઠ ભરવન.  ૩.   જરરવરયસત પગરમસણલ

 ચસમસઠ વસપરવન.       દરલકનસ સવસદ પગરમસણલ મસસલસનણ વસતજઓ ઓછણ-વતણ
કરવણ.

૩.    શસકનન ગરમ મસસલન
   સસમગગરણ    ર૦૦ ગગરસમ ધસણસ,     ૧૦૦ ગગરસમ લસલ મરચસઠ,   ૧૦૦ ગગરસમ

 શસહજરઠ ,     પ૦ ગગરસમ મનટસ એલચસ,    પ૦ ગગરસમ તજ,    પ૦ ગગરસમ લવવઠગ,
  રપ ગગરસમ દગડફદ લ,   ર૦ ગગરસમ વવરયસળણ,    ૧૦ ગગરસમ તમસલપતસ (તલજપતસ)

 રણત    ૧.      બધણ જ વસતજઓ ભલગણ કરવણ,    વમકસરમસઠ ભદકન કરવન.  ર.
   ઝણણસ કસણસઠનણ ચસળણણથણ ચસળણ,     મસસલસનલ ડબબસમસઠ અથવસ બરણણમસઠ

ભરવન.



૪.  ઠઠ ડસઈ પસવડર
   સસમગગરણ    ૧૦૦ ગગરસમ બદસમ,  ર.    ચમચસ તરબદચનસ બણ,   ર ચમચસ

 ગજલસબનણ પતણ,     ૧ ચમચન કસળસમરણનસ દસણસ,  
  ર ચમચણ વવરયસળણ,     ૧ ચમચણ ઈલસયચણનસ દસણસ,    અડધણ ચમચણ કલસર,

  ૩૦૦ ગગરસમ ખસઠડ.
     રણત   બદસમ થનડણ શલકણ ઠઠ ડણ કરન.    પછણ તરબદચનસ બણ,   ગજલસબનણ પતણ

      અનલ વવરયસળણ અલગ અલગ થનડણ શલકણ લન.    કલસર છનડણનલ બધણ સસમગગરણ
     વમકસ કરણ વમકસરમસઠ વસટણ પસવડર કરવન.    ઝણણણ ચસળણણથણ ચસળવજઠ,
       કઢસઈ ગરમ કરણ એક વમવનટ સજધણ કલસર શલકવજઠ.     શલકસઈ ગયસ પછણ તલનન
 પસવડર કરવન.    વમકસ કરણ ડબબસમસઠ ભરવન. 
         નન ઠધ   ઠઠ ડસઈ બનસવવસનણ પહલલસઠ આ પસવડર ૧૦ વમવનટ દદ ધમસઠ પલસળવન.

     જલથણ તલનન સવસદ વધસરલ સસરન આવલ.

પ.   ચસટ મસસલન
      સસમગગરણ    ૮ ટલ બલસપદન શલકલલસ જરસનન પસવડર (  મલ ઠદસનસ ચસરણસથણ

ચસળલ લન),     પ ટલ બલસપદન આમચદર પસવડર,    ૧ ટલ બલસપદન કસળસમરણનન
પસવડર,    ૧ ટલ બલસપદન સદઠડ પસવડર,   ૧ ટલ બલસપદન સઠચળ,   ર ટલ બલસપદન સસદજ
મણઠજઠ ,   અથવસ શસઠધવ,     ૧ નસનન ટજ કડન તજ,    ર નઠગ લવવઠગ,  ૧/  ૪ ટલ બલસપદન
સહસજરઠ,    ર નઠગ તલજપતસ,    જરસક ટજ કડન જયફળ,   ર ટલ બલસપદન

 વવરયસળણનન પસવડર.
        રણત   બધણ સસમગગરણ વમકચરમસઠ પણસણનલ મલ ઠદસનણ અથવસ લનટનણ ચસરણણથણ

 ચસળણ લલવજઠ.

૬.   સસઠભસર મસસલન
 સસમગગરણ   ૮-   ૧૦ કનથમણર મરચસઠ,   ર ચમચણ મલથણદસણસ,   ૧ ચમચણ જરઠ, ૧

  ચમચણ અડદનણ દસળ,    ૧ ચમચણ ચણસનણ દસળ,    ૧ ચમચણ ચણસનણ દસળ, ૧
  ચમચણ આખસ મરણ,   ર ચમચણ તલલ, ૧/    ર ચમચણ આખસ ધસણસ,   ૧ નસનન ટજ કડન

તજ.
        રણત   બધન મસસલન તલલમસઠ શલકણનલ ઠઠ ડન કરણ પણસણ લલવન.

૭.   છનલલ મસસલન
   સસમગગરણ    રપ૦ ગગરસમ ધસણસ,    ૧૦૦ ગગરસમ જરઠ,    ૧૦ ગગરસમ લવવઠગ,  ૧૦

 ગગરસમ તમસલપતગર,   ૧૦ ગગરસમ એલચસ,   ૧૦ ગગરસમ કસળસમરણ,   ર૦ ગગરસમ સદકસ
 બનરણયસઠ મરચસઠ,    ૧૦ ગગરસમ સદઠઠ,     ૧૦ ગગરસમ સઠચળનન ભદકન,   ૧૦ ગગરસમ

આમચદર,    પ ગગરસમ વવરયસળણ,    પ ગગરસમ હળદર,   ચપટણ વહઠગ,   ર ચમચણ
તલલ.



  રણત    સઠચળનન ભદકન,   આમચદર પસવડર,  હળદર,    વહઠગ શસવસયનણ બધણ
    વસતજઓ તલલમસઠ શલકણનલ ઠઠ ડજ કરણ,     બધજઠ વમકસ કરણનલ પણસણ લલવજઠ.

૮. પસણણ-   પદરણ મસસલન
 સસમગગરણ    ૧.      ટલ બલસપદન શસઠધવ અથવસ મણઠજઠ પણસલલજઠ,   ૩ ટલ બલસપદન

          આમચદર ગરમ કરણનલ કડક કરલલસ ૧ ટલ બલસપદન જર લસલ થસય તયસઠ
    સજધણમસઠ ધણમસ તસપલ શલકલલજઠ ૧/       ર ટલ બલસપદન લસલ મરચસઠ થનડસ ગરમ કરણનલ

પણસલલસ,          ૧ ટલ બલસપદન સઠચળ મનટસ ટજ કડસ કરણનલ ગરમ કરણ પણસલલજઠ,  ૧/ર
      ટલ બલસપદન સદઠઠ ટજ કડસ કરણનલ થનડણ શલકલલણ પણસલલણ,  ૧/   ૪ ટલ બલસપદન વહઠગ

 ઝણણણ પણસલલણ,  ૧/        ર ટલ બલસપદન તલજપતસ લસલ થસય તયસઠ સજધણ શલકણનલ
પણસલલસ.

         રણત    બધન મસસલન જજદન જજદન અથવસ એક સસથલ પણસણનલ મલ ઠદસનણ
  ચસરણણનણ ચસળણ લલવન.

૯.    સદકણ શશઠગનણ ચટનણ
    સસમગગરણ   ૧ કપ કસચણ શશઠગ,    ૧ ચમચન લસલ મરચજઠ, ૧/   ૪ ચમચણ હળદર,

    ર ચમચણ શલકણનલ પણસલલજઠ જરઠ,   ર ચપટણ વહઠગ,    ૧ ચમચણ આમચદર પસવડર,
  પગરમસણસર મણઠજઠ પસકજ ઠ.

      રણત   શશઠગનલ શલકણનલ તલનસ ફનતરસઠ કસઢણ લલવસ.   વમકસરમસઠ શશઠગનલ પણસવણ.
   બહજ ઝણણજઠ નહણઠ પણસવજઠ,   થનડજ ઠ મનટજ ઠ રસખવજઠ,     તલમસઠ બણજન બધન મસસલન વમકસ
 કરણ લલવન. (   આ ચટનણ ખસખરસ,      ઈડલણ અનલ ઢનસસ સસથલ સસરણ લસગલ)

૧૦.   સઠભસર મસસલન (  મલથણ મસસલન)
     સસમગગરણ    રપ૦ ગગરસમ પણસલલસ લસલ મરચસઠ,     ૧પ૦ ગગરસમ રસઈનસ કજ વરયસ

અધકચરસ,    ૧પ૦ ગગરસમ ધસણસજરઠ પણસલલજઠ,   મણઠજઠ પસકજ ઠ પગરમસણસર, આમચદર
 પસવડર પગરમસણસર,  થનડણ વહઠગ,    ર ચમચસ સરસવનજઠ તલલ.
         રણત    એક કથરનટમસઠ લસલ મરચસનજઠ ગનળ કજ ઠડસળજઠ કરણ તલનણ અઠદર

         ધસણસજરઠ તલનણ અઠદર રસઈનજઠ તલનણ અઠદર આમચદર પસવડરનજઠ તલનણ અઠદર
       મણઠજઠ અનલ વચમસઠ વહઠગ એવણ રણતલ કથરનટમસઠ ગનઠવવજઠ.   તપલલણમસઠ તલલ એકદમ
 ગરમ કરવજઠ,        તલ તલલ થનડજ ઠ થનડજ ઠ વહઠગ ઉપર રલડવજઠ,     એટલલ વહઠગ પસકણ થઈ

જય.       પછણ તલમસઠ મણઠસનન થર વમકસ કરન.     પછણ આમચદર પસવડરનન પછણ
     થનડજ ઠ ઠઠ ડજ થવસ દન પછણ રસઈ,     ધસણસઠ અનલ મરચસઠ વમકસ કરવસઠ.  આમ તમસરન

    સઠભસર મસસલન તતયસર થઈ જશલ.

૧૧.   કસળન મસસલન
    સસમગગરણ    તલલ મસસલન શલકવસ મસટલ ,    ૧ શકલન ધસણસ,    ૧૦૦ ગગરસમ જરઠ,

  પ૦ ગગરસમ શસહજરઠ,    ૧રપ ગગરસમ કસળસ તલ,    ૧રપ ગગરસમ સફલદ તલ, રપ૦
   ગગરસમ સદકજ કનપરઠ (  પસતળણ સલસઈઝ),   રપ ગગરસમ લવવઠગ,   રપ ગગરસમ તજ,



   રપ ગગરસમ કસળસ મરણ,    પ૦ ગગરસમ તલજપતસ,     પ૦ ગગરસમ હળદરનન ગસઠગડન
(  મનટન કજ ટલ લન),    રપ ગગરસમ ચકરણ ફજ લ,   રપ ગગરસમ જવઠતગરણ.

 રણત   ૧.          ધસણસમસઠ ૧ ટલ બલસપજન તલલ નસખણનલ ધણમણ ઓરસ ઉપર લસલ થસય
  તયસઠ સજધણ શલકવસ. ર.     જરઠ અનલ શસહજરઠ બઠનલમસઠ ૧/૪-૧/   ૪ ટલ બલસપજન તલલ

       નસઠખણનલ અલગ અલગ લસલ થસય તયસઠ સજધણ શલકવજઠ.  ૩.    કસળસ અનલ સફલદ
       તલ વગર જ લસલ થસય તયસઠ સજધણ શલકવસ. ૪.   કડસયસમસઠ અઠદસજથણ અડધન
         કપ તલલ ગરમ કરણનલ પહલલસઠ તલમસઠ કનપરસનણ સલસઈઝનલ લસલ કરવણ.  તલ

        બહસર કસઢણનલ બસકણનસ મસસલસ એક એક કરણનલ તળણ લલવસ.  બધસ મસસલસનલ
   સસરણ રણતલ નણતસરણ લલવસ.  પ.   તળલ લજઠ કનપરઠ,     શલકલલસ તલનલ એક સસથલ

 વમકસરમસઠ પણસવસઠ,  ૬.        શલકલલસ ધસણસમસઠ બસકણ બધસ મસસલસ વમકસ કરણ
 વમકસરમસઠ વસટવસ.      લનટ ચસળવસનણ ચસરણણથણ ચસળણ લલવજઠ.  ૭.   બઠનલ પસવડર

    એક સસથલ ફરણ વમકસરમસઠ વસટવસ. 
         નન ઠધ    ઈચછસ હનય તન મસસલસ તળલ લજઠ તલલ તલમસઠ વમકસ કરવજઠ,  તલનસથણ

     તલલનણ સજગઠધ પણ મસસલસમસઠ આવણ જય.

૧ર.  રસમ પસવડર
     સસમગગરણ    ૪ ટલ બલસપજન શલકલલસ ધસણસનન પસવડર,    ૩ ટલ બલસપજન શલકલલસ

  લસલ મરચસઠનન પસવડર.    ર ટલ બલસપજન જરસનન પસવડર, ૧/   ૪ ટલ બલસપજન જરસ
   ગરમ કરલલન વહઠગનન પસવડર,     ર ટલ બલસપજન શલકલલણ મલથણદસણસનન પસવડર. 

       રણત   બધન મસસલન ભલગન કરણ બરસબર વમકસ કરવન.

૧૩.   પલપણનન મસસલન
    સસમગગરણ   ૧ ટલ બલસપજન લસલ મરચજઠ,    ૧ ટલ બલસપજન આમચદર પસવડર, ૧/૪

 ટલ બલસપજન મણઠજઠ ,    ૧ ટલ બલસપજન સસકર,    સસદન ગરમ મસસલન,   ૧ ટલ બલસપજન
સઠચળ.

     રણત    બધણ સસમગગરણ ભલગણ કરણ લલવણ.     બધસનન એકદમ ઝણણન પસવડર
કરવન.

   કણચનમસઠ વપરસતણ પગરસથવમક વસતજઓ   
૧.   મલ ઠદન .....,  ર.    ઘઉઠનન રવન .....,  ૩.    ચનખસનન રવન .....,  ૪.   કગ રણમ .....,  પ.
પસઉઠ/  બગરલડ ....., ૬.  પનણર ....., ૭.  નજડલસ ....., ૮.   ઘઉઠનણ સલવ ....., ૯. મસવન
.....,  ૧૦.      દહણઠ ગરમ કરવસનણ રણત .....,  ૧૧.     ખસઠડનણ ચસસણણ બનસવવસનણ રણત
....., ૧ર.    તલ ઓસવવસનણ રણત .....

   સજકવણણ બનસવવસનણ રણત (પસપડ-સસલલબડસઠ-સલવ-વડણ)
૧.     મગનણ દસળનસ પસપડ .....,  ર.   ઢજ ઠઢસ (ઢનટકસ) .....,  ૩.    ચણસનણ દસળનસ પસપડ
.....,  ૪.   ખણચણયસ .....,  



પ.  ઘઉઠ/   ચનખસનસ સસલલબડસ .....,  ૬.    ચનખસનણ સલવ .....,  ૭.    પસપડ તળવસ મસટલ
.....,  ૮.   ખલરસવડણ .....,  
૯.   શબબડસઠ .....,  ૧૦.   રસબનડણ .....,  ૧૧.   ચનળસવડણ .....,  ૧ર.   ઘલ ઠસવડણ .....,  ૧૩.

  પપ ઠઆનણ ચકરણ ....., ૧૪.  સદકસવલલસ શસકભસજ.
૧.  મલ ઠદન   

          તરત ઘઉઠનસ લનટનન મલ ઠદન કસઢવન હનય તન ઘઉઠનસ લનટનલ ઝણણસ મલમલનસ
         કપડસઠથણ તગરણ વસર ચસળણયલ તન ઘઉઠનન બસરણક ચણકણન મલ ઠદન નણકળશલ.   તલ થનડન
 બગરસઉન હશલ.           બજર જલવન મલ ઠદન બનસવવન હનય તન ઘઉઠનસ ફસડસનલ ચસરથણ પસઠચ

  કલસક પલસળણનલ ધનવસ,      ચનળણનલ તલનસ ફનતરસઠ કસઢણ લલવસ.   તડકસમસઠ સદકવવસ.
         એકદમ સદકસઈ જય એટલલ ઘઠટણમસઠ એકદમ ઝણણજઠ પણસવજઠ અનલ મલમલનસ
  કપડસથણ ચસળણ લલવજઠ.        આ મલ ઠદન થનડન બજરનસ મલ ઠદસ જલવન સફલદ બનશલ.

ર.   ઘઉઠનન રવન
          ઘઉઠનસ ફસડસનલ મલ ઠદસનણ જલમ પલસળણનલ સદકસવવસ અનલ ઘઠટણમસઠ ઢનકળસથણ ૧ નઠબર

   મનટણ જળણ મદકણનલ પણસવસ.  રવન પડશલ.

૩.   ચનખસનન રવન
          જડસ પવરમલ ચનખસનલ ઘઠટણમસઠ ઢનકળસથણ ૧ નઠબર મનટણ જળણ મદકણનલ પણસવસ. રવન

પડશલ.

૪.  કગ રણમ
          ૧ વસટકણ તસજ દદ ધનણ મલસઈ લઈનલ એક સરખણ મથણનલ ચણકણણ બનસવવણ. જરરર

    પડલ તન થનડજ ઠ દદ ધ નસઠખવજઠ.

પ. પસઠઉ/બગરલડ
 સસમગગરણ    ૧/   ર શકલન મલ ઠદન,  ર.    ચમચસ મનળજઠ દહણઠ,    ર ચમચણ સસકર,  ૧

 ચમચણ મણઠજઠ ,  સનડસ ૩/  ૪ ચમચણ, ૧-૧/   ર વસટકણ પસણણ. 
        રણત    બધણ ઉપરનણ સસમગગરણ ભલગણ કરણ નનનસટણકમસઠ એક વદશસમસઠ

હલસવવજઠ.            લણસજઠ થસય તયસઠ સજધણ હલસવવજઠ અનલ પ થણ ૬ કલસક આથન લસવવસ
      તડકસમસઠ અથવસ ડબબસમસઠ હલસવયસ વગર મદકણ રસખવજઠ.    આથન આવણ ગયસ

       પછણ હલસવણનલ કલકનણ જલમ ૧પ વમવનટ સણજવસ દલ વજઠ.    જરરર હનય તન બણજ
    બસજજ પણ પ વમવનટ સણજવવજઠ.      બહસર કસઢણનલ ચસરણણ ઉપર ઠરવસ દલ વજઠ. ઠરણ
    ગયસ પછણ શલપમસઠ કસપસ કરવસ.     પસઠઉ મસટલ અનલ બગરલડ મસટલ .   બગરલડ મસટલ ચસર
        ભસગ કરણનલ આડણ પણ પસતળણ સલસઈઝ કરણ શકસય છલ .  પસઉઠ-  બગરલડ બણજલ
   વદવસલ વસસણ થસય છલ .

૬.  પનણર
           શસકમસઠ પનણર વસપરવજઠ હનય તન કનઈપણ દદ ધ ચસલલ પણ રસગજલલસ વગલરલ વમઠસઈ

      મસટલ તન ગસયનજઠ દદ ધ જ વસપરવજઠ જનઈએ. 



   સસમગગરણ   ૧ શલટર દદ ધ,    ૧ વસટકણ મનળજઠ દહણઠ.
  રણત    દદ ધનલ ઉકસળવજઠ,         ઉભરન આવલ એટલલ તલમસઠ થનડજ ઠ થનડજ ઠ દહણઠ નસખણનલ

હલસવવજઠ.         ૧ થણ ર વમવનટ દદ ધ ફસટવસનણ રસહ જનવણ.    એક મનટસ ટનપમસઠ
      ગરણણ મદકવણ તલનણ ઉપર કનટનનજઠ કપડજ ઠ મદકવજઠ.     તલનણ અઠદર ફસડલલજઠ દદ ધ રલડવજઠ.

        દદ ધનજઠ પસણણ કપડસ અનલ ગરણણથણ ગસળણનલ નણચલ ટનપમસઠ આવશલ.  કપડસમસઠ
  પનણર રહણ જશલ.      કપડસઠનલ વસળણનલ પનણરનલ કવર કરવજઠ.    તલ પસટલસ ઉપર
          લઈનલ મનટણ પલલટ અથવસ ઢસઠકણ લલવજઠ કપડસઠનણ ઉપર મદકણનલ તલનણ ઉપર
 વજન મદકવજઠ.         એટલલ વધસરસનજઠ પસણણ નણકળણ જશલ અનલ ૧૦ વમવનટમસઠ પનણર

       વજનથણ જમસઈ કપડસમસઠથણ કસઢણનલ જરરવરયસત પગરમસણલ કટકસ કરવસ.
     પનણર બણજલ વદવસલ વસસણ થસય છલ .

૭.  નજડલસ
   સસમગગરણ   ર કપ મલ ઠદન,   ર ટલ બલસપદન તલલ,     મણઠજઠ સવસદ પગરમસણલ પસણણ લનટ

 બસઠધવસ મસટલ .
         રણત   મલ ઠદસમસઠ તલલ અનલ મણઠજઠ નસખણનલ પદરણ જલવન લનટ બસઠધવન.  થનડન લજઓ

   લઈનલ પસતળણ રનટલણ વણવણ.       એવણ રણતલ બસકણનણ પણ રનટલણઓ વણવણ.
            ૧૦ થણ ૧પ વમવનટ સદકવવસ મદકવણ અનલ પછણ તલમનલ જડસ દનરસ જલવણ પસતળણ

     લસઠબણ સમસરવણ જનઈએ એ રણતલ વસપરવણ.       જન તલ જ વદવસલ ન વસપરવણ હનય
       તન તડકસમસઠ કડક સદકવણનલ સટનર કરણ શકસય છલ .    સણધસ સલવનસ સઠચસથણ સલવ

    પસડણનલ તડકસમસઠ સદકવણ શકસય છલ .    નજડલસનન કસળ પસપડ-  વડણ જલમ
સમજવન.

૮.  ઘઉઠનણ સલવ
         સસમગગરણ    ઘઉઠનન લનટ અનલ પગરમસણસર મણઠજઠ અનલ સલવનસ સઠચસ અઠદર

  લગસવવસ પદરતજઠ તલલ.
         રણત    ઘઉઠનસ લનટમસઠ મણઠજઠ નસખણનલ એકદમ કઠણ ભસખરણ જલવન લનટ

બસઠધન,         પલસવસટકનણ ઉપર સલવનસ સઠચસથણ સલવ પસડણનલ તડકસમસઠ સદકવવણ.
     એકદમ સદકસઈ જય એટલલ ડબબસમસઠ ભરવણ.  પસપડ-   વડણનણ જલમ કસળ

સમજવન.

૯.  મસવન
   સસમગગરણ   ૧ વસટકણ દદ ધ,   ર ચમચણ મલ ઠદન,   ૧ ચમચણ ઘણ,  ચપટણ ફટકડણ.

 રણત   ૧.     ઘણ ગરમ કરણનલ મલ ઠદન શલકવન,     એકદમ લસલ નહણઠ થવસ દલ વન. ર.
   તલમસઠ ધણરલથણ દદ ધ નસઠખવજઠ,    નસખતસઠ નસઠખતસ હલસવવજઠ,     ગઠસ ન પડવસ જનઈએ.
    જડજ ઠ પડલ તયસરલ હલસવતસઠ રહલવજઠ. ૩.      જડજ ઠ એટલલ તલમસઠ ફટકડણ નસખવણ જલથણ

  દદ ધ ફસટણ જશલ.   એકદમ હલસવતસ રહલવજઠ. ૪.     મસવસ જલવજઠ કઠણ થસય એટલલ
 લઈ લલવજઠ. (    લસલ નહણઠ થવસ દલ વજઠ)        મસવન જલ વદવસલ બનસવયન હનય તલ જ વદવસલ

ચસલલ.       એકદમ કડક કરન તન બણજલ વદવસલ ચસલલ.



૧૦.    દહણઠ ગરમ કરવસનણ રણત
   સસમગગરણ અનલ રણતલ    ૧.          દહણઠનલ ગરમ કરવસ મસટલ કદ કરમસઠ મદકણ ર થણ ૩

 સણટણ બનલસવવણ.         પરઠતજ ફગ રણજમસઠથણ કસઢલલજઠ હનય તન તલનલ નનમરલ ટલ મપગરલચર
   થસય પછણ ગરમ કરવજઠ.  ર.      દહણઠનણ અઠદર ૧ અથવસ ૧/   ર ચમચણ ચનખસનન
      લનટ નસઠખણનલ ગરમ કરન તન ફસટતજઠ નથણ. ૩.    દહણઠનલ સતત હલસવતસ રહણનલ
     ગરમ કરવસમસઠ આવલ તન ફસટતજઠ નથણ. ૪.      ગરમ કરલલજઠ દહણઠ બણજલ વદવસલ વસસણ
 થસય છલ .

૧૧.   ખસઠડનણ ચસસણણ
         મણઠસઈ બનસવવસ મસટલ ખસઠડનલ પસણણમસઠ ઉકસળવસ મસટલ ખસઠડનલ પસણણમસઠ ઉકસળવસ

       મસટલ સસચણ રણત જણવણ ઘણણ જ જરરરણ છલ .    પહલલસઠ ખસઠડનણ ચસસણણ બનસવવસનણ
       ઝડપણ તથસ જજદસ જજદસ પગરકસરનણ પદવત વસપરતસઠ હતસઠ.

         ચસસણણ બનસવવસનણ રણત   થનડજ ઠક સણરપ ચમચણ વડલ ઊ ઠડલથણ બહસર કસઢન,
     થનડણ કણન મસટલ ઠઠ ડજ થવસ દન,       અઠગજઠન તથસ પગરથમ આઠગળણ વડલ સણરપનલ

દબસવન,    તથસ આઠગળણ ખલ ઠચણ જજઓ.
       પવરકણ    ખસઠડનણ ઘટતસ ચસસણણનણ ખલ ઠચસઈ ઉપર નભલ છલ .  ખસઠડનજઠ

(ચસસણણ)      ઉકસળવસનજઠ થમનરવમટર હવલ મળલ છલ .    જલથણ ખરલખરઠ ઉષણતસમસન
 નન ઠધણ શકસય.

   રણત   ઉષણતસમસન ૧૦ર૦ સલ.-  ર૧પ૦ સલ.        ખસઠડ ઉકળતસ પસણણમસઠ ભળણ
 જય (  ચસસણણ બનલ)
   ટદ ટલ લન દનરન    ૧૦ર૦ સલ.-  ર૧પ૦ સલ.     ચસસણણનલ ઘટ થવસ દન.  થનડણ

   ચસસણણનલ ડણશ ઉપર નસખન.   તલનલ ફલલસવસ દન.      જન એક અથવસ બલ ઈઠ ચ સજધણ
   થસય તન ચસસણણ તતયસર. દસ.ત.  મણઠણ બજઠદણ.

  સરલ   ૧૦૪૦ સલ.-  રર૦૦ સલ.    વધજ ગરમ થવસ દન.   થનડણવસર પછણ ચસસણણ
    અઠગજઠન અનલ આઠગળણ ઉપર ઘસન.      આઠગળણ ઉપર સરકણ શકલ પણ ચસસણણ
  આઠગળણ ઉપર ચણટકશલ.

   અડધન દનરન    ૧૦૭૦ સલ.-  રરપ૦ સલ.       બલ આઠગળણ વચચલ તસઠતણન ટદ ટલ તયસઠ
  સજધણ ઉકળવસ દન.
   આખન દનરન    ૧૧૦૦ સલ.-  ર૩૦૦ સલ.     એક વમવનટ મસટલ ઉકસળન.  સણરપનલ

         ચમચણમસઠથણ પલલટ ઉપર પડવસ દન અથવસ સણરપનલ અઠગદઠન તથસ આઠગળણ
  વચચલ ખલ ઠચણ જજઓ.       સણરપ એક આખસ દનરસ જલવન બનશલ.  દસ.ત.  ચણસનસ
 લનટનજઠ ચદરમજઠ.

   દનઢ દનરન    ૧૧૩૦ સલ.-  ર૩પ૦ સલ.        સણરપ એક આખન દનરન તતયસર થશલ અનલ
     બણજન દનરન આઠગળણઓ વચચલ ખલ ઠચસણથણ ટદ ટશલ. દસ.ત.  મનતણચદર રલશમણયન.

   બલ દનરસ    ૧૧પ૦ સલ.-  ર૪૦૦ સલ.       દનઢ દનરસથણ થનડનક વધજ દનરન ઉકસળન.
        જયસરલ દનરન ખલ ઠચસય તયસરલ સણરપનન સરસ એક દનરન બનશલ.



   નરમ ગનળન    ૧ર૧૦ સલ.-  રપ૦૦ સલ.    ચસસણણ પસતળણ થશલ.   ઠઠ ડસ પસણણમસઠ
  થનડજ ઠક સણરપ રલડન.     આઠગળણઓ વડલ નરમ ગનળન બનસવન,  પસણણમસઠથણ બહસર

      કસઢન તલનન આકસર તરત જ જતન રહલશલ.
   કડક ગનળન   ૧ર૧૦ સલ.-  રપ૦૦૦ ફલલ ઠ.      નરમ ગનળસનણ મસફક તતયસરણ કરન.
      ગનળન આઠગળણઓનન વવરનધ કરલ તલવન ભસસ થશલ.     પરઠતજ છતસઠ થનડનક શચટકલ

 તલવજઠ જણસશલ. દસ.ત.   શલકલલસ મસવસનન પલ ઠડન... શચકણ.
   નરમ તડ    ૧૪૩૦ સલ.   ર૯૦૦ ફલ.    વધજ ઘદઠટસવસ દન.    ઠઠ ડસ પસણણમસઠ થનડજ ઠક
 સણરપ નસખન.        પસણણમસઠથણ બહસર કસઢન અનલ આઠગળણથણ ધણમલથણ ખલ ઠચણ જજઓ

  તલ વસથવતસથસપક બનશલ.    અનલ ચણટકલ તલવન જણસશલ.
   કઠણ તડ    ૧પ૬૦ સલ.   ૩૧ર૦ ફલ.      નરમ તડનણ રણત ફરણ અપનસવન.
   નસજજક દનરન થતન જણસશલ.     જલ આઠગળણઓ વચચલ સરળતસથણ જમશલ. પરઠતજ
 શચટકશલ નહણઠ.

  કસરલમલ   ૧૬૩૦ સલ.   ૩રપ૦ ફલ.   વધજ ઉકસળન.     થનડજ ઠક સણરપ સફલદ પલલટ
 ઉપર રલડન.       સણરણ હલકસ સનનલરણ બગરસઉન રઠગનજઠ થવજઠ જનઈએ.

       નન ઠધ   આઠગળણઓ દસઝલ નહણઠ તલ મસટલ સસવચલતણ રસખવણ.
  ખસઠડ ઉકસળવસનણ (   ચસસણણ બનસવવસ મસટલ )       તથસ એક રસ થસય તલનણ પદતણ ઘણણ

 સસવચલતણ રસખવણ.          ખસઠડ ઉકસળવસથણ પહલલસઠ સઠપદણર એક રસ થસય તલ જરરરણ. જન
        ધયસન રસખણનલ ઉપયનગ ન કરસય તન ફરણ જમણ જય.    જજદસ જજદસ તબકસ
     પગરમસણલજ જન ઉષણતસમસન બતસવયસ પગરમસણલ રખસય.     છતસઠય દરલકલ ખદબ જ

        સસવચલતણથણ જનવજઠ કલ દરલક ખસઠડનણ ચસસણણ બદલસતણ રહલ છલ .

૧ર.    તલ ઓસસવવસનણ રણત
   સસમગગરણ અનલ રણત    ૧.     મનટસ ટનપમસઠ પસણણ ઉકસળવજઠ.  ર.   પસણણ ઉકળલ

     એટલલ તલમસઠ સસફ કરલલસઠ તલ નસઠખવસ.  ૩.      તલ ઉપર તરણ આવશલ એટલલ
    ઉપર આવલલસ તલનલ બહસર કસઢવસ.  ૪.     તડકસમસઠ એકદમ કડક સદકવવસ.

(            કયસરલક થનડન ઠસર રહણ ગયન હનય તન ગલસ ઉપર થનડસ શલકણ લલવસ.)

૧.    મગનણ દસળનસ પસપડ
     સસમગગરણ    પ૦૦ ગગરસમ મગનણ મનગર દસળ,     પ૦૦ ગગરસમ અડદનણ દસળ,

  ૭૦૦ ગગરસમ પસણણ,     ૪૦ ગગરસમ મણઠસનસ ગસઠગડસ,      ૪૦ ગગરસમ સસજ ખસર
 અથવસ પસપડખસર,      ૧પ ગગરસમ કસળસઠ મરણનણ દસળ,   ૧ ટણ-  સપદન વહઠગ

(પસપડનણ),      પ૦ ગગરસમ સદકસ લણલસઠ મરચસઠ,    મલથણનસ દસણસઠ (  પસપડ વચચલ
નસઠખવસ)

 રણત    ૧.     બઠનલ દસળનનલ સસફ કરણ,   ભલગણ દળસવવણ,   લનટમસઠ વહઠગ,  મરચસઠ,
     અનલ મરણનણ દસળ નસઠખણ બસજજએ રસખવન.  ર.     તપલલણમસઠ પસણણ ગરમ કરવજઠ,

       ઊકસળન આવલ એટલલ સસજનન ભદકન અનલ મણઠજઠ નસખવસઠ. ૩-   ૪ વમવનટ પસણણ
 ઉકળવસ દલ વજઠ.   ગલસ બઠધ કરણ,   પસણણ ઠસરવસ દલ વજઠ. ૩.    ઉપરનજઠ પસણણ લઈ લલવજઠ.



ગસળવજઠ.      એમસઠથણ જનઈએ એટલજઠ પસણણ લઈ,    કઠણ લનટ બસઠધવન.  એકદમ
 જ કઠણ. ૪.        લનટ બઠધસઈ જય પછણ થનડજ ઠ થનડજ ઠ તલલ લગસવણ,  સજઠવસળન થસય
   તયસઠ સજધણ લનટ કદ ટવન.  પ.       લનટનસ એક સરખસ ૩ ભસગ કરવસ.  ૬.  દરલક

   ભસગનસ લસઠબસ વસટસ કરવસ.  ૭.       દરલક વસટસનસ દનરણથણ સરખસ લદઆ પસડવસ,
  લદઆનલ તલલ લગસડવજઠ.  ૮.      દરલક લદઆનન ગનળ પસપડ વણવન,  જડન-પસતળન
 જનઈએ તલવન,       વણતણ વખતલ જરરર પડલ તન તલલ વસપરવજઠ. ૯.  પસપડનલ ચટસઈ

ઉપર,  છસયસમસઠ સદકવવસ,    બધસ સસથલ તડકલ સદકવણ,   કપડસઠથણ લદછણ ડબબસમસઠ
ભરવસ,     મલથણનસ દસણસ પસપડ વચચલ નસઠખવસ. (    સદકવવસથણ પસપડ ભસઠગણ જશલ.)

        નન ઠધ    મનગર અનલ અડદનણ દસળનજઠ પગરમસણ ફલરફસર થઈ શકલ.  પસણણ
       ગસળયસ પછણ લનટ બસઠધતસ પહલલસઠ એક લદઓ કરણ,  ચસખણનલ,  ખસરસશ

 ઓછણવતણ કરવણ.
   પસણણ ગસળવસનણ જદનણ રણત   -

૧.     તપલલસ ઉપર છસબડણ મદકવણ.   કપડસનસ ૩-   ૪ પડ કરણ,   છસબડણ ઢસઠકવણ,  કપડસ
    ઉપર મણઠજઠ અનલ સસજ મદકવસઠ,   ઊકસળલલજઠ પસણણ રલડવજઠ. ર.   થનડસ વખતમસઠ તપલલસમસઠ
  પસણણ ઝરણ જશલ. ૩.          આ છસબડણનલ કપડસ સસથલ અનલ જલ પણ વધલલજઠ હનય એનણ
    સસથલ બણજ તપલલસ ઉપર મદકવણ.    ઝરલલજઠ પસણણ ફરણથણ રલડવજઠ.    પસણણ ઠઠ ડજ થસય તયસઠ
     સજધણ આ રણતલ ચસલજ જ રસખવણ. ૪.       જરરર પગરમસણલ પસણણ લઈ કઠણ લનટ બસઠધવન.

    ઉપરનણ રણત પગરમસણલ પસપડ કરવસ.

ર. ઢનટકસ/  ઢજ ઠઢસ (  કસળસ પસપડ)
    સસમગગરણ    ૭પ૦ ગગરસમ અડદનણ દસળ,      રપ૦ ગગરસમ આખસ મગ (અથવસ

 છણલટસવસળણ દસળ),     ૩૦ ગગરસમ વહઠગ (પસપડનણ),    બણજ સસમગગરણ ઉપરનસ
 પસપડ પગરમસણલ.

    રણત   ઉપરનસ પસપડનણ પગરમસણલનણ રણત.    મગનણ ફનતરસઠવસળણ દસળનસ લણધલ
   રરગ ઘલરન થસય છલ .      ઢજ ઠઢસ પસપડ કરતસ જડસ હનય છલ .

૩.    ચણસનણ દસળનસ પસપડ
    સસમગગરણ    ૭પ૦ ગગરસમ ચણસનણ દસળ,    રપ૦ ગગરસમ અડદનણ દસળ,  ૧ ટણ-

 સપદન વહઠગ,   ૪૦ ગગરસમ મણઠજઠ ,   ૪૦ ગગરસમ પસપડખસર,    પ૦ ગગરસમ લસલ મરચજઠ,
   પ૦ ગગરસમ સરશસયસનજઠ તલલ.

    રણત    ઉપરનસ પસપડ પગરમસણલ રણત.       લસલ મરચસનલ લણધલ લસલ જલવન રઠગ
 થસય છલ .     આ પસપડ જડન હનય છલ .

૪.  ખણચણયસ
    સસમગગરણ   ૧ શકલન ચનખસનન લનટ,   રપ ગગરસમ પસપડખસર,   પ૦ ગગરસમ મણઠજઠ ,

    પ૦ ગગરસમ લસલ મરચજઠ (લગભગ),       વધસરલ તણખજઠ જનઈએ તન થનડસ વધજ મરચસઠ
નસઠખવસઠ,    રપ ગગરસમ પણસલલજઠ જરઠ,    રપ ગગરસમ પણસલલન અજમન,  ૭પ૦ વમ.લણ.



 પસણણ (લગભગ),   સરસવનજઠ તલલ,    તલલ જરરવરયસત પગરમસણલ.  (લસલ
       મરચસઠવસળસઠ ન ગમલ તન લણલસ મરચસઠ વસટણનલ લલવસ)

 રણત   ૧.         મનટસ તપલલસમસઠ પસણણ ઉકસળવજઠ ઉકસળન આવલ એટલલ બધન મસસલન
નસઠખવન.  ર.        ઉકળતસ પસણણમસઠ લનટ નસઠખતસ નસઠખતસ લસકડસનસ ચમચસથણ

    અથવસ વલલણથણ સતત હલસવતસ રહલવજઠ.        લનટ ઘણન ઘટ થસય તન તલમસઠ થનડજ ઠ
   ઉકસળલ લજઠ ગરમ પસણણ રલડવજઠ.        બરનબર હલણ જય એટલલ ગલસ બઠધ કરણ દલ વન.

૩.         ઢનકળસનસ ડબબસમસઠ પસણણ ઉકસળણ તલનણ ઉપર ચસરણણ મદકવણ.  એક
     મલમલનસ કપડસમસઠ હલસવલલજઠ ખણચજઠ અડવજઠ લલવજઠ.     કપડજ ઠ વસળણનલ તલનણ ઉપર

 ઢસઠકણ દલ વજઠ.   ડબબસનલ ઢસઠકણ દલ વજઠ. ૪.     ૧પ વમવનટ સજધણ સણઝવસ દલ વજઠ,  સણજ જય
        એટલલ તલ કસઢણનલ તલ જ કપડસઠમસઠ બસકણનજઠ બણજજઠ મજકવજઠ.  પ.   પહલલજઠ સણજલલજઠ

         ખણચજઠ લનટસનસ અથવસ ડલકસણનસ નણચલનસ ભસગ ઉપર સરસવનજઠ તલલ ચનપડવજઠ
        અનલ બલથણ તગરણ ચમચણ તલલ ખણચણયસમસઠ નસઠખણનલ લનટસથણ મસળવજઠ. એકદમ

        મસળસઈ જય એટલલ તલનસ લજઆ કરણ હલકસ હસથલ વણવસ. ૬.  પસપડ કરતસઠ
    ઘણસ જડસ ખણચણયસ હનય છલ .       તલનલ તડકસમસઠ એકદમ કડક સદકસય તયસઠ સજધણ

સદકવવસ.

પ. ઘઉઠનસ/   ચનખસનસઠ સસલલબડસઠ
    સસમગગરણ    ૧ શકલન ઘઉઠનન લનટ,      પ૦ ગગરસમ પસપડણયન ખસર અથવસ

 સસજનજઠ પસણણ,    પ૦ ગગરસમ જરઠ,     ૧૦૦ ગગરસમ મરચજઠ (લગભગ),  ૭પ૦
વમ.લણ.  પસણણ,     પ૦ ગગરસમ મણઠજઠ (  આખજઠ લગભગ),  ૧-૧/  ર ટણ-  સપદન તલલ
(  પલલટનલ લગસવવસ).

 રણત   ૧.       ધણમસ તસપલ મનટસ તપલલસમસઠ પસણણ ગરમ કરવજઠ.   ઉકસળન આવલ તયસરલ
 પસપડણયન ખસર/     સસજનજઠ પસણણ અનલ મણઠજઠ નસઠખવન. ર.   ઉકળતસ પસણણમસઠ ધણમલ

   ધણમલ ઘઉઠનન લનટ નસઠખવન.      લસકડસનસ વલલણથણ સતત હલસવયસ કરવજઠ.  જન
         લનટ ઘણન જ ઘટ થસય તન લનટ નસઠખવસનજઠ બઠધ કરવજઠ,   ગરમ પસણણ નસઠખવજઠ,

         વલલણનલ અનલ તપલલસનલ ચણટકણ નહણઠ તયસઠ સજધણ લનટ સણઝવસ દલ વન. ૩. તવસનલ
  મધયમ તસપલ મદકવન,       તપલલસનલ પ વમવનટ સજધણ તવસ ઉપર મદકવજઠ.  થનડણ વમવનટ

રસખણ,    ગલસ બઠધ કરવન.  ૪.      લનટનસ મનટસ મનટસ લદઆ કરવસ.   તલલ લગસવલલણ
     ચસળણણમસઠ કલ ઢનકળસનણ પલલટ ઉપર મદકવસ.  પ.   મધયમ તસપલ,  ઢનકળસનસ

  ડબબસમસઠ પસણણ ઉકસળવજઠ,    એમસઠ ચસળણણ મદકવણ.  ૭-   ૧૦ વમવનટ ચસળણણમસઠ
 લનટ બસફવન,    ગલસ બઠધ કરવન.  ૬.       બલ હથલળણ ઉપર તલલ લગસવણ

   ચસળણણમસઠથણ થનડન લનટ લઈ, મસળણ,  લદઓ વસળવન.    એક એક લદઓ લઈ,
       સરખણ સસઈઝનજઠ ગનળસકસરમસ સસલલબડજ ઠ વણણનલ ચટસઈ ઉપર મદકવજઠ.  બધસ

   સસલલબડસઠ આ પગરમસણલ કરવસ.     એક કલસક છસઠયડલ સદકવવસઠ,   પછણ તડકસમસઠ
સદકવવસ. ૭.        બણજલ વદવસલ કડક થસય તયસઠ સજધણ તડકલ સદકવવસઠ. સસલલબડસઠનન

   આકસર થનડન બદલસઈ જશલ.     ઠઠ ડસ થસય પછણ ડબબસમસઠ ભરવસઠ.  
  ચનખસનસ સસલલબડસઠ   



  સસમગગરણ    ૧ શક.   ચનખસનન લનટ,      ૧૦૦ ગગરસમ લણલસ મરચસઠનણ પલસટ
(લગભગ), (   લસલ મરચસનસ બદલલ)    બસકણનજઠ બધજઠ ઉપરનણ જલમ. 

   રણત   ઘઉઠનસ સસલલબડસઠનણ જલમ.
 નન ઠધ    ૧.       શલકણનલ અથવસ તળણનલ વસપરણ શકસય ર.    જળવણણ હનય તન

  મવહનસઓ સજધણ રહલ .  ૩.      મસસલસવસળજઠ એક સસલલબડજ ઠ ૧ ટણ-  સપદન ઘણ
(નવશલકજ ઠ),  ૧ ટણ-  સપદન મણઠજઠ ,  મરચજઠ ૧/  ર ટણ-    સપદન લણઠબજનન રસ (મરજયસત).
૧.    સસલલબડજ ઠ શલકવજઠ અથવસ તળવજઠ. ર.    ઘણ લગસવવજઠ મસસલન ભભરસવણ,  લણઠબજનન રસ

   નસઠખણ ગરમ ગરમ વસપરવજઠ.

૬.   ચનખસનણ સલવ
    સસમગગરણ   ૧ કપ ચનખસનન લનટ,  ૧ ટણ-  સપદન જરઠ,  ૧ ટણ-  સપદન પસપડણઓ

ખસર,   ર ટણ-    સપદન લણલસ મરચસઠનણ પલસટ,   ૪ ટણ-  સપદન તલલ,    ર કપ પસણણ,
 પગરમસણસર મણઠજઠ ,   તલલ તળવસ મસટલ . 

 રણત    ૧.        તલજ તસપલ મનટસ તપલલસમસઠ પસણણ ગરમ કરવજઠ.   ચનખસનસ લનટ
   શસવસય બધજઠ જ નસખવજઠ.  ર.        પસણણનલ ઉકસળન આવલ એટલલ ધણમલ ધણમલ લનટ

નસઠખવન.   તસપ ઓછન કરવન,         લનટ ઘટ થસય અનલ પસણણ બળણ જય તયસઠ સજધણ
    એક જ વદશસમસઠ જનરથણ હલસવવજઠ,     ગઠસ પડવસ જનઈએ નહણઠ.   ગલસ બઠધ

કરવન. ર-   ૩ વમવનટ ઢસઠકવન.   ઠઠ ડન થવસ દલ વન.  ૩.    સલવ પસડવસનસ સઠચસમસઠ મનટસ
  કસણસનણ ચસળણણ મદકવણ,      એનસ ઉપર થનડન લનટ મદકવન,   લનટનલ ઉપરથણ

        દબસવણ સસદડણ પલસવસટક અથવસ કપડસ ઉપર ગનળસકસર સલવ પસડવણ.  ૪.
     તડકલ ર થણ ૩ વદવસ સદકવવણ,  ડબબસમસઠ ભરવણ,    જરરર પડલ તયસરલ વસપરવણ.

       નન ઠધ   નસસતસ તરણકલ અથવસ જમતણ વખતલ વપરસય છલ . 
       તળવસનણ રણત   તલજ તસપલ કઢસઈમસઠ તલલ ગરમ કરવજઠ,    તસપ ધણમન કરણ સલવ

તળવણ,     ઠઠ ડણ થવસ દઈ ડબબસમસઠ ભરવણ.

૭.   પસપડ તળવસ મસટલ
   પસપડનન બસઠધલલન લનટ (     ઉપરનણ રણત પગરમસણલ લનટ બસઠધવન)

 આકસર    પસપડણ,  સકરપસરસ,   ટણકડણ સલવ,    બણજ સસમગગરણ    તલલ
(  તળવસ મસટલ ),  લસલ મરચજઠ,  પગરમસણસર મણઠજઠ .

 રણત   ૧.        પસપડનસ લનટ અનલ લદઆ મસટલ પસપડનણ રણતમસઠ જજઓ. ર. તલલ
      લગસવલલસ લદઆનસ એક સરખસ જડસ પસપડ વણવસ. ૩.   છરણનલ તલલ લગસવણ,
       પસપડમસઠ પસપડણ જલવસ અનલ સકરપસરસ જલવસ કસપસ પસડવસ,  આજજબસજજનસ

    વધલલસ પસપડનણ નસનણ ટણકડણ વણવણ.  ૪.    પસપડનણ જલમ સદકવવસ,  ડબબસમસઠ
ભરવસ. પ.   જનઈએ તયસરલ તળણનલ,    મણઠજઠ મરચજઠ ભભરસવણ વસપરવસ. 

      નન ઠધ    પસપડનલ તળવસથણ તલલ કસળજઠ થસય છલ .    થનડસ તલલમસઠ અથવસ
   તળસમણનસ છલ લલસ તલલમસઠ તળવસ.



૮.  ખલરસવડણ
      સસમગગરણ   પ૦૦ ગગરસમ બસસમતણ ચનખસનણ કણકણનન લનટ,   ૪ લણલસ મરચસઠ

(સમસરલલસઠ),    રપ૦ ગગરસમ છસશ,    ૧ શલટર પસણણ,   ર ટલ .  સપદન કનથમણર
(  સમસરલલણ મરજયસત),  પગરમસણસર મણઠજઠ ,   તલલ તળવસ મસટલ .

 રણત   ૧.     એક તપલલસમસઠ બધજઠ ભલગજ ઠ કરવજઠ.      ધણમલ તસપલ લનટ સણઝણ જય તયસઠ
   સજધણ સતત હલસવયસ કરવજઠ.     લનટ તપલલસનલ ચણટકવન જનઈએ નહણઠ. ર. લનટ
        જરસ ગરમ હનય તયસરલ ચમચણથણ લઠબગનળ આકસરનણ નસનણ ખલરસવડણ

  પલસવસટક ઉપર પસડવણ.  ૩.  બલ-    તગરણ વદવસ તડકલ મદકવણ.   ઝણણસ કપડસથણ
ઢસઠકવણ. ૪.    બરસબર સદકસઈ જય (      પસણણનન ભસગ જરસયલ રહલવન ન જનઈએ)

  એટલલ ડબબસમસઠ ભરવણ. પ.    જનઈએ તયસરલ તળણનલ વસપરવણ.

૯.  શબબડસઠ
      સસમગગરણ    પ૦૦ ગગરસમ બસસમતણ ચનખસનન લનટ (બરબરન),   પ૦ ગગરસમ

તલ,    બણજ સસમગગરણ ઉપર પગરમસણલ.
 રણત   ૧.      ખલરસવડણનણ જલમ જ લનટ સણઝવવન.  ર.     લનટ જરસ ગરમ હનય

      તયસરલ ચમચસથણ નસનસ ગનળસકસરમસઠ પલસવસટક ઉપર પસડવણ. ૩. ખલરસવડણનણ
  જલમ જ સદકવવણ,   ભરવણ અનલ વસપરવણ. 
  તળવસ મસટલ (   ખલરસવડણ અનલ શબબડસઠ) 

૧.      તલજ તસપલ કઢસઈમસઠ તલલ ગરમ કરવજઠ. ર.   મધયમ તસપલ ખલરસવડણ,  શબબડસઠ તળવસ.
૩.  ઝસરસથણ લઈ,    તલલ વનતસરણ ડબબસમસઠ ભરવસઠ. ૪.    જરરર પડલ તયસરલ વસપરવસઠ.

      નન ઠધ   કણકણનસ ખણચજઠમસઠથણ પણ શબબડસઠ થઈ શકલ. 
૧૦.  રસબનડણ

      સસમગગરણ   ૧ વસટકણ મકસઈનન લનટ બસરણક પણસલલન, ૪-૧/   ર વસટકણ ખસટણ
છસશ,  મણઠજઠ પગરમસણસર,    ૧ ચમચણ લસલ મરચજઠ.

      રણત   બધજઠ વમકસ કરણનલ ખણરઠ તતયસર કરન.    ગલસ ઉપર ચઢસવણનલ હલસવતસ
 હલસવતસ સણજવવજઠ.        સણજ જય એટલલ તલ ખણરસનલ તડકસમસઠ લઈ પલસવસટક

 ઉપર પસથરવજઠ.        એકદમ કડક સજકસઈ જય એટલલ પલસવસટક ઉપરથણ
  કસઢણનલ ડબબસમસઠ ભરવણ. 

૧૧.  ચનળસવડણ
 સસમગગરણ    ૧.  શક.       ચનળસનણ દસળ અથવસ મગનણ ફનતરસઠવસળણ દસળ,  ૧૦૦

   ગગરસમ લણલસઠ મરચસઠ (  નસનસ કટકસઠ),   પસણણ (   દસળ ડદબલ એટલજઠ)  મણઠજઠ
પગરમસણસર.

 રણત    ૧.          દસળનલ ધનઈનલ ર થણ ૩ કલસક ગરમ પસણણમસઠ પલસળવણ,
વનતસરવણ,   ફરણથણ ધનવણ,    દસળનસઠ ફનતરસઠ કસઢવસઠ.  ર.   પસણણ વનતસરણ,  લણલસઠ

  મરચસઠનણ પલસટ નસઠખણ,    દસળનલ કદ ઠડણમસઠ વસટવણ,      ડબકસ પડણ શકલ એવન ઘનળ



કરવન.   મણઠજઠ નસખવજઠ.   જનરથણ ફણણવણ.  (      કદ ઠડણમસઠ ન વસટણ શકસય તન જ
 વમકસરમસઠ વસટવણ).      દરલક વડણઓ પસડતસ પહલલસઠ ખણરઠ ફણણવજઠ. ૩.  થનડજ ઠ થનડજ ઠ

    ખણરઠ ફણણણનલ થનડજ ઠ તલલ લગસવલલણ,      પલસવસટક ચટસઈ ઉપર ડબકસનણ જલમ
 વડણઓ મદકવણ.   તડકલ સદકવવણ.  ૪.     બરસબર સદકસઈ જય (  પસણણનન ભસગ
   જરસયલ રહલલન ન જનઈએ).   ઠઠ ડણ થવસ દઈ,  ડબબસમસઠ ભરવણ.

૧ર.  ઘલ ઠસવડણ
  સસમગગરણ    ૧ શક.      બસસમતણ ચનખસનણ કણકણનન લનટ (  પવરમલ ચનખસનન

 પણ ચસલલ),     ૪ લણલસ મરચસઠ (વસટલ લસ),    ૧ શલટર છસશ,    ૧ લણટર પસણણ,
 પગરમસણસર મણઠજઠ . 

 રણત   ૧.     એક તપલલસમસઠ બધજઠ ભલગજ ઠ કરવજઠ.      ધણમલ તસપલ લનટ સણઝણ જય તયસઠ
   સજધણ સતત હલસવયસ કરવજઠ.     લનટ તપલલસનલ ચણટકવન જનઈએ નહણઠ. ર. લનટ
         જરસ ગરમ હનય તયસરલ પલસવસટક ઉપર ડબકસનણ જલમ અવસ ચમચણથણ

   ઘલ ઠસવડણ પસડવણ અથવસ લણઠપવણ.   તડકલ મદકવણ.    ઝણણસ કપડસઠથણ ઢસઠકવણ.  ૩.
   બરસબર સદકસઈ જય (      પસણણનન ભસગ જરસયલ રહલલન ન જનઈએ)  એટલલ
 ડબબસમસઠ ભરવણ.

૧૩.   પપ ઠઆનણ ચકરણ
    સસમગગરણ    ૧ કપ નસયલનન પપ ઠઆ,   ૧ ટણ-  સપદન જરઠ,     ૪ થણ પ લણલસઠ

મરચસઠ,  મણઠજઠ પગરમસણસર. 
 રણત   ૧.   પપ ઠઆનલ ચસળણણમસઠ ધનવસ, ર.      પસણણ નણતરણ જય પછણ તલનલ એક
   વસસણમસઠ કસઢણ તલમસઠ મણઠજઠ ,     જરઠ લણલસ મરચસઠ વસટણનલ નસખવસ.  ૩. બરસબર
  મસળણનલ લનટ બસઠધવન. ૪.        લનટ સલવનસ સઠચસમસઠ ભરણ ચકરણ કલ સલવ પસડવણ.

પ.            પલસવસટક તડકલ મદકણ જન ચકરણ પસડવણ હનય તન ગનળ ગનળ ચકરડણ
        કરવણ અનલ સલવ પસડવણ હનય હનય તન સણધણ પસડવણ.  ૬.   બરસબર સદકસઈ
   જય પછણ બરણણમસઠ ભરવણ.

૧૪.   સદકસવલલસ શસકભસજ
 સસમગગરણ   

૧.      ભણઠડસ   ચસર ટજ કડસ કરણ તડકલ સદકવવસ.
ર.      ગવસર   ગવસર આખણ જ તડકલ સદકવવણ. 
૩.   કસરલલસ   ગનળ સમસરણ,    મણઠજઠ લગસડણનલ તડકલ સદકવવસ.
૪.          ટલટણનણ છસલ   ટલ ટણનલ છણણણનલ તલનસ ગરમસઠ ખસઠડ નસઠખણ ઉપયનગમસઠ લલવણ. તલનણ

    છસલનસ ટજ કડસ કરણ તડકલ સદકવવસઠ.
પ.       ટલટણનસઠ બણ   ટલ ટણનસઠ બણનલ ધનઈનલ તડકલ સદકવવસ.

 નન ઠધ   ૧.          આ બધણ સદકવણણ તલલમસઠ તળણનલ ઉપયનગમસઠ લઈ શકસય છલ .  ર.
કસરલલસ,  ગવસર,  કનથમણર,  મલથણ,  ફજ દણનન,   લણલસઠ મરચસઠ,   વસલ પસપડણ,   ટણડસણ આ

      બધસ શસક બસફણનલ પછણ ઉપયનગમસઠ લલવસય છલ .  ૩.     બધણ સદકવણણ પહલલસઠ ઘરલ



            છસઠયડસમસઠ સદકસવણ તલ પછણ કડક થસય તયસરલ તડકલ નસઠખવણ તન તલમનન રઠગ જળવસઈ
 રહલ છલ .     પસણણનન ભસગ નસ રહલવન જનઈએ.

 વવવવધ ચટણણ-અથસણસઠ
૧.   તરતરણયજઠ .....,  ર.     ઈનસટનટ મણઠણ ચટણણ .....,  ૩.    મણઠણ ચટણણ .....,  ૪.

   સદકણ કનથમણરનણ ચટણણ .....,  પ.     સજકસ ફજ દણનસનણ ચટણણ .....,  ૬.  કનકનનટ
 ચટણણ .....,  ૭.    ફસફડસનણ ચટણણ .....,  

૮.    ગસઠઠણયસનણ ચટણણ .....,  ૯.    મલથણનન મસસલન .....,  ૧૦.   શણઠગદસણસનણ ચટણણ
....., ૧૧.    મસસલસનસ લણલસ કલર ....., ૧ર.  છદ ઠદન ....., ૧૩.   ચદલસનન છદ ઠદન ....., ૧૪.

  ચદલસનણ ગનળકલરણ ....., ૧પ.  ગનળકલરણ .....

૧. તરતરણયજઠ
    સસમગગરણ   ૪ ચમચણ લસલ મરચસઠ,     ર ચમચણ સદકણ કનથમણર (મરજયસત),

૧/   ર ચમચણ હળદર,    ર ચમચણ ધસણસ પણસલલસ, ૧/    ૪ ચમચણ સદઠઠ પસવડર, ૧-
૧/   ૪ વસટકણ પસણણ,   મણઠજઠ પગરમસણસર,     ૧ ચમચણ આમચદર પસવડર,  ૧/ર

   ચમચણ રસયનસ કજ વરયસ (મરજયસત),    ૧ ચમચણ જરઠ પણસલલજઠ,   ૧ ચમચણ તલલ
(     સરસવનજઠ હનય તન વધજ સસરઠ),  ચપટણ વહઠગ.

   રણત    તલલનન વઘસર મદકવન.       ગરમ થસય એટલલ તલમસઠ વહઠગ નસઠખણ,  બધન
 મસસલન નસઠખવન.         એક વસર હલવણ તલમસઠ તરત પસણણ નસઠખણ લલવજઠ (  જલથણ મરચસઠ

 બળલ નહણઠ)   તલનલ હલસવતસ રહલવજઠ.       ચટનણ જલવજઠ જડજ ઠ થસય એટલલ ઉતસરણ લલવજઠ.
(          પસણણનજઠ મસપ પનતસનસ વહસસબલ થનડજ ઠ ઓછજ ઠ વધસરલ કરણ શકસય છલ .)

ર.    ઈનસટનટ મણઠણ ચટનણ
   સસમગગરણ    ૧ વસટકણ ગનળ,       ર થણ ૩ ચમચણ આમચદર પસવડર,  મણઠજઠ

પગરમસણસર,  ૧/    ૪ ચમચણ લસલ મરચજઠ,  ૧/    ૪ ચમચણ ધસણસ પસવડર,  ૧/૪
  ચમચણ જરઠ પણસલલજઠ, ૧/   ર ચમચણ સઠચળ,   ૧ વસટકણ પસણણ.
       રણત   બધજઠ એક સસથલ વમકસ કરણનલ હલસવણ લલવજઠ.

૩.  મણઠણ ખજદર-   આમલણનણ ચટણણ
     સસમગગરણ    રપ૦ ગગરસમ લસલ દલ શણ ખજદર,     પ૦ ગગરસમ આમલણ અથવસ

આઠબનશળયસ,     ૩૦૦ ગગરસમ ગનળ (કતરલલન),      ર ટલ બલ સપદન જરઠ (શલકલલજઠ-
બરબરઠ)    ર ટણસપદન લસલ મરચજઠ,  ૧ ટણ-    સપદન સઠચળનન ભદકન (મરજયસત),
  ૪ કપ પસણણ,  પગરમસણસર મણઠજઠ .

 રણત   ૧.     ખજદર અનલ આમલણનસ ઠશળયસ કસઢણ,   બરસબર સસફ કરવણ. ગનળ
     સસથલ પસણણમસઠ ૩૦ વમવનટ સજધણ પલસળવણ. ર.     ધણમસ તસપલ તપલલણ ઢસઠકણનલ ૧૦

   વમવનટ સજધણ ગરમ કરવણ.    ઉકસળન આવવસ દલ વન. (    કદ કરમસઠ ૧ સણટણમસઠ થઈ



શકલ.)  ૩.    એકદમ ઠરવસ દલ વણ,      આ વમશગરણમસઠ બસકણનન મસસલન ભલળવવન.
   વમકસરમસઠ વસટણનલ ગસળણનલ વસપરવણ.

      નન ઠધ    વધસરલ મણઠસશ જનઈએ તન ખસઠડ વસપરવણ.    એકલણ ખજદર અથવસ
       આમલણ વસપરવણ હનય તન એ પગરમસણલ મણઠસશ ભલળવવણ.   દરલકનસ સવસદ
 પગરમસણલ ઘટ-  પસતળણ ચટણણ,    ઓછસ વધજ પસણણનણ કરવણ.

૪.   સદકણ કનથમણરનણ ચટનણ
    સસમગગરણ    ર૦૦ ગગરસમ સદકણ કનથમણર,    પ૦ ગગરસમ દસશળયસઠ,   પ૦ ગગરસમ

  સદકસ લણલસ મરચસઠ,  ૧/    ર ચમચણ સદઠઠ પસવડર,     પ૦ ગગરસમ આમચદર પસવડર,
  મણઠજઠ પગરમસણસર (         પસકજ ઠ મણઠજઠ હનય તન તપસયસમસઠ અનલ સસધજ ભગવઠતનનલ પણ

ખપલ)
       રણત   બધજઠ એક સસથલ વમકસ કરણનલ પણસણ લલવજઠ.     પસણણ શબલકજ લ નહણઠ લલવજઠ.

   ચટનણ સદકણ જ રસખવણ.          વસપરવણ હનય તયસરલ તલમસઠ પસણણ અથવસ ગરમ કરલલજઠ ઘણ
  નસખણનલ ઉપયનગમસઠ લલવણ.

પ.   સદકણ ફજ દણનસનણ ચટનણ
    સસમગગરણ   ર૦૦ ગગરસમ સદકન ફજ દણનન.   પ૦ ગગરસમ દસળણયસ,   પ૦ ગગરસમ લસલ

મરચસઠ,  ૧/    ર ચમચણ સદઠઠ પસવડર,   મણઠજઠ પગરમસણસર,  (    પસકજ ઠ મણઠજઠ હનય તન
  તપસયસમસઠ અનલ સસધજ-   ભગવઠતનનલ પણ ખપલ),     પ૦ ગગરસમ આમચદર પસવડર,

૧/   ૪ ચમચણ વહઠગ,  ચપટણ હળદર,   ર ચમચણ ધસણસજરઠ, 
       રણત   બધજઠ એક સસથલ વમકસ કરણનલ પણસણ લલવજઠ,    પસણણ શબલકજ લ નહણઠ લલવજઠ,

   ચટનણ સદકણ જ રસખવણ.        વસપરવણ હનય તયસરલ તલમસઠ પસણણ અથવસ વવઘસરલલજઠ ઘણ
  નસઠખણનલ ઉપયનગમસઠ લલવણ. 

૬.   કનકનનટ ચટનણ
 સસમગગરણ   ૧/    ર ટનપરસ વસટકણ (  સદકજ ઠ કનપરઠ),  ૧ ટલ .  સપદન દસશળયસ,  ૩ સદકસ

 લણલસ મરચસઠ,  મણઠજઠ પગરમસણસર.
   વધસર મસટલ ૧ ટણ-  સપદન તલલ, ૧/  ર ટણ-  સપદન રસઈ,   મણઠન લણમડન સદકન. 

 રણત   ૧.    સદકસ નસરણયલળનલ પસણણમસઠ ર-     ૩ કલસક પલસળણ કટકસ કરવસ. ર.
    વમકસરમસઠ નસશળયલરનસ કટકસ લણલસઠ મરચસઠ,  દસશળયસ,    મણઠજઠ અનલ જરરરણ

    પસણણ નસઠખણ બસરણક કગ રશ કરવજઠ. ૩.      એક વસસણમસઠ વઘસર મસટલ તલલ મદકણ,
 રસઈ નસઠખવણ,         રસઈ તતડલ એટલલ મણઠન લણમડન નસઠખણ વઘસર ચટણણમસઠ

નસઠખવન.  બરસબર હલસવવજઠ.
   નન ઠધ   આ ચટણણ ઈડલણ,   ઢન ઠસસ સસથલ પણરસવણ.



૭.   ફસફડસનણ ચટણણ
 સસમગગરણ    ૧/    ર કપ ચણસનન લનટ,  ૧/      ર કપ ખસટજ ઠ ગરમ કરલલજઠ દહણઠ,  તલલ

પગરમસણસર,  ચપટણ વહઠગ, સઠચળ,     ૧૦૦ ગગરસમ સદકસ લણલસઠ મરચસઠ,  પ૦ ગગરસમ
 સદકન ફજ દણનન,  મણઠજઠ પગરમસણસર.

 રણત   ૧.       દહણમસઠ ૩ કપ પસણણ નસઠખણ ગરમ કરવજઠ.    પછણ તલમસઠ ચણસનન લનટ
  નસઠખણ વલનણજઠ ફલરવવજઠ.         એક વસસણમસઠ ૧ ટલ બલ સપદન તલલનન વઘસર મદકણ વહઠગ
   નસઠખણ દહણઠનસ વમશગરણમસઠ નસખવન.  ર.   તલમસઠ મણઠજઠ ,   સઠચળ નસઠખવસ,  ખદખદ
    થસય એટલલ નણચલ ઉતસરણ લલવણ.  ૩.  મરચસઠ,  કનથમણર,   અનલ ફજ દણનસનણ
   ચટણણ બનસવણ તલમસઠ નસઠખવણ.  બરસબર હલસવવજઠ.
         નન ઠધ   તણખજઠ ઓછજ ઠ અનજકદ ળ હનય તન લણલસઠ મરચસઠ ઓછસઠ નસઠખવસ.

૮.   ગસઠવઠયસનણ ચટણણ
   સસમગગરણ    ૧ કપ ગસઠવઠયસ,   ર ટણ-  સપદન ખસઠડ,  ૧/   ર ચમચણ આમચદર,  ૧/ર

ટણ-   સપદન લસલ મરચજઠ,  ૧ ટણ-  સપદન ધસણસજરઠ,  મણઠજઠ પગરમસણસર.
   રણત    ગસઠવઠયસનન ભદકન કરવન,  ર.   તલમસઠ ખસઠડ,   આમચદર પસવડર,  લણલજઠ

મરચજઠ, ધસણસજરઠ,   મણઠજઠ અનલ ૧/       ર કપ પસણણ નસઠખણ વમકસરમસઠ કગ રશ કરવજઠ.

૯.   મલથણનન મસસલન
    સસમગગરણ   ૧ કપ મલથણનસ કજ વરયસ,    ૧ કપ લસલ મરચજઠ,    ૧ કપથણ થનડજ ઠ ઓછજ ઠ

 દલ શણ મણઠજઠ ,    ૧ ટલ બલ સપદન વદવલલ, ૧/  ર ટણ-  સપદન હળદર, ૧/  ૪ ટણ-  સપદન વહઠગ,
    પ ટલ બલ સપદન સરસણયસનજઠ તલલ.

 રણત   ૧.      એક કપમસઠ મલથણનસ કજ વરયસ ભરવસ.     જલ કપમસઠ મલથણનસ કજ વરયસ
        લણધસ તલ જ કપથણ થનડજ ઠ ઓછજ ઠ દલ શણ મણઠજઠ લલવજઠ. ર.      તલમસઠ ૧ કપ લસલ નવજઠ મરચજઠ

લલવજઠ.  ૩.       મલથણનસ કજ વરયસમસઠ વદવલલ નસઠખણ હલસવણ લલવજઠ.  ૪.    મણઠજઠ શલકણ લલવજઠ,
    હવલ વસસણમસઠ વચચલ મણઠજઠ મદકવજઠ,    તલનણ ફરતલ મલથણનસ કજ વરયસ,  સહલજ મરચજઠ,

હળદર,   વહઠગ મદકવસ.  પ.       સરશસયસનજઠ તલલ ગરમ કરણ વચચલ નસઠખવજઠ.  બધન
  મસસલન ભલગન કરવન.    બસકણનજઠ મરચજઠ નસઠખવજઠ.     બરસબર હલસવણ ઠઠ ડજ કરણ
 બનટલમસઠ ભરવન.
 નન ઠધ    ૧.       સરશસયસનસ તલલનસ બદલલ શસઠગતલલ લઈ શકસય.  ર.   વદવલલ ન

  નસઠખન તન ચસલલ. ૩.  પસકજ ઠ મણઠજઠ , મરચજઠ,   સવસદ પગરમસણલ ઓછજ ઠ-  વતજ કરવજઠ.

૧૦.   શણઠગદસણસનણ ચટનણ
    સસમગગરણ    ૧ વસટકણ કસચણ શણઠગ,     ર ચમચણ લસલ મરચજઠ,   ર ચમચણ

ધસણસજરઠ,   બલ ચપટણ વહઠગ, ૧/   ૪ ચમચણ હળદર,   ૧ ચમચણ તલ, ૧/  ૪ ચમચણ
 આમચદર પસવડર, ૧/   ર ચમચણ સસકર,   પગરમસણસર પસકજ ઠ વમઠજઠ .

       રણત   શણઠગનણછ સસથલ બધણ સસમગગરણ ભલગણ કરણનલ વસટવણ.



          નન ઠધ   વમકસરમસઠ શણઠગનલ વસટવણ હનય તન જરસ જરસ વમકસર ફલરવવજઠ નહણઠ
      તન શણઠગનજઠ તલલ બહજ બહસર આવણ જશલ.

૧૧.   મસસલસનસ લણલસ કલર
    સસમગગરણ    ૧ કપ લણલસઠ કલર,     રપ૦ ગગરસમ મલથણનન મસસલન,   રપ૦ ગગરસમ

 તલલ (  સરશસયજઠ કનળપણ),   ૧ શક.  મણઠજઠ ,    ૧ મસટલજઠ (   ધનઈનલ સસફ કરલલજઠ),
  અથવસ પલસવસટકનણ બસલટણ.
 રણત   ૧.    કલર ઘનઈનલ સસફ કરવસ.      કલર ડદબલ એટલસ પસણણ ભરલલસ મસટલસમસઠ

મદકવસઠ.    થનડજ ઠ મણઠજઠ ભભરસવવજઠ,  ઢસઠકવજઠ.  ર.  દસ-     બસર વદવસ સજધણ પનચસઠ થવસ
દલ વસઠ.        દરરનજ પસણણ બદલવજઠ અનલ થનડજ ઠ મણઠજઠ ભભરસવવજઠ.  ૩.   બસરમલ વદવસલ

  મસટલસમસઠથણ કલર કસઢવસઠ,     ઝણણસઠ કપડસથણ બરસબર લદછવસઠ. ૪.  તગરણ તડકસઠ
    બતસવવસ એટલલ તગરણ વદવસ ૧-    ૧ કલસક તડકસમસઠ મદકન. પ.  તપલલસમસઠ વરસળ

     નણકળલ તયસઠ સજધણ તલલ ગરમ કરવજઠ,   ઠઠ ડજ કરવજઠ.  ૬.     કલરમસઠ તલલ અનલ મલથણનન
 મસસલન નસઠખવન,   બરસબર હલસવવસઠ,  ચસખવસઠ,      જરરર હનય તન મણઠજઠ નસખવજઠ.

હલસવવજઠ,   કસચનણ બરણણમસઠ ભરવસઠ.  હલસવસ રહલવજઠ. ૪-    પ વદવસ પછણ વસપરવસ.

૧ર.  છજ ઠદન
 સસમગગરણ   ૧. શક.  લસડવસ કલરણ, ૧-૧/  ર શક. ખસઠડ,  ૧ ટણ-  સપદન હળદર, ૧/૪-

૧/    ર કપ મણઠજઠ (શલકલલજઠ),  ૪ ટણ-   સપદન વહઠગ (મરજયસત),    ર ટલ બલ સપદન લસલ
 મરચજઠ (કસશમણરણ),     પ નસનસ ટજ કડસ તજનસ વસટલ લસ,   ૧૦ વસટલ લણ લવવઠગ.

 રણત   ૧.      કલરણનલ ધનઈ લદછણનલ છસલ કસઢણ ખમણવણ. ર.   છણણમસઠ મણઠજઠ અનલ
       હળદર ભલળવણ ૩૦ વમવનટ સજધણ તપલલણમસઠ બસજજમસઠ મદકવણ. ૩.  છણણમસઠ ખસઠડ

ભલળવવણ,       ખસઠડ ઓગળલ તયસઠ સજધણ વસરઠવસર હસલવતસ રહલવજઠ.   ઢસઠકણનલ ર૪ કલસક
 બસજજમસઠ રસખવણ.  ૪.     બણજલ વદવસલ છજ ઠદન હલસવવન.    તપલલસ ઉપર મલમલનજઠ

  કપડજ ઠ બસઠધણ ૮-     ૧૦ વદવસ સજધણ તડકલ મદકવન.     તડકલ મદકતસ પહલલસઠ અનલ સસઠજલ
 છજ ઠદન હલસવવન. પ.        છજ ઠદસમસઠ તદટતસ તસરનણ ચસસણણ તતયસર થસય એટલલ જરઠ

(મસળણનલ)  તજ,     લવવઠગ અનલ મરચજઠ ભલળવવસ.  ૬.    છજ ઠદન ઢસઠકણનલ ૧-  ર વદવસ
   સજધણ તડકસ નણચલ રસખવન.  ૭.       છજ ઠદન તતયસર થઈ જય એટલલ કસચનણ

 બરણણમસઠ ભરવન.
          નન ઠધ   કદસચ છજ ઠદસમસઠ ખટસશ લસગલ તન બલ વદવસ પછણ જનઈતસ પગરમસણમસઠ

   દળલ લણ સસકર વસટણનલ નસઠખવણ.

૧૩.   ચજલસનન છજ ઠદન
     શહલરનમસઠ તડકલ સદકવવસનણ સગવડતસ ન હનવસથણ,   ગરવહણણઓનલ અથસણસમસઠ

  વવશશષ ફલરફસર અપનસવયન. 



  સસમગગરણ    ૧ શક.   કસચણ કલરણ (લસડવસ),  ર શક.  ખસઠડ,    ૪ ટલ બલસપદન લસલ
મરચજઠ, ૧/   ૪ ટલ બલસપદન હળદર,   ૧ ટલ બલસપદન જરઠ,   ૧ કપ પસણણ,  ૧ ટલ બલ

 સપદન મણઠજઠ .
 રણત    ૧.       કલરણનલ ધનઈ લદછણ છસલ કસઢણનલ ખમણવણ.  ર.   જડણ તપલલણમસઠ
       ખમણલલણ કલરણમસઠ તરત જ મણઠજઠ અનલ હળદર ભલળવવસઠ.   બરસબર ભલળવણ ૩૦

    વમવનટ સજધણ છણણ બસજજમસઠ રસખવણ.  ૩.    છણણમસઠ ખસઠડ ભલળવવણ,  બરસબર
હલસવવજઠ,       ફરણથણ ૩૦ વમવનટ સજધણ બસજજમસઠ રસખવણ.  ૪.    જરઠ અનલ પસણણ
નસઠખવસ.  પ.        તલજ તસણલ છણણનણ તપલલણ ગલસ ઉપર મદકવણ.  ૬.  દસ-પઠદર

         વમવનટમસઠ વમશગરણ જરસ જડજ ઠ થસય તયસઠ સજધણ સતત હલસવયસ કરવજઠ. ૭. તસપ
      ઉપરથણ લઈ છજ ઠદન ૧૦ વમવનટ ઠરવસ દલ વન.     લસલ મરચજઠ નસઠખણ બરસબર

હલસવવન.          તપલલણ ઉપર કપડજ ઠ બસઠધણ છજ ઠદન આખણ રસત ઠરવસ દલ વન.  તપલલણનલ
   પસણણ ભરલલણ થસળણમસઠ મદકવણ. ૮.     બણજલ વદવસલ છજ ઠદન બરણણમસઠ ભરવન.

૧૪.    ચજલસનણ ગનળ કલરણ
  સસમગગરણ    ૧ શક.    કસચણ કલરણ (રસજપજરણ),   ર શક.   ગનળ (કતરલલન),  પ૦

  ગગરસમ ધસણસનસઠ કજ વરયસઠ,     રપ ગગરસમ રસઈનસ કજ વરયસઠ,    રપ ગગરસમ મલથણનસ
કજ વરયસઠ,  ૧/   ર ટલ બલસપદન હળદર,     ૪ ટલ બલસપદન લસલ મરચજઠ,   રપ ગગરસમ
વરણયસળણ,    રપ ગગરસમ જરઠ,    ૧પ ગગરસમ ઈલસયચણ,    ૧પ તજ (૧/ર''નસ
ટજ કડસ), ૧/    ર ટલ બલસપદન મણઠજઠ લગભગ.   ૧ ટલ બલસપદન વહઠગ.

 રણત    ૧.    કલરણનલ ધનઈનલ લદછવણ.    છસલ કસઢ ૧''   નસ કટકસ કરવસ.  જડસ
 તપલલસમસઠ મદકવસ. ર.    મણઠજઠ અનલ હળદર ભલળવવસઠ,  બરસબર હલસવણ,  કટકસ ૩૦

   વમવનટ સજધણ બસજજમસઠ રસખવસ.   ગનળ નસઠખવન.  ૩.     મધયમ તસપલ તપલલજઠ ગલસ
 ઉપર મદકવજઠ.  ૪.          ગનળ એકદમ ઓગળલ તયસરલ વહઠગ અનલ બધસઠ જ કજ વરયસઠ

નસઠખવસ.    બરસબર હલસવણ ર-     ૩ વમવનટ બધજઠ ગરમ કરવજઠ.   બસકણનન મસસલન
નસઠખવન.   બરસબર હલસવણ,  ૩-      ૪ વમવનટ ગનળકલરણ ગલસ ઉર રસખવણ.  વચચલ

 વચચલ હલસવવજઠ.    ગલસ ઉપરથણ લઈ લલવણ.    થનડન વખત ઠરવસ દલ વણ. પ. તપલલસ
  ઉપર કપડજ ઠ બસઠધણ,     આખણ રસત ઠરવસ દલ વણ.    વચચલ વચચલ હલસવવણ.  બણજલ
  વદવસલ બરણણમસઠ ભરવણ.

  નન ઠધ   મરજજયસત ૧પ-        ર૦ આખસ લસલ મરચસઠ અનલ ખસરલકનણ ચણવરયન પણ
 નસઠખણ શકસય.        બઠનલનલ કસચણ કલરણનસ અથવસ લણઠબજનસ રસમસઠ ૪-  ૬ કલસર

પલસળવસ,    વનતસરણનલ મસસલસ સસથલ નસઠખવસ.    સવસદ પગરમસણલ મણઠજઠ નસઠખવજઠ. 

૧પ.   ગનળ કલરણ
     સસમગગરણ    ૧ શકલન કસચણ કલરણ (રસજપજરણ),     ૧૦૦ ગગરસમ રસઈનસ કજ વરયસઠ,

   પ૦ ગગરસમ ધસણસનસઠ કજ વરયસ,     રપ ગગરસમ મલથણનસઠ કજ વરયસઠ,    રપ ગગરસમ લસલ
મરચજઠ,    ૧૦ લસલ મરચસઠ (કસશમણરણ-   એકનસ બલ ભસગ),  ૧ ટણ-   સપદન હળદર, ૪



  ટલ બલસપદન તલલ (સરશસયસનજઠ),    ગનળ સરસ કતરલલન ૧/  ર ટણ-સપદન વ ઠહઠગ, ૩
ટણ-   સપદન મણઠજઠ શલકલલજઠ. 

 રણત    ૧.      રસઈનસઠ ધસણસનસઠ અનલ મલથણનસ કજ વરયસઠ,    વમકસરમસઠ જજદસ જજદસ
 અધકચરસઠ કરવસ.  ર.      કલરણનલ ધનઈનલ લદછણનલ છસલ કસઢવણ,   કલરણનસ એક

      ઈઠ ચનસ ચનરસ કટકસ કરવસ ગનટલણ કસઢણ નસઠખવણ.  ૩.   સટણલનણ તપલલણમસઠ
હળદર,       મણઠજઠ અનલ કલરણનસ કટકસ ભલગસઠ કરણ હલસવવસ,   તગરણ વદવસ તપલલણમસઠ

 ઢસઠકણનલ રસખવસ,   વદવસમસઠ ૩-   ૪ વસર ઉથલવવસ,    આમસઠ પસણણ છદ ટશલ.   ૪.
      ચનથસ વદવસલ કલરણનસ કટકસ પસણણમસઠથણ કસઢવસ (    આ પસણણ રહલવસ દલ વજઠ) છજ ટસ

કરણ,     સવસરનસ તડકસમસઠ બલ કલસક,      કપડસ ઉપર તગરણ વદવસ સદકવવસ.
        કટકસ કનરસ થઈ જય પછણ બરસબર ઠઠ ડસ થવસ દલ વસ.  પ.   સરશસયસનજઠ તલલ
 ગરમ કરણ,   ઠઠ ડજ થવસ દલ વજઠ. ૬.       કથરનટમસઠ તલલ અનલ રસઈનસ કજ વરયસઠ ભલગસઠ કરણ

ફણણવજઠ.     તલમસઠ મલથણનસઠ ધસણસનસ કજ વરયસ,  મરચજઠ,   મરચસનસ કટકસ,  વહઠગ,
   કતરલલન ગનળ બરસબર ભલળવવસઠ,      ગનળનણ કણણઓ ન રહલવણ જનઈએ.
      વમશગરણ એકરસ થસય એટલલ કલરણનસ કટકસ ભલળવવસ. ૭.   આ બધજઠ તપલલણમસઠ

લલવજઠ.           એક બલ વદવસ વસરઠવસર હલસવવજઠ રસન બરસબર ઘટ થસય એટલલ અથસણજઠ
  કસચનણ બરણણમસઠ ભરવજઠ.

        મરજજયસત    રસન પસતળન જનઈએ તન રપ ગગરસમ ધસણસનસઠ કજ વરયસઠ,  ર૦
   ગગરસમ મલથણનસઠ કજ વરયસ ભલળવવસઠ. 

       નન ઠધ    સટણલનસ તપલલસનલ બદલલ પલસવસટકનસ ટબમસઠ પણ ચસલલ.  તજ,
લવવઠગ,   કસળસઠ મરણ (   આખસ અથવસ ભદકન)    પણ નસઠખણ શકસય (મરજયસત).

વમઠસઈ
૧.   સદઠઠ .....,  ર.   લસપસણ .....,  ૩.    સસદન શણરન .....,  ૪.    રવસનન શણરન .....,  પ.
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   શલકલલસ મસવસનસ પલ ઠડસ .....,  ૧૪.   ગનળનણ મસતર/   ખસઠડનણ મસતર .....,  ૧પ.
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 બજઠદણ .....,  
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૧. સદઠઠ-  પણપરસમદળનણ ગનળણ
    સસમગગરણ    ૪ ટલ બલસપદન પણપરસમદળ (ખસઠડલલજઠ),    ૩ ટલ બલસપદન સદઠઠઠ

(ખસઠડલલણ), ૧/    ર કપ ગનળ (કતરલલન),   ૬ ટલ બલસપદન ઘણ.
  રણત    ૧.     જડણ તપલલણમસઠ ઘણ વવઘસરવજઠ,   ગનળ નસઠખવન,  હલસવવજઠ,  ગનળ

     ઓગળલ એટલલ તપલલણ નણચલ ઉતસરણ સદઠઠ,  પણપરણમદળ ભલળવવસ,  વમશગરણ ઠઠ ડજ
 થવસ દલ વજઠ, ર.    નસનણ નસનણ લસડજડણઓ વસળવણ.  ડબબસમસઠ ભરવણ.

 નન ઠધ   ૧.    તપસવણઓ ખસસ વસપરલ છલ . ર.     સદઠઠ અનલ પણપરસ મદળનણ ગનળણઓ
   જજદણ જજદણ કરસય છલ .  ૩.       સદઠઠનણ સસથલ ગનળ અનલ પણપરસમદળનણ સસથલ

  પણસલલણ સસકર વસપરવણ. 

ર.  લસપસણ
  દરલક શજભ પગરસઠગલ,     શજકનમસઠ લસપસણ બનસવસય છલ .    લગન અનલ ગનતગરજનસ

  પગરસઠગનણ ખસસ વસનગણ.
    સસમગગરણ   પ૦૦ ગગરસમ ઘઉઠનસ ફસડસ,    પ૦૦ ગગરસમ ગનળ (કતરલલન), ૩૦૦

 ગગરસમ ઘણ,    ૬ કપ પસણણ (ઉકળતજઠ-લગભગ),  ૧ ટણ-   સપદન ઈલસયચણનન ભદકન
(બરબરન-મરજજયસત),    ૩ ટલ બલસપદન બદસમ (કતરલલણ-મરજજયસત)



        રણત    ધણમસ તસપલ તપલલણમસઠ ર કપ પસણણમસઠ ગનળનલ ઓગસળવન.  બસજજમસઠ
રસખવન.  ર.   ધણમસ તસપલ,       એક મનટસ તપલલસમસઠ ઘણ ગરમ કરવજઠ.   એમસઠ ઘઉઠનસ

      ફસડસ ગજલસબણ રઠગનસ થસય તયસઠ સજધણ સસઠતળવસ.  ૩.    બસકણ રહલલજઠ પસણણ
 ફસડસમસઠ નસઠખવજઠ.        ફસડસ સણઝલ તયસઠ સજધણ વધજ તસપસ હલસવતસ રહલવજઠ. ૪. તસપ

 ધણમન કરવન,    ગરણણમસઠથણ ગનળનજઠ પસણણ રલડવજઠ,      ઘણ જજદજ ઠ તરણ આવલ તયસઠ સજધણ
   ધણમસ તસપલ લસપસણ રસખવણ.  પ.      ઈલસયચણનન ભદકન અનલ બદસમ ભભરસવવસઠ.

૬.   ચનળસ સસથલ પણરસવણ.
           નન ઠધ   લસપસણ સણઝવસ આવલ અનલ સદકણ લસગલ તન થનડજ ઠ ગરમ પસણણ રલડવજઠ. 

  કલસરણ લસપસણ મસટલ    
 ૧ ટણ-          સપદન કલસરનણ પલસટ ગનળનજઠ પસણણ રલડતણ વખતલ કલસરનણ પલસટ નસઠખવણ. ગનળ

       ગસળયસ વગર નસખવન હનય તન ઝણણન સમસરણનલ નસઠખવન. 

૩.   સસદન શણરન
સવસવદષ,     પપજષક અનલ સહલલસઈથણ બનણ શકલ-    બસળકનનલ ખદબ ભસવતણ વસનગણ. 

    સસમગગરણ    ૧ કપ ઘઉઠનન લનટ,  ૩/    ૪ કપ ગનળ (કતરલલન),   અથવસ ખસઠડ
  લગભગ સવસદ પગરમસણલ),  ૧/   ર કપ ઘણ,    ર કપ પસણણ,   ર ટણ-સપદન

  ઈલસયચણનન ભદકન (બરબરન),    ૧પ શકસવમસ (મરજજયસત),   ૧ ટણ-સપદન
 બદસમ (  કતરલલણ મરજજયસત),  ૧ ટણ-   સપદન વપસતસ (મરજજયસત.)
 રણત   ૧.      તપલલસમસઠ પસણણ અનલ ગનળ (  અથવસ સસકર)    ઓગળલ તયસઠ સજધણ

 ગરમ કરવસઠ,   બસજજમસઠ રસખવસઠ.  
ર.     કઢસઈમસઠ ઘણ ગરમ કરવજઠ.  ૩.       ઘઉઠનન આટન બદસમણ રઠગનન થસય અનલ

     મણઠણ સજગઠધ આવલ તયસઠ સજધણ શલકવન. ૪.    ગનળનસ પસણણનલ ગરણણમસઠથણ શલકલલસ
  લનટ ઉપર રલડવજઠ.     બરસબર ઝડપથણ હલસવતસ જવજઠ.     ગઠસ ન પડવસ જનઈએ.

    શકસવમસ અનલ ઈલસયચણનન ભદકન નસખવન.      પસણણ બળણ જય અનલ ઘણ છદ ટજ ઠ
     પડલ તયસઠ સજધણ શણરન થવસ દલ વન.  પ.       તતયસર થયલલસ શણરસ ઉપર બદસમ અનલ

 વપસતસઠ ભભરસવવસઠ,   ગરમ ગરમ પણરસવન.

૪.   રવસનન શણરન
   સસમગગરણ    પ૦૦ ગગરસમ રવન,    પ૦૦ ગગરસમ ઘણ,  ૧-૧/   ર શલટર દદ ધ,  પ૦૦

 ગગરસમ ખસઠડ, દગ રસક,  એલચણ પગરમસણસર.
     રણત   રવસનલ ઘણમસઠ બદસમણ રઠગનન શલકવન.     બરસબર શલકસય એટલલ દદ ધ અનલ

 દગ રસક નસઠખવસ.     ઘટ થસય એટલલ ખસઠડ નસઠખવણ.     ખસઠડ વમકસ થઈ જય અનલ
     ઘણ દલ ખસય એટલલ એલચણનન ભદકન નસઠખણ,  ઉતસરણ લલવન.   રવસનલ બદલલ ઘઉઠનસ

       લનટનન શણરન બનસવવન હનય તન દદ ધ ઓછજ ઠ જનઈએ.

પ.    મગનણ દસળનન શણરન
     સસમગગરણ    પ૦૦ ગગરસમ મગનણ ફનતરસઠવસળણ દસળ,    પ૦૦ ગગરસમ ઘણ,  પ૦૦

 ગગરસમ ખસઠડ,     ૧ કપ દદ ધ (ગરમ),  



   ૪ કપ પસણણ (ઉકળતજઠ),  ૧-૧/    ર ટણસપદન કલસરનણ પલસટ,  ર-  ૩ ટણસપદન
 ઈલસયચણનન ભદકન, રપ-   ૩૦ બદસમ (કસતરલલણ)

 રણત   ૧.    મગનણ દસળનલ બરસબર ધનઈ,   ૪ કલસક પલસળવણ,  ફનતરસઠ કસઢણ,
  વનતસરણનલ બરસબર વસટવણ,     મનટસ ગરણસમસઠ વમશગરણ નસખવજ.   વધસરસનજઠ પસણણ

 ઝરણ જશલ.  ર.   ધણમલ તસપલ,    જડસ પહનળસ તપલલસમસઠ,   ઘણ વવઘસરવજઠ,   ઘણ વવઘરલ
   એટલલ તપલલણ નણચલ ઉતસરણ,     વસટલ લણ મગનણ દસળ નસઠખવણ.   હલસવતસઠ જવજઠ,

   ગઠસ ન પડવસ જનઈએ.         મધયમ તસપલ બદસમણ રઠગ થસય અનલ મણઠણ સજગઠધ
   આવલ તયસઠ સજધણ શલકવણ. ૩.    પસણણ અનલ દદ ધ નસઠખવસ.    પસણણ બળણ જય તયસઠ
 સજધણ હલસવવજઠ.   કલસરનણ પલસટ નસખવણ. ૪.  ખસઠડ નસઠખવણ,   ખસઠડ ઓગળલ અનલ

       ખસઠડનજઠ પસણણ શનષસઈ જય તયસઠ સજધણ હલસવતસ રહલવજઠ.   ઘણ છદ ટજ ઠ પડશલ. ઉપર
આવશલ,   ગલસ બઠધ કરવન. પ.  ઈલસયચણ ભભરસવવણ, હલસવવજઠ,   શણરસનલ એ જ

  વસસણમસઠ ઠરવસ દલ વન.       ઠરલ તયસઠ સજધણ વસરઠવસર હલસવતસ રહલવજઠ.  બદસમ
ભભરસવણ,  શણરન પણરસવન. 

         નન ઠધ   દદ ધ અનલ પસણણનજઠ પગરમસણ ઘર ઘરનણ પગરથસ ઉપર છલ .

૬.    ચણસનણ દસળનન શણરન
      સસમગગરણ   ૧ કપ ચણસનણ દસળનન લનટ (બરબરન),     ર ટણસપદન દદ ધ અનલ ર

  ટણસપદન ઘણ (  ધસબસ મસટલ ),  ૩/   ૪ કપ ખસઠડ,  ૧/    ર કપ ઘણ (વવઘસરલલજઠ),   ૧ કપ
દદ ધ, ૧-૧/   ૪ કપ પસણણ,   ૧પ શકસવમસ (મરજજયસત),   ૧ ટણસપદન ઈલસયચણનન

 ભદકન (બરબરન),   ર ટણસપદન બદસમ,   અનલ વપસતસ (  ઝણણસઠ કતરલલસઠ)
 રણત    ૧.           કથરનટમસઠ લનટમસઠ ર ચમચણ દદ ધ અનલ ર ચમચણ ઘણ મલળવવસ.

     અડધસ કલસક સજધણ સરખન દસબણનલ રસખવન. (ધસબન).   ચનખસનણ ચસળણણથણ
ચસળવન.  ર.       ધણમલ તસપલ કઢસઈમસઠ ઘણ ગરમ કરવજઠ.  ૩.    લનટનન ગજલસબણ રઠગ

       થસય અનલ મણઠણ સજગઠધ આવલ તયસઠ સજધણ શલકવન.  ૪.    તપલલણમસઠ પસણણ અનલ
        દદ ધનલ સસથલ ગરમ કરવસઠ ગરમ થસય એટલલ લનટમસઠ રલડવસઠ,   ખસઠડ નસઠખણ

 બરસબર હલસવવજઠ,  શકસવમસ નસઠખવણ,    બરસબર ઝડપથણ હલસવતસ જવજઠ. પસણણ
          બળણ જય અનલ ઘણ છદ ટજ ઠ પડલ તયસઠ સજધણ શણરન થવસ દલ વન.  પ.  ઈલસયચણનન
    ભદકન અનલ બદસમ વપસતસઠ ભભરસવવસઠ.

૭)   બદસમનન શણરન
   સવસવદષ અનલ પપજષક વસનગણ.     ખસસ કરણનલ શશયસળસમસઠ લલવસય છલ . 

  સસમગગરણ   ૧૦૦ બદસમ,   ૬ ટલ બલસપદન ખસઠડ,    ૩ ટણસપદન ઘણ (વવઘસરલલજઠ), ૧
  ટણસપદન ઘઉઠનન આટન,  ર-૧/   ર કપ દદ ધ,     ર ટણસપદન ઈલસયચણ (ભદકન),

બદસમ,  વપસતસઠ (કતરલલસ)
  રણત    બદસમનલ બલ-      તગરણ કલસક સજધણ નવશલકસ પસણણમસઠ પલસળવણ.
  વનતસરણનલ છસલ કસઢવણ,       બદસમનણ પલસટ કરવસ થનડજ ઠ દદ ધ નસઠખવજઠ, (બદસમનલ
     થનડણવસર ઉકસળણએ તન તરત છસલ નણકળશલ.  ર.   વમકસરમસઠ અથવસ કદ ઠડણમસઠ



  બરબરણ પલસટ કરવણ.  ૩.      ઘણનલ જડણ કઢસઈમસઠ ગરમ કરવજઠ.   એક વમવનટ
   સજધણ ઘઉઠનસ લનટનલ શલકવન.   બદસમનન પલસટ નસખવન.    વમશગરણનલ ગજલસબણ રઠગ
     પકડલ તયસઠ સજધણ ધણમસ તસપલ શલકવજઠ. ૪.   વધલલજઠ દદ ધ નસઠખવજઠ.   વમશગરણ જરસ ઘટ
    થવસ આવલ તયસરલ ખસઠડ નસઠખવણ.         ખસઠડ ઓગળલ અનલ ઘણ છદ ટજ ઠ પડલ તયસઠ સજધણ

હલસવવજઠ.  પ.  ચસર-      પસઠચ વમવનટ પછણ શણરસનલ રકસબણમસઠ લલવન.  ઈલસયચણ,
    બદસમ અનલ વપસતસનન ભદકન ભભરસવવન.

 નન ઠધ   ૧.          બદસમનણ છસલ કસઢગયસ વવનસ અનલ ઘઉઠનસ લનટ વવનસ પણ શણરન
 બનસવણ શકસય.        છસલ સસથલ પપજષકતસનજઠ પગરમસણ વધજ રહલ છલ .  ર.  બદસમનલ
       પલસળયસ વવનસ પણ વમકસરમસઠ વસટણનલ શણરન થઈ શકલ.  ૩.   સજવસવડ પછણ

    શવકત મસટલ વનયવમત અપસય છલ .

૮. કઠસસર/ઓરમદ
     સસમગગરણ    ૧ કપ લસપસણનજઠ ઝણણજઠ ભરડજ ઠ,  ૧/    ર કપ ગનળ (કતરલલન), ૧/૩

 કપ ઘણ,   ર કપ પસણણ,  ઘણ (     જરરર પડલ હનય ઉપર નસઠખવસ) ૧/   ૪ કપ દળલ લણ
 ખસઠડ (મરજજયસત).

 રણત    ૧.      થસળણમસઠ લસપસણનસ ભરડસમસઠ ઘણ ભલળવવજઠ.  ર.   મધયમ તસપલ,
        તપલલણમસઠ પસણણ ઉકળલ એટલલ ઘણ ભલળવલલ લસપસણ નસઠખણ હલસવવજઠ.   ગઠસ ન

 પડવસ જનઈએ.   તસપ ધણમન કરવન. ૩.    તસપ ઉપર તવન મદકવન.  કઠસસર સણઝલ
    તયસઠ સજધણ તવસ ઉપર રસખવન.     ૧૦ વમવનટ સજધણ સણઝવસ દલ વન.   ગલસ બઠધ કરણ

 ધણમલથણ હલસવવન. ૪.    પણરસતણ વખતલ ગરમ ઘણ,   દળલ લણ ખસઠડ નસખવણ.
   નન ઠધ   બધજઠ ભલગજ ઠ કરણ,       તગરણ સણટણ સજધણ પગરલશરકદ કરમસઠ કઠસસર કરણ શકસય.

 બહસર કસઢણ,  દળલ લણ ખસઠડ,  બદસમ ભભરસવણ,  ઘણ નસઠખણ,  ઉપયનગમસઠ લલવન.

૯.  દળ
       શજભ પગરસઠગલ અનલ લગનનસ પગરસઠગલ બનતણ ખસસ વસનગણ.
   ધસબન પસડવસનણ સસમગગરણ    (૧)    ર૦૦ ગગરસમ મલ ઠદન,    ૧ ટલ બલસપદન ઘણ

(વવઘસરલલજઠ),    ૧ ટલ બલસપદન પસણણ (નવસલકજ ઠ)  અથવસ
   ધસબન પસડવસનણ સસમગગરણ    (ર)    ર૦૦ ગગરસમ મલ ઠદન,  ર.   ટલ બલસપદન પસણણ

(નવસલકજ ઠ) 
   દળનલ ફણણવસનણ સસમગગરણ   (૧)   ૭૦ ગગરસમ ઘણ,    ૭૦ ગગરસમ ખસઠડ (દળલ લણ),
   અથવસ દળનલ ફણણવસનણ સસમગગરણ. (ર)   પ૦ ગગરસમ ઘણ,   પ૦ ગગરસમ ખસઠડ.

   ધસબન પસડવસનણ રણત (   ૧ અનલ ર) 
૧.     કથરનટમસઠ બધજઠ ભલગજ ઠ કરણ,  ર-      ૩ વમવનટ સજધણ હલકલ હસથલ મસળવજઠ.  ર.  ઢગલન
કરણ,   બરસબર દબસવણ,       મનટસ વસસણથણ ૩૦ વમવનટ સજધણ ઢસઠકવન.  ૩.   આ દળનલ

  ચનખસ ચસળણણએ ચસળવન.         ચસળયસ પછણ અડધણ ચમચણ દળ વધલ તલનલ ચદરણનલ
  ફરણથણ ઉપયનગમસઠ લલવન. 

   દળનલ શલકવસનણ રણત   (   ૧ અનલ ર)



૧.     ધણમસ તસપલ જડણ કઢસઈમસઠ,        બદસમણ રઠગ થસય તયસઠ સજધણ દળ શલકવન.  ર.  મનટણ
   થસળણમસઠ ફલલસવણ ઠસરવસ મદકવન. ૩.    ફરણથણ ચનખસ ચસળણણએ ચસળવન. 

   દળનલ ફણણવસનણ રણત   (   ૧ અનલ ર)
૧.     મનટણ થસળણમસઠ ઘણ લઈનલ,       હથલળણનણ ડસબણ બસજજથણ જમણણ બસજજભસર દઈનલ

  એક વદશસમસઠ ૩-    ૪ વમવનટ સજધણ ફણણવજઠ.  ર.    દળલલણ ખસઠડ ભલળવવણ.   ફરણથણ ૪-પ
  વમવનટ સજધણ ફણણવજઠ.  ૩.        વમશગરણ એકદમ સફલદ અનલ સજઠવસળજઠ હલકજ ઠ થશલ.  ૪.
        ફણણલલસ ઘણ અનલ ખસઠડનસ ઉપર તતયસર દળનસ દસણસનલ (    ૧ અનલ ર નસ)  ભલળવણ
  વમશગરણ ખદબ હલસવવજઠ.    દળ તતયસર થઈ ગયન.  ડબબસમસઠ ભરવન. 
   નન ઠધ    દળનણ સસમગગરણ (૧)    મસઠ લસડવસ વસળણ શકસય.   દળનણ સસમગગરણ

(ર)     મસઠ દળ છદ ટન દસણસદસર રહલશલ.

૧૦. મગદળ
        બહજ સહલલસઈથણ બનણ શકલ એવણ મશહદર અનલ સવસવદષ મણઠસઈ.

       સસમગગરણ    ર૦૦ ગગરસમ મગનણ મનગરદસળનન અથવસ ચણસનન લનટ
(બરબરન),    ૧૦૦ ગગરસમ દળલ લણ ખસઠડ,    ૧૦૦ ગગરસમ ઘણ (વવઘસરલલજઠ),  ૧ ટણ-સપદન

 ઈલસયચણનન ભદકન,   ૧૦ વપસતસ (કતરલલસ)
 રણત    ૧.    મનટણ જડણ કઢસઈમસઠ,      ધણમલ તસપલ ઘણ ગરમ કરવજઠ.  ર.  લનટ

નસઠખવન,           ગજલસબણ રઠગનન થસય અનલ મણઠણ સજગઠધ આવલ તયસઠ સજધણ શલકવન.
   લગભગ ૧પ વમવનટ થશલ.  ૩.     ગલસ ઉપરથણ લઈ લલવન.    પ વમવનટ સજધણ
 હલસવયસ કરવજઠ.  ર-     ૩ કલસક સજધણ ઠરવસ દલ વન.  ૪.    દળલ લણ ખસઠડ અનલ

   ઈલસયચણનન ભદકન બરસબર ભલળવવન.       ર૦ સરખસ ભસગ કરણ લસડજનણ જલમ
વસળવસ,    ઉપરથણ સહલજ દબસવવસ,     દરલકનસ ઉપર વપસતસઠ ભભરસવવસઠ,

 ઉપયનગમસઠ લલવસ. 

૧૧.  મણઠણ સલવ
(  સલવનજઠ સરવડજ ઠ) (  સલવનન બણરજ)      દદ ધ અનલ સલવનણ સઠપદણર સવસવદષ વસનગણ. 

     સસમગગરણ   ૧ કપ જડણ મલ ઠદસનણ સલવ,    ૧ કપ દદ ધ ૧/    ૪ કપ ખસઠડ (લગભગ),
 ૪ ટણ-  સપદન ઘણ,  ૧/   ૪ કપ પસણણ,  ૧/  ૪ ટણ-   સપદન ઈલસયચણનન ભદકન

(મરજજયસત),   ૧૦ શકસવમસ (મરજજયસત),   ૪ બદસમ (  કતરલલણ મરજજયસત)
 રણત   ૧.  ધણમસ તસપલ,     જડસ તપલલસમસઠ ઘણ ગરમ કરવજઠ. ર.   ઘણ વવઘરલ એટલલ

 સલવ નસઠખવણ.      ગજલસબણ રઠગનણ થસય તયસઠ સજધણ સસઠતળવણ.  ૩.  બણજ તપલલણમસઠ
ખસઠડ,     દદ ધ અનલ પસણણ ભલગસઠ કરણ,   ધણમસ તસપલ મદકવસઠ,    ખસઠડ ઓગળલ તયસઠ સજધણ

 ગરમ કરણ,   વમશગરણનલ સલવમસઠ નસઠખવજઠ.  ૪.     ધણમસ તસપલ સલવ ચઢવસ દલ વણ. ગલસ
 બઠધ કરણ.    ઈલસયચણનન ભદકન ભભરસવવન.      ૧૦ વમવનટ પછણ ગરમ ગરમ

પણરસવણ. 



      નન ઠધ   સલવ સણઝણ ન હનય તન ૧/       ર કપ નવશલકજ ઠ પસણણ જરરર પગરમસણલ નસઠખવજઠ.
      વધસરલ પડતસ પસણણનણ સલવ લન ઠદન થઈ જશલ.  (   સલવનન બણરલ ઠજ -   સલવનસ બણરઠજ મસટલ

    તલમસઠ જયફળ અનલ લવવઠગ નસખવસ)

૧ર.   ગનળનણ મણઠણ સલવ/  સલવનજઠ ઉદરણજઠ
    સસમગગરણ   ૧ કપ મલ ઠદસનણ સલવ, ૧/    ર કપ ગનળ (  ઝણણન કતરલલન), ૧/  ર કપ

 ઘણ (વવધસરલલજઠ),  ૧-૧/    ર કપ પસણણ (ગરમ),    ર ઈલસયચણ (  ફકત દસણસ),  ૧૦
 શકસવમસ (મરજજયસત),   ૪ બદસમ (કતરલલણ-મરજજયસત).

 રણત   ૧.   પહનળણ કઢસઈમસઠ,   ધણમલ તસપલ,    ઘણ ગરમ કરવજઠ,   સલવ નસઠખવણ,  બદસમણ
    રઠગનણ થસય તયસઠ સજધણ શલકવણ.  ર.     સલવ શલકસય એટલલ ૧-૧/    ૪ કપ ગરમ પસણણ

રલડવજઠ,     ધણમલ તસપલ સણઝવસ દલવણ,      છદ ટણ રહલ એનજઠ ધયસન રસખવજઠ.    બણજ ગલસ ઉપર
      તપલલણમસઠ બસકણ રહલલસ ગરમ પસણણમસઠ ગનળનલ ઓગસળવન.    સલવ સણઝવસ આવલ

  એટલલ ગનળનજઠ પસણણ,    ગસળણનલ એમસઠ રલડવજઠ.    સણઝલ એટલલ શકસવમસ,  ઈલસયચણનસ
 દસણસ નસઠખવસ. ૩.     તસવલથસથણ હલકલ હસથલ સલવ હલસવવણ.   છદ ટણ રહલવણ જનઈએ. સલવ
         સણઝણ થસય અનલ પસણણ બળણ જય એટલલ ગલસ બઠધ કરવન.  ૪.  બદસમ

ભભરસવવણ,   ગરમ ગરમ પણરસસવણ.
     નન ઠધ    સલવ ન સણઝલ તન ૧/       ર કપ ગરમ પસણણ જરરર પગરમસણલ નસઠખવજઠ.
 સણઝવસ દલ વણ.        વધસરલ પડતજઠ પસણણ રલડવસથણ સલવ લન ઠદન થઈ જય. 

૧૩.    શલકલલસ મસવસનસ પલ ઠડસ
  સસમગગરણ    ૧ શક.   ચનખખન મસવન,    ૪૦૦ ગગરસમ ખસઠડ,   ૧ ટલ બલસપદન

  ઈલસયચણનસ દસણસ (   અધકચરસ ખસઠડલલસ - મરજજયસત)
        રણત    ધણમસ તસપલ વપતળનણ કઢસઈમસઠ મસવન અનલ ખસઠડ ભલળવવસ.  ખસઠડ

           ઓગળલ અનલ મસવન ઘલરન ગજલસબણ રઠગનન થસય અનલ એનણ ગનળણ વળલ તયસઠ
 સજધણ શલકવન.    તસવલથસથણ હલસવતસ રહલવજઠ.  ર.    કઢસઈ નણચલ ઉતસરણ,  મસવસમસઠ

 ઈલસયચણ નસઠખવણ,       વમશગરણ ઠરલ તયસઠ સજધણ હલસવતસ રહલવજઠ.  ૩.  વમશગરણનસ
   ૭૦ સરખસ ભસગ કરવસ.       એક એક ભસગનલ પલ ઠડસનણ જલમ વસળવન.  ૪.  બલ-

    તગરણ કલસક સજધણ ઠરવસ દલ વસ. 

૧૪.   ગનળનણ મસતર
  આ પરઠપરસગત મસતર, મનટસ-    નસનસ સવલરનણ વપગરય વસનગણ.

    સસમગગરણ    ૧ કપ ઘઉઠનન લનટ,  ૧/   ર કપ ઘણ,  ૧/    ર કપ ગનળ (ઝણણન
કતરલલન),  ૧ ટણ-   સપદન ઘણ (  થસળણનલ લગસવવસ)

 રણત   ૧.    કઢસઈમસઠ ધણમસ તસપલથણ વવઘસરવજઠ. ર.  આટન નસઠખવન.  લનટ બદસમણ
      રઠગ પકડલ તયસઠ સજધણ સતત હલસવતસ રહલવજઠ.     આટન બરસબર શલકસઈ જશલ તયસરલ
  મણઠણ સજગઠધ આવશલ.  ૩.      ગલસ ઉપરથણ કઢસઈ લઈ લલવણ.    ગનળ નસઠખણ ૩-૪

   વમવનટ તસવલથસથણ વમશગરણ હલસવવજઠ.      ગનળ ઓગળશલ અનલ ઘણ ઉપર આવશલ.
૪.       ઘણ લગસવલલણ થસળણમસઠ આ વમશગરણનલ પસથરવજઠ.    વસટકણથણ થલપણ દલ વજઠ.  પ.



         વમશગરણ ગરમ હનય તયસરલ જ થસળણમસઠ છરણથણ અથવસ તસવલથસથણ કસપસ
પસડવસ.     ૧ કલસક મસતરનલ ઠરવસ દલ વણ. ૬.   તસવલથસથણ મસતર ઉખલડવણ. ડબબસમસઠ
ભરવણ.

       ખસઠડનણ મસતર   ગનળનસ બદલલ ખસઠડ પણ વસપરણ શકસય.    ખસઠડ ગરમ પસણણમસઠ
 ઓગસળણનલ નસખવણ.

૧પ.   કસબરચણતરણ તલનણ મસતર
       ખસસ કરણનલ શશયસળસનણ પપજષક અનલ આરનગયવધરક વસનગણ.

 સસમગગરણ    ૩/    ૪ કપ કસળસ તલ,  ૩/    ૪ કપ સફલદ તલ,    ૧ કપ ગનળ
(કતરલલન)  અથવસ ખસઠડ,  ર ટણ-   સપદન ઘણ (  ગનળ ઓગસળવસ)

  રણત    ૧ ટણ-   સપદન ઘણ (  થસળણનલ લગસડવસ),  ૧.     ધણમલ તસપલ જડણ કઢસઈમસઠ
          કસળસ અનલ સફલદ તલનલ તડતડ અવસજ આવલ તયસઠ સજધણ ભલગસ શલકવસ.  ર.

     બરસબર શલકસઈ જય એટલલ થસળણમસઠ ઠસરવસ. ૩.     ધણમસ તસપલ એ જ કઢસઈમસઠ
  ધણમસ ગનળ ઓગસળન,       ખદખદલ અનલ રઠગ બદલસય તયસઠ સજધણ રસખવન. ગનળનજઠ
         ટપકજ ઠ પસડણનલ જનવજઠ કલ એ ઉખડલ છલ અનલ ટદ ટલ છલ .     ગલસ ઉપરથણ લઈ તલ

નસઠખવસ.   વમશગરણ જનરથણ હલસવવજઠ.      તરત જ ઘણ લગસવલલણ થસળણમસઠ પસથરવજઠ.
    ઘણ લગસવલલણ વસટકણથણ થલપણ દલ વજઠ. ૪.     પસઠચ વમવનટ સજધણ ઠરવસ દલ વજઠ, થસળણમસઠ
   જ છરણથણ ચનસલસઠ પસડવસ.  પ.      થસળણનસ બદલલ તલનસ વમશગરણનલ જમણન

  અથવસ આરસ (  રસનડસનસ પલલટફનમર)  ઉપર મદકણ,    વલલણથણ ભસર દઈ વણણ,
  પછણ કસપસ પસડવસ. ૬.        તદન ઠરણ જય પછણ જ તસવલથસથણ મસતર ઉખલડવણ.
   સફલદ તલનણ મસતર   

૧૧/     ર કપ સફલદ તલ લલવસ,     સસમગગરણ અનલ રણત ઉપર મજજબ. 
   સફલદ તલનસ લસડજ    
      સફલદ તલનજઠ વમશગરણ ગરમ હનય તયસરલ ૪-    પ ટણ સપદન શલકલલણ,   અધકચરણ શશઠગ

નસખવણ.          પગરમસણસર ઘણ અનલ ગનળ નસઠખવસ ગરમ હનય તયસરલ લસડજ વસળવસ. 

૧૬.  મમરસનણ ચણકણ
   સસમગગરણ   ર કપ મમરસ, ૧/    ૪ કપ ગનળ (કતરલલન),     ૧ ટણ સપદન ઘણ (ગનળ

ઓગસળવસ),     ૧ ટણ સપદન ઘણ (   થસળણ ઉપર લગસડવસ) 
 રણત    ૧.    કઢસઈમસઠ ધણમસ તસપલ,   મમરસનલ શલકવસ,  (   થનડસ થનડસ શલકવસ,

   હવસયસ ન રહલવસ જનઈએ)   બસજજમસઠ રસખવસ.  ર.     ધણમસ તસપલ ઘણમસઠ ગનળ
ઓગસળવન,    ગનળ હલસવતસ રહલવજઠ.  ૩.    ગનળમસઠ પરપનટસ થશલ.   ગનળનજઠ ટપકજ ઠ

       પસડણનલ જનવજઠ કલ ઉખડલ છલ અનલ ટદ ટલ છલ .     તપલલણ નણચલ ઉતસરણ મમરસ નસઠખવસ.
 બરસબર હલસવવજઠ. ૪.     ઘણ લગસવલલણ થસળણમસઠ સરખસ ફલલસવણ.  વસટકણથણ થલપણ

દલ વસ.  પ.      પસઠચ વમવનટ સજધણ ઠરવસ દઈ,    છરણથણ કસપસ પસડવસ.  ૬.  એકદમ
    ઠરણ જય એટલલ તસવલથસથણ ઉખસડણ,   ડબબસમસઠ ચણકણ ભરવણ. 



૧૭.  ઘદઘરસ
   લનટ મસટલ સસમગગરણ   
  રપ૦ ગગરસમ મલ ઠદન,     ૬ ટલબલ સપદન ઘણ (વવઘસરલલજઠ),    ર ટલબલસપદન રવન (મરજજયસત)

ર-   ૩ ટલબલસપદન પસણણ.
 રણત    ૧.    બધજઠ ભલગજ ઠ કરણ,      પદરણ જલવન લનટ બસઠધવન ર.    પસતળજઠ કપડજ ઠ ભણનજઠ

કરણ,      નણચનવણનલ લનટનલ ૧પ વમવનટ સજધણ ઢસઠકવન. ૩.   ફરણથણ લનટનલ મસળવન.
૪.       લનટનસ એક સરખસ રપ લદઆ કરવસ.  પ.   લદઆનલ ભણનસ-નણચનવલલસ

 કપડસથણ ઢસઠકવસ. 
     પદરણ મસટલ સસમગગરણ   ર૦૦ ગગરસમ મસવન.   રપ૦ ગગરસમ ખસઠડ,  ૭ ટલ બલસપદન

 બદસમનન ભદકન,     ૭ ટલ બલસપદન બદસમનન ભદકન,    ૭ ટલ બલસપદન વપસતસનન
ભદકન,   પ ટણ-   સપદન ઈલસયચણનન ભદકન,      ૧ ટણ સપદન જયફળનન ભદકન
(મરજજયસત),  ૧/     ર ટણ સપદન કલસર (મરજયસત),   પસણણ (ઘદઘરસનણ

 શકનસરણઓ મસટલ )  ઘણ (  તળવસ મસટલ )
 રણત   ૧.    મસવસનલ ખમણણનલ બસજજમસઠ રસખવન. ર. બદસમ,  વપસતસનસઠ ભદકસનલ

         અનલ ખમણલલસ મસવસનલ ઘઉઠ અથવસ ચનખસનણ ચસળણણથણ જજદસ જજદસ ચસળવસ.
૩.      ધણમસ તસપલ કઢસઈ ગરમ કરવસ મદકવણ.   ગલસ બઠધ કરવન.  બદસમ વપસતસનસ

 ભદકસનલ ૩-    ૪ વમવનટ સજધણ શલકવન.   થસળણમસઠ ઠસરવન.  ૪.    ધણમસ તસપલ એજ
      કઢસઈમસઠ ખમણલલસ મસવસનલ પ વમવનટ સજધણ શલકવન.   હલસવણ થસળણમસઠ ઠસરવન.

પ.     ઠઠ ડસ થયલલસ મસવસમસઠ બદસમ,      વપસતસનન ભદકન ખસઠડ વગલરલ બરસબર
ભલળવવસઠ. ૬.     પદરણનસઠ રપ સરખસ ભસગ કરવસ.

   ઘદઘરસ કરવસ મસટલ    
૧.     લદઆનણ ગનળસકસર પદરણ વણવણ.  ર.    પદરણનલ હથલળણમસઠ લલવણ.   અધર ગનળસકસર

 આકસરમસઠ વસળવણ.         એક બસજજનસ ખદણસનણ શકનસરણઓ સહલજ ભણનણ કરણ બઠધ
કરવણ.  ૩.        પદરણમસઠ એક ભસગનજઠ પદરણ ચમચણથણ દબસવણનલ ભરવજઠ.  ૪.   પદરણનણ બઠનલ

  શકનસરણઓનલ બઠધ કરણ,  કસઠગરણ પસડવણ. પ.     બધસ ઘદઘરસ આ રણતલ કરવસ. ૬. મધયમ
    તસપલ કઢસઈમસઠ ઘણ ગરમ કરવજઠ.    તસપ સહલજ ધણમન કરણ,   ઘદઘરસનન રઠગ ફલરવસય, તયસઠ
  સજધણ ઘણમસઠ તળવસ.    વચચલ વચચલ ફલરવવસ.     ઝસરસથણ બહસર કસઢણ લલવસ.   બધસ ઘદઘરસ

   આ જ રણતલ કરવસ.    ઠઠ ડસ કરણ ડબબસમસઠ ભરવસ.
 નન ઠધ    ૧.        કસઠગરણઓનસ આકસર દરલક વયવકતનણ આવડત અનલ રરશચ
  પગરમસણલ થઈ શકલ.       ઘદઘરસ બનસવવસનસઠ ખસસ બણબસઠ પણ મળલ છલ . ર. પદરણમસઠ

   સપનસ સવસદ પગરમસણલ મસવન, રવન, બદસમ, વપસતસ,  કનપરઠ નસઠખવસ.
 ઘજઘરસ -  રણત નઠ.ર

   સસમગગરણ   ૧પ૦ ગગરસમ રવન,    ૭પ ગગરસમ કનપરસનજઠ ખમણ,   રપ૦ ગગરસમ બજર
ખસઠડ,    કસજજ ઝણણસ ટજ કડસ ,   બદસમ ઝણણણ સમસરલલણ,   વપસતસ ઝણણસ સમસરલલસ,

  અખરનટ ઝણણસ ટજ કડસ, શકસવમસ,   ૧ ચમચન ચસરનળણ,   ૧ ચમચણ એલચણનન
ભદકન,  જયફળ થનડજ ઠ.



    પદરણ મસટલ    પ૦૦ ગગરસમ મલ ઠદન,  ઘણનજઠ મનણ, પસણણ,  મણઠજઠ પગરમસણસર.
          રણત   મલ ઠદન ઘણ અનલ મણઠજઠ વમકસ કરણ પદરણ જલવન લનટ બસઠધવન.  રવસનલ ધણમસઠ
  બદસમણ રઠગનન શલકવન.      ઠઠ ડન પડલ પછણ કનપરસનજઠ ખમણ,   બજર ખસઠડ,  બદસમ,

કસજજ, ચસરનળણ, વપસતસ, અખરનટ, શકસવમસ,    એલચણ અનલ જયફળ નસઠખણ
 વમકસ કરણ,   પદરણ તતયસર કરવજઠ.        મલ ઠદસનસ લનટનલ ઘણ લઈ કલળવણ તલમસઠથણ પદરણ

બનસવવણ.       તલમસઠ પદરણ ભરણ ઘદઘરસનણ શકનસરલ કસઠગરણ કરવણ.   ધણમસ તસપલ ઘણમસઠ
 તળણ લલવસ.

૧૮.   ચદરમસનસ લસડજ
    સસમગગરણ    પ૦૦ ગગરસમ ઘઉઠનન લનટ,     પ૦૦ ગગરસમ ઘણ (વવઘસરલલજઠ),  ૩/૪

   અથવસ ૧ કપ પસણણ,     પ૦૦ ગગરસમ ગનળ (કતરલલન),  ૧-૧/  ર ટણસપદન
 ઈલસયચણનન ભદકન,    ૧ ટણસપદન જયફળનન ભદકન.    ૧ ટલ બલસપદન ઘણ (થલપલલસ

  ચદરમસ ઉપર નસઠખવસ),      ૧ ટણસપદન એલચણ દસણસ (  બરસબર ખનડલલસ),  ૧
  ટણસપદન બદસમ (કતરલલણ-મરજયસત),   ૧ ટણ-   સપદન વપસતસ (કતરલલસ-

મરજયસત)
 રણત   ૧.   થસળણમસઠ ઘઉઠનન લનટ,      પસણણ અનલ ર૦૦ ગગરસમ ઘણ ભલળવણ, કઠણ

 લનટ બસઠધવન,       જરરર પડલ તન વધજ પસણણ લલવજઠ.      લનટનસ ૧૦ સરખસ ભસગ કરણ
 મજવઠયસઠ વસળવસઠ. ર.     કઢસઈમસઠ બસકણનજઠ ઘણ ગરમ કરવજઠ.    તસપ ધણમન કરણ મજવઠયસઠ
     બદસમણ રઠગનસ થસય તયસઠ સજધણ તળવસઠ.     ઝસરસથણ બહસર કસઢણ થસળણમસઠ ઠરવસ

દલ વસઠ.   ઘણ ગસળણનલ રસખવજઠ. ૩.     મજવઠયસઠનલ ભસઠગણનલ ચનખસનણ ચસળણણથણ ચસળવસ.
       ચસળણણનસ ઉપર જલ રહલ એનલ ફરણથણ ભસઠગણ ચસળવસ. ૪.   ધણમસ તસપલ કઢસઈ

મદકણ,    મજવઠયસઠનસ ભદકસનલ પ-    ૭ વમવનટ સજધણ શલવન.   બસજજમસઠ રસખવન.  બણજ
કઢસઈમસઠ,         મજવઠયસઠનસ તળસમણનસ વધલલસ ઘણનલ ફરણથણ ધણમસ તસપલ ગરમ કરવજઠ.

    ઘણ વવઘરલ એટલલ ગનળ નસઠખણ,    હલસવણ ગનળનલ ઓગસળવન.   ગનળ ઓગળલ
   એટલલ ગલસ બઠધ કરવન.         કઢસઈ નણચલ ઉતસરણ તરત જ શલકલલન લનટ અઠદર

નસઠખણ,    ફરણ વમશગરણ હલસવવજઠ,   ઠરવસ દલ વજઠ.    ઈલસયચણનન અનલ જયફળનન
 ભદકન નસઠખવન. પ.   આ વમશગરણનસ ૧૦-      ૧ર સરખસ ભસગ કરણ લસડજ બનસવવસ.

 ડબબસમસઠ ભરવસ.
   અથવસ થલપલલસ ચદરમસ મસટલ    

  ઘણ લગસવલલણ ૧ર"         પહનળણ થસળણમસઠ ચદરમજઠ થલપવજઠ એનસ ઉપર ઘણ રલડવજઠ. ઈલસયચણ,
  બદસમનન ભદકન ભભરસવવન.   બરસબર ઠરલ.     પછણ ચનરસ કસપસ પસડવસ.  તસવલથસથણ

ઉખલડવસ.
રણત-  ર
૧.        ઉપરનણ જલમ કઠણ લનટ બસઠધવન બલ લદઆ કરવસ. ર. ૧/    ૪ જડસઈનસ બલ રનટલસ

     વણવસ છરણથણ ઊ ઠડસ નસનસ કસપસ કરવસ.  ૩.      ધણમલ તસપલ તવન ગરમ કરણ,  રનટલસનણ
   બઠનલ બસજજ બરસબર શલકવણ. ૪.        બઠનલ બસજજ બદસમણ રઠગ થસય એટલલ તવસ ઉપરથણ
 લઈ લલવસ.   રનટલસનલ ભસઠગણ નસઠખવસ.  ભદકન કરણ,    ઘઉઠનણ અથવસ ચનખસનણ ચસળણણથણ



ચસળવન. પ.       ૧પ૦ ગગરસમ ઘણ ગરમ કરણ ગનળ ઓગસળવન.    ગનળ ઓગળલ એટલલ ગલસ
    બઠધ કરણ શલલકલલન લનટ નસઠખવન.   વમશગરણ હલસવવજઠ.   ઠરવસ દલવજઠ.  ૬.  ઈલસયચણ

    જયફળનન ભદકન નસઠખણ લસડજ ઠ વસળવસ.     ઘણ વધજ જનઈએ તન લલવજ.

૧૯.  બલસનનજઠ ચદરમજઠ
  સવસવદષ પસલનપજરણ વસનગણ.    ખસસ કરણનલ વદવસળણ,    લગન અનલ તહલવસરનસ
  વદવસનમસઠ બનસવસય છલ .      બલસનનજઠ ચદરમજઠ બલ રણતલ થસય છલ ,  પસઠદગણ તમસરણ.

     સસમગગરણ   પ૦૦ ગગરસમ ચણસનન લનટ (બરબરન), ૧-૧/   ર કપ પસણણ, પ૦૦
 ગગરસમ ખસઠડ,   ર ટલ બલસપદન દદ ધ, ૩/    ૪ ટણસપદન કલસરનણ પલસટ,   પ૦૦ ગગરસમ ઘણ

(  વવઘસરલલજઠ ચનખખજ),    ૧ ટણસપદન ઈલસયચણનન ભદકન. 
 રણત   ૧.   થસળણમસઠ ચણસનન લનટ,   ૪ ટલ બલસપદન ઘણ, ૧/    ર કપ પસણણ ભલગસઠ

કરણ,   કઠણ લનટ બસઠધવન.  બરસબર મસળવન.     લનટનસ ૧ર સરખસ લદઆ કરવસ.
     એક એક લદઆનલ લઈનલ મજવઠયસઠ વસળવસઠ.  ર.     ધણમસ તસપલ કઢસઈમસઠ જરરર
   જલટલજઠ ઘણ ગરમ કરવજઠ.         ઘણ ગરમ થસય એટલલ મજવઠયસઠ બદસમણ રઠગનસ થસય

  તયસઠ સજધણ તળવસઠ.     ઝસરસથણ બહસર કસઢણ ઠરવસ દલ વસ.   દસતસથણ ધણમલથણ દબસવણ,
 ખસઠડણણમસઠ ખસઠડવસ.        ચનખસનણ ચસળણણથણ ચસળણ સરખન લનટ તતયસર કરવન.

    બસજજમસઠ રસખવન ઘણ ગસળણનલ રસખવજઠ.
       નન ઠધ   શલકલલન આટન અનલ ચસસણણ એક સસથલ કરવસઠ. 
  ચસસણણ મસટલ    

૩.       ધણમસ તસપલ ખસઠડનલ બસકણ રહલલસ પસણણમસઠ ઓગસળવણ.    ખસઠડ ઓગળણ જય તયસરલ
  ધણમલથણ દદ ધ રલડવજઠ.  ૩-     ૪ વમવનટ સજધણ હલસવવજઠ નવહ.     મલલ ઉપર આવણ જશલ.

  તસવલથસથણ કસઢણ નસઠખવન.         એક તસરથણ થનડણ વધસરલ બઠધસય તયસઠ સજધણ ચસસણણ
 ખદખદવસ દલવણ.    તસપ ઉપરથણ ઉતસરવણ.     કલસનણ પલસટ એમસઠ ભલળવવણ.  ૪.  મનટસ

તપલલસમસઠ,       વધલલજઠ અનલ ગસળલલજઠ ઘણ ગરમ કરવજઠ.      તતયસર કરલલસ લનટનલ ગજલસબણ રઠગ
   થસય તયસઠ સજધણ શલકવન.  ધણમલ હલસવવન,    તસપ ઉપરથણ લઈ લલવન. ૩-   ૪ વમવનટ સજધણ

 હલસવયસ કરવજઠ. પ.      આ લનટનલ તતયસર કરલલ ચસસણણમસઠ નસઠખવન.  ઈલસયચણનન ભદકન
ભભરસવવન.   બરસબર હલસવવન.  ૬.       એક કલસક સજધણ લનટ ઠરવસ દલવન.  થસળણમસઠ

     ઘણવસળન હસથ ફલરવણનલ ચદરમજઠ વસટકણથણ થલપવજઠ.

ર૦.  મણઠણ બજઠદણ
  બજઠદણ મસટલ સસમગગરણ   
   પ૦૦ ગગરસમ ચણસનન લનટ, ૧-૩/    ૪ કપ પસણણ (લગભગ),    ર ટલબલસપદન ગરમ ઘણ.

  ચસસણણ મસટલ સસમગગરણ   
   ૬૦૦ ગગરસમ ખસઠડ (   મણઠણ બજઠદણ મસટલ ),     ૮૭પ ગગરસમ ખસઠડ (   કણસસઈનસ લસડજ મસટલ ),
 પસણણ (   ખસઠડ ડદબલ એટલજઠ),    ર ટલબલસપદન દદ ધ,      ર ટણસપદન કલસરનણ પલસટ અથવસ

    ટણપજઠ ખસવસનન પણળન રઠગ (મરજજયસત),    પ૦૦ ગગરસમ ઘણ (  તળવસ મસટલ ),  રપ બદસમ
(કતરલલણ),   રપ વપસતસઠ (કતરલલસ), ૮-    ૧૦ ઈલસયચણનસ દસણસ (  બરબરસ ખસઠડલલસ)  



 રણત    ૧.       ચણસનન લનટ અનલ પસણણનજઠ વમશગરણ કરણ,    જડજ ઠ ખણરઠ કરવજઠ.
(      ઝસરસમસઠથણ ગનળ બજઠદણ પડણ શકલ એવજઠ)   ગઠસ ન પડલ.     બજઠદણ પસડતસઠ પહલલસઠ ર

    ટલ બલસપદન ગરમ ઘણ નસઠખણ હલસવવજઠ. 
 ચસસણણ   ૧.       તપલલસમસઠ પસણણ અનલ ખસઠડનલ ગરમ કરવસઠ.   હલસવતસઠ રહલવજઠ.

    પસણણ ઉકળલ એટલલ દદ ધ નસઠખવજઠ.  ૩-     ૪ વમવનટ સજધણ હલસવવજઠ નવહ.  ખસઠડનન
  મલલ ઉપર આવશલ.      તસવલથસથણ અથવસ ઝસરસથણ મલલ કસઢવન.   તદટતસ તસરનણ

      ચસસણણ થસય તયસઠ સજધણ ગરમ થવસ દલ વણ.      કલસરનન પલસટ અનલ ટણપજઠ રઠગ
નસઠખવન.        કણસસઈનસ લસડજ મસટલ ૧ તસરનણ ચસસણણ કરવણ.  ર.  પહનળણ

   કઢસઈમસઠ ઘણ ગરમ કરવજઠ.     બજઠદણનન ઝસરન કઢસઈ ઉપર રસખણ,   ખણરઠ ઝસરસ ઉપર
રલડવજઠ.       ઝસરસમસઠથણ ગનળ બજઠદણ ઘણમસઠ પડવણ જનઈએ.     એક વમવનટ સજધણ બજઠદણ
તળવણ.    ઝસરસથણ બહસર કસઢણ,   ઘણ વનતસરણ,     તરત જ ચસસણણમસઠ નસઠખવણ.

    તપલલણનણ એક બસજજ ભલગણ કરવણ.  ૩.       બધણ બજઠદણ થઈ જય એટલલ ૧
    ટલ બલસપદન ઘણ ચસસણણવસળણ બજઠદણમસઠ નસઠખવજઠ.    ઈલસયચણનન ભદકન નસઠખણ,

  બજઠદણ બરસબર હલસવવણ. બદસમ-   વપસતસઠ ભભરસવણ પણરસવણ. 
         નન ઠધ    બજઠદણનસ દરલક ઘસણ પછણ ઝસરસનલ બઠનલ બસજજએ ભણનસ કપડસથણ

લદછવન.      ચસસણણ જડણ થવસ આવલ તન ૪-     પ ટલ બલસપદન ગરમ પસણણ અથવસ
       દદ ધ નસખવજઠ ગલસ ઉપર ૧ વમવનટ મદકણનલ હલસવવણ.

 તણખણ બજઠદણ   
         મણઠણ બજઠદણનસ ચણસનસ ગસળમસઠ પગરમસણસર મસસલન નસઠખણ તણખણ બજઠદણ પસડવણ. 

 કણસસઈનસ લસડજ    
૧.       મણઠણ બજઠદણનણ જલમ જ બજઠદણ પસડવણ.  ર.     ઘણ વનતસરણ બસજજમસઠ રસખવણ.  ૩.  બધણ

      બજઠદણ પડણ જય એટલલ બજઠદણનન ભદકન કરવન. ૪.    ભદકસનલ ખસઠડનણ ચસસણણમસઠ નસઠખવજઠ.
પ.         ૧ ટલબલસપદન ઘણ અનલ ઈલસયચણનન ભદકન નસઠખણ બરસબર હલસવવજઠ. ૬. દરલકનણ

    રરશચ પગરમસણલ લસડજ વસળવસ (નસનસ-મનટસ)  ૭.      દસ કલસક સજધણ રસખણ ડબબસમસઠ
ભરવસ.

ર૧.  મનતણચદર
       વદવસળણ અનલ લગન જલવસ શજભ પગરસઠગલ બનતણ મણઠસઈ.

    સસમગગરણ    પ૦૦ ગગરસમ ચણસનન લનટ,     ર કપ પસણણ (લગભગ),  ૧
  ટલ બલસપદન ઘણ (નવશલકજ ઠ),  ૧ શક. ખસઠડ,   પ૦૦ ગગરસમ ઘણ,  પસણણ (  ખસઠડ પલળલ

એટલજઠ),    ર ટલ બલસપદન દદ ધ,        ર ટણ સપદન કલસરનન પલસટ અથવસ ખનરસકનન
  પણળન રઠગ (મરજજયસત), ૮-  ૧૦ ઈલસયચણ,   રપ બદસમ (કતરલલણ),  રપ વપસતસઠ

(કતરલલસ). 
 રણત   ૧.      ચણસનન લનટ અનલ પસણણનજઠ વમશગરણ કરણ,   જડજ ઠ ખણરઠ કરવજઠ, ગઠસ

 ન પડલ.          બજઠદણ પસડતસઠ પહલલસઠ ૧ ટલ બલસપદન ગરમ ઘણ નસઠખણ સરખજઠ હલસવવજઠ.



 ચસસણણ    ર.       તપલલસમસઠ પસણણ અનલ ખસઠડનલ ગરમ કરવસઠ.   પસણણ ઉકળલ
  એટલલ દદ ધ નસઠખવજ.  ૩-     ૪ વમવનટ સજધણ હલસવવજઠ નહણઠ.    ખસઠડનન મલલ ઉપર

આવશલ.      તસવલથસથણ અથવસ ઝસરસથણ મલલ કસઢવન.  ૧-૧/   ર તસરનણ ચસસણણ
     થસય તયસઠ સજધણ ગરમ થવસ દલ વણ.    કલસરનન પલસટ નસઠખવન.   ચસસણણ બસજજમસઠ

રસખવણ.  ૩.      પહનળણ કઢસઈમસઠ ઘણ ગરમ કરવજઠ,     બજઠદણનન ઝસરન કઢસઈ ઉપર
રસખણ,     ખણરઠ ઝસરસ ઉપર રલડવજઠ.      હસથથણ અથવસ વસટકણથણ ખણર ઠ દબસવણનલ

  ઝસરસ ઉપર ઘસવજઠ.     લસઠબણ બજઠદણ ઘણમસઠ પડશલ.      ૧ વમવનટ સજધણ બજઠદણનલ તળણ,
    ઝસરસથણ બહસર કસઢવણ ઘણ વનતસરણ,  ચસસણણમસઠ નસઠખવણ.    આવણ જ રણતલ બધણ

  બજઠદણ તતયસર કરણ,   ચસસણણમસઠ નસઠખવણ.      ચસસણણ અનલ બજઠદણ હલકસ હસથલ
હલસવવસઠ. ૪.        જન બધણ જ ચસસણણ શનષસઈ જય તન ૪-   પ ટલ બલસપદન ગરમ
પસણણ,   દદ ધ નસઠખવજઠ.  હલસવણ,        ર વમવનટ સજધણ ગરમ કરણ લઈ લલવજઠ.

  ઈલસયચણનન ભદકન ભભરસવવન.  પ.     બજઠદણનલ તસવલથસ અથવસ ઝસરસથણ હળવલથણ
દબસવવણ.         આજ વસસણમસઠ અડધસ કલસક સજધણ બજઠદણ ઠરવસ દલ વણ.  ચસસણણ

   બધણ જ શનષસઈ જશલ.  ૬.       ૧ર ઈઠ ચનણ ગનળસકસરનણ થસળણમસઠ ઘણ લગસવણ.
    બજઠદણનલ વસટકણથણ એક સરખણ થલપવણ,   એનસ ઉપર બદસમ, વપસતસ, ઈલસયચણ

ભભરસવવસઠ.  ૧૦-        ૧ર કલસક પછણ થલપલલણ બજઠદણનસ છરણથણ કસપસ કરણ,  ચનરસ
 ટજ કડસ કરવસ.      તસવલથસથણ ધણમલથણ ઉખસડણ ડબબસમસઠ ભરવસ.   વસપરવસ લલવસ
      અથવસ ચસસણણ શનષસઈ જય એટલલ લસડજ વસળવસ.

   સદચનસ   બજઠદણ ચસસણણમસઠ નસઠખણ,    હલસવણ ગરમ ગરમ વસપરવસ.

રર)  રલશમણઓ   
      સસમગગરણ    પ૦૦ ગગરસમ મલ ઠદન અથવસ ઘઉઠનન લનટ,  ૧/   ર કપ પસણણ

(નવશલકજ ઠ-  લનટ મસટલ ),    ૧ કપ ઘણ (વવઘસરલલજઠ),   પ૦૦ ગગરસમ ખસઠડ, ૧-૧/  ર કપ
 પસણણ (   ખસઠડ પલળલ એટલજઠ),   ર ટલ બલસપદન દદ ધ,  ઘણ (  તળવસ મસટલ )

  રણત   ૧.   એક કથરનટમસઠ ઘણ,       પસણણ અનલ મલ ઠદન ભલગસઠ કરણ ભસખરણ જલવન
  કઠણ લનટ બસઠધવન.    ખદબ મસળવન નવહ.    ભણનજઠ કપડજ ઠ ઢસઠકવજઠ.   સદકસય નહણઠ.
     નસનસ અખરનટ જલવણ ગનળ રલશમણઓ વસળવણ.  બસજજમસઠ રસખવણ. ર.  તલજ તસપલ,

   કઢસઈમસઠ ઘણ ગરમ કરવજઠ.        તસપ ઓછન કરણ રલશમણઓનન હલકન બદસમણ રઠગ
   થસય તયસઠ સજધણ તળવણ.    ઝસરસથણ ઘણ વનતસરણ,   બસજજમસઠ રસખવણ.  ૩.  જડણ

     તપલલણમસઠ ખસઠડ અનલ પસણણ ગરમ કરવસઠ.     પસણણ ઉકળલ એટલલ દદ ધ નસઠખવજઠ. ૩
    થણ ૪ વમવનટ હલસવવજઠ નહણઠ.     ખસઠડનન મલલ ઉપર આવશલ.   તસવલથસથણ અથવસ

   મનટસ ઝસરસથણ મલલ કસઢવન.  ૪.     ધણમલ તસપલ ચસસણણનલ ૧-૧/    ર તસ બઠધસય તયસઠ
  સજધણ ખદખદવસ દલ વણ.      તપલલજઠ ગલસ ઉપરથણ લઈ લલવજઠ.    ચસસણણ સફલદ રઠગનણ
   થસય તયસઠ સજધણ ઘદઠટવણ. પ.      થસળણમસઠ રસખલલ રલશમણઓ ઉપર ચસસણણ રલડવણ.

    ચસસણણ બરસબર લગસડવસ તસવલથસથણ ફલરવવણ.
 અથવસ   



૬.    ખસઠડનણ ચસસણણ નણચલ ઉતસરણ,     એમસઠ થનડણ થનડણ રલશમણઓ રગદનળવણ. બસજજમસઠ
રસખવણ.        આવણ રણતલ બધણ જ રલશમણઓનલ ચસસણણમસઠ રગદનળવણ.   ઘણ લગસવલલણ

   થસળણમસઠ છદ ટણ છદ ટણ રસખવણ. ૭.      ઠઠ ડણ થસય એટલલ ડબબસમસઠ ભરવણ
 નન ઠધ   ૧.        રલશમણઓનલ પનતસનણ પસઠદ પગરમસણલ નસનણ મનટણ કરણ શકસય. ર.
       ડબબસમસઠ ભરણનલ રસખવસથણ ઘણસ વખત સજધણ રસખણ શકસય.

           નન ઠધ ચસસણણ મસટલ    જન બધણ જ ચસસણણ કઠણ થઈ જય તન ૪-પ
     ટલ બલસપદન ગરમ પસણણ નસઠખણ હલસવણ ર-      ૩ વમવનટ સજધણ ગરમ કરણ લઈ

લલવણ.

ર૩.  મસલપદઆ
    સસમગગરણ    રપ૦ ગગરસમ ઘઉઠનન લનટ,     ર૦૦ ગગરસમ ગનળ (કતરલલન),  ૧/ર

 ટલ બલસપદન વવરયસળણ,    ૧૦ કસળસમરણ (   અડધસઠ અધકચરસઠ ખસઠડલલસ),  ૧
  ટલ બલસપદન દહણઠ (ઘનળલ લજઠ)   અથવસ મલસઈ,    ઘણ તળવસ મસટલ ,  ૧-૩/  ૪ પસણણ,

બદસમ,  વપસતસ (   કતરલલસ ઉપર નસખવસ)
 રણત   ૧.         તપલલણમસઠ ગનળનલ ડદબ એટલસ પસણણમસઠ ૧૦ વમવનટ સજધણ પલસળવન.

ર.       ગનળ ઓગળલ તયસઠ સજધણ હસથથણ મસળવન. (    જડન ચમચન પણ વસપરણ
શકસય)    ચસળણણથણ ગસળણ બસજજમસઠ રસખવન. ૩.    તપલલણમસઠ ઘઉઠનસ લનટ ઉપર

  ગનળનજઠ પસણણ રલડવજઠ,     પજડલસનસ ખણરસ જલવજઠ ખણરઠ કરવજઠ.  એમસઠ વવરયસળણ, કસળસઠ
   મરણ અનલ દહણઠ નસખવસઠ,   સઠચન ફલરવવન.      બરસબર હલસવણ ૪ કલસક સજધણ

   આથન આવવસ બસજજમસઠ રસખવન.  ૪.     કઢસઈ ધણમસ તસપલ મદકવણ.  કડસઈનણ
     શકનસરણનસ અડધસ ઈઠ ચ સજધણ ઘણ રલડણ,   ગરમ કરવજઠ.  પ.   એક ટલ બલસપદન

   ગરમ ઘણ ખણરસમસઠ રલડવજઠ,  હલસવવજઠ,      એક મનટસ ચમચસથણ મસલપદઆનજઠ ખણરઠ
    ગરમ ઘણમસઠ વચચન વચચ રલડન.       પજડલસનણ જલમ ફલલસઈ જશલ અનલ જળણ પડશલ.

          ચણવપયસથણ અનલ ઝસરસથણ ફલરવન બઠનલ બસજજ ઘલરન બદસમણ રઠગ વચચલનન ભસગ
         થનડન નરમ અનલ શકનસરણઓ કડક થસય એટલલ ઘણ નણતસરણનલ લલવન.  ૬.
     આવણ જ રણતલ બધસ મસલપદઆ કરવસ.  ૭.     વપસતસઠ અનલ બદસમ ભભરસવણ

પણરસવસ.
      નન ઠધ    ગનળનલ બદલલ સસકર પણ વસપરણ શકસય.    આમસઠ ઝણણણ વવરયસળણ

  પણ વસપરણ શકસય.         મસલપદઆ જડસ કલ પસતળસ કરવસ હનય એ પગરમસણલ
  ખણરઠ જઠ પણ જડજ ઠ-  પસતળજઠ રસખવજઠ.       તવન જલટલન વસપરન એટલન વધજ સસરન.
      તવસનલ હઠમલશસ લદછણનલ મદકવન પસણણથણ ધનવન નવહ.     નવન તવન હનય તન એનસ

   ઉપર થનડજ ઠ તલલ નસઠખણ.         મણઠજઠ ભભરસવણ તલલ ગરમ થસય તયસઠ સજધણ તસપ ઉપર
રસખવન.         નણચલ ઉતસરણ ઠઠ ડન થવસ દઈ જડસ કપડસથણ લદછવન.   આ કરવસથણ

  લનટ ચણટકશલ નહણઠ.



ર૪.   પલસણસ ટગ રસયન
  સસમગગરણ   મસજરનણ દસળ,        મગ અનલ મગનણ દસળ એ તગરણલ કઠનળથણ ભલગણ

મણઠસઈ,          નણચલનજઠ પડ મસજરનણ દસળનજઠ વચચલનજઠ મગનજઠ અનલ ઉપરનજઠ પડ મગનણ
દસળનજઠ,      આમ તગરણ સવસદનન સઠગમ તલ ટગ રસયન.

૧.    મસજરનણ દસળનણ મણઠસઈ
    સસમગગરણ    ૧ કપ મસજરનણ દસળ,    ર ટલ બલસપદન ઘણ,    ર કપ દદ ધ,   ૧ કપ

ખસઠડ, ૧/   ર કપ મસવન,  વલવનલસ એસલનસ,   ગજલસબણ મણઠન રઠગ.
       રણત    મસજરનણ દસળનલ બલ કલસક પસણણમસઠ પલસવણ રસખવણ.   પછણ તલનલ

  વનતસરણ ઝણણણ વસટવણ.         એક વસસણમસઠ ઘણ મદકણ ગરમ થસય એટલલ તલમસઠ
  વસટલ લણ દસળ નસઠખવણ.    તસપ ધણમન રસખવન.      બરસબર શલકસય એટલલ તલમસઠ દદ ધ,

     ખસઠડ અનલ ગજલસબણ મણઠન રઠગ નસખવન. (      આછન ગજલસબણ થસય તલટલન જ રઠગ
નસખવન)      ઠરલ તલવજઠ લસગલ એટલલ મસવન નસઠખવન.    વસસણથણ મણઠસઈ જજદણ પડવસ

      આવલ એટલલ ઉતસરણ વલવનલસનન એસલનસ નસઠખણ હલસવણ,   થસળણમસઠ ઘણ લગસડણ
  મણઠસઈ ઠસરણ દલ વણ.

ર.  મગનન હલવન   
    સસમગગરણ   ૧ કપ મગ (મનટસ),   ર ટલ બલસપદન ઘણ,   ર કપ દદ ધ,   ૧ કપ ખસઠડ,

એસલનસ, ૧/   ર કપ મસવન.
      રણત   મગનલ તગરણ કલસક પસણણમસઠ પલસળણ રસખવસ,    પછણ મગનલ વનતસરણ

       ગગરસઈનડરમસઠ વસટવસ જલથણ તલનસઠ છનડસઠ બરસબર વટસઈ જય.  એક વસસણમસઠ
           ઘણ મદકણ ગરમ થસય એટલલ તલમસઠ વસટલ લસ મગ નસઠખવસ બરસબર શલકસઈ એટલલ

      તલમસઠ દદ ધ અનલ ખસઠડ નસઠખણ હલસવતસઠ રહલવજઠ.      ઘટ થસય એટલલ મસવન નસઠખવન.
          ઠરણ જય એટલલ એસલનસ નસઠખણ મસજરનણ દસળનણ મણઠસઈ થનડણ ઠરલ એટલલ
   એનસ પર ઠસરણ દલ વન.         આ હલવસનન રઠગ કજ દરતણ આછન લણલન થશલ એટલલ રઠગ

          નસખવસનણ જરરર નથણ મસજરનણ દસળનણ મણઠસઈ કરતસઠ આ હલવન જરસ પનચન
રસખવન.
૩.    મગનણ દસળનણ મણઠસઈ

     સસમગગરણ   ૧ કપ મગનણ દસળ (  છનડસઠ વગરનણ),   ર ટલ બલસપદન ઘણ,  ર કપ
દદ ધ,   ૧ કપ ખસઠડ, ૧/   ર કપ મસવન.  કલસરનન એસલનસ,  પ એલચણ,  પણળન રઠગ,

 જયફળનન પસઉડર. 
      રણત   મગનણ દસળનલ બલ કલસક પસણણમસઠ પલસળણ,  વનતસરણનલ વસટવણ. એક
         વસસણમસઠ ઘણ મદકણ ગરમ થસય એટલલ તલમસઠ વસટલ લણ દસળ નસઠખવણ.  તસપ ખદબ

 ધણમન રસખવન.     બરસબર શલકસઈ એટલલ તલમસઠ દદ ધ,     ખસઠડ અનલ થનડનક જ પણળન
   રઠગ નસઠખણ હલસવતસ રહલવજઠ.      ઘટ થસય એટલલ તલમસઠ મસવન નસઠખવન.  બરસબર ઠરલ
   તલવજઠ થસય એટલલ ઉતસરણ,      કલસરનન એસલનસ એલચણનન ભદકન અનલ

          જયફળનન પસઉડર નસખણ મગનન હલવન ઠસયનર હનય તલનસ ઉપર ઠસરણ દલ વન.



         ટગ રસયનનજઠ સજશનભન   આવણ રણતલ ઉપરસ ઉપરણ તગરણ પડવસળજઠ ગનળ ચકતજઠ
          થશલ અનલ એક જ મણઠસઈમસઠ તગરણ રઠગ જજદસ જજદસ સવસદ થશલ.  નણચલનજઠ

     મસજરનણ દસળનજઠ પડ સખત અનલ ગજલસબણ.      વચચલ મગનસ હલવસનજઠ પડ પનચજઠ
           અનલ આછજ ઠ લણલજઠ અનલ ઉપરનજઠ મગનણ દસળનજઠ પડ સખત અનલ પણળજઠ થશલ.
         તલનસ ઉપર છનલલલણ બદસમનણ કસતરણ અનલ ચસરનળણ વડઝસઈન પસડણ લગસડણ

દલ વણ.   વચચલ લણલણ,      પણળણ અનલ ગજલસબણ ગળણ વવરયસળણ,   સજગર શસલવર
   બનલસ અનલ ચલરણથણ સજવટ.

રપ.   પનણરનસ જઠબજ
   સસમગગરણ   ઉપરનસ પડ મસટલ    

  ર શલટર દદ ધ,   ર ટણસપદન રવન,    ર ટણસપદન ચનખસનન લનટ,    ર કપ મનળજઠ દહણઠ. 
  પદરણ મસટલ    

  ૧૦૦ ગગરસમ મસવન,    રપ ગગરસમ નસવરયલળનજઠ ખમણ,    રપ ગગરસમ દળલલણ ખસઠડ, ચસરનળણ,
  લસલ સદકણ દગ રસક, એલચણ, દદ ધ.

    ચસસણણ મસટલ    પ૦૦ ગગરસમ ખસઠડ,   ૧ ટલબલસપદન દદ ધ, કલસર.
 રણત   ૧.        દદ ધનલ ઉકસળણ તલમસઠ દહણઠ નસઠખણ દદ ધ ફસડવજઠ.     પછણ દદ ધમસઠથણ બધજઠ પસણણ

           કસઢણ પનણરનલ ઠઠ ડસ પસણણથણ ધનઈનલ પસછજ ઠ પસણણ કસઢણ નસઠખણ પનણર તતયસર કરવજઠ.
           પનણરનલ છણણણ તલમસઠ રવન અનલ ચનખસનન લનટ નસઠખણ ખદબ મસળણનલ પનણર તતયસર

કરવજઠ.  ર.    મસવસમસઠ દળલલણ ખસઠડ,   નસવરયલળનજઠ ખમણ,     થનડણ લસલ દગ રસક અનલ
  એલચણનન ભદકન નસઠખણ.       થનડજ ઠ દદ ધ નસઠખણ તલનણ ગનળણઓ બનસવવણ.  ૩.  પનણરનસ

           લદઆ લઇ હસથથણ વસડકણ આકસર થલપણ તલમસઠ મસવસનણ ગનળણ મદકણ બરસબર ગનળ
    વસળવજઠ ઉપરનજઠ પડ પનણરનજઠ રહલશલ.       પછણ ઘણમસઠ થનડસ થનડસ તળણ લલવસ.  ૪.  એક

  વસસણમસઠ ખસઠડ લઈ,       તલ ડદબલ તલટલજઠ પસણણ નસઠખણ ઉકળવસ મદકવજઠ.   ઉકળલ એટલલ દદ ધ
           અનલ પસણણ વમકસ કરણ નસઠખણનલ મલલ ઉપર તરણ આવલ તલ કસઢણ લલવન.  કગ  લસરનલ

 સસધસરણ શલકણ, વસટણ,    દદ ધમસઠ ઘદ ઠટણ અઠદર નસઠખવજઠ.    ચસસણણ પસતળણ એકતસરણ થસય
     એટલલ ઉતસરણ તલમસઠ પનણરનસઠ જઠબજ નસઠખવસ.      ચસર કલસક પછણ ઠરલ એટલલ

 ઉપયનગમસઠ લલવસ.

ર૬.  પકવસન (  કચછણ મણઠસઈ)
   સસમગગરણ    પ૦૦ ગગરસમ મલ ઠદન,   ૧ ટણ-   સપદન એલચણનન ભદકન,   ૧૦૦ ગગરસમ

ખસઠડ, દળલ લણ,    ૧૦૦ ગગરસમ ચનખસ લનટ,  ઘણ પગરમસણસર. 
 રણત    ૧.          મલ ઠદસમસઠ પ૦ ગગરસમ ઘણનજઠ મનણ અનલ એલચણનન ભદકન નસઠખવન.
  પસણણમસઠ ખસઠડ પલસળણ,      તલ પસણણથણ કઠણ કણક બસઠધવણ.   કણકનલ એક

           કલસક ઢસઠકણનલ રસખણ મદકવણ પછણ તલનલ ખસઠડણ થનડજ ઠ ઘણ લઈ કલળવણ સજઠવસળણ
બનસવવણ.  ર.           પ૦ ગગરસમ ઘણ અનલ પ૦ ગગરસમ ચનખસનન લનટ ફણણણ સસટન
બનસવવન. ૩.         મલ ઠદસનસ લનટનણ પસતળણ પદરણ વણવણ તલનસ ઉપર સસટન ચનપડવન.

    તલનસ ઉપર બણનણ પદરણ મદકવણ.     તલનસ પર સસટન ચનપડવન.    હવલ ઉપરસ ઉપરણ



    પસઠચ પદરણ મદકણ સસટન લગસડવન.      ઉપરનણ પદરણનલ સસટન લગસડવન નવહ.  ૪.
          પછણથણ તલનન વણઠટન વસળણ તલનસ કટકસ કસપવસ તલનલ આડસ પસડણ દબવસ. (વચચલ

    ગનળ ચકર દલ ખસય તલમ દસબવસ)       પછણ થનડજ ઠ ચનખસનજઠ અટસમણ લઈ નસનણ-
  જડણ પદરણ વણવણ.  વચચલ ચસર-        પસઠચ ખસડસ પસડવસ પછણ ધણમસ તસપલ તળણ લલવણ.
   સરસ પસઠદડણ પડવણ જનઈએ. 

         નન ઠધ   પકવસન તળવસથણ ઘણમસઠ ચનખસનન લનટ નણકળશલ તલથણ થનડસ પકવસન
   તળયસ પછણ ઘણ બગડશલ.        તલથણ તલ ઘણનલ વસટકણમસઠ કસઢણ ઠરવસ દલ વજઠ.  પછણ

         ઉપરથણ ઘણ વનતસરણ તલમસઠ થનડજ ઠ નવજઠ ઘણ ઉમલરણ પકવસન તળવસ. 

ર૭.  મનહનથસળ
    સસમગગરણ   રપ૦ ગગરસમ ચણસનન લનટ,   ૧રપ ગગરસમ મસવન,   ર૦૦ ગગરસમ ખસઠડ,

  ૧રપ ગગરસમ ઘણ,  ૧/    ર ટણસપદન એલચણનન ભદકન,  કલસર,  બદસમ,  વપસતસ,
ચસરનળણ, દદ ધ.

 રણત   ૧.            ચણસનસ લનટમસઠ ૧ ચમચણ ઘણ અનલ ૧ ચમચણ દદ ધ નસઠખણ ધસબન
દઈ,    થનડણવસર દસબણ રહલવસ દલ વન.  પછણ થસળણ,   રવસદસર ભદકન બનસવવન. એક

  તપલલણમસઠ ઘણ મદકણ,         તલમસઠ લનટ બદસમણ રઠગનન શલકણ ઉતસરણ ઠઠ ડન પસડવન.  ર.
     થનડસ ઘણમસઠ મસવન બદસમણ રઠગનન શલકણ,       તદન છદ ટન થસય એટલલ ઠઠ ડસ પડલલસ

    લનટમસઠ ઘણ સસથલ મલળવણ દલ વન.  ૩.        એક વસસણમસઠ ખસઠડ લઈ તલ ડદબલ તલટલજઠ
 પસણણ નસઠખણ,   ઉકળવસ મદકવજઠ.          ૧ ચમચન દદ ધ નસઠખણ મલલ તરણ આવલ તલ કસઢણ

લલવન. ૪.        કલસરનલ સસધસરણ શલકણ વસટણ દદ ધમસઠ ઘદ ઠટણ અઠદર નસઠખવજઠ.  ચસસણણ બલ
      તસરણ થસય એટલલ નણચલ ઉતસરણ થનડણવસર ઘદઠટવણ.    આથણ ચસસણણનન રઠગ

    બદલસશલ સફલદ અનલ જડણ થશલ.  પ.      તલમસઠ ચણસનન લનટ એલચણનન ભદકન
         અનલ ચપટણ બરસસ નસઠખણ બરસબર હલસવણ થસળણમસઠ ઘણ લગસવણ મનહનથસળ
 ઠસરણ દલ વન.    પહલલસઠ નરમ ઢણલજઠ લસગશલ.      પણ ઠરણ જશલ એટલલ બરસબર લસગશલ.
 કટકસ કસપવસ. 

ર૮.  વતગરરઠગણ કનપરસપસક
    સસમગગરણ   રપ૦ ગગરસમ નસવરયલળનજઠ ખમણ,   ર ટલબલસપદન ઘણ,   ૪પ૦ ગગરસમ ખસઠડ,

  ર ટલબલસપદન દદ ધ,   રપ૦ ગગરસમ મસવન, બદસમ, ચસરનળણ, એલચણ, જયફળ, કલસર,
  લણલન રઠગ વગલરલ.

 રણત   ૧.      નસવરયલળનલ ખમણણથણ ખમણણ તલનજઠ ખમણ કરવજઠ.   તલનલ ઘણમસઠ સસધસરણ
   સસઠતળવજઠ વધસરલ સસઠતળવજઠ નવહ.  ર.        એક વસસણમસઠ ખસઠડ લઈ તલ ડદબલ તલટલજઠ પસણણ

   નસઠખણ ઉકસળવજઠ પછણ દદ ધ-    પસણણ નસઠખણ મલલ કસઢવન.    ચસસણણ એકતસરણ થસય એટલલ
      તલનલ તગરણ વસસણમસઠ સરખલ ભસગલ કસઢણ લલવણ. ૩.     એક ભસગમસઠ કલસરનલ ગરમ કરણ

વસટણ,    દદ ધમસઠ ઘદ ઠટણ અઠદર નસઠખવજઠ,       કલસરનલ બદલલ કલસરણ મણઠન રઠગ નસઠખણ શકસય. ૪.
      બણજ ભસગમસઠ થનડનક લણલન મણઠન રઠગ નસઠખવન. પ.    તગરણજન ભસગ સફલદ રસખવન. ૬.

           પછણ ખમણ અનલ મસવસનલ ભલગસ કરણનલ તલનલ તગરણ સરખસ ભસગલ તગરણલ વસસણમસઠ
નસખવસઠ.       દરલક વમશગરણનલ તસપ ઉપર મદકણ કઠણ કરવજઠ.  તલમસઠ એલચણ-જયફળનન



 ભદકન નસઠખવન.           ઠરણ જય તલવજઠ થસય એટલલ થસળણમસઠ ઘણ લગસડણ લણલસ રઠગનજઠ
  વમશગરણ પગરથમ ઠસરવજઠ.         તલ સસધસરણ ઠરવસ આવલ એટલલ તલનસ ઉપર સફલદ વમશગરણ

ઠસરવજઠ.           તલનસ ઉપર કલસરણ વમશગરણ ઠસરવજઠ ઉપર છનલલલણ બદસમનણ કસતરણ અનલ
  ચસરનળણ ભભરસવણ દલવણ. 

       સજશનભન   આ કનપરસપસકનલ ધવજ આકસરલ ગનઠવવસથણ સજઠદર લસગશલ.

ર૯.   પપ ઠઆનણ મસધજરણ
   સસમગગરણ    ૧ કપ પપ ઠઆ,    ર ટલ બલસપદન ઘણ,    ર કપ દદ ધ,    ૧ કપ ખસઠડ,  ર

   ટલ બલસપદન અખરનટનન ભદકન (મરજયસત),  
૧/   ર કપ મસવન,  ૧ ટણ-   સપદન એલચણનન ભદકન, ૧/   ર જયફળનન ભદકન, કલસર

  અથવસ કલસરણ રઠગ.
 રણત   ૧.       પપ ઠઆનલ સસફ કરણ ધનઈ થસળણમસઠ છદ ટસ કરવસ.   નરમ થસય એટલલ
  બરસબર મસળણ નસઠખવસ.  ર.        એક વસસણમસઠ ઘણ નસઠખણ ગરમ થસય એટલલ

 પપ ઠઆ નસઠખવસ.        એક વખત હલસવણ તરત જ તલમસઠ દદ ધ,    ખસઠડ અનલ કલસરનલ
 ગરમ કરણ,  વસટણ,    દદ ધમસઠ ઘદ ઠટણનલ નસઠખવજઠ.      કલસરનલ બદલલ કલસરણ રઠગ નસખણ
 શકસય ૩.     ઘટ થવસ આવલ એટલલ મસવન,  અખરનટનન ભદકન,  એલચણનન ભદકન

   અનલ જયફળનન ભદકન નસખવન.        ઠરલ તલવજઠ થસય એટલલ થસળણમસઠ ઘણ લગસડણ
  મસધજરણ ઠસરણ દલ વણ.     બરસબર ઠરલ એટલલ કટકસ કસપવસ.

૩૦.   આઈસ હલવન
   સસમગગરણ   ૧ કપ મલ ઠદન,   ૧ કપ દદ ધ,   ૧ કપ ઘણ, ૧-૧/   ર કપ ખસઠડ,  ૧ ટણ-સપદન

 એલચણનન ભદકન,   ૧ ટણ-   સપદન જયફળનન ભદકન,   ૧ ટણ-  સપદન છનલલલણ
  બદસમનણ બસરણક કટકણ.

 રણત   ૧.   એક વસસણમસઠ મલ ઠદન,        દદ ધ ઘણ અનલ ખસઠડ બધજઠ બરસબર વમકસ કરણ
  તસપ ઉપર મદકણ,    બરસબર હલસવતસઠ રહલવજઠ.  ર.     બરસબર કઠણ થસય અનલ

      વસસણથણ હલવન છદ ટન પડલ તયસરલ ઉતસરણ લલવન. ૩.    થસળણનલ ઊ ઠધણ મદકણ તલનસ
     ઉપર પલસવસટકનન કટકન ઘણ લગસડણ મદકવન.      તલનસ ઉપર લદઓ મદકવન તલનસ
    ઉપર બણજન પલસવસટકનન કટકન મદકણ,     મનટણ પસતળણ પદરણ વણવણ.  ૪.  તલનસ
    ચનરસ આકસરનસ મનટસ કટકસ કસપવસ.      ઠરલ એટલલ એક ચનરસ કટકન ઉપર
         એલચણ જયફળનન ભદકન અનલ બદસમનણ કસતરણ છસઠટણ તલનસ ઉપર બણજન

      કટકન મદકવન આમ બલ કટકસ ભલગસ કરવસ.     ડબબસમસઠ ભરતણ વખતલ નણચલ બટર
  પલપરનન ટદ કડન મદકણ,     ઉપર ડબલ પડવસળન હલવન મદકવન.   ફરણથણ બટર પલપર

         મદકણ બણજ હલવસનન કટકન મદકવન એમ એક પછણ એક મદકવસ. 

૩૧.  ઘલબર
    સસમગગરણ    પ૦૦ ગગરસમ મલ ઠદસનન લનટ,    ૭પ૦ ગગરસમ ખસઠડ,  ઘણ,  દદ ધ,

 ગજલસબનસ ફદ લ.



 રણત   ૧.          મલ ઠદસનસ લનટમસઠ થનડજ ઠ ઘણનજઠ મનણ નસઠખણ દદ ધથણ પસતળજઠ ખણરઠ બસઠધવજઠ.
       એક નસનણ પવસલણમસઠ અડધસ ભસગ સજધણ ઘણ ભરવજઠ.   જલથણ ઉભરસય નવહ. ર.

          ઘણ ગરમ થસય એટલલ મનટસ ચમચસથણ લનટનણ એકસરખણ ધસર એક જ
 જગયસએ કરવણ.      આથણ આખજઠ ઘલબર બરસબર પથરસઈ જશલ. ૩.  એક બસજજ

         બદસમણ રઠગનજઠ થઈ જય એટલલ વસઠસનણ સળણથણ વચચલ કસણજઠ કરણ.  બલ લસઠબણ
   સળણથણ બણજ બસજજ ઉથલસવવજઠ.   ૪.      બણજ બસજજ થઈ જય એટલલ
        થસળણમસઠ બલ લસઠબણ સળણઓ ગનઠવણ તલનસ ઉપર કસઢણનલ ગનઠવવજઠ. પ.  બધસઠ થઈ

           જય એટલલ ખસઠડનણ બલ તસરણ ચસસણણ બનસવણ ધણમલ ધણમલ ઘલબર ઉપર ધસર
કરવણ.           ઘલબરનલ ચસસણણ પસયસ પછણ જથથન ઠરણ જય તયસરલ એક ઉપર એક

     એમ બલ ઘલબર થપપણ કરણ ગનઠવવસ.  ૬.    ઉપર ગજલસબનણ પસઠદડણઓ ભભરસવણ
દલ વણ.          કલસરણ ઘલબર બનસવવસઠ હનય તન ચસસણણમસઠ તલમજ લનટમસઠ કલસર
નસઠખવજઠ.         જજદસ જજદસ રઠગ નસઠખણ રઠગણન ઘલબર પણ બનસવણ શકસય.

૩ર. નસનખટસઈ
    સસમગગરણ    ૧૦૦ ગગરસમ ઝણણન રવન,    ૪૦૦ ગગરસમ મલ ઠદન,    રપ૦ ગગરસમ ઘણ,

    રપ૦ ગગરસમ દળલ લણ ખસઠડ (બજર),  ૧/    ર ટણસપદન ભજયસનન સનડસ,  નઠગ-૮
એલચણ, બદસમ,  દદ ધ ૧/  ર લણટર.

 રણત   ૧.     રવન અનલ મલ ઠદન ભલગસઠ કરવસઠ. ર.    એક થસળણમસઠ ઘણ લઈ,  તલમસઠ ખસઠડ
          અનલ સનડસ નસઠખણ ફણણતસ જવજઠ અનલ થનડન લનટ અઠદર નસખતસઠ જવન. ૩. એ
         રણતલ બધન લનટ ફણણસઈ જય એટલલ એક તપલલણમસઠ ભરણ ચસર,  પસઠચ કલસક

  ઢસઠકણનલ રહલવસ દલ વન. ૪.        દદ ધ લઈ કણકનલ મસળણ તલમસઠ એલચણનન ભદકન નસઠખણ
  નસનણ નસનખટસઈ બનસવવણ.  પ.     એક ડણટસમસઠ ઘણ લગસડણ,   છદ ટણ છદ ટણ

      નસનખટસઈ ગનઠવવણ અનલ ઓવનમસઠ બલક કરણ લલવણ.  ૬.    બદસમણ રઠગ થસય
 એટલલ કસઢણ,     ઠઠ ડણ પડલ એટલલ ઉખસડણ લલવણ. ૭.   ઓવનનનલ બદલલ શબવસકટનસઠ
 સઠચસમસઠ ઉપર-     નણચલ દલ વતસ મદકણનલ શલકણ લલવસય.

૩૩. સસકરબસટણ
      સસમગગરણ    ર૦૦ ગગરસમ મલ ઠદન અથવસ ઘઉઠનન લનટ,    ૧પ૦ ગગરસમ ઘણ,  ૧પ૦

  ગગરસમ બજર સસકર,       પ૦ ગગરસમ એકદમ ઝણણન પણસલલન બસવળણયન ગજ ઠદ.
 રણત   ૧.        મનટણ પરસતમસઠ બધણ સસમગગરણ વમકસ કરણ બહજ મથવણ,  કનઈ પણ

   એક જ બસજજ મથવણ. ર.        જલમ જલમ મથતસ જઈએ તલમ લનટ હલકન લસગશલ.
૩.         એકદમ હલકન લસગલ એટલલ એક ટગ રલ અથવસ એલયજવમવનયમનણ

    થસળણમસઠ પસથરણ બલક કરણ લલવજઠ.   લગભગ ૧/     ર ઈઠ ચ જલટલજઠ જડજ ઠ પસથરવજઠ.
       નણચલથણ વધસરલ લસલ થશલ અનલ ઉપરથણ થનડજ ઠ થશલ. (    લગભગ ૧પ વમવનટ લસગલ

છલ .          ઓવનમસઠ પણ કરણ શકસય અનલ ગલસનસ ઓવન પણ બનસવસય.)  ૪.
      થનડજ ઠ થનડજ ઠ થસય એટલલ રનટલન પલલટમસઠ કસઢવન.    ટજ કડસ કરણ ડબબસમસઠ ભરવણ.



૩૪.  સજરતણ ઘસરણ
 સસમગગરણ -      વફશલઠગ મસટલ    પ૦૦ ગગરસમ મસવન,    ૧ ટલ બલસપદન છનલલલણ
 બદસમનન ભદકન,    ૪ ટલ બલસપદન ખસઠડ (દળલ લણ),    ૧ ટલ બલસપદન કસજજનન ભદકન,

    ૧ ટણસપદન ચણસનન લનટ (  ઘણમસઠ શલકલલન),    ૧ ટણસપદન એલચણનન ભદકન.
    પડ મસટલ    ૩૦૦ ગગરસમ મલ ઠદન,    ર ટલબલસપદન ઘણ (  મનણ મસટલ ),   તળવસ મસટલ ઘણ.

 રણત   ૧.   મસવસનલ છદ ટન કરણ,   તલમસઠ દળલ લણ ખસઠડ, બદસમ, કસજજ, એલચણનન
       ભદકન અનલ ઘણમસઠ શલકલલન ચણસનન લનટ નસઠખણ મસળવન.    પછણ બધજઠ સસધસરણ
 શલકણ લલવજઠ.        ઠઠ ડજ એટલલ એક નસનણ વસટકણમસઠ મસવન મરણ દબસવવન.  પછણ વસટકણ
 ઊઠધણ પસડવણ.      જલથણ ઘસરણ આકરનન મસવસનન ગનળન નણકળશલ.   આવણ રણતલ આ
       બધસ ગનળસ તતયસર કરવસથણ ઘસરણનન આકસર બરસબર થશલ. ર.  મલ ઠદસનસ લનટમસઠ
   ગરમ ઘણનજઠ મનણ નસઠખણ,    કઠણ કણક બસઠધવણ.    એકસદ કલસક કણકનલ
  ઢસઠકણનલ રહલવસ દલ વણ.        પછણ થનડજ ઠ ઘણ લઈ નરમ કણક બનસવવણ.  તલમસઠથણ
           પસતળણ પદરણ વણણ અઠદર તતયસર કરલલસ ઘસરણ આકસરનસ ગનળસ મદકણ બઠધ કરણ

          ધણમસ ધણમસ તસપલ તળણ લલવણ ઠઠ ડણ પડલ એટલલ ઘસરણનલ ઘણમસઠ બનળવણ. ૩. ઘસરણનલ
   ઘણમસઠ બનળવસનણ રણત -       એક તપલલણમસઠ ઘણ લઈ ગરમ કરવજઠ.   એક પહનળસ

          વસસણમસઠ ઠઠ ડજ પસણણ ભરણ તલમસઠ ઘણનણ તપલલણ મદકણ ઘણ ઠરવસ દલ વજઠ. ચમચસથણ
    હલસવતસઠ રહલવજઠ જલથણ લણસજઠ થસય.       પછણ અડધણ ચમચણ દળલ લણ ખસઠડ નસઠખણ

 બરસબર હલસવવજઠ.        ઘણ ઘટ થવસ આવલ એટલલ ઘસરણ ઘણમસઠ બનળણ,  થસળણમસઠ બલ
     વસઠસનણ સળણ ગનઠવણ તલનસ ઉપર મદકવણ. 

૩પ.   કલસરણ ખસજ
   સસમગગરણ   રપ૦ ગગરસમ મલ ઠદન,    રપ ગગરસમ ખસઠડ (બદરઠ),   ૧૦૦ ગગરસમ ચનખસનન

લનટ, ઘણ, કલસર.
        રણત   મલ ઠદસમસઠ રપ ગગરસમ ઘણનજઠ મનણ અનલ ખસઠડ નસઠખવણ.   કલસરનલ ગરમ કરણ

    વસટણ દદ ધમસઠ ઘદ ઠટણ અઠદર નસઠખવજઠ.        પછણ દદ ધથણ કઠણ કણક બસઠધણ ઘણ લઈ
  કલળવણ સજઠવસળણ બનસવવણ. ર.         પ૦ ગગરસમ ચનખસનન લનટ અનલ પ૦ ગગરસમ ઘણ

લઈ,    ફણણણ સસટન બનસવન.      કણકમસઠથણ પસતળન મનટન રનટલન વણવન.  તલનસ
  ઉપર સસટન ચનપડવન.  ૩.      તલનસ ઉપર ચનખસનન લનટ ભભરસવણ,   વણઠટન વસળણ

   તલનસ લસઠબસ કટકસ (  સસધસરણ મનટસ)  કસપવસ.  ૪.      તલ હસથમસઠ લઈ તલનલ વળ
   ચડસવવન એટલલ આમળન પસડવન.        લદઓ લસઠબન થસય અનલ વળ ચડલ એટલલ

         ધણમલ રહણ પનલલ હસથ વળ ભસઠગલ નવહ તલમ દબસવણ દલ વન. પ.  હસથથણ બરસબર
        દસબણ દઈ તલમસઠ ચસર ખસડસ પસડણ પલણણમસઠ ઘણ મદકણ,    સસરઠ ગરમ થસય એટલલ
    ખસજ ધણમલ તસપલ તળણ લલવસઠ.        તળતણ વખતલ ખસજઠ ઉપર ચમચસથણ થનડજ ઠ ઘણ

નસઠખવજઠ.     આથણ ખસજમસઠ સરસ પસઠદડણ પડશલ.
         સજશનભન   ખસજનલ દલ ખસવનસ વધજ સજઠદર બનસવવસ હનય તન કણકમસઠ કલસર

        ન નસઠખતસ જજદજ ઠ રસખવજઠ અનલ સફલદ ખસજ તતયસર કરવસ.   પછણ પલસળલ લસઠ



         કલસરથણ સળણ વડલ ખસજ ઉપર કલસરણ ફદ લ અથવસ કનઈપણ વડઝસઈન
પસડવણ.        વડઝસઈન સદકસઈ જય એટલલ ખસજનલ ઘણમસઠ તળણ લલવસ.

૩૬.  મનદક (  મહસરસષગ રણયન વસનગણ)
   સસમગગરણ    ર કપ ચનખસ,      ૧ કપ ખસઠડ અથવસ ગનળ,   એલચણનન ભદકન,

 ચપટણ વહઠગ,    ર કપ નસવરયલળનજઠ ખમણ.
 રણત   ૧.    ચનખસનલ ધનઈનલ સદકવણ દળસવવસ,    પછણ મલ ઠદસનણ ચસળણણથણ ચસળણ

લલવસ.  ર.          એક વસસણમસઠ મદકણ ગરમ થસય એટલલ નસવરયલળનજઠ ખમણ અનલ
          દળલ લણ ખસઠડ નસઠખવણ તલમસઠ એલચણનન ભદકન નસઠખણ લનચસ જલવજઠ થસય એટલલ
 ઉતસરણ લલવજઠ.  ૩.          એક તપલલણમસઠ જલટલસ કપ લનટ હનય તલટલસ કપ પસણણ

ઉકસળવજઠ.            તલમસઠ ચપટણ મણઠજઠ અનલ બલ ચમચસ ઘણ નસઠખણ ઉકળલ પછણ ઉતસરણ
   ધણમલ ધણમલ લનટ નસખવન.        બરસબર હલસવણ ફરણ તસપ પર સણઝવસ મદકવજઠ.  ૪.
     એક બસફ આવલ એટલલ ઉતસરણ લલવન.     ઠઠ ડન પડણ જય પછણ મસળવન. તલમસઠથણ
       લદઓ લઈ વસડકણ આકસર કરણ તલમસઠ પદરણ ભરણ,     થનડસ થનડસ અઠતરલ મન ઠ બઠધ

   કરણ મનદકનન આકસર કરવન. પ.       વરસળથણ બધસ મનદક બસફણ ઘણ લગસડણ દલ વજઠ.

૩૭.  કસજજનણ બરફણ/કસજજકતરણ
   સસમગગરણ    રપ૦ ગગરસમ કસજજ,   ૧ ટલ બલસપદન ઘણ,   ૪૦૦ ગગરસમ ખસઠડ, રપ૦

 ગગરસમ મસવન,  રનઝ એસલનસ,  લણઠબજનન રસ, દદ ધ.
 રણત   ૧.     કસજજનન સઠચસથણ કરકરન ભદકન કરવન. ર.   ભદકસનલ ઘણમસઠ સસધસરણ
        સસઠતળણ બલ ચમચસ દદ ધ નસઠખણ થનડણવસર રસખણ ઉતસરણ લલવજઠ. ૩.  એક તપલલણમસઠ

 ખસઠડ લઈ,       તલ ડદબલ તલટલજઠ પસણણ નસઠખણ ઉકળવસ મદકવજઠ. ૪.   લણઠબજનન રસ નસઠખણ
 મલલ કસઢવન.          ચસસણણ જડણ બલતસરણ થસય એટલલ તલમસઠ મસવન અનલ કસજજનન
 ભદકન નસઠખણ,          ઠરલ તલવજઠ થસય એટલલ ઉતસરણ રનઝ એસલનસ નસઠખણ હલસવણ

     થસળણમસઠ ઘણ લગસડણ બરફણ ઠસરણ દલ વણ.
    નન ઠધ    કસજજ ખદબ મન ઠઘસ છલ .       એટલલ મજખય તહલવસરલ કનઈક વખત કસજજનણ

         બરફણ બનસવણ શકસય તલનલ બદલલ આવણ જ રણતલ શસઠગદસણસનણ બરફણ
બનસવવણ.          શશઠગદસણસનલ રલતણમસઠ સસધસરણ છનડસ ઉખડલ તલટલસ જ શલકણ છનડસ

     કસઢણ કરકરન ભદકન કરણ બરફણ બનસવવણ. 

૩૮.  સઠદલ શ
    સસમગગરણ   ૧ શલટર દદ ધનજઠ પનણર,     ૪ ટલ બલ સપદન બજરઠ ખસઠડ, એલચણ, રનઝ

   એસલનસ અથવસ વલનણલસ એસલનસ,   ર ડગ રનપ (મરજયસત)   અથવસ કલસર થનડજ ઠ
પલસળલ લજઠ.

          રણત   દદ ધનલ ફસડણનલ પનણર બનસવણએ તયસરલ તલનલ જમસવવસનજઠ નહણઠ તરત જ
       ગરમસગરમમસઠ બજરઠ ખસઠડ અનલ ઈલસયચણ નસખણનલ બહ મથવજઠ.  પનણર એકદમ

      ઢણલજઠ થઈ જશલ અનલ સનફટ પણ થશલ.     કલસર અથવસ એસલનસ નસઠખણનલ
       એકવસર ફરણથણ હલસવવજઠ અનલ એક બસઉલમસઠ લઈ લલવજઠ. 



         નન ઠધ   જજદસ જજદસ ફલલવર નસઠખણ તમલ સઠદલ શ બનસવણ શકન છન,   જજદસ જજદસ
    શલપ પણ આપણ શકન છન. 

૩૯.  અઠગદરણ બસસજઠદણ
   સસમગગરણ   ર શલટર દદ ધ,   પ૦ ગગરસમ પનણર,  ૧ ટણ-  સપદન મલ ઠદન,   ર કપ ખસઠડ,

૧/  ર ટણ-   સપદન એચણનન ભદકન,     ર ટલ બલ સપદન બદસમનણ કતરણ.
 રણત   ૧.         પનણરમસઠ મલ ઠદન બરસબર વમકસ કરણ નસનણ દગ રસક જલટલણ ગનળણઓ

બનસવવણ. ર.          ખસઠડમસઠ પસણણ નસખણ ઉકસળવજઠ એક ચમચણ દદ ધ નસઠખણ મલલ તરણ
   આવલ તલ કસઢણ લલવન. ૩.       ચસસણણ પસતળણ અડધસ તસરણ થસય એટલલ પનણરનણ

  ગનળણઓ નસઠખણ દલ વણ.        ફદ લણ જય એટલલ ચસસણણ ઉતસરણ ઠઠ ડણ પસડવણ.  ૪.
    એક વસસણમસઠ દદ ધ નસઠખણ ઉકસળવજઠ.      બરસબર જડજ ઠ બસસજઠદણ જલવજઠ થસય એટલલ

 ઉતસરણ લલવજઠ.       બસસજઠદણ ગળણ થસય તલટલણ ચસસણણ નસઠખણ હલસવવજઠ.  પછણ તલમસઠ
 પનણરનણ ગનળણઓ,   એલચણનન ભદકન,     છનલલલણ બદસમનણ કતરણ નસઠખણ

  બરસબર ઠઠ ડણ કરવણ. 
          નન ઠધ   પનણરનણ ગનળણમસઠ ગગરણન કલર નસઠખણએ તન અઠગદરણ બસસજઠદણ વધસરલ
 આકષરક લસગશલ.

૪૦.  રસગજલલસ
    સસમગગરણ    ૧ શલટર ગસયનજઠ દદ ધ,      ૧ લણઠબજનન રસ અથવસ ૧/    ર કપ મનળજઠ દહણઠ,

  ૩૦૦ ગગરસમ સસકર,   ૮ કપ પસણણ.
 રણત   ૧.       ઉકળતસ દદ ધમસઠ લણઠબજ અથવસ દહણઠ નસખણ ફસડવજઠ. ર.   ફસટલ એટલલ તજરઠત

   ગલસ બઠધ કરણ દલવન.    ચસરણણથણ ચસળણ લલવજઠ.  ૩.      જલદણથણ તલનણ અઠદર ઠઠ ડજ પસણણ
   નસખણ ધનઈનલ પસણણ વનતસરવજઠ. ૪.       બનલલસ પનણરનલ પસઠચથણ દસ વમવનટ સજધણ મથવજઠ.

પ.    પનણરનલ ગનળ શલપ આપવન. ૬.       મનટસ વસસણમસઠ પસણણ અનલ સસકર વમકસ કરણ
 ઉકળવસ મદકવજઠ.  ૭.          પસણણ ઉકળલ એટલલ તલમસઠ પનણરનણ ગનળણ નસઠખણ પ વમવનટ
 ઉકળવસ દલવજઠ.  ૮.           પનણરનણ ગનળણ થનડણ ફદ લણ જશલ પછણ તલનલ ઠઠ ડજ થવસ દલવજઠ.
      રસગજલલસ બનસવવસ મસટલ પનણરનણ ગનળણઓ મનટણ બનસવવણ.   ચસસણણમસઠ નસઠખવણ

  એટલલ રસગજલલસ તતયસર.

૪૧.  બસસજઠદણ (રબડણ)
     રણત    મનટણ તપલલણમસઠ ઘણ લગસડણ ર-૧/     ર શલટર દદ ધ ઉકળવસ મદકવજઠ.
        હલસવતણ વખતલ તવલથસથણ આજજબસજજ દદ ધ લગસડતસઠ રહલવજઠ અનલ આજજબસજજ

     જલ મલસઈ ચન ઠટલ તલ ઉખસડણ લલવણ.   તસપ ધણમન રસખવન.    જલથણ મલસઈ થસય અનલ
  બસસજઠદણ મલસઈદસર થસય.         બધજઠ દદ ધ બળણનલ તતયસર થસય એટલલ ઉતસરણ ઠઠ ડણ

પસડવણ.           અઢણ લણટર સસરઠ દદ ધ હનય તન લગભગ ૬પ૦ ગગરસમ બસસજઠદણ ઉતરલ.
         બસસજઠદણ ઠઠ ડણ પડલ એટલલ ર૦૦ ગગરસમથણ રપ૦ ગગરસમ દળલ લણ ખસઠડ, એલચણનન

 ભદકન નસખવસ.          બસસજઠદણ કલટલણ ઉતરલ છલ તલ જનખણ તલનસ પગરમસણમસઠ ખસઠડ
નસઠખવણ.



૪ર.  શગરણખઠડ
 સસમગગરણ    ર-૧/   ર શકલન દહણઠ,      જલટલન મસકન ઉતરલ તલટલણ ખસઠડ,  કલસર,

એલચણ.
 રણત   ૧.     દહણઠનલ કપડસમસઠ બસઠધણ લટકસવણ રસખવજઠ.    બધજઠ પસણણ નણતરણ જય

       અનલ દહણઠનન મસકન તતયસર થસય એટલલ કપડસમસઠથણ કસઢણ.  વજન કરવજઠ. ર.
      જલટલન મસકન હનય તલટલણ ખસઠડ તલમસઠ નસખવણ. ૩.    એક તપલલણ ઉપર ખસદણનન
 કટકન બસઠધણ,     ખસઠડ નસખલલન મસકન છણણણ નસઠખવન. ૪.   ખસદણનસ કટકસનલ બદલલ

       સટણલનણ ચસળણણનન અથવસ શકચન મસસટરનન ઉપયનગ કરણ શકસય.  પ.
   કલસરનલ ગરમ કરણ વસટણ,       ૧ ચમચણ દદ ધમસઠ ઘદ ઠટણ અઠદર નસઠખવજઠ.  એલચણનન

 ભદકન નસખવન. 
        નન ઠધ   દદ ધ સસરઠ જમયજઠ હનય તન દહણઠનન મસકન (   પસણણ કસઢલલજઠ દહણઠ) સવસ
    શકલનથણ દનઢ શકલન જલટલન નણકળશલ.)

૪૩.  હલવસસન
   સસમગગરણ    ર શલટર દદ ધ,     ૪૦૦ ગગરસમ ખસઠડ દળલ લણ,   ૪ ટણ-  સપદન ઘઉઠનન

 કરકરન લનટ,   ૪ ટણ-   સપદન ગજ ઠદરનણ ભદકણ,    રપ ગગરસમ દહણઠ,   ૧ ટણ-સપદન
 જયફળ પસવડર,  ર ટણ-   સપદન એલચણ પસવડર, બદસમ,  ઘણ પગરમસણસર.

 રણત   ૧.   દદ ધનલ ગરમ કરણ,      એક ઉભરન આવલ એટલલ દહણઠનલ ફણણણએ. થનડજ ઠ
      થનડજ ઠ ઉકળતસ દદ ધમસઠ નસઠખવજઠ અનલ હલસવતસ જવજઠ. ર.    એક વસસણમસઠ ઘણ લઈ
    તલમસઠ ઘઉઠનન કરકરન લનટ શલકવન.     ઘઉઠનસ લનટમસઠ ગજ ઠદર નસઠખવન.  ૩.  ગજ ઠદર
       અનલ લનટ શલકસઈ જય એટલલ ઉકળતસ દદ ધમસઠ નસખવન.    દદ ધનલ ધણમસ તસપ
  ઉપર ઉકળવસ દલ વજઠ.  ૪.        વપતળનણ તપલલણમસઠ દળલ લણ ખસઠડ નસખણ ધણમસ તસપલ

શલકવણ.  પ.        બગરસઉન કલર થસય એટલલ ઉકળતસ દદ ધમસઠ નસખવણ.   ઘટ થસય
 એટલલ એલચણ-      જયફળનન પસઉડર નસખણ તપલલણથણ છદ ટજ ઠ પડલ.   ગનળન થસય
         એટલલ ઉતસરણ ઠઠ ડજ થસય એટલલ નસનસ લદઆ લઈ ગનળ વસળવસ.  ૬.  ઉપર

   બદસમનલ ગરમ પસણણમસઠ પલસળણ,       છનડસ કસઢણ તલનણ કસતરણ કરણ લગસડવણ.
      ગનળ વસળવસનસ બદલલ ઘણ લગસડલલણ થસળણમસઠ ઠસરણ,    ચકતસ પણ પસડણ શકસય.

૪૪.   શસહણ ગજ ઠદર હલવસસન
    સસમગગરણ   ર૦૦ ગગરસમ ગજ ઠદર (બસવળ)નન,    પ૦ ગગરસમ કનપરસનજઠ ખમણ, રપ

 ગગરસમ બદસમ,    રપ ગગરસમ વપસતસઠ,   ૧ ટણ-   સપદન સદઠઠનન પસઉડર,   ૧ ટણ-સપદન
 ગઠઠનડસનન પસઉડર,  ૧ ટણ-    સપદન સફલદ મરણનન પસઉડર,  ૧ ટણ-  સપદન એલચણનન

ભદકન,  ૧ ટણ-   સપદન જયફળનન ભદકન.   ર શલટર દદ ધ,   ૪૦૦ ગગરસમ ખસઠડ
 રણત    ૧.     ગજ ઠદરનલ ઘણમસઠ સસઠતળણ ફજ લસવવન.      ઠઠ ડન પડલ એટલલ તલનન ભદકન

કરવન. બદસમ-    વપસતસઠ મનટન ભદકન કરવન. ર.     એક વસસણમસઠ દદ ધ ગરમ કરવજઠ.
     ઉકળલ એટલલ તલમસઠ ગજ ઠદરનન ભદકન નસઠખવન.    આથણ દદ ધ ફસટણ જશલ.  પછણ તલમસઠ

 કનપરસનજઠ ખમણ,  સદઠઠનન પસઉડર,  ગઠઠનડસનન પસઉડર,   મરણનન પસઉડર નસખવન



        ઘટ થવસ આવલ એટલલ તલમસઠ ખસઠડ નસઠખણ હલસવયસ કરવજઠ.  ૩.   લચકસઠ પડતજઠ
થસય.  એટલલ બદસમ, વપસતસ, એલચણ, જયફળ,   અનલ ઘણ નસઠખવજઠ. ૪. ઠરલ

   તલવજઠ કઠણ થસય (    વસસણથણ વમશગરણ જજદજ ઠ પડલ)    એટલલ ઉતસરણ લલવજઠ.  પ.
          હલવસસન જલવસ ગનળ કટકસ વસળવસ અથવસ થસળણમસઠ ઠસરણ કટકસ પણ કરણ

શકસય. 

૪પ.  ખણર
            ગરમ ગરમ ખણર પદરણ સસથલ લલવસય છલ અથવસ ભનજન પછણ મણઠણ વસનગણ તરણકલ

  પણ લલવસય છલ .
   સસમગગરણ   ૧ શલટર દદ ધ, ૧/     ર કપ કણકણ અથવસ ચનખસ,  ર ટણ-  સપદન ઘણ,

  પગરમસણસર ખસઠડ દળલ લણ. 
 મરજયસત    બદસમ-  વપસતસઠ (કતરલલસ),   ઈલસયચણનસ દસણસ,   સદકસ કનપરસનણ

ચણરણઓ,  થનડણ શકસવમસ.
 રણત   ૧.     કણકણનલ ધનઈનલ અડધન કલસક પલસળણ,   પસણણ વનતસરણનલ બસજજમસઠ

રસખવણ. ર.     જડસ તપલલસમસઠ દદ ધ ગરમ કરવજઠ.     દદ ધ ઉકળવસ આવલ તયસરલ કણકણ
 કસઢણ નસઠખવણ.           કણકણ સણઝલ અનલ દદ ધ ઘટ થસય તયસઠ સજધણ ઉકળવસ દલ વજઠ.

          પણરસતણ વખતલ જનઈતસ પગરમસણમસઠ ઘણ અનલ ખસઠડ નસઠખતસ ખસઠડ ઓગળલ તયસઠ
 સજધણ હલસવવજઠ. ૩.         પદરણ સસથલ ગરમ ગરમ પણરસવણ અથવસ ઠઠ ડણ કરણનલ જમણ
 પછણ વસપરવણ. બદસમ,    વપસતસ વગલરલ નસઠખણનલ વસપરવજઠ. 

     નન ઠધ   રસઠધલલસ ભસત પણ વસપરણ શકસય.

૪૬.   દદ ધ પપ ઠઆ
   સસમગગરણ    ૧ શલટર દદ ધ,    રપ૦ ગગરસમ ખસઠડ,    ૩૦૦ ગગરસમ પપ ઠઆ,

 ઈલસયચણનન ભદકન, કલસર.
 રણત   ૧.      દદ ધનલ ગરમ કરણ તલમસઠ ખસઠડ નસખવણ.     પછણ દદ ધનલ ઠઠ ડજ પડવસ દલ વજઠ.

ર.      પપ ઠઆનલ ધનઈનલ ઠઠ ડસ દદ ધમસઠ નસખવસ.       પપ ઠઆ ફદ લણ જય પછણ જ ઠઠ ડસ
 કરવસ મદકવસ. ૩.     ઈલસયચણનન ભદકન અનલ કલસર (ઘદઠટણનલ)  તલમસઠ નસખવસઠ.

૪૭.   પપ ઠઆનણ ડગ રસયફગ રટ કલક
   સસમગગરણ   ૧ કપ પપ ઠઆ, ૧/   ર નસવરયલનજઠ ખમણ,   ૧ કપ દદ ઘ,   ૧ કપ ખસઠડ,

  ર ટલ બલસપદન ઘણ,  બદસમ,  કસજજ,  અખરનટ,  ચસરનળણ,  દગ રસક,  વલવનલસ
એસલનસ.

 રણત    ૧.         પપ ઠઆનલ શલકણ ખસઠડણનલ ચસળણ રવસ જલવન ભદકન કરવન.  ર.
      નસવરયલનસ ખમણનલ એક ચમચન ઘણમસઠ સસધસરણ શલકવજઠ. ૩.  એક તપલલણમસઠ

   દદ ધ નસઠખણ ગરમ કરવજઠ.  તલમસઠ કસજજ-     અખરનટ અનલ છલ નલલલણ બદસમનણ બસરણક
 કટકણ નસઠખવણ.  ૪.     ઉકળલ એટલલ ખસઠડ નસઠખવણ.     ઘટ થવસ આવલ એટલલ

 નસવરયલનજઠ ખમણ,  પપ ઠઆનન રવન,    દગ રસક અનલ ઘણ નસઠખવજઠ. પ.  થનડણવસર પછણ
ઉતસરણ,    તલમસઠ વલ વનલસ એસલનસ નસઠખણ, હલસવણ,    એક મસપનણ સપસટ તપલલણમસઠ



  વધસરલ ઘણ લગસડણ,     તલમસઠ પપ ઠઆનન પદસથર ભરવન.  ૬.    ઉપર છનલલલણ બદસમ-
    કસજજનણ કસતરણ અનલ ચસરનળણ ભભરસવવસઠ. ૭.    એક પહનળસ વસસણમસઠ પસણણ

ભરણ,    તસપ ઉપર મદકવજઠ,        ઉકળલ એટલલ તલમસઠ કનઈ એક નસનજઠ વસસણ મદકવજઠ.
(     જલથણ તપલલણ થનડણ ઉઠચણ રહલ) ૮.      તલનસ ઉપર પપ ઠઆનન પદસથર ભરલલણ તપલલણ
મદકવણ.       તપલલણ ઉપર તલનસ જ મસપનજઠ ઢસઠકણ ઢસઠકવજઠ.   પસણણવસળજઠ વસસણ ઢસઠકવજઠ
નવહ.  ૯.       થનડણવસર પછણ તપલલણનજઠ ઢસઠકણજઠ કસઢણ લલવજઠ.    બરસબર જમણ જય

         એટલલ ઉતસરણ લલવજઠ તપલલણ તદન ઠઠ ડણ પડણ જય એટલલ છરણથણ
  આજબસજજનણ શકનસર ઉખસડવણ.  ૧૦.      એક થસળણમસઠ તપલલણ ઊ ઠધણ પસડવણ,

       જલથણ આખણ કલક નણકળશલ પછણ કલક છતણ કરણ,     તલનસ ઉપર આખસઠ કસજજ,
   અખરનટનસ કટકસથણ ડલકનરલશન કરવજઠ. 

૪૮. ડલટ-સરભરણ
    સસમગગરણ    પ૦ ગગરસમ મસવન (મનળન),     ૧ ટલ બલસપદન દળલ લણ ખસઠડ,  ૧

  ટલ બલસપદન કસજજનન ભદકન,  ૧/    ર ટણસપદન એલચણનન ભદકન,  ૧/  ૪ ટણસપદન
 જયફળનન પસઉડર,   રપ૦ ગગરસમ ખજદર,     ૧૦૦ ગગરસમ સદકસ કનપરસનજઠ ઝણણજઠ

ખમણ,  ઘણ પગરમસણસર.
 રણત    ૧.          મસવસમસઠ ખસઠડ નસઠખણ ગરમ કરવન તલમસઠ કસજજનન ભદકન અનલ

એલચણ,    જયફળનન ભદકન નસખણ.       ખસઠડ બરસબર વમકસ થઈ જય એટલલ
ઉતસરણ-       લલવન ઠઠ ડન પડલ એટલલ નસનણ ગનળણઓ વસળવણ.  ર.   ખજદરનસ ઠશળયસ

   કસઢણ તલનલ વસટણ નસઠખવજઠ.      બરસબર મસળણ અઠદર મસવસનણ ગનળણ મદકવણ. ઉપર
  ખજદરનજઠ પડ ચઢસવવજઠ.  ૩.   ઘણનલ ગરમ કરણ,  તલમસઠ બનળણ,  કનપરસનસ ખમણમસઠ
         રગદનળણ થસળણમસઠ છદ ટણ છદ ટણ રસભરણ મદકવણ ઠરલ એટલલ ખસવસમસઠ ઉપયનગ

કરવન.

૪૯.  અજમલરણ કલસકઠદ
   સસમગગરણ   ૪ શલટર દદ ધ,   ફજ લસવલલણ ફટકડણનન ભદકન,   પ નઠગ એલચણ, ૧/ર

 શકલન ખસઠડ,   ર ટલ બલસપદન ઘણ.
 રણત    ૧.      મનટણ પલથણનલ ઘણનન હસથ લગસડણ,    દદ ધ ઉકળવસ મદકવજઠ.  ઉકળલ

       એટલલ તલમસઠ એક ચપટણ ફટકડણનન ભદકન ચસરલબસજજથણ ભભરસવવન.   ર.
   તવલથસથણ દદ ધનલ હલસવયસ કરવજઠ.   તસપ વધસરલ રસખવન. ૩.   થનડણવસર પછણ ફરણ

    એક ચપટણ ફટકડણનન ભદકન ભભરસવવન.     બરસબર હલસવતસઠ રહલવજઠ અનલ
      તવલથસથણ દદ ધનલ પલણણમસઠ ચસરલ બસજજ ચન ઠટસડતસ જવજઠ. ૪.   તલમસઠ એલચણનસ દસણસ

નસઠખવસ.           દદ ધ જડજ ઠ થવસ આવલ એટલલ ફરણથણ એક ચપટણ ફટકડણનન ભદકન
ભભરસવવસ.           દસણન બરસબર પડલ છલ કલ નવહ તલ જનવજઠ અનલ હલસવયસ કરવજઠ. પ.

          દસણન બરસબર પડલ તલથણ ચનથણવસર ફટકડણનન ભદકન એક ચપટણ ચસરલ બસજજ
 ફરતન ભભરસવવન.      આથણ દસણસદસર જડજ ઠ દદ ધ થશલ.  ૬.   હલસવતણ વખતલ
     પલણણમસઠ તવલતસથણ આજજબસજજ દસણન ઉખસડણ લલવન.  ૭.     બધજઠ દદ ધ જડજ ઠ થઈ

        જય અનલ દસણસદસર થઈ જય એટલલ તસપ ઉપરથણ ઉતસરણ,   તલમસઠ ખસઠડ



નસઠખવણ. ૮.         બરસબર હલસવણ ફરણ તસપ ઉપર મદકવજઠ અનલ ઘણ નસઠખવજઠ. ૯. તસપ
         ધણમન રસખવન ઘટ અનલ એકદમ દસણસદસર થસય એટલલ સટણલનણ તપલલણમસઠ
      વધસરલ પગરમસણમસઠ ઘણ લગસડણ કલસકઠઠ ઠસરણ દલ વન.  ૧૦.    બરસબર ઠરણ જય
     એટલલ તપલલણનણ આજજબસજજનણ શકનસરલ ચપપજથણ ઉખસડણ,   એક થસળણમસઠ
      તપલલણ ઉઠધણ પસડણ આખન કલસકઠદ કસઢણ લલવન,    પછણ તલનસ વતગરકનણ આકસરનસ
 કટકસ કસપવસ.         વધસરલ ઠરણ ગયન હનય તન તપલલણ સસધસરણ ગરમ કરણ, પછણ

   કસઢવસથણ તરત નણકળણ જશલ.

પ૦.  દહણઠથરસઠ
     સસમગગરણ   લનટ મસટલ રપ૦ ગગરસમ મલ ઠદન,    ૧૦ ટલ બલસપદન ઘણ (વવઘસરલલજઠ), ૬

  ટલ બલસપદન પસણણ (  જરરવરયસત પગરમસણલ),  
  ઘણ તળવસ મસટલ . 

    ચસસણણ મસટલ    રપ૦ ગગરસમ ખસઠડ,  ૧-૧/    ર કપ પસણણ (લગભગ),  ર
 ટલ બલસપદન દદ ધ,   વપસતસઠ (કતરલલસ-  જરરવરયસત પગરમસણલ),   ઈલસયચણનન ભદકન

(  જરરવરયસત પગરમસણલ)    ર૦ ગજલસબનણ પસઠદડણઓ (મરજજયસત)
રણત-  ૧    ૧.    કથરનટમસઠ લનટનલ ચસળવન.       ધણમલ તસપલ ઘણ ગરમ કરણ લનટમસઠ
ભલળવવજઠ. ર.         લનટનલ કણણઓ પડલ તયસઠ સજધણ એકદમ હલકલ હસથલ મસળવન. ૩.

   પસણણ નવશલકજ ઠ ગરમ કરવજઠ.    લનટનણ વચચલ ખસડન કરણ,    થનડજ ઠ થનડજ ઠ પસણણ રલડતસ
જવજઠ.   કઠણ લનટ બસઠધવન.   ઘણન મસળવન નવહ. ૪.    લનટનસ એક સરખસ ર૦

 લદઆ કરવસ.      લદઆનલ જડણ પદરણનણ જલમ દબસવવસ.   કથરનટમસઠ કરવસ.  પ.
   કઢસઈમસઠ ઘણ ગરમ કરવજઠ.        ધણમલ તસપલ દહણઠથરસનન હલકન બદસમણ રઠગ થસય તયસઠ

 સજધણ તળવસઠ,   ઠરવસ દલ વસ.  ૬.       તપલલસમસઠ પસણણ અનલ ખસઠડનલ ગરમ કરવસઠ.
 હલસવતસ રહલવજઠ.     પસણણ ઉકળલ એટલલ દદ ધ નસઠખવજઠ. ૩-    ૪ વમવનટ સજધણ હલસવવજઠ

નહણઠ.    ખસઠડનન મસસલન ઉપર આવશલ,    તસવલથસથણ અથવસ ઝસરસથણ કસઢવન. ૭.
   ધણમલ તસપલ ચસસણણનલ ૧-૧/       ર તસર બઠધસય તયસઠ સજધણ ખદખદવસ દલ વણ.  તપલલજઠ
   ગલસ ઉપરથણ લઈ લલવજઠ.        ચસસણણ સફલદ રઠગ પકડલ તયસઠ સજધણ તલનલ ઘદ ઠટવણ. ૮.
    થનડસ થનડસ દહણઠથરસનલ ચસસણણમસઠ બનળવસઠ.     એક પછણ એક દહણઠથરસનલ

 ચણપણયસથણ કસઢણ, વનતસરણ,    ઘણ લગસવલલણ થસળણમસઠ મદકવસઠ.  ૯.   તરત જ એક
      એક દહણઠથરસનસ વચચલનસ ભસગમસઠ ગજલસબનણ પસઠદડણ મદકવણ.  વપસતસઠ,

 ઈલસયચણ ભભરસવવસ.  
૧૦.        દહણઠથરસનલ લગસવલલણ ચસસણણ ઠઠ ડણ પડલ એટલલ ડબબસમસઠ ભરવસઠ.
રણત-       ર લનટમસઠ ૧ ટલ બલસપદન ઘણ ઓછજ ઠ નસઠખવજઠ.     બલ લદઆનણ જડણ પદરણ કરણ,
તળણનલ,     ભસઠગણનલ લનટમસઠ નસઠખણ લનટ બસઠધવન.     પછણ સરખસ ર૦ લદઆ કરવસ. 

          નન ઠધ   ચસસણણ કડક થસય તયસરલ થનડજ ઠ પસણણ નસઠખણ ગરમ કરવસ મદકવણ. ૧-
૧/           ર તસર બઠધસય તયસઠ સજધણ ગરમ કરવણ નણચલ ઉતસરણ ફરણથણ ઘદઠટવણ.  બસકણ

  રહલલસ દહણઠથરસ નસઠખવસ.



પ૧.  મતસજર
    સસમગગરણ    ૧ કપ ચણસનન લનટ,    ૪ કપ ઘણ,    ૧૦ ઈલસયચણનસ દસણસ

(અધકચરસઠ),    ૧ કપ ખસઠડ,  ૩/   ૪ કપ પસણણ,    ૩ ટલ બલસપદન દદ ધ,  ર-૩
  ટલ બલસપદન પસણણ (  છસઠટવસ મસટલ )

રણત   -     ૧ ધણમસ તસપલ તપલલણમસઠ ૧/   ર કપ ઘણમસઠ,    લનટ સહલજ બદસમણ રઠગનન
   થસય તયસઠ સજધણ શલકવન.   બસજજમસઠ રસખવન.  ર.     મધયમ તસપલ જડસ તપલલસમસઠ
    પસણણ અનલ ખસઠડનલ એકરસ કરવસ.      ખસઠડ ઓગળલ એટલલ દદ ધ રલડવજઠ.  ખસઠડ

      હલસવવણ નવહ ઉપર આવલલસ મલલનલ કસઢણ લલવન. ૩.   ચસસણણનન મલલ કસઢગયસ
         પછણ તરત જ બણજ ગલસ પર ઘણ ગરમ કરવસ મદકવજઠ.  ૪.   ધણમસ તસપલ

       ચસસણણનન ૧ તસર થસય તયસઠ સજધણ ખદખદવસ દલ વણ.    ચસસણણમસઠ ધણમલ ધણમલ
  શલકલલન લનટ નસઠખવન.         બરસબર ભલળવસઈ જય તયસઠ સજધણ એક જ વદશસમસઠ

હલસવવન.     ગઠસ ન પડવસ જનઈએ.  પ.     લનટ અનલ ચસસણણનસ વમશગરણનણ
 કલનદગ રમસઠ ૧/       ર કપ ગરમ ગરમ ઘણનણ ધસર કરવણ.     લનટ એક જ વદશસમસઠ
 હલસવતસ જવજઠ. ૬.    આવણ જ રણતલ ૩-   ૪ વસર કરવજઠ.     ગરમ ગરમ ઘણ રલડવજઠ અનલ
 હલસવતસ જવજઠ.    વમશગરણ વધતજઠ જશલ.  ૭.      લનટ ગજલસબણ રઠગનન થસય અનલ

       મણઠણ સજગઠધ આવલ તયસઠ સજધણ ઝડપથણ હલસવતસ જવજઠ.   છલવટનસ વધલલસ ઘણનણ
 ધસર કરવણ.  હલસવવજઠ,   જળણ પડશલ.    ઘણ છદ ટજ ઠ પડશલ.  ૮.   મતસજરનલ ચસળણણમસઠ

મદકવન.    થસળણમસઠ ઘણ વનતરણ જશલ.     ઘણનલ બણજ વસસણમસઠ લઈ લલવજઠ.  તરત જ
  એજ થસળણમસઠ ૩/     ૪ ઉઠચસઈ સજધણ વમશગરણ પસથરવજઠ.    પસણણ છસઠટવજઠ વધસરલ
 જળણ પડશલ.    ઈલસયચણનસ દસણસ ભભરસવવસ.     છરણથણ મતસજરનસ ચનરસ કસપસ

પસડવસ.     ઠઠ ડન થસય એટલલ તસવલથસથણ ઉખલડવસ.  ડબબસમસઠ ભરવસ. 
રણત-      ર   સસમગગરણ    ૧ કપ ચણસનન લનટ,    ૧ કપ ખસઠડ,    ૧ કપ ઘણ,  ૧૦

  ઈલસયચણ દસણસ (અધકચરસ), ૧.  ધણમસ તસપલ,     જડણ તપલલણમસઠ બધજઠ ભલગજ ઠ કરણ,
 ગરમ કરવજઠ,   સતત હલસવવજઠ.  ર.       વમશગરણ હલકજ ઠ પડલ તયસઠ સજધણ સતત

 હલસવયસ કરવજઠ. ૩.    થસળણમસઠ વમશગરણ રલડવજઠ.    થસળણ સહલજ વસઠકણ રસખવણ. ઘણ
 છદ ટજ ઠ પડશલ.       ઘણ બણજમસઠ લઈ લલવજઠ મતસદર સરખન થલપવન. ૪.  કસપસ પસડવસ. ઠઠ ડન
   થસય તયસરલ તસવલથસથણ ઉખસડણ.  ડબબસમસઠ ભરવન.  

પર.  દસશળયસનણ લસડજડણ
   સસમગગરણ    ૧ કપ દસશળયસ,  ૧/   ૪ કપ ઘણ,  ૧/    ર કપ બદરઠ ખસઠડ,  દદ ધ

પગરમસણસર.
 રણત   ૧.     કપ દસશળયસનન ઝણણન ભદકન કરવન. ર.  તલમસઠ ઘણ,   બદરઠ ખસઠડ અનલ

      પગરમસણસર દદ ધ નસખણ નસનણ નસનણ લસડજડણ વસળવણ. 



પ૩.   ખસખરસનણ બરફણ
   સસમગગરણ અનલ રણત   ૧.   રનટલણનસ ખસખરસ કરણ,    તલનન ઝણણન ભદકન કરવન.

ર.          ખસખરસ પગરમસણલ આશરલ ખસઠડ લઈ ૩ તસરનણ ચસસણણ કરવણ.  ૩.
   ચસસણણમસઠ ખસખરસનન ભદકન નસખવન.    ઈલસયચણ નસખણ પસથરણ દલ વજઠ. 

પ૪.   અખરનટ પદરણ
    સસમગગરણ    ર૦૦ ગગરસમ ફનલલલસ અખરનટ,     ૧૦૦ ગગરસમ બદરઠ ખસઠડ,  ૧

  ટણસપદન ઈલસયચણનન ભદકન,   દદ ધ પગરમસણસર,  
 ૧ ટણ-  સપદન ઘણ. 

 રણત    ૧.      વમકસરમસઠ અખરનટનન ઝણણન ભદકન કરવન.  ર.  અખરનટનસ
 ભદકસમસઠ ખસઠડ,          ઈલસયચણ નસખણ બધજઠ બરસબર ભલગજ ઠ કરવજઠ અનલ દદ ધથણ કણક

બસઠધવણ. ૩.      આ કણકમસઠ ઘણ નસઠખણ બરસબર મસળવજઠ. ૪.   નસનણ નસનણ જડણ
 પદરણ વણવણ.     ઓવનમસઠ ૧૦ વમવનટ બલક કરવણ. પ.    નનનસટણક તવસ ઉપર ૮

       થણ ૧૦ પદરણ મદકણ ધણમસ તસપલ થઈ શકલ.     તલનણ ઉપર ડબબન ઢસઠકવન.  ૬.  પ
    વમવનટ પછણ બણજ બસજજ ફલરવવજઠ. 
        નન ઠધ   પદરણ બળણ ન જય તલનજઠ ખસસ ધયસન રસખવજઠ.

 વલવરએશન   ૧.    આ રણતલ બદસમ પદરણ,  કસજજ પદરણ,    શસઠગ પદરણ થઈ શકલ. ર.
         બદસમનલ બસફણનલ છનતરસઠ કસઢણ પછણ કનરણ કનરણનલ વમકસરમસઠ ભદકન કરવન. ૩.

      શસઠગનલ શલકણનલ ફનતરસઠ કસઢણ પછણ ભદકન કરવન.

પપ. રસમલસઈ
       રસગજલલસ બનસવવસ પરઠતજ તલનન શલપ રસમલસઈ જલવન કરવન.    થનડસ ઠઠ ડસ થઈ જય

       એટલલ સસકરનસ પસણણમસઠથણ બહસર કસઢણનલ રસમલસઈનસ દદ ધમસઠ નસઠખવસ. 
 સસમગગરણ   ૧/   ર લણટર દદ ધ,   ૧૦૦ ગગરસમ સસકર,   ર એલચણનન ભદકન. 

     રણત   બધણ સસમગગરણ મણક કરણ ૧પ-    ર૦ વમનણટ દદ ધનલ ઉકસળવજઠ.   થનડજ ઠ ઠઠ ડજ
    થસય એટલલ તલમસઠ રસગજલલસ નસઠખવસ.

       નન ઠધ   રસમલસઈમસઠ બદસમ અથવસ વમકસ ડગ રસયફદ ટ નસઠખણ શકસય.

પ૬. જલલબણ
   સસમગગરણ    ૧ કપ મલ ઠદન,     ર ચમચણ ચણસનન લનટ,     ખસવસ મસટલ પણળન રઠગ,

     ચપટણ મણઠન સનડસ અથવસ ઈનન સનડસ,  ૧/    ર કપ તસજજ દહણઠ,  પસણણ
  પગરમસણસર અઠદસજથણ ૧/  ર કપ,   તળવસ મસટલ ઘણ.

 રણત   મલ ઠદન,  ચણસનન લનટ, રઠગ, સનડસ,      દહણઠ અનલ પસણણ બધજઠ વમકસ કરણ
   એક જ વદશસમસઠ હલસવવજઠ.      ઢનકળસનસ ઘનળ જલવન લનટ કરવન.   ૧૦ વમવનટ
 રહલવસ દલ વન.         પછણ પસછજ ઠ ફરણથણ બહજ જનરથણ ફણણણનલ એક નસનણ પલસવસટકનણ

      કનથળણમસઠ ભરણનલ તલનજઠ મનઢજ ઠ બઠધ કરણ દલ વજઠ.      નણચલથણ ૦ સ ઈઠ ચથણ પણ નસનજઠ
  કસણજઠ કસતરથણ કરવજઠ.      નનનસટણકમસઠ ઘણ મદકણનલ એકદમ ગરમ કરવજઠ.  ઘણ ગરમ



        થસય એટલલ તલમસઠ થલલણથણ ગનળ ગનળ જલલબણનસ શલપમસઠ ફલરવવજઠ.   ધણમસ ગલસ
 ઉપર તળવણ.          કડક થસય એટલલ ઘણમસઠથણ બહસર કસઢણનલ તરત ચસસણણમસઠ

        ડદબસડણનલ તરત બહસર કસઢણ લલવણ અનલ ગરમસગરમ સવર કરવણ.
  ચસસણણ મસટલ    કલસર,  એલચણ,      સસકર અનલ પસણણ ઉકસળવસ મદકવજઠ.
       ઉકસળન આવલ એટલલ તરત ગલસ બઠધ કરણ દલ વન.

પ૭.    કસચસ ગજ ઠદરનસ લસડવસ
    સસમગગરણ    રપ ગગરસમ સદઠઠ (મરજયસત),    રપ ગગરસમ પણપરણમદળ

(મરજયસત),  ૩/    ૪ કપ બદસમ (કતરલલણ-લગભગ),  
૧/    ૪ કપ વપસતસઠ (  કતરલલસઠ લગભગ), ૧/    ર વસટકણ ટનપરઠ (ખમણલલજઠ-લગભગ),

   રપ૦ ગગરસમ બસવશળયન ગજ ઠદર,     ૭પ૦ ગગરસમ ગનળ (કતરલલન),   ૧પ૦ ગગરસમ
 વવઘસરલલજઠ ઘણ,    ૧ ટણસપદન ઘણ (સસઠતળવસ)
 રણત   ૧.  ગજ ઠદનલ ખસઠડણનલ,      રપ થણ ર૬ કલસક ઘણમસઠ પલસળવન. ર.  સદઠઠ અનલ

 પણઠપરણમદળ ખસઠડણનલ,    આટસ ચસળણણથણ ચસળણનલ લલવસ. બદસમ, વપસતસ, ટનપરઠ
વસટવસ,  બરબરસ.  ૩.        પહનળણ વપતળનણ કઢસઈમસઠ ૧ ચમચણ ઘણ મદકણ,  ધણમલ

  તસપલ ગનળનલ ઓગસળવન.      ગનળ ઓગળલ એટલલ ગલસ બઠધ કરવન.  કઢસઈ નણચલ
ઉતસરવણ.  ૪.        તરત જ બધસઠ વસસણન અનલ ગજ ઠદ નસઠખવસ.  પ.   આ વમશગરણ

     એકરસ થસય એવણ રણતલ તસવલથસથણ હલસવવજઠ,   ઠરવસ દલ વજઠ.   સરખસ લસડવસ
વસળવસ.     થસળણમસઠ થલપણનલ ચનસલસ પણ પડસય. 

       નન ઠધ    નસનપણથણ શશયસળસમસઠ ખસવસથણ કમમરનસ દજ  ખસવસ નથણ થતસ.
    સજવસવડ પછણ ખસસ ખવસય છલ . 

પ૮.   મલથણનસ લસડવસ
    સસમગગરણ   રપ૦ ગગરસમ મલથણદસણસનન લનટ,   ૭પ૦ ગગરસમ ઘણ,  લગભગ રપ૦

  ગગરસમ ઘઉઠનન લનટ,      ર૦૦ ગગરસમ અડદનણ દસળનન લનટ,    ૮૦૦ ગગરસમ ગનળ
(  ઝણણન કતરલલન),     ૧ સદકજ ઠ કનપરઠ (  ઝણણજઠ ખમણલલજઠ),    ર૦ ટલ બલસપદન સદઠઠ

 પસવડર (મરજયસત),     ર ટલ બલસપદન પણઠપરણમદળ પસવડર (મરજયસત), ૩૦૦
  ગગરસમ બદસમ (  ભદકન બરબરન),     ૧પ૦ ગગરસમ બસવળણયન ગજ ઠદ (  ઝણણન પણસલલન)

 રણત    ૧.        અડદનસ લનટનલ ધણમસઠ એકદમ સણધસ તસપલ શલકન. (  તલનલ શલકતસઠ
   લગભગ અડધન કલસક થશલ.) ર.       બણજ બસજજ ઘઉઠનન લનટ ધણમસ તસપલ ઘણમસઠ

 શલકણનલ લવન.  (       અડદનસ લનટ કરતસઠ ઘઉઠનન લનટ જલદણ શલકસશલ.)  ૩.
           અડદનન શલકલલન લનટ અનલ ઘઉઠનન શલકલલન લનટ ભલગન કરણ ગલસ ધણમન ચસલજ

રસખવન.  ૪.     તલમસઠ ગજ ઠદ નસઠખણનલ હલસવવજઠ.    ગજ ઠદનસ થજલસ થશલ,   અઠદર ઝણણન
 અવસજ આવશલ,      ઘણ ઓછજ ઠ લસગલ તન થનડજ ઠ નસઠખવજઠ. પ.    અવસજ બઠધ થવસ આવલ

(    એટલલ કલ લગભગ ર-  ૩ વમવનટ)        તયસરલ તલનલ નણચલ લઈ લલવજઠ અનલ બણજ
    વસસણમસઠ ગનળ ધણમસ તસપલ ઓગસળવન.  ૬.      ગનળ ઓગળલ એટલલ તરત તલનલ

 લનટમસઠ નસઠખવન. (      વધજ વસર ગલસ ઉપર નહણઠ રસખવન)  અનલ હલસવવજઠ.  જરસ વસર
  હલસવણનલ તલમસઠ કનપરઠ, બદસમ, સદઠઠ,  પણઠપરણમદળ નસઠખવસ.   તલ બધસનલ બરસબર



   હલસવણનલ મલથણનન લનટ નસઠખવન. (      થનડસ ઠઠ ડસમસઠ મલથણ નસઠખવસથણ કડવણ ઓછણ
 લસગલ છલ .)  ૭.        હલસવણનલ લસડજ ઠ બનસવવસ અથવસ થસળણમસઠ જમસવણનલ ચનસલસ

કરવસ. 
          નન ઠધ   મલથણનસ લનટનલ ૮ થણ ૧૦ કલસક ઘણમસઠ પલસળણનલ પણ નઠખસય. 

પ૯.    શશયસળસનન અડવદયન પસક (ગનળનન)
   મલથણનસ લસડવસ જલમજ બનસવવન.        ફકત તલમસઠ મલથણનન લનટ નહણઠ લલવન અનલ
   સસમગગરણ નણચલ મજજબ લલવણ.

૬૦.     અડદ પસક અથવસ અડવદયજઠ (સસકરનન)
     સસમગગરણ   પ૦૦ ગગરસમ અડદનણ દસળનન લનટ,    પ૦૦ ગગરસમ સસકર અથવસ

ખસઠડ,   ૬૦૦ ગગરસમ ઘણ,    પ૦ ગગરસમ ચસરનળણ (મરજજયસત),   પ૦ ગગરસમ બદસમ,
  ૧પ ગગરસમ એલચણ,    ૧પ ગગરસમ મગજતરણ (મરજજયસત),   ર આનણ કલસર, ર

 ટલ બલસપદન દદ ધ,     દરલક વસતજ ૧૦ ગગરસમ-શતસવરણ,  ગઠઠનડસ,  આસન,  સફલદ
મરણ, (મરજજયસત), તમસલપતગર, બળદસણસ,  સફલદ મદસળણ,  કસળણ મદસળણ. 

   રણત    અડદનસ લનટનલ ઘણ-   દદ ધનન ધસબન દઈ,    ચસળણ રવસદસર ભદકન
બનસવવન.     પછણ ઘણનલ ગરમ કરણ શલકવન.     બરસબર શલકસય એટલલ ઉતસરણ ઠઠ ડન
પસડવન.     ઉપર જણસવલલસઠ બધસઠ વસસણસઠનલ ખસઠડણ, ચસળણ,  લનટમસઠ નસખવસઠ. એક

          તપલલણમસઠ સસકર અથવસ ખસઠડ લઈ તલ ડદબલ તલટલજઠ પસણણ નસઠખણ ઉકસળવજઠ. તલમસઠ
     ૧ ચમચન દદ ધ નસઠખણ મલલ કસઢવન.      કલસરનલ ગરમ કરણ વસટણ દદ ઘમસઠ ઘદ ઠટણ, અઠદર

નસઠખવજઠ,    ચસસણણ અઢણ તસરણ (   ગનળ વળલ તલવણ)   થસય એટલલ ઉતસરણ, થનડણવસર
ઘદઠટવણ,   પછણ તલમસઠ લનટ,  એલચણનન ભદકન, બદસમ-   ચસરનળણનન અધકચરન ભદકન
નસઠખણ,      થસળણમસઠ ઘણ લગસડણ ઠસરણ દલ વજઠ.       ઠરલ એટલલ વધલલસ ઘણનલ ગરમ કરણ

  ઉપર રલડણ દલ વજઠ.
        નન ઠધ    ઘણ ઓછજ ઠ વસપરવજઠ હનય તન ઉપર ઠસરવજઠ નવહ.    તલનલ બદલલ છનલલલણ
 બદસમનણ કસતરણ,        વપસતસનણ કસતરણ અનલ ચસરનળણ વડઝસઈન પસડણનલ લગસડણ

દલ વણ.        વધસરલ વસસણસઠ ભસવલ નવહ તન ઓછસઠ નસઠખવસઠ.    એકલન અડદનન લનટ
       ભસરલ પડલ તલમ હનય તન રપ૦ ગગરસમ અડદનન,     ૧પ૦ ગગરસમ ચણસનન અનલ ૧૦૦

   ગગરસમ ઘઉઠનન લનટ લલવન.        શશયસળસમસઠ રનજ સવસરલ એક ચકતજઠ લલવસય તન
   ટનવનક અનલ શવકતવધરક છલ .

૬૧.  ગજ ઠદર પસક
    સસમગગરણ    રપ૦ ગગરસમ ગજ ઠદર (બસવળનન),   રપ૦ ગગરસમ રવન,  પ૦૦ ગગરસમ

ઘણ,    ૧૦૦ ગગરસમ સદકજ ઠ કનપરઠ,    પ૦૦ ગગરસમ ખસઠડ (દળલ લણ),   પ૦ ગગરસમ વપસતસઠ,
   પ૦ ગગરસમ ચસરનળણ (મરજયસત),    રપ ગગરસમ સદઠઠ,     દરલક વસતજ ૧૦ ગગરસમ

ગઠઠનડસ,  એલચણ,   ધનળણ મદસળણ,   કસળણ મદસળણ,  ગનખરઠ,   આસન શતસવરણ,
નસગકલસર,  પણઠપર (મરજજયસત) 



   રણત   ગજ ઠદરનલ ઘણમસઠ ફજલસવણ,    ખસઠડણનલ ભદકન કરવન.     રવસનલ ઘણમસ બદસમણ રઠગનન
શલકવન.   કનપરસનલ છણણણ,   શલકણ લલવજઠ,     પછણ બધજઠ ભલગજ ઠ કરણ,   દળલલણ ખસઠડ,  બદસમ,
વપસતસઠ,  ચસરનળણનન ભદકન,  ખસઠડલલણ સદઠઠ,     એલચણનન ભદકન અનલ બધજઠ વસસણજઠ, બસરણક
ખસઠડણ,   ચસળણનલ નસઠખવજઠ,         ઘણનલ ગરમ કરણનલ નસઠખણ બરસબર હલસવણ થસળણમસઠ ઘણ
લગસડણ,   ગજ ઠદરપસક ઠસરણ દલવન,       ઉપર થનડણ બદસમનણ કસતરણ અનલ ચસરનળણ ભભરસવણ
દલવસ.

 ગરમ ફરસસણ
૧.  ખણચજઠ ....., ર.   ઘઉઠનણ ઘજઘરણ ....., ૩.   તણખસ પજડલસ ....., ૪.  ચટસકલદસર પજડલસ
....., પ.  શલકલસ ....., ૬.   ભસતનણ પસનકણ ....., ૭.   ખસટસ ઢનકળસઠ ....., ૮. ચણસનસ

  આટસનસ ઢનકળસઠ .....,  ૯.    દમણણ ઢનકળસઠ .....,  ૧૦.    મગનણ ફનતરસવસળણ દસળનસ
 ઢનકળસઠ .....,  ૧૧.    સલવ ખમણણ .....,  ૧ર.    પપ ઠઆનસ ખમણ .....,  ૧૩.  પનનળણ/

     કળણદસળનજઠ છણબસ નણપણનલ ઢનકળજઠ ....., ૧૪. મલથણ-   ચનળસદસળનણ પનનળણ ....., ૧પ.
  પનનળણનસ દહણઠવડસ .....,  ૧૬.   દહણઠવડસ .....,  ૧૭.    દહણઠ પકનડસ .....,  ૧૮.  દહણઠ

 ફદ લવડણ .....,  ૧૯.  પતલવડણ/  ખસઠડવણ .....,  ર૦.     મગનણ દસળનણ ખસઠડવણ .....,  ર૧.
  છસશ વડસ .....,  રર.   ઈદડસઠ .....,  ર૩.   ગનટસ .....,  ર૪.    ડસકનરનસ વડસ .....,  રપ.
    મગનણ ફનતરસઠવસળણ દસળનસ ભજજયસઠ .....,  

ર૬.      સદકણ મલથણ ભસજનસ ગનટસ .....,  ર૭.    ભસતનસઠ ભજજયસ .....,  ર૮.  ખજદરનસઠ
 ભજજયસઠ .....,  

ર૯.    પનણરનસઠ ભજજયસ .....,  ૩૦.    ભસતનસઠ મદવઠયસઠ .....,  ૩૧.   દસળવડસઠ .....,  ૩ર.
   ચણસનણ દસળનસ વડસઠ .....,  ૩૩.  મલ ઠદજવડસ/   રસમવડસનસ વડસઠ .....,  ૩૪.  મગનણ

  દસળનણ કચનરણ .....,  ૩પ.   ખસતસ કચનરણ/    દહણઠ કચનરણ .....,  ૩૬.   હસઠડવન .....,
૩૭.     મલશથયસ રસઈસ કટલલસ .....,  ૩૮.    પનણર ચણલલસઠ .....,  
૩૯.  ઢન ઠસસ   ૧.  સસદસ ઢન ઠસસ, ર.  છલ નલલ ઢન ઠસસ, ૩.  પલપર ઢનસસ, ૪.  સસદસ ઉતપસ, પ.

 રવસ ઢનસસ,  ૬.   ઉલજડ ઢનસસ,  ૭.   પલસરટ ઢન ઠસસ,  ૮.    રવસનસ ઈનસટનટ ઉતપસ.  ૪૦.
 ઈડલણ .....,  ૪૧.    પપ ઠઆનણ ઈડલણ .....,  

૪ર.    દસળનણ ઈડલણ .....,  ૪૩.  દસળ-  ઢનકળણ (   મગનણ છણલટસવસળણ દસળનણ) .....,
૪૪.  દસળ-  ઢનકળણ (તજવલરનણ) .....,  ૪પ.  ખસટણ-   મણઠણ ઢનકળણ .....,  ૪૬.  ખસખરસનણ

 ઢનકળણ .....,  ૪૭.    ચનળસ ઢનકળજઠ .....,  ૪૮.     વમકસ કઠનળનણ ભલળ .....,  ૪૯.
   સપસઈસણ સલવ કટનરણ .....,  પ૦.     દહણ પકનડણ પદરણ .....,  પ૧.   ભલળપદરણ .....,

પર.   પસણણ પદરણ .....



૧.    ઘઉઠનસ લનટનજઠ ખણચજઠ
      સવસરનસ અનલ બપનરનસ ચસર સસથલ સવસવદષ નસસતન. 

    સસમગગરણ   ૧ કપ ઘઉઠનન લનટ,  ૧ ટણ-  સપદન જરઠ, ૧/  ર ટણ-  સપદન પસપવડયન
ખસર,     ૬ બનવરયસ મરચસઠ પણસલલસ,   ૪ ટણ-    સપદન ઘણ અથવસ તલલ,  પગરમસણસર
મણઠજઠ , ર-   ૩ કપ પસણણ, ૧/   ર ચમચણ અજમન.

 રણત   ૧.      એક જડસ તપલલસમસઠ પસણણ ગરમ કરવજઠ, અજમન, જરઠ, મરચજઠ,
સનડસ,   મણઠજઠ નસઠખવસ.  ર.        પસણણ ઉકળલ એટલલ ઘણ અથવસ તલલ નસઠખવજઠ.  તસપ

 ધણમન કરવન.      ધણમલ ધણમલ ઘઉઠનન લનટ નસખતસ જવજઠ.   લસકડસનસ હડસથણ ઝડપથણ
    એક સરખન લનટ હલસવયસ કરવન.       ઘઉઠનન લનટ ઘટ અનલ સજઠવસળન થવન

જનઈએ.     ગઠસ ન પડવસ જનઈએ.        હડસનલ ન ચણટકલ તયસઠ સજધણ ધણમલ તસપલ
 સણઝવસ દલ વન.  ૩.  બલ-     તગરણ વમવનટ સજધણ ઢસઠકણ દલ વન.  ઘણ,   તલલ અનલમલથણનસ
  મસસલસ સસથલ પણરસવન,      સરસવનસ તલલ સસથલ વધજ સસરઠ લસગલ. 
  ચનખસનજઠ ખણચજઠ   

    સસમગગરણ    ૧ કપ ચનખસનન લનટ,   તલલ (  ખણચજઠનલ ચનપડવસ),   બધણ જ
   સસમગગરણ ઘઉઠનસ લનટ જલવણ. 
 રણત    ૧.      ઘઉઠનસ લનટનણ જલમ જ સણઝવવજઠ,     ચનખસનસ લનટનલ બલ વમવનટ

રસખણ,       કથરનટમસઠ મદકવન તલલ લગસવણ સજઠવસળન લનટ કરવન. ર.  લનટનસ નસનસ
 લદઆ કરવસ.      ગનળવસળણ સહલજ દબસવણ વચચલ અઠગદઠસથણ દબસવવસ. તલલવસળણ

         થસળણમસઠ મદકન અથવસ ચસળણણમસઠ ભણનજઠ પસતળજઠ કપડજ ઠ નણચનવણ પસથરણ છદ ટસ-
 છદ ટસ મદકવસ. ૩.   ઢનકળસનસ ડબબસમસઠ મદકણ,   જમતસ પહલલસ બસફવસ. પ. પસપડ

      ખસરનલ બદલલ સસજનજઠ પસણણ પણ વસપરણ શકસય.
          નન ઠધ    ઢનકળનસ ડબબસમસઠ ન મદકવજઠ હનય તન તલનલ પહલલસઠ થનડણવસર વધસરલ
 સણઝવવસ દલ વજઠ.           એવણ જ રણતલ મગ અનલ મઠનસ લનટનજઠ પણ ખણચજઠ બનલ છલ .

ર.  ઘઉઠનણ ઘજઘરણ
    સસમગગરણ    આખસ ઘઉઠ રપ૦ ગગરસમ,   મણઠજઠ પગરમસણસર,   મરચજઠ ૧-૧/ર

ચમચણ,  હળદર,  ૧/  ર ચમચણ,   ધસણસ
 ર ચમચણ,     આમચદર પસવડર ૧ ચમચણ (મરજયસત),   તલલ વઘસર મસટલ , વહઠગ

 ચપટણ (મરજયસત),  રસઈ-  જરઠ ચપટણ,  ૧/    ર ચમચણ ગરમ મસસલન
(મરજયસત)

         રણત   આખસ ઘઉઠનલ સસફ કરણનલ પસણણમસઠ મણઠજઠ નસખણ બસફણ લલવસ. ઘઉઠથણ
       પસણણમસઠથણ કસઢણ બધન મસસલન નસખણ વઘસર કરણ લલવન.



         નન ઠધ    વઘસર કયસર વગર એમનલ એમ ગરમ ઘજઘરણમસઠ મસસલન નસઠખણ
શકણએ.    પણ હળદર ઓછણ નસઠખવણ. 

૩.  તણખસ પજડલસ
 સસમગગરણ   ૧/    ર કપ ચણસનન લનટ, ૧/     ર ટણ સપદન લસલ મરચજઠ, ૧/  ર ટણ-સપદન

ધસણસજરઠ,     ચપટણ ખસવસનન સનડસ (મરજયસત),  ૬-   ૭ ટલ બલસપદન પસણણ,  ૧
  ટલ બલસપદન તલલ (  છસઠટવસ મસટલ ),   તલલ (  તળવસ મસટલ ),   પગરમસણસર મણઠજઠ ,  ૧/ર

 કપ પસણણ, ૧/  ર ટણ-  સપદન તલલ.
  રણત   ૧.       બધજઠ ભલગજ ઠ કરણ ઘનળ તતયસર કરવન.  ર.  નનન-   સટણક તવન ગરમ

કરવન.        ગરમ તવસ ઉપર પસણણ અનલ તલલ છસઠટવસ.    કપડસથણ તવન લદછવન.
        ઘનળનલ પસતળન પદડલન બનસવવસ ગરમ તવસ ઉપર ગનળસકસરમસઠ રલડવન.  એક

       બસજજ સણઝવસ આવલ એટલલ શકનસરણ ફરતલ તલલ રલડવજઠ.  ૩.    એક પડ સણઝણ
     જય એટલલ તસવલથસથણ બણજ તરફ ફલરવવન.     બરસબર સણઝણ જય એટલલ
  અડધન વસળણનલ પણરસવન. 
    બણજ પજડલસ આ પગરમસણલ કરવસ.

૧.            એક કલસક પહલલસઠ ઘનળ કયનર હનય તન પજડલસ ઉપર સજઠદર જળણ પડલ. ર. વધલલસ
  પજડલસનજઠ રસયતજઠ થસય.        મગનણ મનગર દસળનસ લનટનસ પણ પજડલસ થઈ શકલ.

૪.   ચટસકલદસર પજડલસ
 સસમગગરણ   ૧/    ર કપ મગનણ દસળ, ૧/    ૪ કપ તજવલરનણ દસળ, ૧/   ૪ કપ ચણસનણ

દસળ,  ૧ ટણ-   સપદન લસલ મરચજઠ, ૧/    ૪ ટણસપદન હળદર, ૧/   ૪ ટણસપદન હળદર,
૧/  ૪ ટણ-   સપદન ગરમ મસસલન,   ૧ ટણ-  સપદન જરઠ,    ૧ ટલ બલસપદન ધસણસજરઠ,

 તલલ પગરમસણસર,  મણઠજઠ પગરમસણસર. 
 રણત    ૧.   મગનણ દસળ,   ચણસનણ દસળ,      તજવલરનણ દસળનલ ૩ કલસક પલસળણ

 વમકસરમસઠ વસટવણ, ર. મણઠજઠ ,  લસલ મરચજઠ, હળદર,  ગરમ મસસલન,  જરઠ અનલ
    ધસણસજરઠ નસઠખણ ખણરઠ તતયસર કરવજઠ.  ૩.     તણખસ પજડલસનણ જલમ પજડલસ

ઉતસરવસ. 

પ.  શલકલસ
   સસમગગરણ    ૧ કપ ભસત,     ૧ એક કપ દહણઠ,  ૧/    ર કપ ઘઉઠનન લનટ,   ૧ ટણ-

  સપદન વસટલ લસઠ મરચસઠ,  ૧/  ૪ ટણ-  સપદન હળદર,   ૧ ટણ-   સપદન લસલ મરચજઠ,   ૧ ટણ
 સપદન ધસણસજરઠ,       ર ટલ બલ સપદન સદકણ કનથમણર (મરજયસત),  તલલ

પગરમસણસર,  મણઠજઠ પગરમસણસર. 
 રણત   ૧.      દહણઠ ગરમ કરણ તલમસઠ ભસત નસઠખવસ. ર.  ઘઉઠનન લનટ,  તથસ બધન
      મસસલન નસઠખણ પજલલસ મસટલ નજઠ ખણરઠ તતયસર કરવજઠ.  ૩.    નનનસટણક પલનમસઠ કલ
         તવસમસઠ ચમચણથણ તલલ પસથરણ તલનસ ઉપર ચમચસથણ પલટણસનસ મસપ મજજબનસ
     શલકલસ થસય એ રણતલ ખણરઠ પસથરવજઠ. ૪.    ધણમસ તસપલ થવસ દલ વસ.  ગજલસબણ થસય

 તયસરલ ફલરવણ.     તલલ મદકણ બણજ બસજજ ગજલસબણ,    ધણમસ તસપલ થવસ દલ વસ.



 નન ઠધ    ૧.   ચણસનસ લનટનસ,       મગનસ લનટનસ અનલ અડદનસ લનટનસ શલકલસ
 થઈ શકલ. ર.    ઘઉઠનસ લનટમસઠ બલવન (મણઠજઠ )    નસઠખણ જડજ ઠ ખણરઠ પલસળણ, તવણ
     ઉપર જડજ ઠ પલટણસ જલવજઠ ખણરઠ પસથરવજઠ. 

૬.   ભસતનણ પસનકણ
   સસમગગરણ    ૧ કપ ભસત, ૧/    ૪ કપ ચણસનન લનટ, ૧/    ૪ કપ ચનખસનન લનટ,

૧/    ર કપ ઘઉઠનન લનટ,     ૧ કપ ગરમ કરલલજઠ દહણઠ, ૧/   ૪ કપ હળદર,  ૧ ટણ-સપદન
 લસલ મરચજઠ,    ૧ ટણ સપદન ખસઠડ,     ૧ ટણ સપદન ગરમ મસસલન,  તલલ પગરમસણસર,
 મણઠજઠ પગરમસણસર. 

 રણત   ૧.       ભસતમસઠ બધસ લનટ નસઠખણ વમકસ કરવજઠ.  ર.  દહણઠ,  હળદર,  લસલ
મરચજઠ, ખસઠડ,          ગરમ મસસલન અનલ મણઠજઠ નસખણ ઢન ઠસસ જલવજઠ ખણરઠ તતયસર કરવજઠ.
૩.    નનનસટણક પલનમસઠ તલલ લગસડણ,    તલનસ પર ખણરઠ પસથરવજઠ.  શકનસરણઓ ફરતલ

    તલલ મદકણ બઠનલ બસજજએ સસઠતળવજઠ.

૭.   ખસટસઠ ઢનકળસઠ
 ઢનકળસનજઠ ભરડજ ઠ   

    સસમગગરણ   ૩ કપ ચનખસ (  પવરમલ જડસ),    ૧ કપ અડદનણ દસળ.
  રણત   ચનખસનલ ધનવસ,   દસળનલ ધનવણ,  લદછવણ,  સદકવવણ,    બઠનલનસ જજદસ જજદસ
 બરબરસ ભરડવસ.
       ઢનકળસઠનસ ઘનળ મસટલ સસમગગરણ   ઢનકળસનજઠ ભરડજ ઠ ઉપર પગરમસણલ,    ર કપ દહણઠનણ

   જડણ છસશ ગરમ કરલલણ,   પસણણ પગરમસણસર,   ર ટણ-   સપદન મણઠન સનડસ, (૧/  ર ટણ-
   સપદન એક થસળણ મસટલ ),   ૧ ટણ-     સપદન પણસલલસઠ સદકસઠ લણલસઠ મરચસઠ,   ૧ ટલબલસપદન

  ચણસનણ દસળ (મરજજયસત),      ૧ ટલબલસપદન કસળસમરણનન ભદકન (મરજજયસત),  ર
 ટલબલસપદન તલલ,    પસણણ જરરર પડલ તન,  પગરમસણસર મણઠજઠ .

 સસમગગરણ    ૧/    ૪ ટણસપદન કસળસમરણનન ભદકન,  ૧/    ૪ ટણસપદન જરઠ (શલકલલજઠ
મરજયસત),  તલલ (   થસળણ ઉપર લગસવવસ,  સદકણ કનથમણર, (મરજયસત), ઘણ
(   ઢનકળસઠ ઉપર નસઠખવસ.)

 રણત   ૧.   તપલલસમસઠ ઢનકળસનજઠ ભરડજ ઠ,      છસશ અનલ પગરમસણસર પસણણ ભલગજ ઠ કરણ
૪-      પ કલસક સજધણ આથન લસવવસ મદકવજઠ,     આથન આવલ પછણ મરચસઠ,  તલલ,

 ચણસનણ દસળ,    અનલ મરણ નસઠખવસ.  હલસવવજઠ.  ર.    થસળણનલ તલલ લગસવવજઠ,
   થસળણમસઠ ખણરઠ મદકતસઠ પહલલસઠ,        એક એક થસળણમસઠ સનડસ અનલ મણઠજઠ નસઠખણ

  ખણરઠ બરસબર હલસવવજઠ. ૩.      થસળણનણ અડધણ ઉઠચસઈ સજધણ ખણરઠ રલડવજઠ. એનસ
      ઉપર લસલ મરચજઠ અથવસ કસળસ મરણનન ભદકન,    જરઠ અનલ કનથમણર

ભભરસવવણ.  પ-        ૭ વમવનટ સજધણ ઢનકળસનસ ડબબસમસઠ વરસળથણ ઢનકળજઠ બસફવજઠ.
૪.     થસળણ બહસર કસઢણ ર-     ૩ વમવનટ સજધણ ઠરવસ દલ વણ.    ઘણ લગસવણ કટકસ
કરવસ.     તસવલથસથણ ધણરલથણ કટકસ ઉખલડવસ.     બણજ ખણરસનસ આજ પગરમસણલ



 ઢનકળસઠ ઉતસરવસઠ. પ. ઘણ,  મલથણનન મસસલન,     કલરણનસ અથસણસઠ અનલ સદકણ લણલણ
  ચટણણ સસથલ પણરસવસ. 
        નન ઠધ   આથન બરસબર આવયન હનય તન સનડસ નસઠખવસ નવહ.  પગરલશર કદ કરમસઠ

      બસફવસ હનય તન વજનનણ સણટણ વસપરવણ નહણઠ. 
   વઘસરલલસ ખસટસઠ ઢનકળસઠ   

          વધલલસ ઢનકળસઠનસ નસનસ કટકસ કરણ રસઈ વહઠગનન વઘસર કરણ વસપરણ શકસય. સવસદ
  પગરમસણલ મસસલન નસખવન.       રસ સસથલ ઢનકળસઠ ઉપર કસળસઠમરણનન ભદકન નઠખસય. આ

  ઢનકળસઠ પસતળસઠ હનય.

૮.    ચણસનસ લનટનસ ઢનકળસઠ
 સસમગગરણ    ૧-૧/    ર કપ ચણસનન લનટ,   ચપટણ વહઠગ,  ૧/   ર ટણસપદન ખસવસનન

સનડસ,     ૧ ટલ બલસપદન આમચદર પસવડર,    ૧ ટણસપદન સસકર,    ર સદકસ લણલસ
 મરચસનન પસવડર,     ર ટલ બલસપદન તલ (નવશલકજ ઠ),  ૩/   ૪ કપ પસણણ,

 પગરમસણસર મણઠજઠ ,     ર ટણસપદન તલલ (  થસળણનલ લગસડવસ),   ઘણ (  ઢનકળસ ઉપર
નસઠખવસ),  સદકણ કનથમણર. 

 રણત   ૧.  ખસવસનન સનડસ, આમચદર,       સસકર અનલ તલલ શસવસય બધજઠ ભલગજ ઠ કરણ
  ઘટ ખણરઠ કરવજઠ.  ર.     ઢનકળસઠનણ થસળણઓનલ તલલ લગસડવજઠ.  ૩.  ઢનકળસઠનસ

  ડબબસમસઠ પસણણ ઉકસળવજઠ. ૪.    ખણરસનલ બસફતસ પહલલસઠ સનડસ, આમચદર, સસકર
  અનલ તલલ નસખવસ,        ફણણ ચઢસવણ દરલક થસળણમસઠ એક સરખજઠ નસખવજઠ.  પ.

   થસળણઓ ઢનકળસનસ ડબબસમસઠ મદકવણ.     પ વમવનટ સજધણ ઢનકળસઠ બસફવસઠ. થસળણ
    બહસર કસઢણ થનડજ ઠ પસણણ છસઠટવજઠ.   ઠઠ ડસ થવસ દલ વસ.    એનસ ઉપર ઘણ લગસડવજઠ. ૬.

   ઢનકળસઠનસ ચનરસ કટકસ કરવસ.     ખમણ ઢનકળસઠ પગરમસણલ પગરમસણસર મસસલન
 નસઠખણ વઘસરવસ.   ચટણણ સસથલ પણરસવસ. 

૯.   દમણણ ઢનકળસઠ
    સસમગગરણ    રપ૦ ગગરસમ ચનખસ જદનસ,    ૧૦૦ ગગરસમ બસજરણ,   ૧૦૦ ગગરસમ

 મગનણ દસળ,     ૧૦૦ ગગરસમ ચણસનણ દસળ,    ૧૦૦ તજવલરનણ દસળ,   પ૦ ગગરસમ
 અડદનણ દસળ,   ૧૦૦ ગગરસમ ચણસ,     ૧૦૦ ગગરસમ ગરમ કરલલજઠ દહણઠ,  રપ ગગરસમ
 કનપરસનજઠ ખમણ,   ૧ ટલ બલસપદન તલ, મણઠજઠ , મરચજઠ, હળદર, ખસઠડ, સનડસ, તલલ,

રસઈ,  વહઠગ,  અજમન,   વડનસ પસન,     પ સદકસ લણલસઠ મરચસઠ,  ૧/   ૪ ચમચણ સદઠઠ
પસવડર.

    રણત   બધજઠ અનસજ ભલગજ ઠ કરણ,   કરકરન લનટ દળસવવન.   ચણસ બસફણનલ જજદસ
રસખવસ.  લનટમસઠ મણઠજઠ , મરચજઠ, દહણઠ,       થનડણ ખસઠડ અનલ સનડસ અનલ તલલનજઠ મનણ

          નસખણ સસધસરણ ગરમ પસણણથણ ખણર ઠ બસઠધણ લગભગ ૪ કલસક મદકણ રસખવજઠ.
   ઉનસળસમસઠઠ જલદણ આથન આવશલ.      આ ઢનકળસઠનજઠ ખણરઠ કઠણ રસખવજઠ.  આથન

  આવલ એટલલ હળદર,  વસટલ લસ મરચસઠ, સદઠઠ,     તલ અનલ બસફલલસ ચણસ નસઠખવસ.
      વડનસ પસનનસઠ બણડસઠ બનસવણ તલમસઠ તલલ ચનપડણ,    ખણરઠ ભરણ બણડસઠનલ વરસળથણ



  ઢનકળસનણ જલમ બસફવસઠ.        બરસબર બફસય એટલલ કસઢણ ઠઠ ડસ પડલ એટલલ પસનનસ
  બણડસમસઠથણ ઢનકળસઠ કસઢણ,   કટકસ કરણ,      ઉપર ધસણસ અનલ કનપરસનજઠ ખમણ

ભભરસવણ.     મરચસઠનણ થનડણ ભદકણ છસઠટવણ.    ઉપર તલલમસઠ રસઈ,   વહઠગ અનલ
   અજમન નસખણ વઘસર કરવન.

૧૦.     મગનણ ફનતરસવસળણ દસળનસ ઢનકળસઠ
     સસમગગરણ    ૧ કપ મગનણ ફનતરસઠવસળણ દસસ, ૧/    ર કપ અડદનણ દસળ, ૧/૪

 ટણસપદન હળદર,   ચપટણ વહઠગ,  ૧/     ૪ ટણસપદન સનડસ અથવસ સનડસ
(મરજયસત), ૧/       ર ટણસપદન મરણનન ભદકન અથવસ લસલ મરચજઠ,   ૩ ટલ બલ સપદન
તલલ,   ૧ ટણસપદન રસઈ,   ૧ ટણસપદન તલ,  મણઠજઠ પગરમસણસર.

  રણત   ૧.           મગનણ દસળ અનલ અડદનણ દસળનલ ૪ થણ પ કલસક જજદણ જજદણ
પલસળવણ.  ર.     બઠનલ દસળનલ વમકસરમસઠ વસટણ,       બનલલજઠ ખણરઠ પ થણ ૬ કલસક

  ઢસઠકણનલ રહલવસ દલ વજઠ. ૩.  ખણરસમસઠ મણઠજઠ , હળદર,     વહઠગ અનલ સનડસ નસઠખણ બરસબર
હલસવવજઠ.  ૪.      એક વસસણમસઠ પસણણ ગરમ મદકણ,    તલમસઠ કસઠઠલન મદકણ,  થસળણ
મદકવણ,         થસળણમસઠ તલલ લગસડણ તલમસઠ ખણરઠ બરસબર હલસવણનલ પસથરવજઠ.  ખણરસ

      પર મરણનન ભદકન અથવસ લસલ મરચજઠ ભભરસવવજઠ.     આ રણતલ બધસ ખણરસનણ
      ઢનકળસઠનણ થસળણ ઉતસરવણ અનલ છરણથણ કસપસ કરવસ. પ.   એક વસસણમસઠ તલલ

 ગરમ મદકણ,           તલમસઠ રસઈ નસઠખણ રસઈ તતડલ એટલલ તલ નસઠખણ તલમસઠ ઢનકળસઠ
વઘસરવસ. 

૧૧. સલવખમણણ
    સસમગગરણ   ર કપ ચણસનણ દસળ, ૧/   ર કપ તલલ,    ૧ ટણ સપદન રસઈ,  ૧ ટણસપદન

તલ,      ર ટણસપદન વસટલ લસ સદકસ મરચસઠ,  
  ર ટણસપદન ખસઠડ, ૧/    ર ચમચણ આમચદર પસવડર,    ર૦૦ ગગરસમ ઝણણણ સલવ, ૧/ર

   કપ ઝણણણ કનપરસનણ છણણ,  ૧/     ર કપ સદકણ કનથમણર (મરજયસત),  મણઠજઠ
પગરમસણસર. 

 રણત   ૧.       ચણસનણ દસળનલ ૩ કલસક નવશલકસ પસણણમસઠ પલસળવણ.  પછણ તલનલ
 વમકસરમસઠ વસટવણ.  ર.     વસટલ લણ દસળનલ કદ કરમસઠ બસફવણ.  ૩.   પછણ તલનલ
  ચસળણસથણ ચસળણ નસઠખવણ.  ૪.        એક વસસણમસઠ તલલ ગરમ મદકણ તલમસઠ રસઈ

નસઠખવણ.      રસઈ તતડલ એટલલ તલ મદકણ,      દસળનન મસવન નસઠખણ ધણમસ તસપલ
સસઠતળવન.  પ.  મણઠજઠ ,      વસટલ લસઠ મરચસઠ અનલ ખસઠડ નસઠખવણ.    થનડજ ઠ પસણણ નસઠખવજ.
૬.           તલમસઠ આમચદર નસઠખણ દસળ સસઠતળસઈ જય એટલલ નણચલ ઉતસરણ વડશમસઠ

    કસઢણ તલનણ ઉપર ઝણણણ સલવ,     કનપરસનણ છણણ અનલ કનથમણર ભભરસવવસઠ.

૧ર.  પપ ઠઆનસ ખમણ
   સસમગગરણ    ૧ કપ દહણઠ,    ર કપ પપ ઠઆ,    ૧ ટણસપદન ખસઠડ,  ૧/  ર ટણસપદન

હળદર,     ૧ ટણસપદન ગરમ મસસલન,    ૩ ટલ બલસપદન તલલ,    ૧ ટણસપદન રસઈ,  ૩



   ટલ બલસપદન સદકણ કનથમણર (મરજયસત),  મણઠજઠ પગરમસણસર,   ૧ ટણસપદન સદકસ
 લણલસઠ મરચસઠ.

 રણત    ૧.       એક વસસણમસઠ દહણઠનલ ગરમ કરવસ મદકવજઠ.   પપ ઠઆનલ ધનઈ
  વનતસરણનલ દહણઠમસઠ નસઠખવસ.  ર.   તલમસઠ ખસઠડ,  હળદર,  મણઠજઠ ,    મરચસઠ અનલ ગરમ

 મસસલન નસઠખવસ.  ૩.     પપ ઠઆ દહણઠનલ શનષણ લલ.      ઘટ થસય તયસરલ તલનલ નણચલ
      ઉતસરણ એક થસળણમસઠ તલલ લગસડણ ઠરવસ દલ વસ.     ઠરણ જય એટલલ કસપસ કરવસ.

૪.       એક વસસણમસઠ તલલ મદકણ તલમસઠ રસઈ નસઠખવણ.     રસઈ તતડલ એટલલ આ વઘસર
  ખમણ પર રલડવન. પ.       તલનસ પર કનપરસનણ છણણ અનલ કનથમણર ભભરસવવસઠ.

૧૩.  પનનળણ
(   ફળણદસળનજઠ નણપણનલ ઢનકળજઠ)      સહલલસઈથણ પચણ જય એવજઠ પપજષક,  બસફલલજઠ

 ઢનકળજઠ
        સસમગગરણ   ર કપ મગનણ ફનતરસઠવસળણ દસળ અથવસ ચનળસનણ દસળ,  ૩ સદકસ

 લણલસ મરચસઠ,      ર ટલ બલસપદન સદકણ કનથમણર (મરજયસત),   ઘણ (વવઘસરલલજઠ),
૧/    ૪ કપ પસણણ (મરજયસત),  પગરમસણસર મણઠજઠ .

 રણત   ૧.       દસળનલ ધનઈનલ પ કલસક સજધણ પલસળવણ.    લણલસઠ ફનતરસઠ હસથથણ
  મસળણનલ કસઢવસ (મરજયસત).   દસળ વનતસરવણ.   ર.   વમકસરમસઠ અથવસ

    કજ ઠડણમસઠ પહલલસઠ લણલસઠ મરચસઠ વસટવસઠ.    પછણ દસળ બરસબરણ વસટવણ.  જરરર લસગલ
   તન થનડજ ઠ પસણણ નસઠખવજઠ.  ૩.    મનટજ ઠ તપલલજઠ લલવજઠ.     અડધજઠ તપલલજઠ પસણણથણ ભરવજઠ.

 પસણણ ઉકસળવજઠ.   છણબસથણ ઢસઠકતસ પહલલસઠ,   છણબસનસ અઠદરનસ ભસગમસઠ, ખણરસમસઠ
 મણઠજઠ નસઠખણનલ,    ખણરઠ ગનળસકસરમસઠ (  ઢનસસનણ જલમ)  પસથરવજઠ.   પસણણ ઉકળલ
     તયસરલ ખણરસવસળસનલ ભસગનલ પસણણ તરફ રસખણ.   છણબજઠ ઢસઠકણ દલ વજઠ.   ર વમવનટ સજધણ

રસખવજઠ.  (     ઢનકળસઠનજઠ બણજજઠ છણબજઠ તતયસર રસખવજઠ.)  ૪.     છણબજઠ લઈ લલવજઠ થનડણ
   સલકનડ સજધણ ઠરવસ દલ વજઠ.   ઘન ચનપડણ,   કનથમણર ભભરસવવણ.  ઢનકળસનલ

 તસવલથસથણ ઉખલડવજઠ.       બણજ ખણરસનસ આ રણતલ ઢનકળસઠ ઉતસરવસ.  દદ ધ,  ખસઠડ,
         લણલણ ચટણણ અનલ મણઠણ ચટનણ લસલ તરતરણયસતણ સસથલ ગરમ ગરમ

પણરસવસ. 
       નન ઠધ    તપલલસનણ ઉપર બરસબર ઉઠધજ બલસલ એવજઠ (    કસઠસસનજઠ હનય તન વધસરલ

સસરઠ)    મનટજ ઠ વસટકજ ઠ (તસળણયજઠ)       પણ લઈ શકસય તલનલ તળસનણપણનલ ઢનકળસઠ
કહલવસય.

૧૪. મલથણ-   ચનળસનણ દસળનણ પનનળણ
    સસમગગરણ    ૧૦૦ ગગરસમ ચનળસનણ દસળ,     ૪ ટલ બલસપદન સદકણ કનથમણર,

  ચપટણ મણઠન સનડસ,        ૧ ટણ સપદન વસટલ લસ સદકસ લણલસઠ મરચસઠ,  ૧-૧/  ર વસટકણ
  સદકણ મલથણનણ ભસજ,  ચપટણ વહઠગ,  મણઠજઠ પગરમસણસર.

  રણત    ૧    ૧.    ચનળસનણ દસળનલ ર-   ૩ કલસક પલસળવણ.   પછણ પસણણ
  વનતસરણનલ ઝણણણ વસટવણ.  ર.   તલમસઠ મણઠજઠ ,   મણઠન સનડસ,  કનથમણર,  મરચસઠ,



      મલથણનણ ભસજ અનલ વહઠગ નસઠખણ બરસબર હલસવવજઠ.  ૩.   નસનણ થસળણમસઠ,
     થસળણનણ નણચલનણ બસજજએ પસથળજઠ ખણરઠ પસથરવજઠ.  ૪.   તપલલણમસઠ પસણણ
        ઉકળવસ મદકણ તલનણ ઉપર થસળણ મદકણ વરસળથણ બસફવણ (  ખણરસનન ભસગ
  નણચલનણ બસજજએ રહલ)  પ.        ચડણ જય તયસરલ નણચલ ઉતસરણ કસપસ કરણ

       કનથમણરનણ ચટણણ અથવસ તરતરણયસ સસથલ ગરમ ગરમ પણરસવણ.
          નન ઠધ   પસણણ ઉકળલ પછણ જ થસળણ પર પસતળજઠ ખણરઠ પસથરણ મદકવણ. 
          રણત   ર   મલથણનણ ભસજ નસખયસ વગર એકલણ ચનળસનણ દસળનણ પનનળણ

  પણ થઈ શકલ.         થસળણનણ બદલણમસઠ મનટન વસટકન જલ તપલલણ ઉપર ઉઠધન
          બરસબર આવલ એવન લઈ શકસય અનલ તપલણનજઠ ઢસઠકણ પણ લઈ શકસય. 
    રણત   ૩   સસદસ ઢનકળસઠનણ જલમ.

૧પ.  પનનળણનસઠ દહણઠવડસ
 સસમગગરણ   ૧-૧/    ૪ કપ ચનળસનણ દસળ,     ૧ ટણસપદન સદકસ વસટલ લસ મરચસઠ, ૧/ર

  ટણસપદન મરણનન ભદકન,  ૧/    ૪ ટણસપદન મણઠન સનડસ,   ચપટણ વહઠગ,   ગરમ કરલલજઠ
 દહણઠ પગરમસણસર,    લસલ મરચજઠ પગરમસણસર,   શલકલલજઠ જરઠ,  આઠબનશળયસઠનણ

ચટણણ,  મણઠજઠ પગરમસણસર.
 રણત   ૧.      ચનળસનણ દસળનણ બધણ પનનળણઓ કરણનલ લલવણ. ર.  પછણ ઉકળતસ
    પસણણમસઠ જ બધણ પનનળણ નસઠખવણ.     ર વમવનટમસઠ કસઢણ લલવણ.  ૩.   દહણઠ ગરમ

કરણ, વલનવણ,     ઠઠ ડજ કરણ પનનળણ ઉપર નસઠખવજઠ.   તલનસ ઉપર મણઠજઠ , મરચજઠ, શલકલલજઠ
 જરઠ ભભરસવવજઠ,    આઠબનશળયસનણ ગળણ ચટનણ નસઠખવણ. 

૧૬.  દહણઠવડસ
 સસમગગરણ   ૧-૧/         ર કપ મગનણ ફનતરસઠવસળણ અથવસ ચનળસનણ દસળ અથવસ ૧

  કપ અડદનણ દસળ,   પસણણ (નવશલકજ ઠ,   વડસ પલસળવસ),   પગરમસણસર મણઠજઠ
(  પસણણમસઠ નસઠખવસ),  ર-૧/     ર કપ દહણઠ ગરમ કરલલજઠ.    પગરમસણસર મણઠજઠ (દહણઠ
મસટલ ),     ૬ ટલ બલસપદન મણઠણ ચટણણ,  ૩/    ૪ ટણસપદન જરઠ (  શલકણનલ ખસઠડલલજઠ),
૩/    ૪ ટણસપદન લસલ મરચજઠ, ૧/     ર ટણસપદન મરણનન ભદકન (  બરબરન મરજજયસત)

    ૩ ટલ બલસપદન સદકણ કનથમણર (મરજયસત),   તલલ તળવસ મસટલ .
 રણત   ૧.      દસળનલ પ થણ ૬ કલસક પલસળવણ. ર.   દસળમસઠથણ પસણણ કસઢવજઠ, વડસઠ

     વડલ એવણ અધકચરણ દસળ વમકસરમસઠ વસટવણ.     જરરર હનય તન દસળનજઠ પલસળલ લજઠ
 પસણણ લલવજઠ.        વસટલ લણ દસળ કદ ઠડણમસઠ અથવસ તપલલસમસઠ ખદબ ફણણવણ.  ૩.  વડસ
       તળતસઠ પહલલસઠ એક પહનળસ તપલલસમસઠ નવશલકજ ઠ પસણણ ભરણ,   નસઠખણ એક બસજજ

રસખવજઠ.  ૪.      કઢસઈમસઠ તલલ ખદબ ગરમ કરવજઠ.   વડસ તળવસઠ.    વડસ ઉપર આવલ
        એટલલ મધયમ તસપલ આછસઠ ગજલસબણ થસય તયસઠ સજધણ તળવસ.  તલલ વનતસરણ, પ
       વમવનટ ઠઠ ડસ થવસ દઈ પસણણ ભરલલસ તપલલસમસઠ મદકવસ.    બધસઠ વડસ આ પગરમસણલ

કરવસ.      વડસનલ તગરણસ વમવનટ પસણણમસઠ પલસળવસ.     બલ હથલળણ વચચલ વડસ
દબસવણ,        વધસરસનજઠ પસણણ કસઢણ થસળણમસઠ અથવસ વસટકસમસઠ મદકવસઠ.  પ.  ગરમ



   કરલલસ તપલલસમસઠ દહણઠનલ ઘનળવજઠ,   મણઠજઠ નસખવજઠ,   બસજજમસઠ રસખવજઠ.  ૬.  પણરસતસઠ
   પહલલસઠ રકસબણમસઠ વડસ મદકણ,    ઉપર દહણઠ નસઠખવજઠ,    અથવસ વડસનલ દહણઠમસઠ
  બનળણનલ રકસબણમસઠ મદકવસ.       રકસબણમસઠ ગનઠવયસ પછણ થનડજ ઠ દહણઠ ઉપર નસઠખવજઠ.

      સવસદ પગરમસણલ આઠબલણ ખજદરનણ મણઠણ ચટણણ નસઠખવણ.    જરઠ લસલ મરચજઠ
  અનલ કનથમણર પણરસવસઠ.

 નન ઠધ    ૧.        મગનણ ફનતરસઠવસળણ દસળનલ પલસળયસ પછણ ફનતરસઠ કસઢણનલ
(મરજયસત)  વસટવણ.     આ દહણઠવડસ પચવસમસઠ સસરસઠ.  ર.    દસળ વસટતણ વખતલ

   પણ મણઠજઠ નસઠખણ શકસય.     તપલલણમસઠ મણઠસ વવનસનજઠ પસણણ રસખવજઠ.

૧૭.  દહણઠ પકનડસ
    સસમગગરણ   રપ૦ ગગરસમ ચણસનન લનટ,    પ૦ ગગરસમ ઘઉઠનન લનટ,  પ૦ ગગરસમ

 ચનખસનન લનટ,  ૧/    ૪ ટણસપદન લસલ મરચજઠ,    ૧ ટણસપદન હળદર,  તલલ
પગરમસણસર,    ચપટણ મણઠન સનડસ,    દહણઠ પગરમસણસર (  ગરમ કરલલજઠ),

 આઠબનશળયસનણ ચટણણ,   સદકણ કનથમણરનણ ચટણણ,  મણઠજઠ પગરમસણસર. 
 રણત    ૧.        ચણસનસ લનટમસઠ ઘઉઠ અનલ ચનખસનન લનટ નસઠખવન.  ર.  મણઠજઠ ,

       હળદર અનલ સનડસ નસઠખણ એકદમ ઢણલજઠ ખણરઠ કરવજઠ. ૩.   ગરમ તલલમસઠ ભજજયસઠ
  ઉતસરણ પસણણમસઠ નસઠખવસ.         પકનડસનલ દબસવણ પસણણ કસઢણ તલનસ પર દહણઠ,

      આઠબનવડયસનણ ચટણણ અનલ કનથમણરનણ ચટણણ નસઠખણ મણઠજઠ ,  મરચજઠ
ભભરસવવજઠ. 

        વલવરએશન    પકનડસ કઢણ    કઢણ ઉકળતણ હનય તયસરલ પકનડસ તલલમસઠ
  તળણનલ કસઢણમસઠ નસઠખવસઠ.

૧૮.  દહણઠ ફદ લવડણ
    સસમગગરણ    ૧૦૦ ગગરસમ તણખણ બજઠદણ,      ર૦૦ ગગરસમ ગરમ કરલલજઠ દહણઠ,  સદકણ

 કનથમણરનણ ચટણણ,   આઠબનશળયસનણ ચટણણ,   મરચજઠ પગરમસણસર,  શલકલલસ
  જરસનન ભદકન પગરમસણસર,  મરણનન ભદકન,  મણઠજઠ પગરમસણસર.
 રણત   ૧.       દહણઠનલ વલનવણ ગરમ કરણ તલનલ ઠઠ ડજ કરવજઠ.   તલમસઠ મણઠજઠ નસઠખવજઠ. ર.

          એક બસઉલમસઠ બજઠદ લઈ તલનસ ઉપર દહણઠ નસઠખણ કનથમણરનણ ચટણણ અનલ
  આઠબનશળયસનણ ચટણણ નસઠખવણ. ૩. મરચજઠ,     જરસનન ભદકન અનલ મરણનન ભદકન

ભભરસવવન. 

૧૯.  પતલવડણ (ખસઠડવણ)
    સસમગગરણ   ૧ કપ ચણસનન લનટ, ર-૧/     ૪ કપ છસશ ગરમ કરલલણ,  ૧ ટણસપદન

   સદકસ લણલસઠ મરચસઠ પણસલલસઠ,  ચપટણ હળદર,  પગરમસણસર મણઠજઠ .
    વઘસર મસટલ    ર ટલ બલસપદન તલલ, ૧/   ર ટણસપદન રસઈ,  ચપટણ વહઠગ, પ-  ૬ સદકસ

 લણમડસનસઠ પસન,  ૧/     ૪ ટણસપદન લસલ મરચજઠ (મરજયસત),   સદકણ કનથમણર
(   ઝણણણ સમસરલલણ મરજયસત), તલ.



 રણત   ૧.    એક તપલલસમસઠ ચણસનન લનટ, છસશ,     લણલસ મરચસઠ અનલ મણઠજઠ ભલગસઠ
કરવસઠ.      છસશનન સઠચન ફલરવણનલ ખણરઠ તતયસર કરવજઠ.    ગઠસ ન રહલવસ જનઈએ. ર.

       પગરલશર કદ કરમસઠ ૩ સણટણ સજધણ ખણરઠ સણઝવસ દલ વજઠ.  ૩.  તગરણ-  ચસર થસળણનણ
 બઠનલ બસજજએ,         બનલ એટલણ ઝડપથણ ગરમ ખણરસનલ પહલલસઠ અઠદરનણ બસજજ
     અનલ પછણ ઉપરનણ બસજજએ પસતળજઠ લણઠપવજઠ.   ઠરવસ દલ વજઠ,    દરલક થસળણ ઉપર

   ખણરસનલ વસટસનણ જલમ વસળવસ.   વસટસનસ ૧"    જલટલસ ટજ કડસ કરવસ.  બસજજમસઠ
ગનઠવવસ. ૪.    વઘસવરયસમસઠ તલલ ગરમ કરવજઠ,  રસઈ નસઠખવણ,   રસઈ તતડલ એટલલ
વહઠગ,     લસલ મરચજઠ અનલ લણમડસનસઠ પસન,  તલ નસઠખવસ.   વઘસરનલ પતલવડણ ઉપર
રલડવન.  કનથમણર ભભરસવવણ.  ઉપયનગમસઠ લલવણ. 

 નન ઠધ   ૧.      ખણરઠ ગલસ પર પણ સણઝવણ શકસય. ર.    ગલસ ઉપર ખણરઠ સણજવન
 તન ૧/     ર કપ પસણણ વધજ નસઠખવજઠ.   સતત હલસવયસ કરવજઠ. 

ર૦.    મગનણ દસળનણ ખસઠડવણ
     સસમગગરણ    ૧ કપ ફનતરસઠવસળણ મગનણ દસળ,    ગરમ કરલલણ છસશ

પગરમસણસર,  ૧/      ર ટણસપદન વસટલ લસ સદકસ લણલસ મરચસઠ,  
૧/   ૪ ટણસપદન હળદર,   ૧ ટલ બલસપદન તલલ,   ૧ ટણસપદન રસઈ,  ચપટણ વહઠગ, ૧/ર

 ટણસપદન તલ,       ર ટણસપદન સદકસ કનપરસનણ છણણ (મરજયસત),   ર ટણસપદન
  સદકણ કનથમણર (મરજયસત), ૧/    ર ટણસપદન લસલ મરચજઠ. 

 રણત   ૧.        મગનણ દસળનલ ૪ થણ પ કલસક પલસળવણ.     પછણ તલનલ બરસબર ધનઈ,
   ફનતરસઠ કસઢણ ઝણણણ વસટવણ. ર.          એક કપ વસટલલણ દસળ હનય તન બલ કપ ખસટણ છસશ
  નસખણ તલમસઠ મણઠજઠ ,        લણલસ મરચસઠ અનલ હળદર નસઠખણ બરસબર હલસવવજઠ.  ૩.  આ

     વમશગરણનલ નનનસટણક વસસણમસઠ સતત હલસવતસ રહલવજઠ. ૪.    વમશગરણ ઘટ થસય અનલ
        સહલજ પસથરણએ તન ઉખડલ એવજઠલસગલ તન જડસ પલસવસટક ઉપર,   થસળણમસઠ કલ કજ શકઠગ
  સટલ નડ પર પસથરવજઠ.  પ.          ઠરણ જય એટલલ ઊભસ કસપસ કરણ ગનળ વણઠટસ વસળણ

 થસળણમસઠ મદકવસ.  ૬.        એક વસસણમસઠ તલલ ગરમ મદકણ તલમસઠ રસઈ,  વહઠગ,   અનલ તલ
      નસઠખણ આ વઘસર ખસઠડવણ ઉપર ચમચણથણ રલડવન.  ૭.     તલનસ પર કનપરસનણ છણણ,

    કનથમણર તથસ લસલ મરચજઠ ભભરસવવજઠ.
          નન ઠધ   લણલસઠ મરચસઠ અનલ કનથમણર ન ભસવનસ હનય તન ન નસઠખવસઠ.

ર૧.  છસશ વડસ
       સસમગગરણ    વડસ મસટલ    ૧ વસટકણ છણલટસવસળણ દસળ (    ર થણ ૩ કલસક

પલસળલ લણ),   ર ચમચણ વસટલ લજઠ, જરઠ,  મણઠજઠ પગરમસણસર.
  છસશ મસટલ    ૧/      ર લણટર દદ ધનજઠ દહણઠ ગરમ કરલલજઠ,    ર ચમચણ સદકણ કનથમણર,
   સદકન ફજ દણનન ર ચમચણ,    સદકસ લણલસઠ મરચસઠ ૩,  મણઠજઠ પગરમસણસર.
  વઘસર મસટલ    તલલ,  રસઈ,   જરઠ ચપટણ,       પ થણ ૬ કડણપતસઠ ર ચમચણ

 અડદનણ દસળ.



 રણત   ૧.        દસળમસઠ જરઠ અનલ મણઠજઠ નસખણનલ વસટણ લલવણ.    તલમસઠ તળણનલ વડસ
ઉતસરવસ. ર. કનથમણર, ફજ દણનન,       મરચસઠ વમકસ કરણ થનડજ ઠ પસણણ નસઠખણ પલસટ

 તતયસર કરવણ.  ૩.      દહણઠનલ વલનવણનલ તલનણ છસશ બનસવવણ.  ૪.   તલલનન વઘસર
  મદકણ તલમસઠ રસઈ-         જરઠ નસઠખવસઠ રસઈ તતડલ એટલલ તલમસઠ અડદનણ દસળ નસઠખણ

         સસઠતળવણ દસળ ગજલસબણ થસય એટલલ કડણપતસ નસઠખણ તતયસર કરલલણ પલસટ
સસઠતળવણ.          પછણ તલમસઠ છસશ નસઠખવણ અનલ ગલસ બઠધ કરણ દલ વન.  પ.  વઘસર

           કરલલણ છસશમસઠ તતયસર કરલલસઠ વડસ નસઠખવસઠ અનલ ૦ સસ કલસક જલટલજઠ ઠઠ ડજ થવસ
દલ વજઠ.      મસત ઠઠ ડસ છસશ વડસ સવર કરવસ. 

     નન ઠધ   છસશવડસ ઉનસળસમસઠ વધજ બનલ છલ .

રર. ઈદડસ
     સસમગગરણ   પ૦૦ ગગરસમ અડદનણ દસળ,    ૪ સદકસ લણલસ મરચસઠ,  સદઠ પસવડર

 ૧ ચમચણ,   ૧૦૦ ગગરસમ દહણઠ, (ખસટજ ઠ)   ગરમ કરલલજઠ (મરજયસત), મણઠજઠ , મરણનન
ભદકન, તલલ,   સનડસ પગરમસણસર (મરજયસત)

 રણત   ૧.        અડદનણ દસળનલ ચસર કલસક પલસળણનલ ઝણણણ વસટવણ.  ર.  તલમસઠ
મણઠજઠ , સદઠઠ,  વસટલ લસ મરચસઠ,  તલલનજઠ મનણ,      દહણઠ અનલ સનડસ નસઠખણ ખણરઠ તતયસર
કરવજઠ.        તલલનલ ફણણણનલ ઢસઠકણ ઢસઠકણ ર કલસક આથણ રસખવજઠ.   ઋતજ પગરમસણલ તલમસઠ

 ફલરફસર કરવન.  ૩.        આથન બરસબર આવલ એટલલ ઢનકળસઠનસ કદ કરમસઠ પસણણ
       ભરણ જળણ મદકણનલ તલનણ ઉપર ભણનજઠ કપડજ ઠ મદકવજઠ.    કપડસ ઉપર એક ચમચન
 ખણરઠ પસથરવજઠ,     મરણનન ભદકન ભભરસવણ ઢસઠકણ દલ વજઠ,     પસણણ ઉકસળલ લજઠ હનય તન બલ

  વમવનટમસઠ ઈદડસ તતયસર.  ૪.     બણજજઠ કપડજ ઠ તતયસર રસખવજઠ.    જલથણ એક કસઢણનલ
    બણજજઠ મદકવસ મસટલ તતયસર હનય. પ.      પહલલસઠ કપડસઠનલ બહસર કસઢણ થનડણ સલકનડ

     ઠઠ ડજ થસય એટલલ તસવલથસથણ ઈદડસઠ કસઢવસ. 
  અડદનણ દસળનસ વડસ   

    આજ ખણરસનસ વમશગરણનલ ઘટ રસખવજઠ.      નસનણ પદરણ જલવસઠ વડસ હસથલથણ થલપણનલ, ભણનસ
  કપડસઠ ઉપર મદકવસ,        ઘણ અથવસ તલલ ગરમ કરણનલ આ વડસનલ તળવસ.

ર૩.  ગનટસ
     સસમગગરણ   ર૦૦ ગગરસમ ચણસનન જડન લનટ,    ૪ ટલ બલસપદન ઘઉઠનન લનટ, ર

    ટણસપદન સદકસ વસટલ લસ લણલસઠ મરચસઠ,   ચપટણ વહઠગ,     ૧૦ થણ ૧પ મરણનન
  અધકચરન ભદકન (મરજયસત),      ર થણ ૩ તજનન ભદકન (મરજયસત),   ર થણ ૩

  તજનન ભદકન (મરજયસત),     ર ટણસપદન અધકચરસ ધસણસ,  ૧/  ૪ ટણસપદન
હળદર,    ૧ ટણસપદન લસલ મરચજઠ, ૧/   ૪ ટણસપદન સનડસ,   ર ટલ બલસપદન ખસઠડ, તલલ
પગરમસણસર,     ૧ કપ દદ ધ મણઠજઠ પગરમસણસર. 

      રણત    એક વસસણમસઠ બઠનલ લનટ ભલગસ કરવસ.   તલમસઠ મણઠજઠ ,   વસટલ લસ લણલસઠ
મરચસઠ,  વહઠગ,   મરણનન ભદકન,  તજ-  લવવઠગનન ભદકન,  ધસણસ,  હળદર,  લસલ
મરચજઠ,      સસજનસ ફદ લ અનલ ખસઠડ નસઠખવસઠ.  ર.      ગરમ દદ ધ તથસ જરરર મજજબ



    પસણણ નસખણ ખણરઠ તતયસર કરવજઠ.       ખણરઠ ર થણ ૩ કલસક પલસળવસ દલ વજઠ. ૩. એક
   વસસણમસઠ તલલ ગરમ કરણ,     ખણરસમસઠ ર ટલ બલસપદન તલલ નસઠખવજઠ.  ખણરઠ બરસબર

     હલસવવજઠ અનલ ગરમ તલલમસઠ ગનટસ મદકવસ.
 નન ઠધ    ૧.         પહલલસઠ ગલસ તલજ રસખવન પછણ ધણમન કરણ દલ વન.   જલથણ વચચલનણ

   ગનટસ કસચસ ન રહલ . ર.    ગનટસ ગરમ ગરમ પણરસવસ. ૩.   ચણસનન ઝણણન લનટ
 પણ ચસલલ.       ઓછજ ઠ પલળલ તન સનડસ થનડન વધજ નસઠખવન. 

         વલવરએશન   મલથણનસ ગનટસ   સસદસ ગનટસમસઠ ૧ વસડકણ સદકણ મલથણનણ ભસજ
(  ઝણણણ કરણનલ)        દદ ધનલ બદલલ ૧ કપ દહણઠ ગરમ કરણનલ નસઠખવજઠ.  બસકણનણ રણત

   અનલ સસમગગરણ ગનટસ પગરમસણલ. 

ર૪.   ડસકનરનસ ગનટસ
     સસમગગરણ   ૧૦૦ ગગરસમ ઘઉઠનન કરકરન લનટ,    રપ૦ ગગરસમ ચણસનન લનટ, ૧

 ટલ બલસપદન તલ,   થનડસઠ સદકસઠ મરચસઠ,     ૧૦૦ ગગરસમ દહણઠ ગરમ કરલલજઠ,  ૧ ટણસપદન
ખસઠડ,  ૧/   ર ટણસપદન સનડસ,      થનડસઠ મરણ અનલ આખસ ધસણસ,  દદ ધ,  મણઠજઠ ,  મરચજઠ,
હળદર,  તલલ પગરમસણસર.

         રણત   ઘઉઠ અનલ ચણસનન લનટ ભલગન કરણ તલમસઠ મણઠજઠ ,  મરચજઠ,  હળદર,  આખસ
ધસણસ, મરણ, તલ,  વસટલલસ મરચસઠ, દહણઠ, ખસઠડ,      સનડસ અનલ તલલનજઠ મનણ નસઠખણ દદ ધથણ

  ખણરઠ બસઠધણ ર-    ૩ કલસક રહલવસ દલવજઠ.        પછણ પલથણમસઠ તલલ મદકણ ગરમ થસય એટલલ
     એક ચમચન તલલ ખણરસમસઠ નસઠખણ હલસવણ,    પસણણમસઠ હસથ બનળણ,   ખણરસમસઠથણ ગનળ
   મનટસ મનટસ ગનટસ બનસવણ.   તલલમસઠ તળણ લલવસ. 

રપ.     મગનણ ફનતરસઠવસળણ દસળનસ ભજજયસઠ
     સસમગગરણ    ૧ કપ મગનણ ફનતરસઠવસળણ દસળ,    ૧ ટણસપદન ધસણસ,   ૩ સદકસ

  લણલસઠ પણસલલસઠ મરચસઠ,     ૧ ટલ બલસપદન સદકણ કનથમણર (મરજયસત),  ૧ ટણસપદન
 કસળમરણ (અધકચરસ),    ર ટલ બલસપદન તલલ (ગરમ),  ચપટણ વહઠગ, પગરમસણસર

મણઠજઠ ,  તલલ (  તળવસ મસટલ ), ૧/   ર ચમચણ હળદર, ૧/    ર ટણસપદન વસટલ લજઠ જરઠ. 
 રણત   ૧.       દસળ ધનઈનલ ૩ થણ ૪ કલસક પલસળવણ, ર.   દસળનસ ફનતરસઠ કસઢણ,

વનતસરણ,    પસણણ બસજજમસઠ રસખવજઠ.        દસળ વસટતણ વખતલ જરરર હનય તન વસપરવજઠ.
૩.         અધકચરણ દસળ વમકસરમસઠ વસટણનલ મસટણનણ કદ ઠડણમસઠ અથવસ હસથલથણ

   ફસસટ હલસવણનલ ફણણ ચઢસવવજઠ. ૪. મરચસઠ, જરઠ, ધસણસ, મરણ,  હળદર અનલ
 કનથમણર ભલળવવસઠ,         ભજયસઠ તળતસ પહલલસઠ ખણરસમસઠ મણઠજઠ અનલ ગરમ તલલ

નસઠખવસ. પ.    થનડજ ઠ થનડજ ઠ ખણરઠ લઈ,  ફણણ ચઢસવણ,  ભજયસઠ બનસવવસઠ.
 નન ઠધ    ૧.     મણઠણ ચટણણ સસથલ પણરસવસ.  ર.     ફનતરસઠ કસઢગયસ વવનસ પણ
  ભજયસ થઈ શકલ. ૩.       લણલસઠ મરચસઠનણ બદલણમસઠ લસલ મરચસઠ પણ ચસલલ. 

ર૬.    સદકણ મલથણનણ ભસજનસ ગનટસ
     સસમગગરણ    ર કપ મલથણનણ ભસજ સદકસવલલણ,     ૧ કપ ચણસનન લનટ,   ૧ કપ

  ઘઉઠનન લનટ (બરબરન),   ૧ ટણસપદન ધસણસજરઠ,   ચપટણ ખસવસનન સનડસ,  ર સદકસ



  વસટલ લસ લણલસઠ મરચસઠ, ૧/    ૪ ટણસપદન આમચદર પસવડર,   ર ટલ બલસપદન ખસઠડ, ર
   ટલ બલસપદન તલલ (ગરમ),  મણઠજઠ પગરમસણસર,  તલલ (  તળવસ મસટલ ).

 રણત   ૧.       મલથણનણ ભસજનલ થનડન વખત મણઠસનસ પસણણમસઠ પલસળવણ. ધનઈનલ
વનચનવવણ.  ર.    બધજઠ ભલગજ ઠ કરણ,      ભજયસ ઉતરલ એવજઠ ખણરઠ કરવજઠ.  ૩.  મગનણ

    ફનતરસઠવસળણ દસળનસ ભજયસનણ જલમ તળવસઠ,     ખજદરનણ અથવસ સદકણ લણલણ
  ચટણણ સસથલ વસપરવસ. 

ર૭.   ભસતનસઠ ભજયસઠ
   સસમગગરણ   ૧ કપ ભસત,  ૧/     ર કપ ગરમ કરલલજઠ દહણઠ,  ૧/    ર ટણસપદન લસલ મરચજઠ,

૧/   ૪ ટણસપદન હળદર,    ૧ ટણસપદન હળદર,    ૧ ટણસપદન ધસણસજરઠ,   ઘઉઠનન લનટ
પગરમસણસર,  તલલ પગરમસણસર,  મણઠજઠ પગરમસણસર.

 રણત   ૧.    ભસતમસઠ બધન મસસલન નસખવન. ર.      તલમસઠ ઘઉઠનન લનટ વમકસ કરણ ખણરઠ
 તતયસર કરવજઠ. ૩.          એક વસસણમસઠ તલલ ગરમ કરણ નસનસ નસનસ ભજયસ તળણનલ લલવસ.

ર૮.  ખજદરનસ ભજયસઠ
    સસમગગરણ    ૧ કપ ચણસનન લનટ,    ર ટલ બલસપદન ચનખસનન લનટ,   ૧ ટણસપદન

 લસલ મરચજઠ, ૧/   ૪ ટણસપદન હળદર,  ચપટણ વહઠગ,   ર ટણસપદન ખસઠડ,  ૧ ટણસપદન
ધસણસજરઠ, ૧/    ૪ ટણસપદન ગરમ મસસલન,     ચપટણ સસજનસઠ ફદ લ અથવસ સનડસ,

 તલલ પગરમસણસર, ખજદર,  મણઠજઠ પગરમસણસર. 
 રણત    ૧.          ચણસનસ લનટમસઠ ચનખસનન લનટ તથસ બધન મસસલન નસઠખણ ખણર ઠ

પલસળવજઠ. ર.          ખજદરનસ ઠળણયસઠ કસઢણ પણસ કરવસ અનલ ખણરઠ પણ સહલજ જડજ ઠ
રસખવજઠ.       ખજદર ખણરસમસઠ બનળણ ગરમ તલલમસઠ તળવસઠ.   ગરમસગરમ ખજદરનસ

  ભજયસ સવર કરવસ.

ર૯.   પનણરનસઠ ભજયસઠ
 સસમગગરણ   ૧/    ર વસટકણ ચણસનન લનટ, ૧-૧/    ર વસટકણ ઘઉઠનન લનટ,  ર વસટકણ

 ઢનકળસનન લનટ,     ૧ ચમચણ લસલ મરચસઠ,  ૧/    ર ચમચણ સદકસવલલસ લણલસઠ
 મરચસઠનન ભદકન, ૧-૧/    ર ચમચણ જરઠ પણસલલજઠ, ૧-૧/    ર વસટકણ પનણર મસળલ લજઠ,

૧/   ર ચમચણ હળદર,  મણઠજઠ પગરમસણસર,   ૧ ચમચણ ધસણસ,   ૧ ચમચણ આમચદર
પસવડર,      ૧ ચમચન સદકણ કનથમણર મરજયસત,   પસણણ પગરમસણસર,  તલલ

 તળવસ મસટલ .
         રણત    બધણ સસમગગરણ વમકસ કરણનલ ભજયસનસ ખણરસથણ થનડજ ઠ ઘટ ખણરઠ

કરવજઠ.       કડસઈમસઠ તલલ ગરમ કરણ ભજયસ ઉતસરવસ.    ગરમસ ગરમ ભજયસ
   મણઠણ ચટણણ સસથલ પણરસવણ. 

         નન ઠધ   ખણરઠ થનડજ ઠ જડજ ઠ હનય તન ભજયસમસઠ તલલ વધજ આવશલ.  બજઠદણ   ખણરઠ
          વધલ તન ઝસરસમસઠ તલનણ બજઠદણ પસડણ તળણનલ ઉપયનગમસઠ લઈ શકસય છલ . 



૩૦.   ભસતનસઠ મદવઠયસ
   સવસવદષ અનલ જણણતણ વસનગણ.   જલદણથણ બનસવણ શકસય.

    સસમગગરણ    ૧ કપ રસઠધલલન ભસત,      ૧ કપ ઘઉઠનન લનટ (બરબરન),  ૩/  ૪ કપ
 ખસટજ ઠ દહણઠ,     ૧ ટણસપદન લસલ મરચજઠ,    ૧ ટણસપદન ધસણસજરઠ,   ચપટણ હળદર,

૧/    ૪ કપ પસણણ (લગભગ),   ૧ ટલ બલસપદન તલલ,  પગરમસણસર મણઠજઠ . 
    વઘસર મસટલ    ર ટલ બલસપદન તલલ, ૧/   ર ટણસપદન રસઈ, ૧/   ર ટણસપદન તલ, ૧/ર

  ટણસપદન લસલ મરચજઠ,     ૧ ટણસપદન ખસઠડ (મરજયસત),  ૧/   ર ચમચણ આમચદર
પસવડર,   ચપટણ વહઠગ,   પગરમસણસર મણઠજઠ ,    સદકણ કનથમણર મરજયસત,  તલલ
(     ચસળણણ અનલ હસથલ લગસડવસ)

 રણત   ૧. ભસત, દહણઠ,  ઘઉઠનન લનટ, તલલ,  લસલ મરચજઠ, ધસણસજરઠ, હળદર,
      મણઠજઠ ભલગસઠ કરણ થનડન ઢણલન લનટ બસઠધવન.       પસણણનણ જરરર હનય તન જ લલવજઠ.
 એનસ ૬"-૮" લસઠબસ, ૩-  ૪ વસટસ, કરવસ.      ચસળણણ ઉપર તલલ લગસવણ વસટસ કલ

     ઢનકળસઠનસ ડબબસમસઠ જળણ ઉપર બસફવસ મદકવસઠ. ર.  લગભગ ર૦-  ૩૦ વમવનટ
થશલ.    ગલસ બઠધ કરવન.   બહસર કસઢવસ.  ૩.      વસટસ એકદમ ઠઠ ડસ થવસ દલ વસ.

   દરલકનસ નસનસ કટકસ કરવસ.    બસજજમસઠ રસખવસ (    બસફલલસ મજવઠયસ પણ ખસઈ
શકસય.)  ૪.     ધણમસ તસપલ કઢસઈ મદકણ,    તલલ ગરમ કરણ,   રસઈ નસઠખવણ,  રસઈ

   તતડલ એટલલ વહઠગ નસઠખણ,    તરત લસલ મરચજઠ,  મણઠજઠ ,    તલ આમચદર પસવડર
 મદવઠયસ નસઠખવસ. પ.   હલકલ હસથલ ઉથલસવણ.  કનથમણર ભભરસવવણ, પણરસવસ.
 નન ઠધ    ૧.         બરબરન ઘઉઠનન લનટ હનય તન મદવઠયસ સસરસઠ થસય.  ર.  એક

        ટલ બલસપદન ચણસનન લનટ અથવસ રવન પણ લનટમસઠ ભલળવણ શકસય. ૩. રસઠધલલસ
         ભસતનલ બદલલ ૧ કપ સદકણ મલથણનણ ભસજ પણ વસપરણ શકસય.  એક ટણસપદન

   ખસઠડ અનલ તલલ ભલળવવસઠ.       બણજ સસમગગરણ અનલ રણત ભસતનસઠ મદવઠયસ પગરમસણલ
      ભસતનલ મલથણ વમકસ કરણનલ પણ મજવઠયસ બનલ.

૩૧. દસળવડસઠ
      સસમગગરણ   ૩પ૦ ગગરસમ ફનતરસઠ વગરનણ મગનણ દસળ,   પ૦ ગગરસમ અડદનણ

દસળ,     પ૦ ગગરસમ ચણસનણ દસળ,       ૮ થણ ૧૦ સદકસ લણલસઠ મરચસઠ,   ૧ ટણસપદન
મરણ,      ૧ ટણસપદન ધસણસ ચપટણ વહઠગ,  ૧/   ર ટણસપદન હળદર,    ૧ ટણસપદન લસલ
મરચજઠ,  તલલ પગરમસણસર,  મણઠજઠ પગરમસણસર. 

 રણત    ૧.           તગરણલય દસળ ૩ થણ ૪ કલસક સજધણ જજદણ જજદણ પલસળવણ.  ર.
     તયસરબસદ તલનણ અધકચરણ વસટણ ભલગણ કરવણ.    લણલસઠ મરચસઠ વસટણનલ નસઠખવસ.

૩.        આ ખણરસમસઠ મરણ અનલ ધસણસ અધકચરસ વસટણનલ નસઠખવસ, મણઠજઠ , હળદર,
    વહઠગ તથસ લસલ મરચજઠ નસખવજઠ.  ૪.      આ ખણરસનલ બરસબર ફણણણનલ ગરમ તલલમસઠ
 વડસ તળવસઠ.



૩ર.    ચણસનણ દસળનસઠ વડસઠ
    સસમગગરણ    ૪૦૦ ગગરસમ ચણસનણ દસળ,     ૪ ટલ બલસપદન ચનખસનન લનટ,  ર

    ટણસપદન વસટલ લસઠ સદકસ લણલસઠ મરચસઠ,  ૧/     ર કપ નસવરયલળનણ છણણ (  સદકજ ઠ ૧/ર
 કલસક પલસળલ લજઠ),        ર ટણસપદન અધકચરસઠ વસટલ લસઠ મરણ અનલ ધસણસ,  ચપટણ

વહઠગ,  તલલ પગરમસણસર,  મણઠજઠ પગરમસણસર.
 રણત   ૧.       ચણસનણ દસળનલ પ થણ ૬ કલસક પલસળવણ. ર.   પછણ દસળનલ ધનઈ

     પસણણ વનતસરણનલ વમકસરમસઠ સહલજ કરકરણ વસટવણ. ૩.   તલમસઠ ચનખસનન લનટ,
  વસટલ લસઠ લણલસઠ મરચસઠ,      લણલસ કલ સદકસ નસશળયલરનણ છણણ,  મરણ,  ધસણસઠ,  વહઠગ

     અનલ મણઠજઠ નસખણ ખણરઠ તતયસર કરવજઠ.     તલમસઠ ર ટલ બલસપદન તલલ નસઠખવજઠ. ૪. એક
   વસસણમસઠ તલલ ગરમ મદકવજઠ.       ખણરસમસઠથણ વડસનન આકસર આપણ ગરમ તલલમસઠ

તળવસ. 
         નન ઠધ    ટનમલટન કલચપ અથવસ સદકણ કનથમણરનણ ચટણણ સસથલ ગરમ ગરમ

પણરસવસઠ.            વડસ બરસબર ન ઉતરલ તન તલમસઠ થનડન ચણસનન લનટ નસઠખણ ખણરઠ બરસબર
કરવજઠ.

૩૩. મલ ઠદજ વડસ
     સસમગગરણ    ૧ કપ અડદનણ દસળ,   મણઠજઠ પગરમસણસર,    ર સદકવલલસ લણલસ

  મરચસનસ નસનસ ટજ કડસ,   તલલ તળવસ મસટલ .
 રણત   ૧.        અડદનણ દસળનલ ધનઈનલ પ થણ ૬ કલસક પલસળવણ.  દસળ વનતસરણનલ
 બસજજમસઠ રસખવણ.     વનતસરલલજઠ પસણણ બસજજમસઠ રસખવજઠ.  ર.   દસળનલ વમકસરમસઠ
   અથવસ કદ ઠડણમસઠ ઝણણણ વસટવણ.        વસટતણ વખતલ જરરર પડલ તન જ બસજજમસઠ રસખલલજઠ

 પસણણ વસપરવજઠ.        ખણરઠ ખદબ ઢણલજઠ ન થસય તલ ધયસનમસઠ રસખવજઠ.  વસટલ લસ ખણરસમસઠ
     મરચસઠ અનલ મણઠજઠ નસઠખણનલ વમશગરણ ફણણવજઠ.  ૩.     તલલ એકદમ ગરમ થસય
          એટલલ એક નસનસ ટનપમસઠ પસણણ લલવજઠ અનલ વસટકણનન નણચલનન ભસગ તલમસઠ
 ભણનન કરવન.     અડદનજઠ ૧ થણ ૧-૧/       ર ચમચણ ખણરઠ તલ ભણનણ વસટકણ ઉપર
       મદકણનલ આઠગળણથણ વચચલ કસણજઠ કરણનલ તરત તલલમસઠ નસઠખવજઠ.   જલથણ મલ ઠદજ વડસ

  જલવન શલપ બનલ. (          મલ ઠદજ વડસ બનસવવસ મસટલ મશણન પણ આવલ છલ તલ હનય તન
 તલનસથણ કરવસ)      લસલ પડલ એટલલ ઝસરસથણ કસઢણ લલવસ. 

 રસમવડસનસઠ વડસઠ   
         મલ ઠદજવડસનણ બદલણમસઠ આજ ખણરસનલ સણધસ ભજજયસઠથણ મનટસ વડસ ઉતસરણએ તન

  રસમવડસઠનસ વડસ બનલ.
       નન ઠધ   આ વડસમસઠ મરચસઠ ન નસઠખણએ તન ચસલલ.

૩૪.    મગનણ દસળનણ કચનરણ
       કચનરણનસ પડનણ પદરણ મસટલ સસમગગરણ    ૧ કપ મલ ઠદન,    ૩ ટલ બલસપદન ઘણ

(લગભગ), ૧/   ૪ કપ પસણણ,  પગરમસણસર મણઠજઠ .
    મગનણ મનગરદસળનજઠ પદરણ મસટલ



    સસમગગરણ    ૧ કપ મગનણ મનગરદસળ,  ૧-૧/   ર ટણસપદન લસલમરચજઠ,  ૧/ર
 ટણસપદન હળદર,  ૧/   ર ટણસપદન તજ,   લવવઠગનન ભદકન,   ટણસપદન જરઠ,  ૧

  ટલ બલસપદન આખસ ધસણસ,    ૧ ટલ બલસપદન વવરયસળણ,  ૩-   ૪ બનવરયસ મરચસઠ,  ર
  ટણસપદન આમચદર પસવડર,  ૧-૧/    ર ટણસપદન ખસઠડ (લગભગ),   ૧પ શકસવમસ

(સસઠતળલ લણ-મરજયસત),    ર ટલ બલસપદન તલલ,   પગરમસણસર મણઠજઠ ,   તલલ તળવસ
મસટલ .

 રણત    ૧.    મગનણ મનગરદસળનલ ર-    ૩ કલસક સજધણ પલસળવણ.  ર.  તપલલણમસઠ
   જરરવરયસત પગરમસણલ પસણણ ઉકસળવજઠ.     પસણણ ઉકળલ એટલલ દસળ,  વનતસરણનલ

ઓરવણ.         દસળ અધકચરણ સણઝલ એટલલ બધજઠ જ પસણણ ચસળણણમસઠથણ વનતસરણ
દલ વજઠ.    દસળ એક બસજજ રસખવણ. ૩.     પહનળણ કઢસઈમસઠ તલલ ગરમ કરવજઠ. દસળનલ

    ધણમલ તસપલ ધણરલ ધણરલ શલકવણ.  હલસવતસઠ જવજઠ.     નણચલ ઉતસરણ દસળનલ ઠરવસ દલ વણ.
૪.         ધણમલ તસપલ તવસ ઉપર અડધણ ચમચણ તલલમસઠ બનવરયસ મરચસઠ, જરઠ, ધસણસ

    અનલ વવરયસળણ જજદસ જજદસ શલકવસ.       બણજ મસસલસ ભગસ કરણ ઠરવસ દલ વસ.
    વમકસરમસઠ આ બધન મસસલન વસટવન. પ.    મસસલસનલ અનલ શકસવમસનલ ઉપરનણ

 દસળમસઠ ભલળવવસઠ.       વમશગરણનલ સરખજઠ હલસવણ ૧ર ભસગ કરવસ.  ૬.  કચનરણનણ
       પદરણ મસટલ બધજઠ ભલગજ ઠ કરણ સજવસળન લનટ બસઠધવન. ૭.    લનટનસ ૧ર લદઆ કરવસ.

  લદઆનલ બરસબર મસળણ,  દબસવણ,   પદરણઓ વણવણ.  ૮.     એક પદરણ લઈ એમસઠ
   પદરણમસઠ એક ભસગ મદકવન.     પદરણનણ શકનસરણઓ ભલગણ કરણ,   કચનરણ વસળવણ,

     આવણ રણતલ બધણ કચનરણઓ વસળણનલ રસખવણ.  ૯.     કઢસઈમસઠ તલલ ગરમ કરવજઠ.
  તસપ ધણમન કરણ,  કચનરણઓ તળવણ.   ઝસરસથણ ફલરવતસઠ રહલવજઠ.  કચનરણઓનસ પડ

       બદસમણ રઠગનસ થસય એટલલ તલલ વનતસરણ કસઢણ લલવણ.   ગરમ ગરમ પણરસવણ.
 નન ઠધ    ૧.         મગનણ ફનતરસઠવસળણ દસળ ઉપર ઢનકળણ અનલ કચનરણ મસટલ
     કચનરણનલ તળવસનલ બદલલ બસફણનલ નસઠઠખણ શકસય.  

ર.         લણલસ સદકસ વટસવસ બસફણનલ પણ કચનરણનન મસસલન બનસવણ શકસય. 

૩પ.   ખસતસ કચનરણ
  સસમગગરણ    ૧ શક.  મલ ઠદન,     ૩ ટણસપદન રવન (મરજયસત),  ૧/   ર કપ તલલનજઠ

 મનણ (લગભગ), ૧-૧/    ૪ કપ પસણણ (  નવશલકજ ઠ લગભગ),  પગરમસણસર મણઠજઠ . 
      મસસલસ મસટલ    ૧ કપ ચણસનન લનટ,   ર૦ મરચસઠ (કસશમણરણ),  ૪ ટલ બલસપદન

વવરયસળણ,  ૪-    પ ચમચસ આખસ ધસણસ,  ર-૧/   ર ટલ બલસપદન જરઠ,   ૧ ટણસપદન
લસલમરચજઠ,     ર ટણસપદન આમચદર પસવડર,  ૧-૧/  ર સઠચળ,    ૩ ટલ બલસપદન તલલ

 પગરમસણસર મણઠજઠ ,      ર નસનસ ટજ કડસ તજ (મરજયસત),   ૩ લવવઠગ
(મરજયસત),  તલલ (  તળવસ મસટલ ).

 રણત   ૧.  થસળણમસઠ મલ ઠદન, રવન, તલલ,     પસણણ અનલ મણઠજઠ ભલગસ કરણ,  પદરણ જલવન
 લનટ બસઠધવન.   બરસબર મસળવન.     ભણનસ કપડસઠથણ ઢસઠકણ દલ વન.  ર.   ધણમલ તસપલ

           કઢસઈમસઠ ર ટણસપદન તલલ ગરમ કરણ ચણસનન લનટનલ ગજલસબણ રઠગ પકડલ તયસઠ
 સજધણ શલકવન.    તસવલથસથણ હલસવતસ રહલવજઠ.    તસપ ઉપરથણ લઈ,   શલકલલસ લનટનલ



 થસળણમસઠ ઠસરવન.  ૩.       કઢસઈ લદછણનલ બસકણનજઠ તલલ ગરમ કરવજઠ,  કસશમણરણ
મરચસઠ, વવરયસળણ, જરઠ,    ધસણસઠ જજદસ જજદસ શલકવસ.   તસવલથસથણ હલસવતસ રહલવજઠ

    જલથણ મસસલસઓ કસળસ ન થસય.    થસળણમસઠ ઠરવસ દલ વસઠ.   મસસલસનલ બરબરન
ખસઠડવન.   એક તપલલસમસઠ મસસલન, સઠચળ, આમચદર,  લસલ મરચજઠ, મણઠજઠ , અનલ

   શલકલલન લનટ બરસબર ભલળવણ,   કચનરણનજઠ પદરણ કરવજઠ. ૪.   લનટ બરસબર મસળણ
  ૭પ લદઆ કરવસ.      લદઆનણ જરસ મનટણ પદરણ વણવણ.    પદરણમસઠ કચનરણનજઠ પદરણ

ભરવજઠ.          બધણ બસજજથણ શકનસરણઓ ભલગણ કરણનલ સહલજ દબસવણ ફરણ હલકલ હસથલ
વણવણ.       બધણ કચનરણ આ પગરમસણલ તતયસર કરવણ.  પ.    કઢસઈમસઠ તલલ ગરમ
કરવજઠ.    તસપ ઓછન કરવન,   કચનરણઓ તળવણ,   કચનરણ ફદ લશલ,  ઝસરસથણ
ફલરવવણ,  ઝસરસથણ લલવણ.     એકદમ ઠરલ એટલલ ડબબસમસઠ ભરવણ. 

 નન ઠધ   ૧.     કચનરણનણ સસઈઝ દરલકનણ ઈચછસ પગરમસણલ. ર.  મજસસફરણમસઠ લઈ
જવસય. 

     દહણઠ કચનરણ    કચનરણનલ વચચલથણ ધણમલથણ ભસઠગવણ,    ગરમ કરલલજઠ દહણઠ-ચટણણ
નસઠખવસ.  ચસટ મસસલન, સલવ, બજઠદણ,   કનથમણર ભભરસવણ વસપરવણ.

૩૬.  હસઠડવન
   સસમગગરણ   ર કપ ચનખસ,    ૧ કપ તદવલરનણ દસળ, ૧/    ૪ કપ ચણસનણ દસળ, ૧

   કપ ગરમ કરલલજઠ દહણઠ, ૧/    ૪ કપ અડદનણ દસળ,    ૪ ટલ બલસપદન ઘઉઠનન જડન
લનટ,     ૧ ટણસપદન લસલ મરચજઠ,  ૧/   ૪ ટણસપદન હળદર,    ૧ ટલ બલસપદન વસટલ લસઠ

 સદકસ મરચસઠ,      ર ટલ બલસપદન વસટલ લસઠ સદકસ મરચસઠ,    ર ટલ બલસપદન મલથણનન
મસસલન,       ૧ ટણસપદન સસજનસ ફદ લ અથવસ સનડસ,    ૩ ટલ બલસપદન તલલ,  મણઠજઠ
પગરમસણસર. 

    વઘસર મસટલ    ૩ ટલ બલસપદન તલલ,    ર ટણસપદન રસઈ,    ર ટણસપદન તલ,  ૧/૪
 ટણસપદન વહઠગ, ૧/   ૪ ટણસપદન હળદર, ૧/    ૪ ટણસપદન લસલ મરચજઠ. 
 રણત   ૧.    ચનખસ અનલ દસળ ધનઈ,   સદકવણનલ કરકરણ દળવણ.    તલમસઠ ૧ કપ દહણઠ

નસઠખવજઠ.            અથવસ ચનખસ અનલ દસળ સવસરલ વહલલસ પલસળણનલ પ થણ ૬ કલસક
      પછણ ૧ કપ દહણઠ નસઠખણનલ કરકરણ વસટવણ.  ર.     ખણરસમસઠ બધન મસસલન નસઠખણ
    જરરરણ હદ ઠફસળસ પસણણથણ લનટ પલસળવન.  ૩.    ઘઉઠનન લનટ નસઠખવન,    પ થણ ૬
   કલસક આથન આવવસ દલ વન.  ૪.       જયસરલ હસઠડવન કરવન તનય તયસરલ તલલ,  ર

         ટલ બલસપદન પસણણ અનલ સસઠજનસ ફદ લ અથવસ સનડસ ગરમ કરણનલ ખણરસમસઠ
નસઠખવસ.  પ.      હસઠડવસનસ કદ કરનલ તલલથણ ગગરણસ કરણ,    ખણરઠ નસઠખણ દલ વજઠ.  ૬.

      વઘસર મસટલ તલલ ગરમ મદકણ રસઈ નસઠખવણ.     રસઈ તતડલ એટલલ તલ,  વહઠગ
નસઠખણ,          હળદર મરચજઠ નસખવજઠ અનલ બરસબર હલસવણ ખણરસમસઠ ગનળ ફરતલ રલડવજઠ.
૭.      હસઠડવસનસ કદ કરનણ નણચલનણ વડશમસઠ રલતણ ભરણ,    તલનણ ઉપર હસઠડવસનજઠ કદ કર

       મદકવજઠ અનલ પગરથમ ૧૦ વમવનટ ગલસ ફસસટ કરવન.     પછણ ૩પ વમવનટ ધણમસ
  તસપલ થવસ દલ વન. ૮.         તયસરબસદ તસવલથન મદકણ જનઈ લલવજઠ કલ હસઠડવન તતયસર થયન



  છલ કલ નહણઠ.       તસવલથસથણ ચનટલ તન થનડણકવસર વધસરલ થવસ દલ વન. ૯.   ગલસ બધ કરણ
    ૧પ વમવનટ સજધણ સણઝવસ દલ વજઠ.    તયસરબસદ ગરમ ગરમ પણરસવન.

           નન ઠધ    શશયસળન હનય તન દહણઠ વધસરલ નસખવજઠ અનલ ઉનસળન હનય તન દહણઠ
 ઓછજ ઠ નસઠખવજઠ.

 વલવરએશન   ૧.      નનનવસટક વસસણમસઠ પણ હસઠડવન થઈ શકલ. ર.  તલમસઠ વઘસર
      તતયસર કરણ તલનસ ઉપર થનડજ ઠ ખણરઠ રલડવજઠ.  ૩.      ઉપરનજઠ પડ કડક થસય તયસરલ

(  ૧૦ વમવનટમસઠ)        ફલરવણ દલ વજઠ અનલ બણજ બસજજ થવસ દલ વજઠ.  ૪.  ઓવન,
    મસઈકગ રનવલવમસઠ પણ હસઠડવન કરણ શકસય.

૩૭.    મલશથયસ રસઈસ કટલલસ
    સસમગગરણ   ર કપ રસઠધલલન ભસત,    ૧ કપ ઘઉઠનન લનટ,   ૧ કપ દહણઠ, ૧/   ૪ કપ તલલ, ૧

ટલ .   સપદન મલથણનન મસસલન,  
 ૧ ટલ .   સપદન લસલ મરચજઠ, ૧/   ર ટણસપદન હળદર,   મણઠજઠ સવસદ પગરમસણલ,   ઘણ શલકવસ મસટલ .

       રણત   બધસ મસસલસ વમકસ કરણ કટલલસ નસનણ બનસવન.     તવણ ગરમ કરણ તલનસ
        ઉપર કટલલસ તથસ ઘણ નસખણ બઠનલ બસજજ શલકણ લન.    ગરમ ગરમ સવર કરન.

૩૮.  પનણર ચણલલસઠ
       ચણલલસઠ મસટલ    ર કપ મગનણ ફનતરસઠવસળણ દસળ (  પલસળણનલ વસટલ લણ),  ૧/૪
 ટણસપદન વહઠગ,    મણઠજઠ સવસદ પગરમસણલ ઘણ. 

    પદરણ મસટલ    ર૦૦ ગગરસમ પનણર,    ર ટણસપદન લસલ મરચજઠ,   ૧ ટણસપદન જરઠ.
          રણત   ચણલલસનણ બધણ સસમગગરણ વમકસ કરણ તવન ગરમ કરણ ઢનસસનણ જલમ

         પસથરણ તલનણ ઉપર પનણર પસથરણ લસલ મરચજઠનલ જરસ પસવડર ભભરસવવણ. ઘણ
નસઠખણ,   શલકણ સવર કરન. 

૩૯.  ઢનસસ
૧.   સસદસ ઢનસસ   

    સસમગગરણ   ૧ કપ અડદનણ દસળ,   પ દસણસ મલથણ,    ૩ કપ ઉકડસ ચનખસ, ઘણ
 અથવસ તલલ. 
 રણત    ૧.  ચનખસ,          અડદનણ દસળ અનલ મલથણનલ અલગ અલગ ૪ થણ પ

 કલસક પલસળવસ. ર.        વમકસરમસઠ અડદનણ દસળ અનલ મલથણનલ ખદબ જ બસરણક
પણસન.    ચનખસનલ અલગ બસરણક પણસવસ. ૩.    તગરણલનલ વમકસ કરણ ૧-  ર કલસક

  આથન આવવસ દલ વન.   તવણનલ ગરમ કરણ,     સસધસરણ તલલ લગસડણ ઢનસસ પસથરણ
 તલલ છસઠટવજઠ.          સસધસરણ લસલ થસય એટલલ ઘણ લગસડણ ફનલડ કરણ સવર કરવજઠ.

     નન ઠધ   દરલક ઢનસસનલ ઉતસરણનલ તવસનલ લદછવન. 
ર.   છનલલ ઢનસસ

          પગરથમ સસધસરણ જડન ઢનસન બનસવણ તલનણ ઉપર સદકણ કનથમણરનણ ચટણણ પસથરણ
      પઠજબણ છનલલનજઠ શસક પસથરવજઠ અનલ પજડન બનસવવન. 



૩.   પલપર ઢનસસ
       સસદસ ઢનસસનસ ખણરસમસઠ થનડજ ઠ પસણણ નસખણ પસતળજઠ બનસવવજઠ.    તયસરબસદ તવસ ઉપર
        ખદબ જ ઝડપથણ પસથરણનલ બનણ શકલ તલટલજઠ પસતળજઠ બનસવવજઠ.    તલલ લગસડણ કડક

 બનસવણનલ પણરસવજઠ.
૪.   સસદસ ઉતપસ

      ઢનસસનસ ખણરસથણ નસનસ ફજલકસ રનટલણનણ સસઈઝનન બનસવવન.   બઠનલ સસઈડથણ
સણજવવસ. 
પ.   રવસ ઢનસસ
  ૧ કપ રવન,    ૧ કપ મલ ઠદન,       ૧ કપ ચનખસનન લનટ વમકસ કરવન.   અડધન કલસક

 પલળવસ દલવજઠ,  જરઠ,   સદકસ મરચસઠ,  મણઠજઠ ,  તલલ,     નસઠખણ પસતળજઠ ખણરઠ બનસવણ.  એક
    ચમચન ઉપરથણ નનનસટણક પલન (તવણ)     પર રલડવજઠ જલથણ જળણ પડલ,   થનડજ ઠ લસલ થસય
    એટલલ ફનલડ કરણ સવર કરવજઠ. 

૬.  ઉલજડ ઢનસસ
      અડદનણ દસળનલ ચસર કલસક પલસળણ ઝણણણ વસટવણ,      ર થણ ૩ કલસક આથન

આપવન.           સદકસ લણલસ મરચસઠનસ ટજ કડસ અનલ મણઠજઠ નસઠખવજઠ અનલ જડસ ઢનસસ ઉતસરવસ.

૭.  પલસરટ ઢનસસ
           ૧ વસટકણ મગનણ દસળ અનલ ૧ વસટકણ અડદનણ દસળ વમકસ કરણ ભણઠજવવણ. વસટણનલ
     ૪ થણ પ કલસક આપન આપવન.     મણઠજઠ નસઠખવજઠ અનલ ઢનસસ ઉતસરવસ.

૮.    રવસનસ ઈનસટનટ ઉતપસ
  ૩ કપ રવન, (  છસશમસઠ પલસળલલન), ૧/   ર કપ દહણઠ,     ૧ ટણસપદન સદકસ લણલસ મરચસઠનણ

પલસટ, ૧/   ર ટણસપદન સનડસ,   મણઠજઠ સવસદ પગરમસણલ,   ઘણ શલકવસ મસટલ .
       રણત    બધણ વસતજ ભલગણ કરણ ખણરઠ તતયસર કરન.     તવસ ઉપર નસનસ ઉતપસ
     બનસવણ ઘણથણ શલકણ ગરમ ગરમ પણરસન.

૪૦. ઈડલણ
    સસમગગરણ   ૧ કપ અડદનણ દસળ,       ૩ કપ ઉકડસ ચનખસ અથવસ જડસ ચનખસ,

 તલલ થનડજ ઠ,    ૧ ચમચણ મણઠન સનડસ,  મણઠજઠ પગરમસણસર.
 રણત    ૧.          અડદનણ દસળનલ અનલ ચનખસનલ જજદસ જજદસ ધનઈનલ થનડસ ગરમ
 પસણણમસઠ પલસળવસ.      પ થણ ૬ કલસક પલસળવસ દલ વસ. ર.   દસળનલ એકદમ ઝણણણ

વસટવણ,          અનલ ચનખસનલ થનડસ કરકરસ વસટવસ બઠનલ વમકસ કરણનલ અડધન કલસક
 રહલવસ દલ વજઠ.  ૩.   તલમસઠ મણઠજઠ -   સનડસ નસખણ હલસવવજઠ,    ઈડલણનસ સટલ નડમસઠ તલલ

        લગસવણનલ ઈડલણનજઠ ખણરઠ ભરણનલ કજ કરમસઠ ૧પ વમવનટ સણઝવવસ દલ વણ.  ૪.
           સણઝણ જય એટલલ સટલ નડ બહસર કસઢણનલ ૧ વમવનટ પછણ ઈડલણ કસઢવણ જલથણ

      સટલ નડમસઠ ચણટકલ નવહ અનલ આખણ બહસર આવલ.



         નન ઠધ    અડદનણ દસળ અનલ ચનખસ ઘઠટણમસઠ ઢનકળસનણ જલમ પણસણનલ પણ
  પલસળણ ઈડલણ બનસવસય.

૪૧.   પપ ઠઆનણ ઈડલણ
   સસમગગરણ    ર કપ રવન,  ૧/   ર કપ પપ ઠઆ,  ૧/    ર કપ અડદનણ દસળ,  તલલ

પગરમસણસર,  મણઠજઠ પગરમસણસર.
 રણત   ૧.          રવસ અનલ પપ ઠઆનલ અલગ અલગ વસસણમસઠ ધનઈનલ તલમસઠ પસણણ

      નસખણ ર થણ ૩ કલસક પલસળવસ દલ વસ.  
ર.           અડદનણ દસળ ધનઈનલ તલનલ ર થણ ૩ કલસક પસણણમસઠ પલસળવણ.  ૩.  રવસ

      અનલ પપ ઠઆમસઠથણ પસણણ વનતસરણ વમકસરમસઠ ઝણણજઠ વસટવજઠ.  ૪.  વમકસરમસઠ
      થનડજ ઠક પસણણ નસખણ અડદનણ દસળનલ ઝણણણ વસટવણ.    તલમસઠ રવસ અનલ પપ ઠઆનજઠ

     ખણરઠ તથસ મણઠજઠ નસઠખણ આથન લસવવન.       ૪ થણ પ કલસક એક જગયસએ મદકવજઠ.
પ.         ઈડલણનસ સટલ નડમસઠ સહલજ તલલ લગસડણ ઈડલણનજઠ ખણરઠ મદકણ,  ઈડલણ
ઉતસરવણ.      ૧૦ થણ ૧ર વમવનટમસઠ થઈ જશલ.

 નન ઠધ    ૧.        ઈડલણનજઠ સટલ નડ ઈડલણનસ વસસણમસઠ મજકસય અનલ કદ કરમસઠ
    ઈડલણનજઠ સટલ નડ સણટણ વગર મદકસય. ર.      રવસનલ બદલલ ચનખસ પણ લઈ શકસય.

૪ર.   દસળનણ ઈડલણ
    સસમગગરણ   ર કપ ચણસનણ દસળ,    ર કપ અડદનણ દસળ,   ર ટલ બલસપદન તલલ,

 ચપટણ સનડસ,      ર ટણસપદન વસટલ લસ સદકસઠ લણલસઠ મરચસઠ,  મણઠજઠ પગરમસણસર.
 રણત   ૧.          ચણસનણ દસળ અનલ અડદનણ દસળ ૩ કલસક જજદણ જજદણ પલસળવણ.

ર.              બઠનલ દસળ જજદણ જજદણ વસટણ ભલટણ કરવણ અનલ ર થણ ૩ કલસક આથન
 આવવસ દલ વન. ૩.   એક વસસણમસઠ તલલ,      સનડસ અનલ થનડજ ઠક પસણણ નસખણ ગરમ

  કરણ ખણરસમસઠ નસખવજઠ.        મણઠજઠ તથસ વસટલ લસ લણલસ મરચસઠ નસખણ બરસબર
હલસવવજઠ.  ૪.         ઈડલણનસ સટલ નડમસઠ સહલજ તલલ લગસડણ ખણરઠ નસખણ ઈડલણ

 તતયસર કરવણ.

૪૩.     મગનણ ફનતરસઠવસળણ દસળનણ ઢનકળણ
    સસમગગરણ    મગનણ ફનતરસઠવસળણ દસળ (રસઠધલલણ),      ૧ કપ ગરમ પસણણ (દસળ

મસટલ )  પગરમસણસર મસસલન.
     ઢનકળણ મસટલ    ૧ કપ ઘઉઠનન લનટ, ૧/    ર ટણસપદન લસલ મરચજઠ, ૧/  ર ટણસપદન

ધસણસજરઠ,   ચપટણ હળદર,     ૩ ટણસપદન તલલ (  લનટ મસટલ ),   પસણણ (જનઈએ
   તલટલજઠ લનટ તતયસર કરવસ),   પગરમસણસર મણઠજઠ ,  ૧/   ર ચમચણ અજમન,  ૧/ર
 ચમચણ જરઠ.
 રણત   ૧.       થસળણમસઠ ઢનકળણ મસટલનણ બધણ વસતજઓ ભલગણ કરવણ.   ભસખરણ કરતસઠ જરસ

  ઢણલન લનટ બસઠધવન.       ઢસઠકણનલ ૧પ વમવનટ સજધણ બસજજમસઠ રસખવન.  ર.   લનટ બરસબર
મસળવન.        એનસ નસનસ નસનસ અડધસ ઈઠ ચનસ ગનળ લદઆ કરવસ.   એક એક લદઆનલ

 સરખસ મસળણ,     અઠગદઠસથણ વચચલ દબસવણ ચપટસ કરવસ.    થસળણમસઠ છદ ટસ મદકણ બસજજમસઠ



રસખવસ. ૩.     એક કપ પસણણ ગરમ કરવજઠ,     પગરમસણસર મસસલન નસઠખણ તતયસર મગનણ
 દસળમસઠ નસઠખવજઠ.          જયસરલ દસળ ઊકળવસ આવલ તયસરલ એક પછણ એક ઢનકળણ

નસઠખવણ,     ઢસઠકણનલ મધયમ તસપલ ઢનકળણ સણઝવવણ. 
          નન ઠધ   ઢનકળણ મનટણ રનટલણ વસળણનલ નસનસ ટજ કડસ કરણનલ પણ નસઠખણ શકસય.

૪૪. દસળ-  ઢનકળણ (તજવલરનણ)
    સસમગગરણ   ૧ કપ તજવલરનણ દસળ,   ર ટલ બલસપદન સણઠગદસણસ,   ર ટણસપદન લસલ

મરચજઠ,  ૧/   ર ટણસપદન હળદર,    ૧ ટલ બલસપદન ધસણસજરઠ,    ૧ ટણસપદન ગરમ
મસસલન,    ર કપ ઘઉનન લનટ,    ર ટણસપદન ગરમ મસસલન,    ર કપ ઘઉઠનન લનટ, ર

 ટણસપદન અજમન,   તલલ પગરમસણસર,     ૧ ટલ બલસપદન આઠબનશળયસનન ભદકન,  ર
 ટલ બલસપદન ગનળ,    ર આખસ મરચસ,   ચપટણ વહઠગ,   મણઠન લણમડન,    પ થણ ૬

લવવઠગ,  મણઠજઠ પગરમસણસર,  સદકન લણમડન.
 રણત   ૧.         તજવલરનણ દસળનલ ધનઈનલ તલમસઠ પગરમસણસર પસણણ અનલ સણઠગદસણસ

   નસઠખણ કદ કરમસઠ બસફવસ મજકવસ.  
ર.         દસળનલ તપલલણમસઠ કસઢણ ઝલ રણણ ફલરવવણ અનલ ઉકળવસ મદકવણ.  ૩.  તલમસઠ
મણઠજઠ , મરચજઠ, હળદર,        ધસણસજરઠ અનલ ગરમ મસસલન નસઠખણ દસળનલ ઉકળવસ
દલ વણ.  ૪.    ઘઉઠનસ લનટમસઠ મણઠજઠ ,  મરચજઠ,  હળદર,    અજમન અનલ
      ર ટલ બલસપદન તલલ નસઠખણ કઠણ લનટ બસઠધવન. પ.     લનટનસ નસનસ લજઆ કરણ તલ

         લદઆનલ દબસવણ નસનણ ઢનકળણ કરવણ અથવસ મનટસ રનટલસ વણણ સકરપસરસ
  જલવસ કસપસ કરવસ. ૬.      ઢનકળણ કલ સકરપસરસ ઉકળતણ દસળમસઠ નસઠખવસ. ચડણ
       જય તયસરલ તલમસઠ આઠબનશળયસનન ભદકન અનલ ગનળ નસઠખવસ.  ૭.  એક

          વસસણમસઠ ર ટલ બલસપદન તલલ મદકણ અજમન અનલ આખસ લસલ મરચસઠ નસઠખવસઠ.
વહઠગ,  હળદર,   લસલ મરચજઠ,   મણઠન લણમડન,      અનલ લવવઠગ નસઠખણ આ વઘસર

 દસળમસઠ નસખવન. ૮.        બરસબર હલસવણ દસળ અનલ ઢનકળણ એકરસ થવસ દલ વણ. 

૪પ.    ખટણ મણઠણ ઢનકળણ
   સસમગગરણ અનલ રણત   ૧. રનટલણ,       ભસખરણ કલ પદરણ આમસઠથણ જલ હનય તલનસ

  મનટસ ટજ કડસ કરવસ.  ર.   તલલમસઠ રસઈ,  વહઠગ,     હળદર અનલ મરચસઠનન વઘસર
કરવન.    તલમસઠ છસશ નસખવણ.     ઉકળલ એટલલ તલમસઠ રનટલણ,    ભસખરણ કલ પદરણનસ

 ટજ કડસ નસઠખવસ.  ૩.  મણઠજઠ ,      ખસઠડ અનલ ગરમ મસસલન નસખવન.    જરરર પડલ તન
 પસણણ નસખવજઠ.

૪૬.   ખસખરસનણ ઢનકળણ
    સસમગગરણ   ૪ થણ પ ખસખરસ,   ૧ ગલસસ પસણણ, મણઠજઠ , મરચજઠ, હળદર, ધસણસ,

      ખટસશ મસટલ જલ પણ ફસવલ તલ (   કનકમ અથવસ આમલણ),   ઘણ વઘસર મસટલ , રસઈ-
જરઠ,  ચપટણ વહઠગ.

   રણત    ઘણનન વઘસર મદકણ,  રસઈ-જરઠ,  વહઠગ,     નસઠખણ મસસલન નસઠખણ પસણણ
નસઠખવજઠ.         પસણણ ઉકળલ એટલલ તલમસઠ ખસખરસ નસઠખણ હલસવણ ઉતસરણ લલવજઠ.



૪૭.  ચનળસનજઠ ઢનકળજઠ
    સસમગગરણ   ર૦૦ ગગરસમ સફલદ ચનળસ,   ર ચમચણ તલલ,   ર ચમચણ મરચજઠ, ૧/૪

 ચમચણ હળદર,    ૧ ચમચણ ધસણસજરઠ,   મણઠજઠ પગરમસણસર,  રસઈ-  જરઠ થનડજ ઠ,
 ચપટણ વહઠગ. 
     ઢનકળણ મસટલ    ૧ વસટકણ ઘઉઠનન લનટ,  મણઠજઠ પગરમસણસર, ૧/   ર ચમચણ મરચજઠ,
 ચમચણ હળદર,  પસણણ પગરમસણસર,   ર ચમતણ તલલ.
 રણત   ૧.         લનટમસઠ બધન મસસલન વમકસ કરણ પદરણ જલવન લનટ બસઠધવન. નસનણ

  ગનળ ઢનકળણઓ થલપવણ. ર.      ચનળસમસઠ ૪ ગલસસ પસણણ નસઠખણ ઉકસળવસ. અડધસ
       બફસઈ જય એટલલ તલમસઠ ઢનકળણ નસઠખણ સણઝવસ દલ વજઠ.    સણઝણ જય એટલલ

    ચસરણણમસઠ લઈ પસણણ કસઢણ નસઠખવજઠ.  ૩.      પલણણમસઠ તલલનન વઘસર મદકવન તલમસઠ
રસઈ-           જરઠ તતડલ એટલલ વહઠગ નસખણ બધન મસસલન નસઠખણ ચનળસ ઢનકળણ નસઠખન

  અનલ ધણરલથણ હલસવન.        મસસલન બરસબર વમકસ થસય એટલલ ગલસ બઠધ કરવન. 
       નન ઠધ   આ ખસટણ કઢણ સસથલ પણરસવસમસઠ આવલ છલ .

૪૮.   વમકસ કઠનળનણ ભલળ
      સસમગગરણ    ૧૦૦ ગગરસમ વમકસ બસફલલસ કઠનળ (મગ,  મઠ,  ચણસ,  મસદર,

ચનળસ,  લસલ ચણસ),  મણઠણ ચટણણ,  તણખણ ચટણણ,  સલવ,  મણઠજઠ પગરમસણસર,
સઠચળ,  ચસટ મસસલન,  લસલ મરચજઠ, આમચદર, જરસળજઠ , મમરસ.

         રણત    બસફલલસ કઠનળમસઠ ચટણણ અનલ મસસલન વમકસ કરણ મમરસ નસઠખણ
     હલસવણનલ ઉપરથણ સલવ ભભરસવણ સવર કરવજઠ.     સદકણ કનથમણર હનય તન
  ડલકનરલશન મસટલ નસઠખવણ.

 નન ઠધ   (       તણખણ ચટણણ નસ હનય તન લસલ મરચજઠ,    આમચદર તલ પગરમસણલ લલવજઠ.)

૪૯.   સપસઈસણ સલવ કટનરણ
    સસમગગરણ    રપ૦ ગગરસમ ચણસનન લનટ,    રપ૦ ગગરસમ મગ,    રપ ગગરસમ સદકસ

  કનપરસનજઠ ઝણણજઠ ખમણ.    ૩ સદકસ લણલસઠ મરચસઠ,    ૧ ચમચણ આમચદર પસવડર, ૧
  ચમચન સદકણ કનથમણર, મણઠજઠ , મરચજઠ, ખસઠડ, તલલ- પગરમસણસર.
 રણત    ૧.         મગનલ કડક બસફણ લલવસ એક વસસણમસઠ તલલ મદકણ,  તજ,
    લવવઠગનન વઘસર કરણ મગ વઘસરવસ,    તલમસઠ મણઠજઠ ખસઠડ,    વસટલ લસ સદકસઠ મરચસઠ

 નસઠખણ ઉતસરણ,  આમચદર,       કનથમણર અનલ કનપરસનજઠ ખમણ નસઠખણ હલસવણ
  મસસલન તતયસર કરવન. ર.   ચણસનસ લનટમસઠ મણઠજઠ , મરચજઠ, ખસઠડ,  થનડન લણઠબજનન

      રસ અનલ તલલનજઠ મનણ નસઠખણ લનટ બસઠધવન. ૩.    સલવનસ સઠચસમસઠ જડણ સલવનણ
          જળણ મદકણ લનટ ભરવન એક જળણવસળણ મનટણ ગરણણ લઈ તલમસઠ સલવ

પસડવણ.  ૪.          મનટસ ચમચસથણ દબસવણ વચચલ ખસડન કરણ ગરણણ હસથમસઠ પકડણ
 તલલમસઠ મદકવણ.   તસપ ધણમન રસખવન.       સલવ કડક થસય એટલલ ગરણણ કસઢણ લઈ,

       ઠઠ ડણ પડલ એટલલ ચપપજથણ જળણવસળણ કટનરણ કસઢણ લલવણ.  પ.   બધણ કટનરણ
         તતયસર થસય એટલલ મગનન મસસલન ભરણ ૧ ચમચણ દહણઠનન (   દહણઠ ગરમ કરણનલ



લલવજઠ)   મસકન (મણઠજઠ ,   ખસઠડ નસખલલન),       અનલ ૧ ચમચણ લણલણ ચટણણ નસઠખણ
 કટનરણ પણરસવણ.

પ૦.   દહણઠ પકનડણ પદરણ
 સસમગગરણ    પસણણ-  પદરણનણ પદરણ,   તણખણ ચટણણ,   મણઠણ ચટણણ,   દહણઠ ગરમ

 કરલલજઠ સલવ.
  ઉપરથણ નસઠખવસનન મસસલન   

મણઠજઠ , મરચજઠ, જરઠ, સઠચળ,   વમકસ કરણ લલવસ.
  પકનડણ મસટલ    ૧/    ર વસટકણ ઘઉઠનન લનટ,  ૧/    ર વસટકણ ઘઉઠનન લનટ,  ૧/ર
  વસટકણ ચનખસનન લનટ,  ૧/    ર વસટકણ ચણસનન લનટ,   મણઠજઠ પગરમસણસર,  ૧/ર
 ચમચણ સનડસ,   પસણણ જરરર પગરમસણલ.
 રણત    ૧.     બધસ લનટ અનલ મણઠજઠ -     સનડસ નસઠખણ પસણણનણ ભજયસનજઠ ખણરઠ

 તતયસર કરવજઠ.         તલલનલ ગરમ કરણ વડસનણ જલમ મનટસ ભજયસ ઉતસરવસ.  એક
        ટનપમસઠ પસણણ લઈ દહણઠવડસનણ જલમ વડસ પસણણમસઠ પલસળણ દલ વસ.  થનડણવસર

           પછણ તલમનલ નણચનવણનલ બહસર કસઢણ લલવસ અનલ ૧ નસ બલ ટજ કડસ કરવસ.  ર.
      પસણણપદરણનણ પદરણમસઠ પકનડણ ભરવણ તલનસ ઉપર દહણઠ,   તણખણ ચટણણ,  મણઠણ

ચટણણ,      સદકન મસસલન નસખણ ઉપરથણ સલવ ભભરસવવણ. 
 નન ઠધ    ૧.      નસનણ પકનડણઓ પણ બનસવણ શકસય,    તલમનણ અડધણ કરવસનણ

 જરર નથણ. ર.        પદરણમસઠ પકનડણ જયસરલ વસપરવણ હનય તયસરલ જ ભરવણ. નહણઠ
    તન પદરણ એકદમ ગળણ જશલ.

પ૧. ભલળ
   સસમગગરણ   રપ૦ ગગરસમ મમરસ,  તલલ પગરમસણસર, ૧/    ર ટણ સપદન રસઈ,  ર ટણસપદન

 લસલ મરચજઠ, ૧-૧/   ર ટણસપદન હળદર,     ૧પ૦ ગગરસમ ઘઉઠનન લનટ (   ર૦૦ ગગરસમ પદરણ),
   ૧પ૦ ગગરસમ ચણસનન લનટ,  (    ર૦૦ ગગરસમ ઝણણણ સલવ),    ૪ ટલબલસપદન ઝણણણ

  સમસરલલણ સદકણ કનથમણર,     ૧૦૦ ગગરસમ ચણસનણ તળલલણ દસળ,  આઠબનવડયસનણ ચટણણ,
   કનથમણરનણ સદકણ ચટણણ (   ફદ દણનન નસખણ શકસય),  મણઠજઠ પગરમસણસર. 

 રણત   ૧.            મનટસ વસસણમસઠ ર ટલબલસપદન તલલ મદકણ તલમસઠ રસઈ નસખણ રસઈ તતડલ
     એટલલ ૧ ટણસપદન મરચજઠ અનલ ૧/      ર ટણસપદન હળદર નસઠખણ મમરસ વઘસરવસ.  મણઠજઠ
     નસઠખણ બરસબર હલસવણ નણચલ ઉતસરણ લલવજઠ. ર.    ઘઉઠનસ લનટમસઠ મણઠજઠ ભલળવણ.  પદરણ અનલ
      થનડજ ઠક તલલ નસખણ પદરણનણ કઠણ કણક બસઠધવણ.     કણકમસઠથણ મનટણ પસતળણ પદરણ

વણવણ.     ચપપસથણ કસપસ કરણ સદકવવણ.     જથણ પદરણ ફદ લલ નહણઠ.  ૩.   સલવનલ ચણસનસ
   લનટમસઠ મણઠજઠ અનલ ૧/         ર ટણસપદન હળદર નસઠખણ કણક બસઠધણ ઝણણણ સલવ કરવણ. પછણ
  પદરણઓ તળણ નસઠખવણ.      પદરણનલ કસપણનલ સકરપસરસ કરણનલ પણ તળસય.   પદરણ ઠઠ ડણ પડલ

  એટલલ ભસઠગણ નસઠખવણ.  ૪.    એક વસસણમસઠ સલવ,  મમરસ,     પદરણ ભલગસઠ કરણ થનડણ
 કનથમણર નસઠખવણ.  પ.     ચણસનણ તળલલણ દસળ નસઠખવણ.  ૬.   તલમસઠ આઠબનશળયસનણ



          ચટણણ અનલ કનથમણરનણ ચટણણ નસઠખણ બરસબર હલસવણ તલનસ ઉપર કનથમણર તથસ
  ઝણણણ સલવ ભભરસવવણ.

       નન ઠધ   કનથમણરનણ ચટણણમસઠ થનડસ ગસઠવઠયસ કગ રશ કરણ નસઠખવસ. 
      વલવરએશન   ભલળમસઠ તણખન ચલવડન વમકસ કરણ શકસય.

પર. પસણણ-પદરણ
   સસમગગરણ    ર૦૦ ગગરસમ ચણસ,   આઠબનશળયસનણ ચટણણ,   ઝણણણ સલવ,  દહણઠ,

  તણખણ બજઠદણ
     સદકન મસસલન   ૪ થણ પ તજ,    ૮ થણ ૧૦ લવવઠગ, ૧/   ર ટણસપદન જરઠ,  ૮ થણ

 ૧૦ મરણ,     ૧ ટણસપદન ગરમ મસસલન,   ૧ ટણ-   સપદન લસલ મરચજઠ,   ૧ ટણસપદન
અજમન.

       સદકન લણલન મસસલન   ૩ થણ ૪ લણલસ મરચસઠ,    ૧ નસનણ ઝદ ડણ કનથમણર, ૧/ર
  નસનણ ઝદ ડણ ફજ દણનન, ૧/    ર ટણસપદન સઠચળનન ભદકન,  ર ટલ .  સપદન આમચદર, મણઠજઠ

પગરમસણસર.
 રણત   ૧.    સદકન મસસલન ઝણણન વસટવન,    લણલન મસસલન વમકસરમસઠ પણસવન.

ર.      ઠઠ ડસ પસણણમસઠ લણલન મસસલન નસઠખવન.       ર થણ ૪ કલસક રહલવસ દલ વન.  પછણ
    સદકન મસસલન જરરર મજજબ નસખવન.   સઠચળનન ભદકન,    મણઠજઠ અનલ લણઠબજ

નસઠખવસઠ.     ગસળણનલ ઠઠ ડજ ઠ કરવસ મદકવજઠ.  ૩.     મણઠજઠ નસઠખણનલ ચણસ બસફવસ.  ચણસ
           અનલ મગનલ ભલગસ કરણ તલમસઠ કનરન મસસલન અનલ જરરર પગરમસણલ મણઠજઠ નસઠખવજઠ.

૪.            ઝણણણ સલવ દહણઠમસઠ ઝલ રણણ ફલરવણ ધણમસ તસપલ ગરમ કરવજઠ પછણ ઠઠ ડજ કરવજઠ.
  નન ઠધ    પદરણમસઠ ચણસ,         ઝણણણ સલવ ગરમ દહણઠ અનલ ચટણણ નસઠખણ પસણણ

 સસથલ પણરસવજઠ.    પસણણમસઠ બજઠદણ નસઠખણ શકસય.
 વલવરએશન   ૧.           લણલસ મગ ૪ થણ પ કલસક પલસળણનલ બસફણનલ તલમસઠ બજઠદણ

     નસઠખણ બઠનલ ભલગસ કરણ તલમસઠ મણઠજઠ ,      મરચજઠ નસઠખણ હલસવણનલ તલનલ પદરણમસઠ ભરવજઠ.
ર.           પદરણમસઠ ગરમ રગડન અથવસ દહણઠ વડસનન ભદકન પણ નસઠખણ શકસય.  ૩.

     પદરણમસઠ રગડન અનલ ઉપર ચસટ મસસલન,      લસલ મરચજઠ નસઠખણનલ રગડન પદરણ
  તતયસર થઈ જશલ.

  પદરણ બનસવવસનણ રણત   
    સસમગગરણ   રવન અનલ પગરમસણસર મણઠજઠ .

 રણત    ૧.        રવસમસઠ મણઠજઠ નસઠખણનલ લનટ થનડન કડક બસઠધવન.  ર.   બલ કલસક
   ઢસઠકણનલ બસજજ પર રસખવન.      તલ થનડન વધજ કડક થઈ જશલ.  ૩.  તલનલ પસપડનસ
    લનટનણ જલમ કદ ટણનલ લદઆ કરવસ. ૪.      નસનણ નસનણ પદરણઓ વણણનલ તરત તળણ

લલવણ. 
             નન ઠધ   ઘણસઠ અડદનણ પદરણ વસપરલ છલ તલનણ મસટલ ૧ ભસગ રવન અનલ ર ભસગ
   અડદનન લનટ લઈનલ બનસવવણ.



શસક-દસળ-કઢણ
૧.    ચનળસ વડણનજઠ શસક.....,  ર.     ઘલ ઠસ વડણનજઠ શસક (પસપડ-  ઘલ ઠસવડણનજઠ શસક).....,  ૩.
પસપડ-  ચનળસવડણનજઠ શસક.....,  ૪.   આઠબનશળયસનજઠ શસક.....,  પ.  પસપડ-મલથણનજઠ
શસક.....,  ૬.    સસદસ ગટસ (  દહણઠવસળસ ગટસ)  .....,  ૭.   સટફ ગટસ.....,  ૮.  સસદજ ઠ
બલસન.....,  ૯.   રજવસડણ શસક.....,  ૧૦.  પણટલજઠ.....,  
૧૧.    મલથણનન ઘલઘન (  મલથણનજઠ બલસન) .....,  ૧ર.    કલરનજઠ શસક (સસઠગરણ,  બસવળણયસ,
કજ પટણયસ).....,  
૧૩.   ગજ ઠદસનજઠ શસક.....,  ૧૪.     પઠચકજ વટયજઠ રસઈ શશયસળજ શસક.....,  ૧પ.  રસબનડણનજઠ
શસક....., ૧૬.   પનણર મલસઈનજઠ શસક....., ૧૭. છનલલ....., ૧૮.   મગનજઠ શસક (સસદજ ઠ,
ખસટજ ઠ,  રસવસળજઠ).....,  ૧૯.   ચનળસનજઠ શસક.....,  ર૦.     લસલ ચણસનજઠ શસક (રસસવસળસ,
સદકસ,  ચણસ,  વટસણસ,  લણલવસ,  તજવલર).....,  ર૧.   રસજમસનજઠ શસક.....,  રર.  પસકણ

   કલરણનણ સદકસવલલણ છસલનજઠ શસક.....,  ર૩.    સદકણ ગવસરનજઠ શસક....., (  વસલ પસપડણ,
ટણઠડનળસ,  તજવરયસ,  ભણઠડસ,  કસલણઠગડસ)  ર૪.    સદકસ કસરલલસનજઠ શસક.....,  રપ.  રઠગજનણ

 વસલનજઠ શસક.....,  
ર૬.   વમકસ કઠનળ.....,  ર૭.  ઘઉઠ-  મગનસ તનટસ.....,  ર૮.    સદકણ મલથણનજઠ શસક.....,
ર૯.  શણઠગ-   ચણસનણ દસળનજઠ શસક.....,  ૩૦.   ગસઠવઠયસનજઠ શસક.....,  ૩૧.  ફજલવડણનજઠ
શસક.....,  ૩ર.   મલથણદસણસનજઠ શસક.....,  ૩૩.     સદકસવલલણ પસપડણ સસથલ મદવઠયસ.....,
૩૪.  મલથણ-  દસળનજઠ શસક.....,  ૩પ.   ચણસનણ દસળ-   સદકણ મલથણનજઠ શસક.....,  ૩૬.

 તજવલરનણ દસળ.....,  ૩૭.    તજવલરદસળનણ લચકસ દળ.....,  ૩૮.  તજવલરદસળનજઠ
ઓસસમણ....., ૩૯.   મગનજઠ ઓસસમણ (મઠ, ચનળસ)....., ૪૦.  અડદનણ દસળ.....,
૪૧.    મગનણ ફનતરસવસળણ દસળ.....,  ૪ર.   પઠચકજ ટણ દસળ.....,  ૪૩.   છદ ટણ દસળ
(મનગરનણ).....,  ૪૪.    અડદનણ છદ ટણ દસળ.....,  ૪પ.   વસલનણ દસળ.....,  ૪૬.  સસદણ
કઢણ/  મણઠણ કઢણ.....,  ૪૭.   શસકનણ કઢણ.....,  ૪૮.   સલવ કઢણ.....,  ૪૯.  ડબકસ
કઢણ/  ભજયસ કઢણ....., પ૦.   રસસવસળસ ભસતનસ ડબકસ....., પ૧.  વઘસરલલજઠ દહણઠ.....,
પર. સસઠભસર....., પ૩. રસમ.....

૧.   ચનળસ વડણનજઠ શસક
 સસમગગરણ    ૧-૧/    ર કપ સદકણ વડણઓ,     ૧ ટણસપદન લસલ મરચજઠ,   ૧ ટણસપદન

ધસણસજરઠ,    ર ચપટણ હળદર,   ચપટણ વહઠગ,     ૩ કનકમ ધનઈનલ પલસળલ લસઠ
(મરજજયસત),     ૩ ટલ બલસપદન તલલ અથવસ ઘણ, ર-   ૩ કપ પસણણ, પગરમસણસર
મણઠજઠ .

 રણત   ૧.         તપલલણમસઠ ર ટણસપદન તલલમસઠ વડણઓ સસઠતળણનલ બસજજમસઠ રસખવણ.
ર.       એ જ તપલલણમસઠ બસકણનજઠ તલલ ગરમ મદકવજઠ.     તલલ ગરમ થસય એટલલ વહઠગ

  અનલ પસણણ વઘસરવસઠ. ૩.       પસણણ ઉકળલ એટલલ બધન મસસલન વડણઓ નસઠખવણ.



  ગલસ ધણમન કરવન.  છણબજઠ ઢસઠકવજઠ.      ર વમવનટ પછણ ગલસ બઠધ કરવન.  પસઠચ વમવનટ
  તપલલણ ઢસઠકણનલ રસખવણ.   ગરમ ગરમ પણરસવજઠ.

 નન ઠધ    ૧.      જમતસઠ પહલલસઠ જ તતયસર કરવજઠ.  ર.      આ શસક ઘણમસઠ વધજ સસરઠ
બનલ.

ર.  ઘલ ઠસવડણ
   સસમગગરણ    ૧ કપ ઘલ ઠસવડણ,  ૧/    ર ટણસપદન લસલ મરચજઠ,  ૧/  ર ટણસપદન

ધસણસજરઠ,  ચપટણ હળદર, ૧/     ર ટણસપદન જરઠ અથવસ રસઈ,   ર કપ પસણણ, ર
 ટલ બલસપદન તલલ,   પગરમસણસર મણઠજઠ ,  ૧/      ર કપ દહણઠ ગરમ કરલલજઠ (દહણઠવસળણ

 ઘલ ઠસવડણ મસટલ ),  
૧-૧/   ર ટણસપદન ખસઠડ, (     ઘલ ઠસવડણ મણઠણ કરવણ હનય તન). 

 રણત   ૧.      ઘલ ઠસવડણનલ સસફ કરણ ગરમ પસણણમસઠ પલસળણ,  બસજજમસઠ રસખવણ. ર.
    એક તપલલણમસઠ તલલ ગરમ કરવજઠ.     જરઠ અથવસ રસઈ નસઠખવસ.   તતડલ પછણ

    ઘલ ઠસવડણ અનલ બધન મસસલન નસઠખવન.   ગરમ ગરમ પણરસવણ.
 નન ઠધ   
 દહણઠવડણ ઘલ ઠસવડણ

(ગરમ)       દહણઠનલ સહલજ ચણસનન આટન લઈ ઘનળવજઠ.     જરરર પજરતન મસસલન નસઠખવન.
  વઘસરલલણ ઘલ ઠસવડણ નસઠખવણ.   થનડણવસર ખદખદવસ દલવજઠ.   ઘલ ઠસવડણ ઉતસરણ લલવણ. 

      મણઠણ ઘલ ઠસવડણ   ઘલ ઠસવડણ નસઠખતણ વખતલ ખસઠડ નસઠખવણ. 
       નન ઠધ   ઘલ ઠસવડણ પહલલસઠ વઘસર કરણ પણ સણઝવણ શકસય. પસપડ-ઘલ ઠસવડણનજઠ
         શસક   સસદજ ઠ પસણણનન વઘસર કરણનલ ઘલ ઠસવડણ અનલ પસપડ નસઠખણ સણઝવવસ.

   તલમસઠ ખટસશ નહણઠ જનઈએ.

૩. પસપડ-  ચનળસવડણનજઠ શસક
   સસમગગરણ    ૪ પસપડ (  ટજ કડસ કરલલસ),     ૧ કપ ચનળસવડણ (  સસદણ અથવસ

મસસલસવસળણ),  ૧/    ર ટણસપદન લસલ મરચજઠ,  ૧/   ર ટણસપદન ધસણસજરઠ,  ચપટણ
વહઠગ,  ર-   ૩ કનકમ (   ધનઈ અનલ પલસળલ લસઠ-મરજજયસત),  ૧-૧/    ર કપ પસણણ ૧

  ટલ બલ સપદન તલલ,  પગરમસણસર મણઠજઠ ,   બલ ચપટણ હળદર.
 રણત   ૧.    પસણણ નવશલકજ ઠ ગરમ કરવજઠ. ર.    તપલલણમસઠ તલલ ગરમ કરવજઠ. વહઠગ,

  અનલ વડણઓ નસઠખવણ.     એક વમવનટ સજધણ સસઠતળવણ.    બધન મસસલન નસઠખવન.
     સસથલ કનકમ અનલ નવશલકજ ઠ પસણણ નસઠખવજઠ.  ઉકળવસ દલ વજઠ.   ઉકસળન આવલ એટલલ

  પસપડનસ ટજ કડસ નસઠખવસ.    ગલસ બઠધ કરવન.  ૩.   નણચલ ઉતસરણ,   તપલલણ ઢસઠકણ
દલ વણ.     બલ વમવનટ પછણ ધણમલથણ હલસવણ, પણરસવજઠ. 

     નન ઠધ   બનતસ સજધણ જદનસ પસપડ લલવસ.     જમવસ બલસતસઠ પહલલસઠ જ બનસવવજઠ.
     મણઠજઠ જરરર હનય તન જ નસઠખવજઠ.       ઘલ ઠસવડણ સસથલ શસક બનસવવજઠ હનય તન કનકમ
 નહણઠ વસપરવસ.



૪.  આઠબનવડયસનજઠ શસક
   સસમગગરણ   ૧ કપ આઠબનશળયસ,   ૧ ટલ બલસપદન તલલ,  ચપટણ વહઠગ,  ૧ ટણસપદન

 લસલ મરચજઠ, ૧/   ૪ ટણસપદન હળદર,   ર ટણસપદન ધસણસજરઠ,   ૪ ટણસપદન ગનળ, ૧
  ટણસપદન ગરમ મસસલન,  મણઠજઠ પગરમસણસર.
 રણત    ૧.     આઠબનશળયસનસઠ નસનસ ટજ કડસ કરવસ.     તલમસઠ પસણણ નસખણ કદ કરમસઠ

 બસફણ લલવસ.  ર.          એક વસસણમસઠ તલલ ગરમ મદકણ તલમસઠ વહઠગનન વઘસર કરણ
 આઠબનશળયસમસઠ નસઠખવસ.     ૧ કપ પસણણ નસઠખવજઠ.  ૩.     તલમસઠ બધન મસસલન નસખણ

        રસન જડન થસય તયસરલ ગલસ પરથણ નણચલ ઉતસરણ લલવજઠ.
 વલવરએશન   ૧.  ૧/   ર કપ સણઠગ,       પ ખસરલક બસફણનલ ચણરણઓ કરણનલ નસઠખણ

શકસય. ર.    ૧ કપ સણઠગ + ૧/    ર કપ ખસરલક + ૧/    ર કપ આઠબનશળયસ + ૧/૪
   કપ કસજજનસ ટજ કડસ +  ૧/        ૪ કપ દગ રસક પસણણ સસથલ બસફવસ અનલ પસણણ

વનતસરવજઠ. ૩.    સહલજ તલલ મદકણ તજ, લવવઠગ, તમસલપતગર,  મગજતરણનસ બણ,
 સદકસ ધસણસ,      કનપરઠ શલકવસ અનલ કગ રશ કરવસ.     એક વસસણમસઠ તલલ મદકણ

સણઠગ,   ખસરલકનણ ચણરણઓ,  આઠબનશળયસ,     કસજજ અનલ દગ રસક વઘસરવસ.  થનડજ ઠક
 પસણણ નસઠખવજઠ.   શલકલલન મસસલન નસઠખવન.   ૧ કપ ખસઠડ, મણઠજઠ ,   લસલ મરચજઠ તથસ

     ધસણસજરઠ નસઠખણ પ વમવનટ ગરમ કરવજઠ.

પ. પસપડ-  મલથણનજઠ શસક
    સસમગગરણ   ૧રપ ગગરસમ સદકણ મલથણ,    ૧ ટલ બલ સપદન તલલ,  ચપટણ વહઠગ, ૧/ર

 ટણસપદન હળદર,   ૧ ટણસપદન મરચજઠ,   ૧ ટલ બલસપદન ધસણસજરઠ,    પ થણ ૬ પસપડ,
   ૧ ટણસપદન આઠબનશળયસનન ભદકન,    ૧ ટણસપદન ગરમ મસસલન,  મણઠજઠ પગરમસણસર.

 રણત    ૧.          મલથણનલ ૧ કલસક પસણણમસઠ પલસળણ આ જ પસણણમસઠ બસફવસ
મદકવણ.     પછણ બધજઠ પસણણ વનતસરણ નસઠખવજઠ. ર.     એક વસસણમસઠ તલલ ગરમ મદકણ

  વહઠગ નસખણ હળદર,  મરચજઠ,      નસખણ ૩ કપ પસણણ વધસરવજઠ.  ૪.   પસણણ ઉકળલ
     એટલલ તલમસઠ પસપડનસ ટજ કડસ કરણનલ નસખવસઠ.  મલથણ નસઠખવણ. પ. આઠબનશળયસનન

    ભદકન અનલ ગરમ મસસલન નસઠખણ,     બરસબર હલસવણ ગરમ ગરમ પણરસવજઠ.
 નન ઠધ   ૧.         પસણણનસ બદલલ છસશ નસખન તન આઠબનશળયસનન ભદકન ન નસઠખવન.
  આઠબલણ નસઠખણ શકસય.  ર.    પસપડ જદનસ લલવસ.    નવસ લલવસથણ પસપડ

  એકબણજનલ ચન ઠટણ જશલ.

૬.   સસદસ ગટસ
    જતન વતશથનસ વદવસલ સવસવદષ વસનગણ.   બસળકનનણ વપગરય વસનગણ.
  સસદસ ગટસનલ મસટલ

    સસમગગરણ    ર કપ ચણસનન આટન,  ૧-૧/    ર ટણસપદન લસલ મરચજઠ,  ૧-૧/૪
 ટણસપદન ધસણસજરઠ,  ૧/   ૪ ટણસપદન હળદર,  

૧/       ર કપ દહણઠ ગરમ કરલલજઠ અથવસ ૧/    ૩ કપ પસણણ (   પસણણ ગટસ બસફવસ),
 પગરમસણસર મણઠજઠ , ૧/    ર ચમચણ અજમન વસટલ લન, ૧/    ર ચમચણ જરઠ વસટલ લજઠ. 



 રણત   ૧.       બધજઠ ભલગજ ઠ કરણ ગટસનન લનટ બસઠધવન.  ર.    મનટસ પહનળસ તપલલસમસઠ
  પસણણ ઉકળવસ મદકવજઠ.  ૩.    ગટસનસ લનટનસ ૧ર-   ૧૪ લદઆ કરવસ.   એક એક
        લદઓ લઈ એનલ ચસર ઈઠ ચ લસઠબસ વસટસનણ જલમ વસળવસ.  ૪.   પસણણ ઉકળલ
         એટલલ એમસઠ એક પછણ એક ડદબલ એવણ રણતલ નસઠખવસ પ-    ૭ વમવનટ પછણ આ

      બધસ તપલલસનસ પસણણ ઉપર તરતસ આવણ જશલ.  પ.    ગટસનલ સણઝતસઠ ૧૭-ર૦
 વમવનટ લસગશલ.         એનસ ઉપર જયસરલ સફલદ ફનલલણ જલવજઠ દલ ખસય તયસરલ ઝસરસથણ

કસઢણ,    ઠઠ ડસ કરવસ મદકવસ.      પસણણ દહણઠવસળસ ગટસ મસટલ રસખવજઠ.  ૧/  ર સલ.મણ.
   જલટલસ નસનસ ટજ કડસ કરવસ.

      વઘસર મસટલ સસમગગરણ    ર કપ તતયસર ગટસ,     ૧ ટણસપદન લસલ મરચજઠ,  ૩/૪
 ટણસપદન ધસણસજરઠ,  ૧/   ૪ ટણસપદન હળદર,   ચપટણ વહઠગ,  ૩/   ૪ ટણસપદન રસઈ
 અથવસ જરઠ,   ૭ ટણસપદન તલલ,  પગરમસણસર મણઠજઠ .
 વઘસરલલસ ગટસ   

    ધણમસ તસપલ કઢસઈમસઠ તલલ મદકવજઠ.  રસઈ નસઠખવણ.    રસઈ તતડલ એટલલ વહઠગ,  કસપલલસ ગટસ
     અનલ વઘસરનન બધન જ મસસલન નસઠખવન.   બરસબર હલસવણનલ પણરસવસ. 

 દહણઠવસળસ ગટસ
    સસમગગરણ    ૧ કપ તતયસર ગટસ,      ૧ કપ દહણઠ ગરમ કરલલજઠ,    ૧ કપ પસણણ

(  ગટસનજઠ વધલલજઠ),  પગરમસણસર મણઠજઠ .
      રણત   વઘસર કયસર પછણ એમસઠ પસણણ નસખવજઠ.     ર વમવનટ પછણ દહણઠનલ ઘનળણનલ

નસખવજઠ.      વમવનટ સજધણ ગલસ ઉપર રહલવસ દલ વસ,    ગલસ બઠધ કરણ પણરસવસ.
      નન ઠધ   દહણઠવસળસ ગટસ ફરણથણ ગરમ કરવસ નવહ.    કઢણમસઠ પણ વઘસરલલસઠ ગટસ

 નસખણ શકસય.

૭.  સટફ ગટસ
      ગટસ મસટલ સસમગગરણ    ૧૦૦ ગગરસમ ચણસનન લનટ,     ૧ ટણસપદન લસલ મરચજઠ,

૧/   ૪ ટણસપદન હળદર,   ઘણ પગરમસણસર,     ૧૦૦ ગગરસમ તસજન મસવન,  કસજજનસ
ટજ કડસ, દગ રસક,   તળવસ મસટલ તલલ.

  ગગરલવણ મસટલ    
   સસમગગરણ   ૧૦૦ ગગરસમ દહણઠ,    ૧ ટણસપદન લસલ મરચજઠ, ૧/   ર ટણસપદન હળદર,

  ૧ ટણસપદન ધસણસજરઠ,  ૧ટણસપદન જરઠ,  ચપટણ હણઠગ,  મણઠજઠ પગરમસણસર.
 રણત   ૧.   ચણસનસ લનટમસઠ મણઠજઠ ,       મરચજઠ અનલ હળદર નસખણ મજઠણ પડતજઠ ઘણનજઠ

 મનણ નસઠખવજઠ.      તલમસઠ પસણણ નસઠખણ લનટ બસઠધવન.     ગનળ નસનસ લજઆ કરવસ.  ર.
 મસવસનલ શલકવન,       હવલ દરલક લજઆમસઠ ૧ ટણસપદન મસવન,    કસજજનન એક ટજ કડન

        અનલ દગ રસક મદકણ લજઓ બઠધ કરણ તલલમસઠ તળણ લલવન.૩.    દહણઠ હજઠફસળજઠ ગરમ
કરણ,    વલનવણ તલમસઠ મણઠજઠ ,   લસલ મરચજઠ,  હળદર,    ધસણસજરઠ નસઠખણ બરસબર
હલસવવજઠ.  ૪.           એક વસસણમસઠ ર ટલ બલ સપદન ઘણ ગરમ કરણ તલમસઠ જરઠ,



     વહઠગનન વઘસર કરણ દહણઠનજઠ વમશગરણ નસઠખવજઠ.  બરસબર ઉકસળવજઠ. પ.  પછણ તલમસઠ
 તળલ લસ ગટસ,  કસજજનસ ટજ કડસ,       દગ રસક અનલ મસવન નસઠખવન પ વમવનટ ઉકસળવજઠ.
   નન ઠધ   ગરમ ગરમ પણરસવજઠ. 

૮.  સસદજ ઠ બલસન
    સસમગગરણ    ર કપ ચણસનન લનટ,      ૧ કપ દહણઠ ગરમ કરલલજઠ,    ૪ કપ પસણણ,
 પગરમસણસર મણઠજઠ ,     ૧ ટણસપદન લસલ મરચજઠ,  

૧/   ૪ ટણસપદન હળદર,   ચપટણ વહઠગ,  ૧/    ર ટણસપદન રસઈ (મરજજયસત),  ૩
 ટણસપદન તલલ.
 રણત   ૧.  ચણસનન આટન, દહણઠ, મણઠજઠ ,      અનલ પસણણ ભલગસઠ કરણ સઠચન ફલરવણ

  ઘનળ તતયસર કરવન.   બસજજમસઠ રસખવન.  ર.      તપલલણમસઠ ધણમસ તસપલ તલલ ગરમ
કરવજઠ.  રસઈ નસખવણ.     રસઈ તતડલ એટલલ વહઠગ નસખવણ.  ગનળ નસઠખવન. હલસવતસ
જવજઠ.    ગઠસ ન પડવસ જનઈએ.  લસલ મરચજઠ,  હળદર નસખવસ.   બલસન જલટલજઠ ઘટ

      કલ ઢણલજઠ જનઈએ એ પગરમસણલ તતયસર કરવજઠ. ૩.   ગરમ ગરમ પણરસવજઠ.

૯.  રજવસડણ શસક
         સસમગગરણ   ૧ કપ ચણસનન લનટનજઠ બલસન થસળણમસઠ થલપણનલ કરલલસ બલસનનસઠ

ટજ કડસ,    વઘસર મસટલ તલલ,   ચપટણ રસઈ-  જરઠ ,   ચપટણ વહઠગ,    લસલ મરચજઠ ૧
ચમચણ, ૧/   ૪ ચમચણ હળદર,   ૧ ચમચણ ધસણસ-જરઠ,  મણઠજઠ પગરમસણસર, ૧/ર

  ચમચણ આમચદર પસવડર,  ૧/   ૪ ચમચણ સસકર,  ૧/    ૪ ચમચણ ગરમ મસસલન,
૧/    ૪ વસટકણ દદ ધનણ મલસઈ.

     રણત    તલલ ગરમ કરણ તલમસઠ રસઈ-જરઠ,      તલલ તતડલ એટલલ વહઠગ નસખવણ.
   બધન મસસલન નસખણ ૧/    ર ગલસસ પસણણ નસઠખવજઠ.    પસણણ ઉકળલ એટલલ બલસનનસ
 ટજ કડસ નસખવસ.      થનડજ ઠ જડજ ઠ થસય એટલલ ઉતસરણ લલવજઠ.

       નન ઠધ   બલસનનલ પસણણ વગર પણ વઘસર કરણનલ વપરસય.

૧૦. પણટલજઠ
    સસમગગરણ   ૧ કપ ચણસનન લનટ,   ર ટણસપદન તલલ, ૧/   ર ટણસપદન રસઈ, ચપટણ

વહઠગ, ૧/    ર ટણસપદન લસલ મરચજઠ, ૧/   ૪ ટણસપદન હળદર,   ૧ ટણસપદન ધસણસજરઠ,
 મણઠજઠ પગરમસણસર.

 રણત   ૧.          ૧ કપ ચણસનસ લનટમસઠ ર કપ પસણણ નસઠખણનલ વલનણજઠ ફલરવવજઠ. ર.
       એક વસસણમસઠ તલલ ગરમ મદકણ તલમસઠ રસઈ નસઠખણ,     રસઈ તતડલ એટલલ વહઠગ,

મરચજઠ,       હળદર નસઠખણનલ વલનવલલન ચણસનન લનટ નસઠખવન.  ૩.   ધણમસ તસપલ
   હલસવન અનલ તલમસઠ મણઠજઠ ,  ધસણસજરઠ નસઠખવસ.     ચણસનન લનટ ચડણ જય લચકસ

        પડતજઠ થસય એટલલ ઉતસરણ લલવજઠ અનલ ગરમ ગરમ પણરસવજઠ.



૧૧.  મલથણનન ઘલઘન
     સસમગગરણ   રપ૦ ગગરસમ સદકણ મલથણનણ ભસજ,  ૩ ટલ .  સપદન તલલ, ૧/  ર ટણસપદન

જરઠ,   ચપટણ વહઠગ,  ૧/    ર કપ ચણસનન લનટ,    ૧ કપ દહણઠ,    ૧ ટણસપદન લસલ
મરચજઠ, ૧/   ૪ ટણસપદન હળદર,  મણઠજઠ પગરમસણસર.

 રણત   ૧.    મલથણનણ ભસજ ઝણણણ સમસરણ,       સરસ રણતલ ર થણ ૩ વખત ધનઈ
 પસણણ વનતસરવજઠ. ર.       એક વસસણમસઠ તલલ ગરમ મદકણ જરઠ નસઠખવજઠ,  જરઠ તતડલ
  એટલલ વહઠગ નસઠખણ.        તલમસઠ ભસજ વઘસરવણ ધણમસ તસપલ ચડવસ દલ વણ.  ૩.  દહણઠ
  વલનવણ તલમસઠ ૧/       ર કપ પસણણ નસઠખણ ગરમ કરવસ મદકવજઠ.    પછણ તલમસઠ ચણસનન

   લનટ નસઠખણ વલનવવજઠ મણઠજઠ , મરચજઠ,  હળદર નસઠખવસ.    ગલસ પરથણ નણચલ ઉતસરણ
લલવજઠ.  ૪.          મલથણનણ ભસજ ચડણ જય તયસરલ ચણસનન લનટ નસઠખલલણ છસશ
નસઠખવણ.     થનડણ થનડણ વસરલ હલસવયસ કરવજઠ.      લચકસ પડતજઠ થસય અનલ ચણસનન

      લનટ ચડણ જય પછણ ગરમ ગરમ પણરસવજઠ.

૧ર.  કલરનજઠ શસક
   સસમગગરણ    ૧ કપ કલર,  ૧-૧/    ૪ ટણસપદન લસલ મરચજઠ,  ૧-૧/  ૪ ટણસપદન

ધસણસજરઠ,  ૧/   ર ટણસપદન હળદર,  ૧/    ૪ ટણસપદન આમચદરનન ભદકન,  ચપટણ
વહઠગ,  પગરમસણસર મણઠજઠ ,   પ ટણસપદન તલલ,  પસણણ (  જરરર પગરમસણલ)

 રણત   ૧.    કલરનલ ચસર કલસક પલસળવસ.      કસળજઠ પસણણ નણકળલ તયસઠ સજધણ ધનવસ.
  પગરલશરકદ કરમસઠ પગરમસણસર પસણણમસઠ,       ૪ સટણ થસય તયસઠ સજધણ સણઝવવસ,

વનતસરવસ, ર.    તપલલસમસઠ તલલ ગરમ કરવજઠ,    ગરમ થસય એટલલ વહઠગ,  કલર અનલ
  બધન મસસલન નસઠખવન.   બરસબર હલસવણ પણરસવસ.

  દહણઠવસળસ કલર   
      ૧ કપ દહણઠ ઘનળણનલ વઘસરલલસ કલરમસઠ નસઠખવજઠ.    દહણઠમસઠ પદરતન મસસલન ભલળવવન. 

 મસસલસ કલર   
    બસફલલસ કલરમસઠ મલથણનન મસસલન નસઠખવન.   અથસણસનણ જલમ વપરસય.
        નન ઠધ   થનડણવસર પલસળયસ હનય તન કદ કરનણ સણટણ વધસરલ કરવણ,  એવણ જ

 રણતલ સસઠગરણ,     બસવળણયસ અનલ કજ વટણયસનજઠ શસક બનલ.

૧૩.  ગજ ઠદસનજઠ શસક
    ખસસ કરણનલ ઉનસળસમસઠ મળલ છલ .

   સસમગગરણ    ર૦ સજકસવલલસ ગજ ઠદસ,    બસફલલસ થનડસ કડક,  ૧/   ર કપ ચણસનન
 શલકલલન લનટ,  ૧-૧/    ૪ ટણસપદન લસલ મરચજઠ,  

૧/   ર ટણસપદન હળદર, ૧/     ર ટણસપદન ખસવસનન સનડસ (મરજયસત), ૧/  ર વસટકણ
  આમચદરનણ કસચરણ (   બલ કલસક પલસળલ લણ),  ૧/   ૪ સદકણ કનથમણર

(મરજયસત),  તલલ,   પગરમસણસર મણઠજઠ ,     ૪ ટણસપદન તલલ (  વઘસર મસટલ )  ૧
 ટણસપદન રસઈ, ૧/   ૪ ટણસપદન વહઠગ, ૩/   ૪ કપ પસણણ.



 રણત    ૧.   ચણસનન લનટ,   આમચદર કનથમણર,    બલ ટલ બલસપદન તલલ,  લસલ
મરચજઠ,       ધસણસજરઠ અનલ હળદર ભલગસઠ કરણ વમશગરણ કરવજઠ. ર.   આનસ બલ ભસગ
કરવસ.     એક ભસગથણ ગજ ઠદસ ભરવસ.      બસકણનસ ભસગનન મસસલન પસછળથણ ગજ ઠદસ

   ઉપર નસઠખવસ રસખણ મદકવન.  ૩.      તપલલણમસઠ વઘસરનજઠ તલલ ગરમ કરવજઠ.  રસઈ
નસઠખવણ.       રસઈ તતડલ એટલલ વહઠગ અનલ ગજ ઠદસ વઘસરવસ.   ધણમલથણ ઉથલસવણનલ થનડજ ઠ

 પસણણ છસઠટવજઠ.         છણબજઠ ઢસઠકણનલ પ વમવનટ સજધણ ધણમલ તસપલ સણઝવસ દલ વસ. ૪. ગજ ઠદસ
     સણઝવસ આવલ એટલલ બસકણનન મસસલન નસઠખવન.     બરસબર સણઝણ જય તયસઠ

    સજધણ ગલસ ઉપર રસખવસઠ પણરસવસઠ.
      નન ઠધ   ગજ ઠદસ વઘસયસર પછણ બસકણનન મસસલન નસઠખવન.   પગરલશરકદ કરમસઠ બલ સણટણ
  સજધણમસઠ સણઝવણ શકસય

૧૪.    પઠચકજ વટયજઠ રસઈશશયસળજઠ શસક
   સસમગગરણ    પ૦ ગગરસમ સસઠગરણ,    પ૦ ગગરસમ કલર,    ર૦ ગગરસમ કજ મજવટયસ,  ર૦

 ગગરસમ ગજ ઠદસ,    ર૦ ગગરસમ બસવળણયસ,    ૧૦ ગગરસમ આઠબનશળયસ,   અથવસ સદકણ
કલરણ,       ર૦ ગગરસમ રસઈનન ભદકન અથવસ રસઈનસ કજ વરયસઠ,    ૧ ટણસપદન લસલ મરચજઠ,
  ૧ ટણસપદન ધસણસજરઠ,  ૧/   ર ટણસપદન હળદર,  ૧/   ૪ ટણસપદન વહઠગ,   ૧ ટણસપદન

 આમચદરનન ભદકન,   ૪ ટલ બલસપદન તલલ,  પગરમસણસર મણઠજઠ .
 રણત   સસઠગરણ, રસઈ,       કજ મજવટયસનલ બસવળણયસ વણણણનલ જજદસ જજદસ ૪ કલસક

  સજધણ પસણણમસઠ પલસળવસ.     કસળજઠ પસણણ વનતસરણ દલ વજઠ.  ર.    પસણણ ગરમ કરણ
   તગરણલનલ જજદસ જજદસ બસફવસઠ.        ચનખખજઠ પસણણ આવલ તયસઠ સજધણ ફરણથણ ધનવસઠ.

 પસણણ વનતસરણ,   બધસનલ ઘલગસઠ કરવસઠ.      ચસળણણમસઠ પસણણ વનતરણ જય તયસઠ સજધણ
રસખણ,  બસજજમસઠ મદકવસઠ. ૩.       એક થસળણમસઠ રસઈ અનલ તલલનલ એકદમ ફણણવસઠ.

  એમસઠ બસકણનન મસસલન,       બસફલલણ સદકવણણ અનલ મણઠજઠ બરસબર ભલળવવસઠ શસક
પણરસવજઠ.

 નન ઠધ   ગજવસર,      પસપડણ વગલરલનજઠ શસક પણ થઈ શકલ.    વઘસર કરણનલ પણ શસક
 બનણ શકલ.

૧પ.  રસબનડણનજઠ શસક
   સસમગગરણ    ૧ વસટકણ રસબનડણ,    ૩ વસટકણ પસણણ,  ૧/    ર ચમચણ લસલ મરચજઠ,

૧/   ૪ ચમચણ હળદર, ૧/   ર ચમચણ ધસણસ,   તલલ વઘસર મસટલ ,  ચપટણ વહઠગ, થનડસ
 દસણસ રસઈજરઠ,  મણઠજઠ પગરમસણસર.

   રણત   તલલનન વઘસર મદકવન.       ગરમ થસય એટલલ તલમસઠ વહઠગ અનલ રસઈ-જરઠ
નસઠખવજઠ.      રસઈ તતડલ એટલલ બધન મસસલન નસઠખણ.  પસણણ નસઠખવજઠ.  પસણણ ઉકળલ

       એટલલ તલમસઠ રસબનડણ નસઠખણ ૧ વમવનટ સણઝવવસ દલ વણ.    સણજ જય એટલલ
   ગલસ બઠધ કરણ દલ વન.



      નન ઠધ   આ શસક થનડજ ઠ રસસવસળજઠ હનય છલ .       જમવસ બલસવસનણ વસર હનય તન પસણણ
  વઘસરણનલ લઈ લલવજઠ.         જમવસ બલસતણ વખતલ પસણણ ઉકસળણનલ રસબનડણ નસઠખવણ અનલ

   ગરમસ ગરમ સવર કરવજઠ.

૧૬.    પનણર મલસઈનજઠ શસક (  વતશથ મસટલ નજઠ)
   સસમગગરણ   રપ૦ ગગરસમ પનણર,   પસ વસટકણ દસળણયસ,    પસ વસટકણ ગરમ કરલલજઠ

 મનળજઠ દહણઠ,   શસકનન મસસલન,      દદ ધનણ તસજ મલસઈ લસલ મરચજઠ,  મણઠજઠ
પગરમસણસર, ઘણ.

   રણત   પનણરનલ ઘણમસઠ સસઠતળવજઠ,      દસળણયસ અનલ દહણઠનણ પણસણ લલવસ.  પનણર
       થનડજ ઠ કડક થસય એટલલ તલમસઠ પણસલલસ દસળણયસ નસખવસ.   તલમસઠ પઠજબણ શસકનન

          મસસલન અનલ લસલ મરચજઠ નસઠખણ થનડણવસર ઉકળવસ દલ વજઠ તલમસઠ મણઠજઠ અનલ
   મલસઈ નસઠખણ ઉતસરણ લલવજઠ. 

૧૭.  છનલલ (  વતશથ મસટલ )
    સસમગગરણ   ૧પ૦ ગગરસમ કસબજલણ ચણસ, ૧-૧/    ર ટણસપદન છનલલ મસસલન,  ર થણ

  ૩ લસલ મરચસઠ,  આમલણનજઠ પસણણ,  મણઠજઠ પગરમસણસર,  ચપટણ સનડસ,  ચનમસસજઠ ન
      હનય તન સદકણ કનથમણર અનલ ફજ દણનન સતકન,    તલલ વઘસર મસટલ ,   થનડન સદઠઠનન

પસવડર.
        રણત   કસબજલણ ચણસનલ ચપટણ સનડસ નસખણ બલ કલસક પલસળવસ.  તલનલ બસફણ

લલવસઠ.   તલલ મદકવજઠ,         તલમસઠ સદઠઠ પસવડર નસઠખણ છનલલ મસસલન નસઠખણ હલસવવજઠ.
        થનડન શલકસય એટલલ લસલ મરચસ નસઠખણ આમલણનજઠ પસણણ નસઠખવજઠ.  ઉકળલ
       એટલલ બસફલલસ ચણસ નસઠખવસ પ વમવનટ ઉકળવસ દલ વજઠ.    મણઠજઠ નસઠખણ ઉતસરણ

લલવજઠ. 
         નન ઠધ    છનલલનલ એકરસ કરવસ બસફલલસ છનલલ થનડસ છદ ઠદણ નસઠખવસ અથવસ

      ચપટણ ચણસનન લનટ પણ નસઠખણ શકસય છલ .

૧૮.  મગ
   સસમગગરણ   ૧ કપ મગ,  પસણણ (  બસફવસ મસટલ )

   રણત   મગનલ ધનઈનલ ૩-   ૪ કલસક પલસળવસ.     તપલલણમસઠ પસણણ ગરમ કરવજઠ.
     પસણણ ઉકળલ એટલલ મગ વનતસરણનલ ઓરવસ.     મગ ચઢવસ આવલ એટલલ

  દબસવણનલ જનઈ લલવસ.   તસપ બઠધ કરવન.     અથવસ પગરલશરકદ કરમસઠ ૩ સણટણ સજધણ
સણઝવવસ.

  વઘસરલલસ છજ ટસ મગ   
   સસમગગરણ    બસફણનલ વનતસરલલસ મગ,     ૧ ટણસપદન લસલ મરચજઠ,   ૧ ટણસપદન

ધસણસજરઠ,  ૧/   ૪ ટણસપદન હળદર,   ચપટણ વહઠગ,    ર ટણસપદન આમચદરનન
પસવડર,       ર થણ ૩ કનકમ પલસળલ લસ (મરજજયસત),    ૩ ટણસપદન તલલ,

 પગરમસણસર મણઠજઠ .



      રણત    તપલલણમસઠ ધણમસ તસપલ તલલ ગરમ કરવજઠ.   જરઠ નસઠખવજઠ,   જરઠ તતડલ
        એટલલ વહઠગનન વઘસર કરણ તરત જ વનતસરલલસ મગ વઘસરવસ.   બધન મસસલન,
    લણઠબજનન રસ મણઠજઠ નસઠખણ હલસવવસ.     કનથમણર ભભરસવણ ગરમ ગરમ પણરસવસ.

  રસસવસળસ મગ   
    સસમગગરણ   પસણણ સસથલ બસફલલસ મગ,      વઘસરલલસ છદ ટસ મગનન જ મસસલન ૩/૪

 કનકમ (   ધનઈ અનલ પલસળલ લસઠ),  ૩-    ૪ સદકસ લણમડસનસ પસન,    ૪ સદકસઠ લણલસઠ
 મરચસઠ (સમસરલલસ),      ૧ ટણસપદન ગનળ અથવસ ખસઠડ (મરજજયસત),  પસણણ જરરર

પગરમસણલ.
  રણત   સણઝલ લસ મગ,     જરરર જલટલસ પસણણ સસથલ લલવસ.   વઘસરલલસ મગનણ જલમ

જ. ૧.     વઘસર પછણ બસકણનન મસસલન નસઠખવન. ર.  બરસબર હલસવણ,  રસન થનડન
     ઘટ થસય તયસઠ સજધણ ખદખદવસ દલ વસ.  ખસખરસ,  થલપલસ,  રનટલણ,  ભસત,  પસપડ
 સસથલ પણરસવસ.
  મગનજઠ ઓસસમણ   

 સસમગગરણ    ૩-     ૪ કપ મગનજઠ પસણણ (  બસજજમસઠ રસખલલજઠ),   મસસલન વઘસરલલસ
    અનલ રસસવસળસ મગ જલવન ૩/   ૪ ટણસપદન રસઈ. 

 રણત   ૧.    તપલલણમસઠ તલલ ગરમ કરવજઠ.  રસઈ નસઠખવણ.    રસઈ તતડલ એટલલ જરઠ
     વહઠગ અનલ મગનસ પસણણનન વઘસર કરવન.   ર.     પસણણ પસઠચ વમવનટ સજધણ

ઉકસળવજઠ.        બસકણનન મસસલન નસઠખણ ૧૦ વમવનટ સજધણ ખદખદવસ દલ વજઠ. કનથમણર
ભભરસવણ,   ગરમ ગરમ પણરસવજઠ.

  મગનજઠ પસણણ   
     સસમગગરણ    ૧ કપ મગનજઠ પસણણ (  બસજજમસઠ રસખલલ),   ચપટણ વહઠગ,  ૧/૪

 ટણસપદન જરઠ, ૧/   ર ટણસપદન ઘણ,    ચપટણ લસલ મરચજઠ (મરજજયસત). 
 રણત   ૧.       તપલલસમસઠ ધણમસ તસપલ ઘણ ગરમ કરવજઠ.   જરઠ નસઠખવજઠ,   જરઠ તતડલ

  એટલલ વહઠગ નસઠખણ,    પસણણનન વઘસર કરવન.   મણઠજઠ નસઠખવજઠ.   થનડણ વમવનટ
    ઉકળવસ દઈ ગરમ ગરમ પણરસવજઠ.

૧૯. ચનળસ
      સસમગગરણ   ૧ કપ લસલ અથવસ સફલદ ચનળસ,  પસણણ (  બસફવસ મસટલ ) ચપટણ

મણઠજઠ .
 રણત   ૧.    ચનળસ બરસબર ધનવસ.  ૧/   ર કલસક પલસળવસ.   વનતસરણએ રસખવસ.

ર.     તપલલસમસઠ પસણણ ગરમ મદકવજઠ.       પસણણ ઉકળલ એટલલ ચનળસ અનલ મણઠજઠ
નસઠખવસ,  હલસવતસઠ રહલવજઠ.      ચનળસ બરસબર સણઝવસ દલ વસ અથવસ પગરલશરકદ કરમસઠ

   ૩ સણટણ સજધણ સણઝવવસ. ૩.  ચનળસ ઓસસવણ,    ઓસસમણ મસટલ પસણણ બસજજમસઠ
રસખવજઠ. 

   વઘસરલલસ સદકસ ચનળસ   



  સસમગગરણ    બસફલલસ ચનળસ,    ૧ ટણસપદન લસલ મરચજઠ,   ૧ ટણસપદન ધસણસજરઠ,
 ચપટણ વહઠગ,  ર-   ૩ કનકમ (  ધનઈનલ પલસળલ લસઠ)    ૩ ટણસપદન તલલ,  પગરમસણસર

મણઠજઠ . 
 રણત   ૧.      ધણમલ તસપલ તપલલણમસઠ તલલ ગરમ કરવજઠ.   વહઠગનન વધસર કરણ, ચનળસ

 બધન મસસલન,  કનકમ,   મણઠજઠ નસઠખવસ.  ર.   બરસબર હલસવવજઠ.  થનડણવસર
 ખદખદવસ દલ વજઠ.  કનથમણર ભભરસવણ, પણરસવસ. 

 રસસવસળસ ચનળસ   
  સસમગગરણ    ચનળસ (  બસફલલસ વઘસરલલસ),  ૧/    ર ટણસપદન ચણસનન આટન

(મરજજયસત), ૩-૧/   ર કપ પસણણ,  પગરમસણસર મણઠજઠ .
 રણત    ૧.   વઘસરલલસ ચનળસમસઠ,        ઘટ રસસ મસટલ પસણણ અનલ ચણસનન લનટ

ભલળવવન.          ચણસનન લનટ ન વસપરવન હનય તન થનડસ છનડસ છદ ઠદવસ.  ર.  સવસદ
   પગરમસણલ વધજ મસસલન ભલળવવન.      પસઠચ વમવનટ સજધણ ચનળસ ઉકસળવસ.  

૩.       બરસબર હલસવણ ખદખદવસ દલ વસ ગરમ ગરમ પણરસવસ. 
 રસસવસળસ ચનળસ   

  સસમગગરણ    ચનળસ (  બસફલલસ વઘસરલલસ),  ૧/    ર ટણસપદન ચણસનન આટન
(મરજજયસત), ૩-૧/   ર કપ પસણણ,  પગરમસણસર મણઠજઠ . 

 રણત    ૧.   વઘસરલલસ ચનળસમસઠ,        ઘટ રસન મસટલ પસણણ અનલ ચણસનન લનટ
ભલળવવન.          ચણસનન લનટ ન વસપરવન હનય તન ચનળસ થનડસ છદ ઠદવસ. ર. સવસદ

   પગરમસણલ વધજ મસસલન ભલળવવન.      પસઠચ વમવનટ સજધણ ચનળસ ઉકસળવસ.  ૩.
   બરસબર હલસવણ ખદખદવસ દલ વસ.   ગરમ ગરમ પણરસવસ. 
 ચનળસનજઠ ઓસસમણ   

  સસમગગરણ    પસણણ (  ચનળસનજઠ ઓસસવલલજઠ),     ૧ ટણસપદન ચણસનન આટન,  ૧/૪
 કપ પસણણ,    ૧ ટણસપદન લસલ મરચજઠ, ૧-૧/   ૪ ટણસપદન ધસણસજરઠ, ૩-  ૪ કનકમ

(  ધનઈનલ પલસળલ લસઠ),     ર ટલ બલસપદન ગનળ અથવસ ખસઠડ,  પગરમસણસર મણઠજઠ .
     વઘસર મસટલ સસમગગરણ   ૩ ટણસપદન તલલ, ૧/     ર ટણસપદન જરઠ અથવસ રસઈ, ચપટણ

વહઠગ,   સદકણ કનથમણર (મરજજયસત)
 રણત   ૧.    ચનળસનસ વનતસરલલસ પસણણનલ ઉકસળવજઠ.    ચણસનસ લનટનન ગસળ કરણ

નસઠખવન. હલસવવજઠ,    ગઠસ ન પડવસ જનઈએ. ર.     ધણમલ તસપલ કડછણમસઠ તલલ ગરમ
કરવજઠ.   રસઈ નસખવણ.          રસઈ તતડલ એટલલ વહઠગ નસખણ તરત જ વઘસર ચનળનસ

 પસણણમસઠ નસઠખવન.  સદકન મસસલન, કનકમ,    ગનળ અનલ મણઠજઠ નસઠખવસ. ૩. થનડણ
  વમવનટ ઓસસમણ ઉકસળવજઠ.    કનથમણર ભભરસવણ લસપસણ,   ભસત સસથલ

પણરસવજઠ. 
      નન ઠધ    વઘસર કયસર વવનસનસ ઓસસમણનલ ગરમ કરણ,    કસળસઠ મરણ અનલ

     લણઠબજનન રસ અનલ મણઠજઠ નસઠખણ વસપરવજઠ.     સદકસ અનલ રસસવસળસ ચનળસનણ વધઘટ
   કજ ટજ ઠબનણ જરરવરયસત પગરમસણલ કરવણ.



ર૦.  લસલ ચણસ
   સસમગગરણ   ૧ કપ ચણસ,    ચપટણ ખસવસનન સનડસ (મરજજયસત),   ૩ કપ પસણણ

(નવશલકજ ઠ). 
 રણત    ૧.   ચણસનલ ૩-   ૪ વસર ધનઈ,  ૬-  ૮ કલસક,    એમસઠ ખસવસનન સનડસ

નસઠખવન. ર.  પસણણ વનતસરણ,     ૩ કપ નવશલકજ ઠ પસણણ નસખવજઠ.   કદ કરમસઠ ૩ સણટણ
 સજધણ બસફવસ.   તસપ ધણમન કરણ,     ૧૦ વમવનટ સજધણ સણઝવસ દલ વસ.   તસપ બઠધ કરણ,
  ચણસ નણચલ ઉતસરણ,   વનતસરણ બસજજમસઠ રસખવસ,   જરરર પગરમસણલ વસપરવસ. પસણણ

 પણ રસખવજઠ.
   વઘસરલલસ સદકસ લસલ ચણસ   

   સસમગગરણ    બસફલલસ ચણસ (  પસણણ વવનસનસ),     ૧ ટણસપદન લસલ મરચજઠ,  ૧
 ટણસપદન ધસણસજરઠ,  ૧/   ૪ ટણસપદન હળદર,   ચપટણ વહઠગ,  ૧-૧/  ર ટણસપદન

 આમચદરનન ભદકન,  ૩-   ૪ કનકમ (   ધનઈ અનલ પલસળલ લસઠ),    ર ટલ બલસપદન તલલ,
 પગરમસણસર મણઠજઠ ,    સદકણ કનથમણર (મરજજયસત),    ૧ ટણસપદન ચણસનન આટન,

૧/     ૪ ટણસપદન ગરમ મસસલન (શસકનન)
 રણત    ૧.      લસલ ચણસ પસણણ વનતસરણ વસપરવસ.  ર.    બસફલલસ ચણસમસઠ વહઠગ

   શસવસયનન બધન મસસલન ભલળવવન.  ૩.      એક તપલલસમસઠ તલલ ગરમ કરવજઠ.
  વહઠગનન વઘસર કરણ,  ચણસ વઘસરવસ. ૪.   ચણસનન આટન ભભરસવવન.  બલ વમવનટ

 ખદખદવસ દલ વસ.    હલસવણ કનથમણર ભભરસવણ પણરસવસ. 
   રસસવસળસ લસલ ચણસ   

    સસમગગરણ   બસફલલસ વઘસરલલસ લસલ ચણસ,    ૧ ટણસપદન ચણસનન આટન,  ૧ કપ
 પસણણ (  ઘનળ મસટલ ),  પસણણ (  બસફલલસ ચણસનજઠ).

 રણત   ૧.  વઘસરલલસ ચણસમસઠ,    બસજજમસઠ રસખલલજઠ પસણણ નસઠખણ.  ખદખદવસઠ દલ વસઠ.
ર.     પસણણમસઠ આટન ભલળવણ ઘનળ કરવન.  ૩.     ઘનળનલ ધણમલ ધણમલ ચણસમસઠ રલડવન.

 હલસવતસ જવજઠ,   ગઠસ ન પડલ. ૪.     સવસદ પગરમસણલ વધસરલ મસસલન નસઠખવન. જરરર
  પડલ તન ૧/     ર કપ નવશલકજ ઠ પસણણ નસઠખવજઠ.     પ વમવનટ સજધણ ઉકળવસ દલ વસ, તસપ
 બઠધ કરવન.  કનથમણર ભભરસવણ, પણરસવસ.

         નન ઠધ   સમય ન હનય તન થનડસ કલસક નવશલકસ પસણણમસઠ પલસળણ, કદ કરમસઠ
૪-     પ સણટણ સજધણ સણઝવણ શકસય.

 તજવલર (કઠનળ)         સદકણ તજવલર રસસવસળણ તજવલર
         સસમગગરણ    ૧ કપ તજવલર તલલ મસસલન વવગલરલ લસલ ચણસ પગરમસણલ.  બઠનલ

     પગરકસરનણ તલવલરનણ બનસવવસનણ રણત ચણસ પગરમસણલ.

ર૧. રસજમસ
   સસમગગરણ   રપ૦ ગગરસમ રસજમસ,  મણઠજઠ પગરમસણસર.

    ગગરલવણ   ૧ ચમચણ આમચદર પસવડર,  ચપટણ સસકર,   ૧ ટલ બલસપદન કસજજનસ
 ટજ કડસ (મરજયસત),    ર ટલ બલસપદન સણઠગદસણસ,   ર તજ,   પ લવવઠગ,  ૧



 ટલ બલસપદન ધસણસ,   ૧ ટણસપદન જરઠ,     ૮ થણ ૧૦ કસળસ મરણ,   ર લસલ કસશમણરણ
મરચસઠ, ર-૧/   ર ટલ બલસપદન ઘણ,    ૧ ટણસપદન લસલ મરચજઠ, ૧/   ૪ ટણસપદન હળદર,
  ર ટણસપદન ધસણસજરઠ,  મણઠજઠ પગરમસણસર.

 રણત   ૧.        રસજમસનલ હદ ઠફસળસ પસણણમસઠ પ થણ ૬ કલસક પલસળવસ.  પછણ તલનલ
 કદ કરમસઠ બસફવસઠ.     થનડસક રસજમસનન ભદકન કરવન.  ર.  સણઠગદસણસ,  આમચદર,

સસકર,  તજ,  લવવઠગ,  ધસણસ,    જરઠ કસળસ મરણ,     આખસ લસલ મરચસનલ ૧/ર
       ટલ બલ સપદન ઘણમસઠ શલકણ તલનન વસટણનલ મસસલન કરવન.  ૩.    એક વસસણમસઠ ર

  ટલ બલસપદન ઘણ મદકણ,        તલમસઠ મસસલન અનલ પસ વસટકણ પસણણ સસઠતળવજઠ.  તલમસઠ
મણઠજઠ ,  મરચજઠ,  હળદર,   ધસણસજરઠ નસઠખવજઠ.  ૪.    તલમસઠ રસજમસ નસઠખવસ.  જરરરણ

         પસણણ નસઠખવજઠ ખદખદ થસય એટલલ નણચલ ઉતસરણ ગરમ ગરમ પણરસવજઠ.

રર.    પસકણ કલરણનણ છસલનજઠ શસક
    કલરણનસ શનશખનનનજઠ આ અવનવજઠ શસક.      કલરણનણ છસલ અનલ નસનણ ગનટલણનન ઉપયનગ
  કરવસમસઠ આવલ છલ . 

       સસમગગરણ   ર કપ પસકણ કલરણનણ સદકસવલલણ છસલ (   હસફજ સ અથવસ પસયરણ),
૧/   ર કપ કલર,  ૧/     ર કપ કલરણનણ સજકસવલલણ ગનટલણ,    ૧ કપ સસગરણ,  ૧-૧/ર

  ટણસપદન લસલ મરચજઠ,     ર ટણસપદન ધસણસજરઠ ચપટણ હળદર,  ચપટણ વહઠગ, ૩/૪
  ટણસપદન આમચદરનન ભદકન,  ૧/   ૪ કપ પસણણ,  ર-   ૩ ટલ બલસપદન સરશશયસનજઠ

તલલ,  ર-    ૩ ટલ બલસપદન શશઠગનજઠ તલલ,   પગરમસણસર મણઠજઠ ,  ૩/    ૪ કપ દહણઠ ગરમ
 કરલલજઠ (મરજજયસત).

 રણત   ૧.    સજકવણણમસઠ સદકસયલલણ છસલનલ ૮-   ૧૦ પસણણથણ ધનઈ,  નસનસ ટજ કડસ
કરવસ.         છસલ અનલ ગનટલણનસ ટજ કડસ કરણ જજદસ જજદસ બસફવસ.  વનતસરણનલ
રસખવસ.  ર.        કલર અનલ સસઠગરણઓનલ જજદસ જજદસ ધનઈ ૧-   ર કલસક પલસળવસ.

    બસફણનલ કસળજઠ પસણણ વનતસરણ દલ વજઠ.  ૩.       એક જડસ તપલલસમસઠ બઠનલ તલલ ગરમ
કરવસઠ.   એમસઠ વહઠગ,   બસફલલણ છસલ,   ગનટલણનસ ટજ કડસ,    સસઠગરણ અનલ કલર
નસઠખવસ. ૪.   એમસઠ લસલ મરચજઠ, ધસણસજરઠ, હળદર,  આમચદરનન ભદકન, મણઠજઠ

     અનલ પસણણ નસખવસ બરસબર ભલગજ ઠ કરવજઠ.      પ વમવનટ સજધણ બધજઠ સણઝવસ દલ વજઠ. પ.
     શસક દહણઠવસળજઠ કરવજઠ હનય તન ૩/    ૪ કપ ઘનળલ લજઠ દહણઠ,    શસકનણ સસથલ ભલગજ ઠ

કરવજઠ. ૬.       આ શસક પદરણ તથસ પરનઠસ સસથલ લલવસય.
         નન ઠધ   આ શસક કલર અનલ સસઠગરણ વવનસ પણ બનસવણ શકસય.  મસસલન પગરમસણમસઠ

 ઓછન કરવન.         હઠમલશસ છસલ અનલ ગનટલણનલ મલમલનસ ઝણણસ કપડસઠથણ ઢસઠકણનલ
સદકવવસઠ.      શસક રસયશશયસળજઠ પણ થઈ શકલ.      કલર અનલ સસઠગરણનસ બદલલ એનસ

   પગરમસણસર કલરણનણ છસલ લલવણ.      બસકણનન મસસલન એ જ પગરમસણલ,    રણતલ એ જ
પગરમસણલ.

ર૩.   સદકણ ગવસરનજઠ શસક
     સસમગગરણ   ર૦૦ ગગરસમ સદકણ ગવસર (બસફલલણ),    ૧ ટણસપદન લસલ મરચજઠ, ૧-

૧/   ર ટણસપદન ધસણસજરઠ, ૧/   ૪ ટણસપદન હળદર,  ચપટણ વહઠગ,  ચપટણ ખશવસનન



 સનડસ (મરજજયસત),    ૩ કનકમ (   ધનઈનલ અનલ પલસળણનલ)    અથવસ ૧ ચમચણ
 આમચદર પસવડર,     ગનળ અથવસ ખસઠડ (  સવસદ મજજબ),    ૩ ટલ બલસપદન તલલ,

 પગરમસણસર મણઠજઠ .
 રણત   ૧.    ધનઈનલ એક ગજવસરનસ ર-   ૩ ટજ કડસ કરવસ. ર.   તપલલણમસઠ ધણમસ તસપલ

      તલલ ગરમ કરવજઠ વહઠગનન વઘસર કરણ શસક,   પસણણ નસઠખવસ.   બરસબર હલસવણ
 સણઝવસ દલ વણ. ૩.         હળદર અનલ મણઠજઠ નસઠખણ ઉપર પસણણ મદકણ સણઝવસ દલ વણ.

૪.  ગનળ,  કનકમ,  મરચજઠ,   ધસણસજરઠ નસઠખવસ,     ૧ વમવનટ ઢસઠકણનલ રસખન.
   બરસબર હલસવણ ઉપયનગમસઠ લલવજઠ. 
     નન ઠધ   ગજવસર વઘસરણનલ પણ બસફણ શકસય.    ગજવસરનલ ગસમઠણ ચનળણનણ જલમ

  પણ બનસવણ શકસય.     એવણ જ રણતલ બસફણનલ પસપડણ, ટણઠડનળસ, તજવરયસ, ભણઠડસ,
         કસલણઠગડસ વગલરલ બનલ પણ તલમસઠ ગનળ અનલ કનકમ નહણઠ વસપરવસ.

ર૪.  કસરલલસનજઠ શસક
     સસમગગરણ    ૩ વસટકણ સદકસ કસરલલસઠ (    થનડજ ઠક મણઠજઠ નસઠખણનલ બસફલલસ),  ૩/૪

  ટણસપદન લસલ મરચજઠ,    ૧ ટણસપદન ધસણસજરઠ,  
૧/   ૪ ટણસપદન હળદર,   ચપટણ વહઠગ,  ૧/    ર ટણસપદન રસઈ (મરજયસત),  ૩

 ટલ બલસપદન તલલ,  પગરમસણસર મણઠજઠ .  
    મરજજયસત    ર ટલ બલસપદન ચણસનન આટન,     ર ટલ બલસપદન ગનળ અથવસ

ખસઠડ.
 રણત   ૧.       ધણમલ તસપલ તપલલણમસઠ તલલ ગરમ કરવજઠ.   રસઈ નસઠખવણ.   રસઈ તતડલ

 એટલલ વહઠગ,    શસકનલ મણઠજઠ (   જરરર હનય તન)  નસઠખવસ.   હલસવણનલ (ચણસનન
    આટન અનલ ગનળ નસઠખણ શકસય)      બસકણનન મસસલન નસઠખણ બરસબર હલસવવજઠ.
  થનડણ વમવનટ સણઝવવજઠ.     ગરમ ગરમ રનટલણ સસથલ પણરસવજઠ.

  કઠકનડસનજઠ શસક   
        સસમગગરણ    ૩ વસટકણ કઠકનડસ તથસ બસકણનણ સસમગગરણ કસરલલસનસ શસક

પગરમસણલ. 
    રણત    કસરલલસઠ શસક પગરમસણલ કરવજઠ.      ચણસનન આટન અનલ ગનળ વસપરવસ

નહણઠ.

રપ.  રઠગજનણ વસલ
     સસમગગરણ   ૧ કપ ભરણનલ રઠગજનણ વસલ, ૧/    ર ટણસપદન લસલ મરચજઠ, ૩/  ૪ કપ

 પસણણ (  રસસ મસટલ ),  પસણણ (  બસફવસ મસટલ ),  પગરમસણસર મણઠજઠ , ૧/  ર ટલ બલસપદન
  ચણસનન આટન (મરજજયસત), ર-    ૩ ટલ બલસપદન પસણણ (  ગનળ મસટલ )  ૧ ટણસપદન

ખસઠડ,    ૧ ટણસપદન આમચદરનન ભદકન.
   વઘસર મસટલ સસમગગરણ    ૧/     ૪ ટણસપદન જરઠ અનલ અજમન,   ચપટણ વહઠગ,  ર

    બનવરયસઠ મરચસઠ અથવસ કસશમણરણ મરચસઠ,   સદકણ કનથમણર (મરજજયસત).



  રણત   ૧.   વસલ બરસબર ધનવસ. ૪-    પ કલસક સજધણ પલસળવસ.  પસણણ વનતસરણ,
બસફવસ. ર.  ધણમસ તસપલ,    તપલલણમસઠ તલલ ગરમ કરવજઠ.  જરઠ નસઠખવજઠ.  જરઠ તતડલ

 એટલલ અજમન, વહઠગ,   લસલ મરચજઠ નસઠખવસ. ૩. વસલ, મસસલન, પસણણ, ખસઠડ
  અનલ મણઠજઠ નસઠખવસ.   ધણમલ ધણમલ હલસવવજઠ.     ચણસનસ આટસનન ગનળ કરણ નસઠખવન.

 આમચદર ભભરસવવજઠ.     ગઠસ પડવસ જનઈએ નવહ.      રસન જરસ ઘટ થસય તયસઠ
  સજધણ ખદખદવસ દલ વન.   કનથમણર ભભરસવણ પણરસવસ. 

          નન ઠધ    વસલનણ દસળ અનલ રઠગજનણ વસલનસ દસણસ આખસ અનલ છદ ટસ રહલવસ
જનઈએ.

ર૬.   વમકસ કઠનળ
વસલ,  લસલ ચણસ, મગ,  લણલસ ચણસ,       ચનળસ વગલરલ વમકસ કરણનલ ચપટણ સનડસ નસઠખણ

     બસફણનલ રઠગજનણ વસલનણ જલમ શસક બનસવવજઠ.

ર૭. ઘઉઠ-   મગનસ તનટસનજઠ શસક
    સસમગગરણ   ઘઉઠ ૧ વસટકણ,   મગ ૧ વસટકણ, ૧-૧/    ર ચમચણ લસલ મરચજઠ, ૧/૪

 ચમચણ હળદર,   ૧ ચમચણ ધસણસજરઠ, ર-  ૩ કનકમ,   વઘસર મસટલ - તલલ, રસઈ
જરજ ઠ, વહઠગ.

           રણત   ઘઉઠનલ ૩ થણ ૪ કલસક પલસળણ ૬ થણ ૭ સણટણ વગસડવણ.   પછણ તલ મગ
            ૧ કલસક પલસળલ લસ મગ નસખણ ૩ સણટણ વગસડવણ એટલલ ઘઉઠ અનલ મગ બઠનલ

         બરસબર સણજ જશલ એટલલ તલમનલ ચસરણણમસઠ લઈ પસણણ વનતસરણ લલવજઠ.  તલ
 પસણણ રસખવજઠ.   પલણણમસઠ વઘસર મદકવન.     તલલ ગરમ થસય એટલલ રસઈ-  જરઠ નસઠખણ

 વહઠગ નસખવણ.         પછણ બધન મસસલન અનલ બસફલલસ ઘઉઠ અનલ મગ નસખવસ, સસથલ
 પસણણ નસઠખવજઠ.   થનડણવસર ઉકળવસ દલ વજઠ,      એક રસ થસય એટલલ ઉતસરણ લલવજઠ.

      નન ઠધ   આ શસક થનડજ ઠ રસસવસળજઠ હનય છલ .    આ શસક રનટલસ,  રનટલણ,  ઘલ ઠસ,
   વગલરલ સસથલ પણરસસય છલ .

ર૮.   સદકણ મલથણનજઠ શસક
   સસમગગરણ    ૧ કપ મલપણ,    પ ટણસપદન તલલ,   ચપટણ વહઠગ,   ૪ ટલ બલસપદન

 ચણસનન લનટ,     ૧ ટણસપદન લસલ મરચજઠ,  ૧/   ૪ ટણસપદન હળદર,   ર ટણસપદન
ધસણસજરઠ,  મણઠજઠ પગરમસણસર.

 રણત   ૧.       મલથણનલ ર થણ ૩ કલસક પલસળણ રસખવણ. ર.   મલથણમસઠ જરરરણ પસણણ
  નસઠખણ બસફવસ મદકવણ. ૩.       બફસયલલણ મલથણમસઠ પસણણ હનય તન વનતસરણ લલવજઠ. ૪.
    એક વસસણમસઠ તલલ ગરમ મદકણ,    તલમસઠ વહઠગ નસઠખણ,    ચણસનન લનટ નસઠખવન.

મણઠજઠ , મરચજઠ,    હળદર અનલ ધસણસજરઠ નસઠખવસ.     લનટનલ ધણમસ તસપલ શલકવસ દલ વન.
પ.     તલમસઠ બસફલલણ મલથણ નસઠખવણ.   બરસબર હલસવણ,     ઢસઠકણનલ ધણમસ તસપલ ૧૦

  વમવનટ થવસ દલ વજઠ.



ર૯. સણઠગ-   ચણસનણ દસળનજઠ શસક
   સસમગગરણ    ૧૦૦ ગગરસમ સણઠગદસણસ,     ૧પ૦ ગગરસમ ચણસનણ દસળ,  ૪

 ટલ બલસપદન તલલ,    ૧ ટણસપદન જરઠ,     ૧ ટણસપદન લસલ મરચજઠ,  ૧/  ર ટણસપદન
હળદર,    ૧ ટણસપદન ધસણસજરઠ,     ૧ ટણસપદન આઠબનશળયસનન ભદકન,   ર ટણસપદન
ગનળ,  મણઠજઠ પગરમસણસર.

 રણત   ૧.         સણઠગદસણસ અનલ ચણસનણ દસળનલ ધનઈનલ તલમસઠ જરરરણ પસણણ નસખણ
  કદ કરમસઠ બસફવસ મદકવસઠ. ર.        એક વસસણમસઠ તલલ ગરમ કરણ તલમસઠ જરઠ તતડલ

      એટલલ બસફલલસ સણઠગદસણસ અનલ ચણસનણ દસળ નસઠખવસઠ.  ૩.   તલમસઠ મણઠજઠ ,
હળદર, મરચજઠ, ધસણસજરઠ,     આઠબનશળયસનન ભદકન અનલ ગનળ નસઠખવસ. 

          નન ઠધ   ૧૦ વમવનટ ગરમ થસય એટલલ નણચલ ઉતસરણ ગરમ ગરમ પણરસવજઠ. 
 વલવરએશન   ૧.         ફકત સણઠગદસણસ કલ ફકત ચણસનણ દસળનજઠ શસક પણ થઈ

શકલ.  ર.         ચણસનણ દસળ સસથલ દદ ધણનસઠ ટજ કડસ કરણ બસફણનલ દદ ધણ-  ચણસનણ દસળજઠ
     શસક આ જ રણતલ થઈ શકલ.

૩૦.  ગસઠવઠયસનજઠ શસક
    સસમગગરણ   ર ટલબલસપદન ચણસનન લનટ,  ર ટલ .    સપદન ગરમ કરલલજઠ દહણઠ,  ૧ ટણસપદન

તલલ,    ટણસપદન લસલ મરચજઠ,  
૧/   ર ટણસપદન હળદર, ૧/   ર ટણસપદન ધસણસજરઠ,   ૧ ટણસપદન મણઠજઠ , પસણણ,  બધજઠ વમકસ

    કરણ થનડન ઢણલન ઘનળ કરવન.
  વઘસર મસટલ    તલલ, રસઈ, જરઠ, વહઠગ, છસશ.

      રણત    વઘસર મદકવન અનલ તલમસઠ છસશ વઘસરવણ.     છસશનજઠ પસણણ ઉકળલ એટલલ
  ઝસરસથણ ગસઠવઠયસ પસડવસ,          ઉકળલ અનલ એક રસ થસય તયસરલ ગલસ બઠધ કરવન અનલ
  ગસઠવઠયસનજઠ શસક તતયસર. 

૩૧.  ફદ લવડણ
   સસમગગરણ   ૧ વસટકણ ફદ લવડણ, ૧-૧/   ર વસટકણ પસણણ,    ૧ ચમચણ લસલ મરચજઠ,

૧/   ૪ ચમચણ હળદર, ૧/   ર ચમચણ ધસણસજરઠ,  ચપટણ સસકર,  સવસદ પગરમસણલ
મણઠજઠ .

    વઘસર મસટલ    ૧ ચમચણ તલલ, રસઈ, જરઠ, વહઠગ.
           રણત   તલલનન વઘસર મદકણ પસણણ વઘસરણ લલવજઠ અનલ બધન મસસલન નસઠખણ ઉકળલ

  એટલલ ફદ લવડણ નસઠખવણ,          અનલ પસણણ બળવસ લસગલ એટલલ ગલસ બઠધ કરવન આ શસક
   ગરમ જ સસરઠ લસગલ.

૩ર.   મલથણ દસણસનજઠ શસક
     સસમગગરણ    પ૦ ગગરસમ મલથણનસ દસણસ (    થનડજ ઠ મણઠજઠ નસઠખણનલ બસફલલસ),  તલલ

 વઘસર મસટલ ,  ચપટણ વહઠગ,    ૧ ચમચણ આમચદર પસવડર,    ર ચમચણ લસલ મરચજઠ,



 મણઠજઠ પગરમસણસર, ૧/   ર ચમચણ હળદર, રસઈ-જરઠ, ૧/  ૪ ચમચણ, ધસણસજરઠ,
૧-૧/  ર ચમચણ.         ગનળ બલ ચમચણ સસકર ગળપણ જનઈએ તલ પગરમસણલ લલવસ.

   રણત    તલલનન વઘસર મદકવન.        ગરમ થસય એટલલ તલલમસઠ વહઠગ અનલ રસઈ-
 જરઠ નસઠખવસ.          રસઈ તતડલ એટલલ તલમસઠ ગનળ શસવસયનન બધન મસસલન નસખણ
  મલથણ દસણસ નસઠખવસ.        થનડણવસર હલસવણ તલમસઠ ગનળ નસઠખણ હલસવણ નણચલ ઉતસરણ

લલવજઠ. (      જરરર પડલ ૧ ચમચન પસણણ નસખવજઠ)
         નન ઠધ    પણળસ દસણસનલ સણઝતસ થનડણવસર લસગલ અનલ લણલસ રઠગનસ દસણસ

   જલદણ સણઝણ જય છલ .

૩૩.       સદકસવલલણ પસપડણ સસથલ મદવઠયસ અનલ ગટસનજઠ શસક
    સસમગગરણ    ૧૦૦ ગગરસમ સદકણ પસપડણ,  ૧-૧/    ર ચમચણ લસલ મરચજઠ,  ૧/ર

 ચમચણ હળદર,    મણઠજઠ સવસદ પગરમસણલ,    ૧ ચમચણ ધસણસજરઠ,   ૧ ચમચણ
 આમચદર પસવડર,  ૧/     ર ચમચણ સસદન ગરમ મસસલન,    તલલ વઘસર મસટલ ,  રસઈ-

   જરઠ અનલ ચપટણ વહઠગ.
  મજવઠયસ મસટલ    

   પ ચમચણ સદકણ મલથણ,    ર ચમચસ ઘઉઠનન લનટ, ૧/    ર ચમચણ લસલ મરચજઠ, ૧/  ૪ ચમચણ
હળદર,  ૧/   ર ચમચણ ધસણસજરઠ,   મણઠજઠ પગરમસણસર,    ૧ ચમચણ તલલ,  પગરમસણસર
પસણણ.           બધજઠ વમકસ કરણનલ નસનસ નસનસ ગનળ મજવઠયસ બનસવવસઠ અનલ વરસળથણ બસફણ
લલવસ.      થનડસ તલમસઠ બલ વમવનટ શલકણ લલવસ.

     ગટસ મસટલ    ર ચમચસ ચણસનન લનટ, ૧/    ર ચમચણ લસલ મરચજઠ, ૧/  ૪ ચમચણ
હળદર, ૧/   ર ચમચણ ધસણસજરઠ, ૧/   ૪ ચમચણ તલલ,  પગરમસણસર પસણણ.

         બધજઠ વમકસ કરણનલ લસઠબસ ગટસ વસળવસ અનલ પસણણમસઠ બસફણ લલવસ.   પછણ તલનસ નસનસ
  નસનસ કટકસ કરવસ.

      રણત    પસપડણનલ થનડજ ઠ મણઠજઠ નસખણનલ બસફણ લલવણ.    કડસઈમસઠ તલલનન વઘસર
મદકવન.          ગરમ થસય એટલલ તલમસઠ વહઠગ અનલ રસઈ જરઠ નસખવસ.   રસઈ તતડલ

        એટલલ બસફલલણ પસપડણ નસઠખણ બધન મસસલન નસઠખવન અનલ હલસવવજઠ.  બહજઠ સદકજ ઠ
    લસગલ તન થનડજ ઠ પસણણ નસઠખવજઠ.        પછણ તલમસઠ મજવઠયસ અનલ ગટસ નસઠખણનલ એક

      વમવનટ ચઢવસ દલ વજઠ અનલ ગરમસગરમ સવર કરવજઠ.

૩૪.     મગનણ મનગરદસળ સસથલ મલથણનણ ભસજ
     મલથણનણ ભસજનસ લણધલ સવસવદષ લસગલ છલ .

     સસમગગરણ    ૧ વસટકણ સદકણ મલથણનણ ભસજ,      ૧ કપ મગનણ મનગર દસળ,  ૧
  ટણસપદન લસલ મરચજઠ,     ૧ ટણસપદન ધસણસ જરઠ,  ૧/   ર ટણસપદન હળદર,  ચપટણ

વહઠગ,   ર ટલ બલસપદન તલલ,   રપ કપ પસણણ,  પગરમસણસર મણઠજઠ .
 રણત    ૧.   દસળનલ ૩-    ૪ વસર બરસબર ધનવણ,     બલ કપ પસણણમસઠ ૧/  ર કલસક

પલસળવણ.  ર.        મણથણનણ ભસજનણ કડવસશ કસઢવસ થનડણવસર મણઠસનસ પસણણમસઠ
રસખવણ.   વનચનવણ બસજજમસઠ રસખવણ. ૩.     જડસ તપલલસમસઠ તલલ ગરમ કરવજઠ. વહઠગ



       નસઠખણનલ તરત જ પસણણ સસથલ પલસળલ લણ દસળ નસઠખવણ.   લસલ મરચજઠ,
ધસણસજરઠ,     હળદર અનલ મણઠજઠ નસઠખવસ.      હલકલ હસથલ હલસવણ ઢસઠઠકણનલ ૧૦

   વમવનટ સજધણ ચઢવસ દલ વણ. ૪.   મલથણનણ ભસજ નસખણ, હલસવવજઠ,  ઢસઠકણનલ દસળનલ
 ચડવસ દલ વણ,     દસળનન દસણન છદ ટન રહલવન જનઈએ.     પસણણ બળણ જય તયસઠ સજધણ

સણઝવવણ.   ગલસ બઠધ કરવન.   ગરમ ગરમ પણરસવણ.
 નન ઠધ    ૧.       મલથણનણ ભસજનસ બદલલ તજવરયસઠ વસપરણ શકસય.  ર.  પગરલશર

          કદ કરમસઠ સણઝવવણ હનય તન વઘસર પછણ મલથણનણ ભસજ નસઠખણનલ બલ સણટણ
  સજધણ કદ કરમસઠ સણઝવવણ. ૧૦-     ૧પ વમવનટ સજધણ જ પલસળવણ. 

૩પ.    ચણસનણ દસળ મલથણનજઠ શસક
    સસમગગરણ   ૧ કપ ચણસનણ દસળ, ૧/    ર કપ સદકણ મલથણ,   ર ટલ બલસપદન મરચજઠ,

૧/   ૪ ટણસપદન હળદર,   ૧ ટલ .  સપદન ધસણસજરઠ,   ર ટલ .  સપદન ગનળ,   ૧ ટલ .સપદન
 આઠબનશળયસનન ભદકન,  મણઠજઠ પગરમસણસર.

            રણત   ચણસનણ દસળ અનલ મલથણ બઠનલ જજદસ જજદસ ૩ થણ ૪ કલસક પલસળવસ.
ર.             એક વસસણમસઠઠ તલલ ગરમ મદકણ વહઠગ નસઠખણ ૪ થણ પ કપ પસણણ નસઠખવજઠ.
૩.          પસણણ ઉકળલ એટલલ તલમસઠ ચણસનણ દસળ અનલ મલથણ પસણણમસઠથણ વનતસરણનલ
નસઠખવસ. ૪.          બઠનલ સરસ ચડણ જય પછણ બધસ મસસલસઠ નસઠખણ બરસબર હલસવણ

  ગરમ ગરમ પણરસવજઠ.

૩૬.   તજવલરનણ દસળ
     સસમગગરણ    ૧ કપ તલલવસળણ તજવલરનણ દસળ,     ૧ ટણસપદન લસલ મરચજઠ,  ૧

 ટણસપદન ધસણસજરઠ,  ૧/   ૪ ટણસપદન હળદર,  ૧/    ર ટણસપદન ગરમ મસસલન
(મરજજયસત),   ૩ મરચસઠ સદકસવલલસ, પ-    ૬ સદકસ લણમડસનસ પસન, ૪-  પ કનકમ
(   ધનઈ અનલ પલસળલ લસઠ),  ૧પ-   ર૦ મનળણશશઠગ (મરજજયસત),    ૪ કપ પસણણ,

 ગનળ (  સવસદ પગરમસણલ),  પગરમસણસર મણઠજઠ ,   કનથમણર સદકણ (મરજજયસત)
  વઘસર મસટલ    

     સસમગગરણ    ૩ ટણસપદન ઘણ અથવસ તલલ,  ૧/   ર ટણસપદન રસઈ,  ૧/  ર ટણસપદન
જરઠ,  ૧/    ર ટણસપદન મલથણ (મરજજયસત),     ૩ તજનસ ટજ કડસ (મરજજયસત),  ૩

 લવવઠગ (મરજજયસત)  ચપટણ વહઠગ
 રણત    ૧.         દસળનલ નવશલકસ પસણણમસઠ ૩ થણ ૪ વસર ધનવણ.  ૧પ-  ર૦ વમવનટ

     સજધણ તપલલણમસઠ ૪ કપ પસણણમસઠ પલસળવણ.  ર.     પગરલશર કદ કરમસઠ દસળનલ તગરણ
  સણટણ સજધણ સણઝવવણ.       થનડણવસર કદ કરમસઠ રસખણ કદ કરમસઠથણ બહસર કસઢણ

ઘદઠટવણ. ૩.  લસલ મરચજઠ, ધસણસજરઠ, હળદર, મણઠજઠ , કનકમ,  લણમડસનસ પસન,
 લણલસઠ મરચસઠ,      શશઠગ અનલ ગરમ મસસલન નસઠખવસઠ.     હલસવણ મધયમ તસપલ દસળ

ઉકસળવણ. ૪.        ધણમસ તસપલ કડછણમસઠ ઘણ અથવસ તલલ ગરમ કરવજઠ. રસઈ, તજ,
   લવવઠગ અનલ મલથણ નસઠખવસ.      તતડલ એટલલ જરઠ અનલ વહઠગ નસઠખવસ.  તરત જ



   વઘસર ઉકળતણ દસળમસઠ નસઠખવન.  બરસબર હલસવવજઠ. ૧૦-    ૧પ વમવનટ સજધણ દસળ
 ખદખદવસ દલ વણ. પ.       કનથમણર અનલ કનપરઠ ભભરસવણ ગરમ ગરમ પણરસવણ.

       નન ઠધ   દસળ જલટલણ ઉકળલ એટલણ વધજ સવસવદષ લસગલ.   દસળ જલટલણ પસતળણ
      કલ ઘટ જનઈએ એ પગરમસણલ પસણણ વસપરવજઠ.      દસળ ગલસ ઉપર સણધણ થઈ શકલ.
   એ વખતલ ઢસઠકવણ નવહ.        લણલસઠ મરચસઠ અનલ લણમડન વઘસરમસઠ નસઠખણ શકસય.

    પલસળયસ શસવસય પણ ઓરણ શકસય.      તલલ વવનસનણ તજવલરનણ દસળ પણ વસપરણ
શકસય.

૩૭.  છજ ટણ દસળ/  લચકન દસળ
   પપજષક અનલ સવસવદષ આહસર.

 સસમગગરણ   ૧/    ર કપ તજવલરનણ દસળ,  ચપટણ હળદર,  ઘણ (મરજજયસત),  ર કપ
પસણણ,  પગરમસણસર મણઠજઠ .

 રણત   ૧.  દસળનલ ૩-      ૪ વસર નવશલકસ પસણણમસઠ બરસબર ધનવણ.  તપલલણમસઠ ૧પ
   વમવનટ સજધણ પસણણમસઠ પલસળવણ.  

ર.       પગરલશરકદ કરમસઠ તગરણ સણટણ સજધણ સણઝવસ દલ વણ.  ૩.    સણઝણ જય એટલલ
       દસળનજઠ પસણણ ઓસસમણ મસટલ બણજ તપલલણમસઠ લઈ લલવજઠ.    લચકન દસઈ એ જ

  તપલલણમસઠ રહલવસ દલ વણ.  ૪.       લચકન દસળમસઠ હળદર અનલ મણઠજઠ નસઠખવસ.  ધણમસ
     તસપલ ઘટ થસય તયસઠ સજધણ હલસવવણ.  પ.      ભસત અનલ ઓસસમણ સસથલ દસળ

પણરસવણ.     ઘણ સસથલ સવસવદષ લસગલ છલ .
         નન ઠધ    જન વઘસર કરવન હનય તન ઘણ ગરમ કરણ ૧/    ર ટણસપદન જરઠ અનલ

  ચપટણ વહઠગ નસઠખવસ.

૩૮.  ઓસસમણ
   સસમગગરણ    દસળનજઠ પસણણ (   લચકન દસળમસઠથણ વધલલજઠ),  ૩/   ૪ ટણસપદન લસલ

મરચજઠ,  ૧/   ર ટણસપદન ધસણસજરઠ,  ૧/   ૪ ટણસપદન હળદર,  ૧/   ૪ ચમચણ સદઠઠ
પસવડર,     ર લણલસઠ મરચસઠ સદકસવલલસ,  પ-   ૬ કનકમ (  ધનઈનલ પલસળલ લસઠ),  ગનળ
(  સવસદ પગરમસણલ),  પસણણ (  જરરર પગરમસણલ),  પગરમસણસર મણઠજઠ .

   વઘસર મસટલ સસમગગરણ   
  ૧ ટલબલસપદન ઘણ,  ૧/   ર ટણસપદન રસઈ,  ૧/   ર ટણસપદન જરઠ,  પ-    ૬ તજ પતસ અથવસ

  લણમડસઠનસ પસન સદકસ, ર-    ૩ તજ અનલ ર-  ૩ લવવઠગ,  ચપટણ વહઠગ.
 રણત   ૧. તપલલણમસઠ,        વધલલસ દસળનસ પસણણમસઠ ૭ કપ ઓસસમણ થસય એટલજઠ

 પસણણ નસઠખવજઠ.  પસણણ ઉકસળવજઠ. ર.      ધણમસ તસપલ કડછણમસઠ ઘણ ગરમ કરવજઠ. રસઈ
નસઠખવણ.     રસઈ તતડલ એટલલ તજ,  લવવઠગ,  જરઠ,     લણમડસઠનસ પસન અનલ વહઠગ
નસઠખવસ.     વઘસરનલ દસળનસ પસણણમસઠ નસઠખવન.  ગનળ,   લસલ મરચજઠ,  ધસણસજરઠ,
હળદર,   લણલસ મરચસઠ,     કનકમ અનલ મણઠજઠ નસઠખવસ.  ૩.    ૧૦ વમવનટ સજધણ

  ઓસસમણ ઉકળવસ દલ વજઠ.     વચચલ વચચલ હલસવતસ રહલવજઠ.    ધણમસ તસપલ ૧૦-૧પ



   વમવનટ સજધણ ખદખદવસ દલ વજઠ.  ૪.    નણચલ ઉતસરણ કણથમણર,   કનપરઠ ભભરસવવસઠ,
ભસત, લચકન,      દસળ અનલ પસપડ સસથલ ઓસસમણ પણરસવજઠ.

૩૯.  મગનજઠ ઓસસમણ
   સસમગગરણ   ૧ કપ મગ, ૧/    ર ટણસપદન લસલ મરચજઠ, ૧/   ૪ ટણસપદન હળદર, ૧

 ટણસપદન ધસણસજરઠ,  પ-  ૬ કનકમ,    ર ટલ બલસપદન ગનળ,  ૧/   ર ટણસપદન ગરમ
મસસલન,    ર ટલ બલસપદન કનપરસનણ છણણ,  મણઠજઠ પગરમસણસર.

      વઘસર મસટલ સસમગગરણ   ર ટલબલ સપદન તલલ,   ૩ આખસઠ મરચસઠ,  ર તજ,  પ લવવઠગ,
૧/   ર ટણસપદન જરઠ,  ચપટણ વહઠગ,  મણઠજઠ પગરમસણસર.

 રણત    ૧.      મગનલ ધનળનલ વધસરલ પસણણ મદકણ,    કદ કરમસઠ બસફવસ મદકવસ.  ર.
      બફસયલલસ મગમસઠથણ ઉપરનજઠ બધજઠ પસણણ વનતસરણ લલવજઠ. ૩. મણઠજઠ ,  લસલ મરચજઠ,

હળદર, ધસણસજરઠ, કનકમ, ગનળ,      ગરમ મસસલન અનલ કનપરસનજઠ છણણ નસઠખણ
  આ પસણણનલ ઉકસળવજઠ. ૪.      એક વસસણમસઠ વઘસર મસટલ તલલ મદકણ,  તલમસઠ આખસ

મરચસઠ, તજ, લવવઠગ, જરઠ,  વહઠગ નસઠખવસ.     આ વઘસર ઓસસમણમસઠ નસઠખવન.
  ૧૦ વમવનટ ઉકસળવજઠ.

       નન ઠધ   બફસયલલસ મગનન તલલ અનલ જરસમસઠ વઘસર કરવન.  તલમસઠ મણઠજઠ , મરચજઠ
  અનલ હળદર નસખવસઠ.

 વલવરએશન   ૧.         આ રણતલ મઠ ચનળસ બસફણનલ તલનજઠ ઓસસમણ થઈ શકલ. ર.
    દરલક કઠનળ જલવસ કલ ચણસ,  તજવલર,        વસલ અનલ વટસણસનલ પ થણ ૬ કલસક

પલસળણ,         કદ કરમસઠ બરસબર બસફણ તલનજઠ ઉપરનજઠ પસણણ વનતસરણ ઓસસમણ થઈ
શકલ.  ૩.           મગનણ દસળ અનલ ચણસનણ દસળમસઠ ઓસસમણ આ જ રણતલ થઈ
શકલ.  ૪.           મગનલ ર કલસક પલસળણ તલનલ વમકસરમસઠ કગ રશ કરણ ખણરઠ તતયસર
કરવજઠ.  મણઠજઠ નસખવજઠ.        મગનજઠ પસણણ ઉકસળવસ મદકણ તલમસઠ ખણરસનસ ડબકસ મદકવસ.

      ડબકસ ચડણ જય પછણ ગરમ ગરમ પણરસવજઠ. 

૪૦.  અડદનણ દસળ
  આ સવસવદષ દસળ,      બસજરણનસ રનટલસ સસથલ વધજ લલવસય છલ .

    સસમગગરણ    ૧ કપ અડદનણ દસળ,     ૧ ટણસપદન લસલ મરચજઠ,   ૧ ટણસપદન
ધસણસજરઠ,  ૧/   ૪ ટણસપદન હળદર,     ૩ કપ પસણણ (  દસળ મસટલ ),    ૧ કપ ગરમ
પસણણ, ૪-   પ કનકમ (   ધનઈ અનલ પલસળલ લસઠ) (મરજયસત),  પગરમસણસર મણઠજઠ .

       વઘસર મસટલ    ર ટલબલસપદન વવઘસરલલજઠ ઘણ અથવસ તલલ,   ૧ ટણસપદન જરઠ,  ૩ તજનસ
 ટજ કડસ (મરજજયસત),  ચપટણ વહઠગ,   સદકણ કનથમણર (મરજજયસત).

 રણત    ૧.      દસળ બલ તગરણ વસર ધનવણ,    પસણણ વનતસરણ દલ વજઠ.  ર.   એક જડણ
        તપલલણમસઠ દસળનલ ૩ કપ પસણણમસઠ મધયમ તસપલ ઉકળવસ મદકવણ.  વચચલ વચચલ

હલસવવણ. ૧પ-     ૧૭ વમવનટ સજધણ સણઝવસ દલ વણ.     દસળ બરસબર ચઢણ ગઈ હનય



     તન ૧ કપ ગરમ પસણણ નસખવજઠ.  ઉકળવસ દલ વણ.   બન મસસલન નસખવન.  પ વમવનટ
    સજધણ ધણમસ તસપલ ખદખદવસ દલ વણ. ૩.      વઘસવરયસમસઠ ઘણ અથવસ તલલ ગરમ કરવજઠ.

તજ,     લવવઠગ અનલ જરઠ નસઠખવસઠ.      જરઠ તતડલ એટલલ વહઠગ નસખણ,   તરત જ
  વઘસર દસળમસઠ નસખવન.   દસળ સરખણ હલસવણ,    પસઠચ વમવનટ સજધણ ઉકસળવણ. ૪.
  સદકણ કનથમણર ભભરસવવણ,        બસજરણનસ રનટલસ અનલ ગનળ સસથલ ગરમ ગરમ

પણરસવણ.
       નન ઠધ    પગરલશરકદ કરમસઠ ૩ સણટણ સજધણ સણઝણ વઘસર કરવન.   દસળ દસણસદસર
    જનઈએ કલ વધજ ઢણલણ જનઈએ-     એ પગરમસણલ પસણણ વધઘટ કરવજઠ.

૪૧.    મગનણ ફનતરસવસળણ દસળ
     સસમગગરણ    ૧ કપ મગનણ ફનતરસવસળણ દસળ,     ૧ ટણસપદન લસલ મરચજઠ.  ૧

 ટણસપદન ધસણસજરઠ, ૧/   ર ટણસપદન હળદર,   ૧ ટણસપદન જરઠ,  ચપટણ વહઠગ, ૩-
  ૪ કનકમ (   ધનઈનલ પલસળલ લસઠ મરજયસત),    ૩ સદકસઠ મરચસઠ,  

   પ લણમડસનસ પસન સદકસ,     ૪ ટણસપદન ઘણ (  વઘસર મસટલ )     ૪ કપ પસણણ (દસળ
મસટલ ),,     પસણણ જરર પડલ તન,   પગરમસણસર મણઠજઠ ,   સદકણ કનથમણર
(મરજયસત).

 રણત   ૧.     દસળનલ તગરણ ચસર વસર ધનઈ,  વનતસરણનલ રસખવણ.  ર.   એક જડસ
     તલલસમસઠ ૪ કપ પસણણ ગરમ કરવજઠ.      પસણણ ઉકળલ તયસરલ દસળ નસઠખવણ.  થનડણ

  થનડણ વસર હલસવવણ.      દસળનસ જનઈએ એટલસ ફનતરસઠ રસખણ,  બસકણનસઠ
  ચમચણથણ કસઢણ લલવસ.  ૩.   લસલ મરચજઠ,  ધસણસજરઠ,  હળદર,  મણઠજઠ ,  કનકમ,

 લણલજઠ મરચસ,    લણમડસનસ પસન નસઠખણ હલસવવજઠ,     ૧૦ વમવનટ સજધણ ઉકળવસ દલ વણ.
  ધણમસ તસપલ સણઝવવણ. ૪.    કડછણમસઠ ઘણ ગરમ કરવજઠ,    જરઠ નસઠખણ વહઠગ નસઠખણ,
    તરત જ વઘસર દસળમસઠ રલડવન,   થનડણવસર ખદખદવસ દલ વણ,  કનથમણર ભભરસવણ.
  ગરમ ગરમ પણરસવણ.

        નન ઠધ   સવસસથય મસટલ દસળનસઠ ફનતરસઠ ન કસઢન તન સસરજ ઠ,  પગરલશરકદ કરમસઠ ૩
     સણટણ સજધણ દસળ સણઝવણ વઘસર કરવન.

૪ર.  પઠચકજ ટણ દસળ
 સસમગગરણ    ૧/    ર કપ અડદનણ દસળ,     ર ટલ બલસપદન તજવલરનણ દસળ,  ૩

  ટલ બલસપદન ચણસનણ દસળ,      ર ટલ બલસપદન મગનણ ફનતરસઠવસળણ દસળ,  ર
   ટલ બલસપદન મગનણ મનગર દસળ,    ૧ ટણસપદન લસલ મરચજઠ, ૧/   ૪ ટણસપદન હળદર,

   ર સદકસ લણલસ મરચસઠ,  ૩-   ૪ કનકમ (  ધનઈનલ પલસળલ લસ)  મરજયસત,   ૪ કપ
પસણણ,  પગરમસણસર મણઠજઠ .

       વઘસર મસટલ સસમગગરણ    ૩ ટલ બલ સપદન ઘણ (વવઘસરલલજઠ)    ૧ ટણસપદન જરઠ
(મરજજયસત),  ૩-    ૪ સદકસ લણમડસઠનસ પસન,    ૪ લવવઠગ (મરજયસત),  ચપટણ
વહઠગ,   સદકણ કનથમણર (મરજજયસત)



 રણત   ૧.    બધણ દસળ ભલગણ કરણ,  બરસબર ધનવણ,    ૧પ વમવનટ સજધણ પસણણમસઠ
પલસળવણ,     પસણણ વનતસરણ બસજજમસઠ રસખવણ.  ર.     જડસ તપલલસમસઠ પસણણ ગરમ
કરવજઠ.       પસણણ ઉકળલ એટલલ બધણ દસળ ઓરવણ.   સણઝવસ દલ વણ,   વચચલ વચચલ

 હલસવતસ રહલવજઠ,    લસલ મરચજઠ હળદર,  મણઠજઠ ,     લણલસ મરચસઠ અનલ કનકમ
નસઠખવસ,   દસળ હલસવવણ,     ધણમસ તસપલ ખદખદવસ દલ વણ.  ૩.    કડછણમસઠ ઘણ ગરમ
કરવજઠ,  તજ,     લવવઠગ અનલ જરઠ નસઠખવસ,     વહઠગ નસઠખણ વઘસર કરવન.  વઘસરનલ

   તરત જ દસળમસઠ રલડવન.   બરસબર હલસવણ પ-     ૧૦ વમવનટ સજધણ ખદખદવસ દલ વણ.
૪.   કનથમણર ભભરસવણ પણરસવણ.

     નન ઠધ   પગરલશર કદ કરમસઠ ૩ કપ પસણણમસઠ,     ૩ સણટણ સજધણ સણઝવણ,   વઘસર કરવન.
       પસણણનણ વધઘટ દસળ જલવણ જનઈએ એ પગરમસણલ કરવણ.

૪૩.   મગનણ મનગરદસળ (  છદ ટણ દસળ)
    સસમગગરણ    ૧ કપ મગનણ મનગરદસળ,  ૩/    ૪ ટણસપદન લસલ મરચજઠ,  ૧/૪

 ટણસપદન હળદર,   ચપટણ વહઠગ,  ૧/    ૪ ટણસપદન જરઠ (મરજજયસત),  ર
 ટલ બલસપદન તલલ,    ૧ કપ પસણણ (નવશલકજ ઠ),  પગરમસણસર મણઠજઠ ,  પસણણ (નવશલકજ ઠ-

 જરરર પગરમસણલ)
 રણત   ૧.     દસળનલ ધનઈનલ ર કલસક પલસળવણ,   વનતસરણનલ બસજજમસઠ રસખવણ. ર.

     એક જડસ તપલલસમસઠ તલલ ગરમ કરવજઠ.  જરઠ નસઠખવજઠ,   તતડલ એટલલ વહઠગ, દસળ
  અનલ પસણણ નસઠખવસ.   લસલ મરચજઠ,     હળદર અનલ મણઠજઠ નસઠખવસ,  બરસબર

હલસવવજઠ.  
૩.    તપલલજઠ થસળણથણ ઢસઠકવજઠ,     થસળણ ઉપર પસણણ મદકવજઠ,    જરસ ખજલલણ રસખવણ.

    મધયમ તસપલ દસળ સણઝવસ દલ વણ.         દસળ સણઝણ ન હનય તન થનડજ ઠ ગરમ પસણણ
નસખવજઠ.     હલકલ હસથલ દસળ હલસવવણ.  ૪.   તપલલણ લઈ,     તસપ ધણમન કરણ તવન
મદકવન.     તવસ ઉપર દસળનજઠ તપલલજઠ મદકવજઠ.      દસળ બરસબર સણઝણ જય તયસઠ સજધણ
રસખવજઠ.       દસળનન દસણન સણઝલલન પણ છદ ટન રહલવન જનઈએ. પ.   ગલસ બઠધ કરણ,

 ગરમ પણરસવણ. 
      નન ઠધ   દસળ ઓછણ પલસળન તન પણ ચસલલ.   સણઝતસ વસર લસગલ.  લચકસ દસળ

            કરવણ હનય તન દસળનલ થનડણ વધસરલ સણઝવણ અનલ થનડજ ઠ પસણણ વધસરલ લલવજઠ જલથણ
   તલ લચકસ જલવણ થસય.

૪૪.    અડદનણ છદ ટણ દસળ
   સસમગગરણ    ૧ કપ અડદ, ૧/   ૪ ટણસપદન હળદર,    ૧ ટણસપદન લસલ મરચજઠ, ૧

 ટણસપદન ધસણસજરઠ,   ૧ લણઠબજ,     ૧ ટલ બલ સપદન ઘણ,    ૧ ટલ બલસપદન તલલ,  ૧/ર
 ટણસપદન જરઠ,  ચપટણ વહઠગ,  ર તજ,  ૪ લવવઠગ,  મણઠજઠ પગરમસણસર.
 રણત   ૧.    અડદ ધનઈનલ કદ કરમસઠ બસફવસ,       બફસઈ જય પછણ તલનલ પ થણ ૬

 વખત ધનવસ.  ર.   તલમસઠ મણઠજઠ ,  મરચજઠ,  હળદર,     ધસણસજરઠ અનલ લણઠબજ નસઠખણ
 ઉકળવસ મદકવજઠ.



૪પ.  વસલનણ દસળ
    સસમગગરણ    ૧ કપ વસલનણ દસળ,  ૧/    ર ટણસપદન લસલ મરચજઠ,  ૧/  ૪ ટણસપદન

હળદર,  ૩/   ૪ કપ પસણણ,   પગરમસણસર મણઠજઠ ,  
૧/    ૪ ટણસપદન રસઈ (મરજયસત),  ૧/   ૪ ટણસપદન અજમન,   ચપટણ વહઠગ,  ર

 બનવરયસઠ મરચસઠ,    અથવસ કસશમણરણ મરચસઠ,     ર ટલ બલસપદન તલલ (લગભગ),
  સદકણ કનથમણર (મરજયસત), ૧/    ૪ કપ પસણણ (   નવશલકજ ઠ જરરર પગરમસણલ)

 રણત    ૧.    દસળ ધનઈનલ ર-   ૩ કલસક પલસળવણ,    પસણણ વનતસરણ બસજજમસઠ
રસખવણ.  ર.       એક જડસ તપલલસમસઠ તલલ ગરમ કરવજઠ.     રસઈ નસઠખણ રસઈ તતડલ

 તયસરલ વહઠગ,        વસલનણ દસળ બધન જ મસસલન અનલ પસણણ નસખવસ.  ઢસઠકણનલ થસળણ
   ઉપર થનડજ ઠ પસણણ રસખવજઠ. ૩.   મધયમ તસપલ ૧પ-     ૧૭ વમવનટ સજધણ દસળ સણઝવસ

દલ વણ.  ૪.        દસળ બરસબર ન સણઝણ હનય તન ૧/     ૪ કપ ગરમ પસણણ નસઠખણ
  ફરણથણ સણઝવવસ મદકવણ. પ.       બરસબર સણઝણ જય એટલલ ગલસ બઠધ કરવન,

  ગરમ ગરમ પણરસવણ. 
       નન ઠધ    કલરણનસ રસ સસથલ પણરસવણ સવસવદષ લસગલ છલ .    આ દસળ બસફણનલ
   વઘસરણનલ પણ થઈ શકલ.

૪૬.   સસદણ કઢણ
       કઢણ મસટલ સસમગગરણ   ર કપ દહણઠ ગરમ કરલલજઠ,    ૩ ટલ બલસપદન ચણસનન આટન

(લગભગ),    પ કપ પસણણ,  ૧/    ૪ ટણસપદન લસલ મરચજઠ,  ૧/   ૪ ટણસપદન હળદર
(મરજયસત),     ૩ સદકસ લણલસઠ મરચસઠ,   અથવસ ૩-  ૪ બનવરયસઠ,  પ-  ૬ સદકસ

 લણમડસનસ પસન,  પગરમસણસર મણઠજઠ . 
       વઘસર મસટલ સસમગગરણ    ૧ ટલ બલસપદન તલલ અથવસ ઘણ,  ૧/   ર ટણસપદન મલથણ
 દસણસ (મરજયસત), ૧/   ર ટણસપદન રસઈ, ૩/   ૪ ટણસપદન જરઠ,   ૩ તજનસ ટજ કડસ

(મરજયસત),  ૩-   પ લવવઠગ (મરજયસત),   ચપટણ વહઠગ,   સદકણ કનથમણર
(મરજયસત)

 રણત    ૧.          એક જડસ તપલલસમસઠ ગરમ કરલલજઠ દહણઠ પસણણ અનલ ચણસનસ
    લનટનલ ભલગસઠ કરણ સઠચન ફલરવવન.  ર.  મણઠજઠ ,   લસલ મરચજઠ,   લણલસ મરચસઠ,

     લણમડસઠનસ પસન નસઠખણ વમશગરણ તતયસર કરવજઠ.    ધણમલ તસપલ ઉકળવસ મદકવજઠ, કઢણ
        ઉકળલ અનલ જરસ ઘટ થસય તયસઠ સજધણ હલસવતસ રહલવજઠ,    જલથણ ગઠસ ન પડલ. ૩.

     કડછણમસઠ તલલ અથવસ ઘણ ગરમ કરણ,    વઘસરનન મસસલન નસખણ,   ચપટણ વહઠગ
નસઠખણ,      તરત જ વઘસર કઢણમસઠ રલડવન,  હલસવવણ,  ૧૦-   ૧ર વમવનટ ખદખદવસ
દલ વણ.   ગરમ ગરમ પણરસવણ. 
રણત-         ર   તપલલણમસઠ દહણઠ અનલ પસણણ ભલગસઠ કરણ સઠચન ફલરવવન,  મણઠજઠ નસઠખણ,

   વમવનટ મસટલ ગરમ કરવસઠ,   તપલલણ નણચલ ઉતસરવણ. 
 રણત ર-       ૩   ચણસનસ આટસનન ગસળ નસઠખણ બરસબર હલસવણ, ભલળવણ, મસસલન
   નસખણ કઢણ ઉકળવસ દલ વણ.  વઘસર કરવન.



       મણઠણ કઢણ   સસદણ કઢણ જલમ જ તતયસર કરવણ.    મણઠસશ મસટલ ગનળ અથવસ
   ખસઠડ સવસદ પગરમસણલ નસઠખવસ.      હળદર અનલ લસલ મરચજઠ નહણઠ નસખવજઠ. લવવઠગ
   અનલ તજ જરરરથણ નસઠખવસ.

          નન ઠધ    કઢણનજઠ વમશગરણ ઘટ કલ પસતળજઠ જનઈએ તલ પગરમસણલ પસણણ વધ-ઘટ
કરવજઠ.

૪૭.   શસકનણ કઢણ
  ગજજરસતણઓનન વપગરય આહસર,       જજદસ જજદસ શસક નસઠખવસથણ સવસદમસઠ ફરક

પડવસથણ,     રનજજઠદણ કઢણમસઠ વવવવધતસ આવલ છલ . 
       સસમગગરણ    કઢણમસઠ નસઠખવસનસ કનઈ પણ ૧૦૦ ગગરસમ શસક,   સદકણ ગવસર,

   બસફલલણ એકદમ ગસળવસ નહણઠ,   સદકસ ભણઠડસ,     સદકણ મલથણનણ ભસજ ૧/  ર કપ,
     સદકસ તજવરયસઠ બસફલલસ એકદમ ગસળવસ મસટલ .

   શસકનસ વઘસર મસટલ    
   સસમગગરણ    ૧ ટલ બલસપદન તલલ,   ચપટણ વહઠગ,     ૧ ટણસપદન લસલ મરચજઠ,  ૧

 ટણસપદન ધસણસજરઠ, ૧/   ૪ ટણસપદન હળદર,  પગરમસણસર મણઠજઠ . 
       કઢણ મસટલ સસમગગરણ    ર કપ દહણઠ ગરમ કરલલજઠ,    ર ટલ બલસપદન ચણસનન

આટન,    પ કપ પસણણ,    ૧ ટણસપદન ધસણસજરઠ,      ૩ સદકસ લણલસઠ મરચસઠ (ઊભસ-
સમસરલલસઠ), ૩-    ૪ સદકસ લણમડસનસઠ પસન,  પગરમસણસર મણઠજઠ . 

     વઘસર મસટલ સસમગગરણ    ૧ ટલ બલસપદન તલલ,   ૧ ટણસપદન જરઠ,  ચપટણ વહઠગ,
  સદકણ કનથમણર મરજયસત.

 રણત   ૧.         જલ પણ શસકનણ કઢણ કરવણ હનય એનલ ધનઈનલ.  ર.   એક જડસ
 તપલલસમસઠ દહણઠ,      પસણણ અનલ ચણસનસ આટસનલ ભલગસઠ કરણ,  સઠચન ફલરવવન, ગઠસ

  ન પડવસ જનઈએ. મણઠજઠ ,  લસલ મરચસઠ,   લણમડસઠનસ પસન નસઠખણ,  વમશગરણ તતયસર
કરવજઠ,    ધણમસ તસપલ ઉકળવસ મદકવજઠ.       જરસ ઘટ થસય તયસઠ સજધણ હલસવતસ રહલવજઠ.

   જલથણ ગઠસ ન પડલ.  ૩.         કડછણમસઠ તલલ ગરમ કરણ જરઠ અનલ વહઠગ નસખવસઠ,
  વઘસરનલ કઢણમસઠ રલડવન. ૪.        ધણમસ તસપલ બણજ તપલલસમસઠ તલલ ગરમ કરણ વહઠગ,

   અનલ સમસરલલસ શસક નસઠખણ,   લસલ મરચજઠ,  ધસણસજરઠ,    હળદર અનલ મણઠજઠ
નસઠખવસ.  પ.     શસકનલ તતયસર કઢણમસઠ નસઠખવજઠ,      હલસવણ પ વમવનટ સજધણ કઢણ

 ઉકળવસ દલ વણ. ૬.  કનથમણર ભભરસવવણ.
        નન ઠધ    સદકણ મલથણનણ ભસજ વસપરવણ હનય તન બરસબર ધનઈ,  મણઠસનસ
     પસણણમસઠ પલસળવણ જલથણ કડવસશ ઓછણ થસય. કલર, સસઠગરણ,  કજ મજવટયસ કનઈ

  પણ એક ૧/      ૪ કપ અથવસ બધસઠ ભલગસઠ ૧/     ૪ કપ બસફણનલ વઘસરણ નસઠખણ
શકસય.          વડણ અથવસ ગટસ નસખવસ હનય તન પણરસતસ પહલલસઠ ૧/  ૪ કપ

 વઘસરણનલ નસઠખવસઠ.    ખસરણ બજઠદણ ૧/     ૪ કપ પણ નસઠખણ શકસય.   કઢણનજઠ વમશગરણ
        ઘટ કલ પસતળજઠ જનઈએ તલ પગરમસણલ પસણણ વધઘટ કરવજઠ.



૪૮.  સલવ કઢણ
    સસમગગરણ   ૩ કપ ખસટણ છસશ,     ર કપ ચણસનન ઝણણન લનટ,  ર ટલ બલસપદન

ઘણ,       ર થણ ૩ લસલ આખસ મરચસઠ,  ૧/    ર ટણસપદન મલથણ દસણસ,  ૧/  ર ટણસપદન
જરઠ,     ૩ થણ ૪ લવવઠગ,  ૧-૧/    ર ટણસપદન લસલ મરચજઠ,  ૧/   ર ટણસપદન હળદર,

 તલલ પગરમસણસર,   ર ટલ બલસપદન ખસઠડ,  મણઠજઠ પગરમસણસર.
 રણત    ૧.      ખસટણ છસશ ગરમ કરવસ મદકવણ.      પછણ છસશ નણચલ ઉતસરણ ઠઠ ડણ

 થવસ દલ વણ.  તલમસઠ ૧/          ર કપ ચણસનન લનટ નસખણ બરસબર વલનવણનલ મણઠજઠ નસઠખણ
 ગરમ મદકવણ. ર.     એક વસસણમસઠ ઘણ ગરમ મદકણ,   તલમસઠ આખસઠ મરચસઠ, મલથણ,

જરઠ,     લવવઠગનન વઘસર કરણ કઢણમસઠ નસઠખવન. ૩. ૧-૧/    ર કપ ચણસનસ લનટમસઠ
મણઠજઠ ,   ૧ ટણસપદન મરચજઠ,     હળદર નસઠખણનલ સલવનન લનટ બસઠધવન,  સલવનસ સઠચસમસઠ

     લનટ ભરણ ઉકળતણ કઢણમસઠ સલવ પસડવણ.  ૪.   હલસવતસ રહલવજઠ,   તલમસઠ ૧/ર
 ટણસપદન મરચજઠ,  ખસઠડ નસઠખવસ.      સલવ ચડલ તયસઠ સજધણ કઢણ ઉકસળવણ.

         વલવરએશન   સસદણ કઢણ   સલવ ન નસઠખણએ તન સસદણ કઢણ થશલ.

૪૯.   ભજયસઠ કઢણ
     પસલનપજરણઓનણ ખદબ વપગરય અનલ સવસવદષ વસનગણ.

        ડબકસ મસટલ સસમગગરણ    ૩૦૦ ગગરસમ મગથણ ફનતરસઠવસળણ દસળ અથવસ
 ચનળસનણ દસળ,  ૬-     ૭ સદકસ લસલ મરચસઠ (  ઝણણસઠ સમસરલલસ),  ૧/   ૪ કપ પસણણ

(    જરરર હનય તન જ),  પગરમસણસર મણઠજઠ .
       કઢણ મસટલ    ર કપ મનળજઠ દહણઠ ગરમ કરલલજઠ,     ર ટલ બલસપદન ચણસનન લનટ

  અથવસ ડબકસનજઠ ખણરઠ,    ૬ કપ પસણણ,    ૧ ટણસપદન ધસણસજરઠ,  પગરમસણસર
મણઠજઠ , ૪-    પ લણમડસનસ પસન સદકસ,  સદકણ કનથમણર.

         વઘસર મસટલ સસમગગરણ   ૪ ટણસપદન તલલ અનલ ૧ ટણસપદન ઘણ, ૧-૧/  ર ટણસપદન
જરઠ,   ચપટણ વહઠગ,    ૬ બનવરયસઠ મરચસઠ,    સદકણ કનથમણર (મરજયસત),  ૩-૪

 તજનસ ટજ કડસ.
   ડબકસ બનસવવસનણ રણત    ૧.    દસળ બરસબર ધનઈ,    ૪ કલસક પલસળવણ,
  ફનતરસઠ હસથથણ કસઢવસઠ. ર.  પસણણ વનતસરણ,   લણલસઠ મરચસઠ નસખવસ, વમકસરમસઠ

 થનડજ ઠ વસટણ,   કદ ઠડણમસઠ ફણણ ચઢસવવજઠ.     અથવસ કદ ઠડણમસઠ જ દસળ વસટવણ, પસણણનણ
   જરરર હનય તન નસઠખવજઠ. ૩.     ભજજયસનસઠ ખણરસ જલવજઠ ખણરઠ કરવજઠ,  ડબકસઠ નસઠખતસ
  પહલલસઠ મણઠજઠ નસઠખવઠ જઠ.

   કઢણ બનસવવસનણ રણત   ૧.       મનટસ તપલલસમસઠ દહણઠ ચણસનન લનટ અનલ પસણણનજઠ
 વમશગરણ કરણ,  સઠચન ફલરવવલન.    ગઠસ ન પડવસ જનઈએ. ર. ધસણસજરઠ, લણમડન

  અનલ મણઠજઠ નસઠખવસઠ.     ધણમસ તસપલ તપલલજઠ મદકવજઠ.     વમશગરણ ઉકળલ તયસઠ સજધણ
 હલસવતસઠ રહલવજઠ.       વમશગરણ ઉકળલ તયસઠ સજધણ હલસવતસ રહલવજઠ.   વમશગરણ થનડજ ઠ

     જડજ ઠ થસય એટલલ તસપ ઓછન કરવન.   કઢણ ઉકળવસ દલ વણ. ૩.  કડછણમસઠ તલલ
   અનલ ઘણ ગરમ કરવસઠ.       જરસ અનલ વહઠગનન વઘસર ઉકળતણ કઢણમસઠ નસઠખવન. ૪.



  તસપ ધણમન કરવન.        ઉકળતણ કઢણનન ઊભરન બલસણ જય પછણ દસળનસ ધનળનસ
 ડબકસ મદકવસ.  હળવલથણ હલસવવજઠ.       ડબકસ નણચલ ચન ઠટલ નવહ એનજઠ ધયસન રસખવજઠ.
   ડબકસ તરણનલ ઉપર આવશલ.       ડબકસ સણઝણ જય એટલલ ગલસ ઉપરથણ તપલલણ

ઉતસરણ,  કનથમણર ભભરસવણ.    ગરમ ગરમ કઢણ પણરસવણ.
          નન ઠધ    કઢણનજઠ વમશગરણ ઘટ કલ પસતળજઠ જનઈએ તલ પગરમસણલ પસણણ વધઘટ

કરવણ.         વઘસરનલ મસટલ એકલજઠ તલલ અથવસ ઘણ વસપરણ શકસય.  પગરમસણસર
 વધઘટ કરવણ.      ડબકસ તળણનલ પણ કઢણમસઠ મદકસય.    ચણસનસ લનટનસ નસનસ
      ભજજયસઠ કરણનલ પણ ઉકળતણ કઢણમસઠ નસઠખણ શકસય.

પ૦.   રસસવસળસ ભસતનસ ડબકસઠ
   વધલલસ ભસતમસઠથણ બનસવણ શકસય,     સવસવદષ અનલ સહલલસઈથણ બનણ શકલ.

    સસમગગરણ    ૧ કપ રસઠધલલન ભસત,  ૧/      ર કપ ખસટજ ઠ ગરમ કરલલજઠ દહણઠ,  પ
  ટલ બલસપદન ચણસનન લનટ,    ર ટણસપદન ઘઉઠનન આટન,    ૧ ટણસપદન લસલ મરચજઠ, ૧

 ટણસપદન ધસણસજરઠ,   ચપટણ હળદર,      ૧ ટણસપદન તલલ ચપટણ વહઠગ,   ૩ કપ
 પસતળણ છસશ,    ર ટણસપદન તલલ (  વઘસર મસટલ ), ૧/   ૪ ટણસપદન રસઈ, પગરમસણસર

મણઠજઠ ,   સદકણ કનથમણર (  ઝણણણ સમસરલલણ),   લણઠબજનસ ટજ કડસ (મરજયસત).
 રણત    ૧.    કથરનટમસઠ ભસત (મસળણનલ)   ચણસનન લનટ,   ઘઉઠનન આટન,  ૧
 ટણસપદન તલલ,   લસલ મરચજઠ,  ધસણસજરઠ,  હળદર,      મણઠજઠ અનલ દહણઠ ભલગસઠ કરણ

       ઘટ ડબકસ મદકણ શકસય તલવજઠ વમશગરણ તતયસર કરવજઠ. ર.   તપલલસમસઠ ર ટણસપદન
  તલલ ગરમ કરવજઠ.   રસઈ નસઠખવણ,        રસઈ તતડલ એટલલ વહઠગ છસશ અનલ મણઠજઠ

નસઠખવસ.   ઉકસળન આવવસ દલ વન. ૩.    ઉકળતણ છસશમસઠ ડબકસઠ તરશલ.  તસપ ધણમન
કરણ,      પ વમવનટ સજધણ ખદખદવસઠ દલ વસઠ,   હલસવવજઠ નવહ.    ગલસ બઠધ કરવન.  પ

   વમવનટ છણબજઠ ઢસઠકણ દલ વજઠ. ૪.      રસસ સસથલ ડબકસ ખસવસનસ ઉપયનગમસઠ લલવસ. પ.
  લણલણ કનથમણરનણ ચટણણ,       ખસખરસ અનલ પસપડ સસથલ ખસવસમસઠ અનલરન આનઠદ
 આવલ છલ .

પ૧.   વઘસરલલજઠ દહણઠ
   સસમગગરણ    પ૦૦ ગગરસમ દહણઠ, તલલ, રસઈ-જરઠ, વહઠગ,  સદકન લણમડન, મણઠજઠ

પગરમસણસર,     ૧ ચમચણ લસલ મરચજઠ,  ૧/   ર ચમચણ ધસણસજરઠ,  ૧/  ૪ ચમચણ
હળદર.

     રણત    દહણઠનલ ગરમ કરણનલ વલનવણ લલવજઠ.  (    ગરમ કરવસ કજ કરમસઠ દહણઠનલ
         ભસઠગયસ વવનસ આખણ તપલલણ અઠદર મદકવણ અનલ સણટણ વગસડવણ એટલલ
   બરસબર ગરમ થઈ જશલ.)    તપલલણમસઠ તલલનન વઘસર મદકવન.  તલમસઠ રસઈ, જરઠ,

     વહઠગ અનલ લણમડન અનલ હળદર નસઠખવસ.      રસઈ તતડલ એટલલ તલમસઠ મરચજઠ નસઠખણ
           તરત દહણઠ નસઠખણ દલ વજઠ અનલ ગલસ બઠધ કરણ મણઠજઠ અનલ ધસણસજરઠ નસઠખવસ. 

          નન ઠધ    મણઠજઠ જયસરલ દહણઠ વસપરવજઠ હનય તયસરલ નસઠખણએ તન વધજ સસરઠ.
      મણઠસથણ દહણઠ જલદણ ખસટજ ઠ થઈ જય છલ .



પર. સસઠભસર
     સસમગગરણ    ૧ કપ તજવલરનણ દસળ,     ૧ ટણસપદન લસલ મરચજઠ,  ૧/  ૪ ટણસપદન

હળદર,       ર ટલ બલસપદન આઠબનશળયસનન ભદકન કલ આઠબલણ,   ૧ ટલ બલસપદન
ધસણસજરઠ,  ૧/      ર ટણસપદન સદકસ લણલસઠ મરચસઠ વસટલ લસઠ,  ૧/   ર ટણસપદન ગરમ
મસસલન,     ૧ ટણસપદન સઠભસર મસસલન,     ૪ ટલ બલસપદન સદકણ કનથમણર
(મરજયસત),  મણઠજઠ પગરમસણસર.

    વઘસર મસટલ    ૧ ટલ બલસપદન તલલ,    ૧ ટલ બલસપદન ઘણ,    ૧ ટણસપદન અડદનણ
દસળ, ૧/   ર ટણસપદન રસઈ, ૧/     ર ટણસપદન જરઠ ચપટણ વહઠગ,  લણમડન સદકન.

પ૩.  રસમ
    સસમગગરણ    ૧ કપ તજવલર દસળ,    ર ચમચસ આમલણ,   રસમ મસસલન,  લસલ

મરચજઠ,     થનડણ સદકણ કનથમણર (મરજયસત),   સદકન લણમડન,    તલલ ૧ ચમચન
 વઘસર મસટલ ,   ચપટણ સદઠઠ પસવડર.

     રણત   આમલણનલ અડધન કલસક પસણણમસઠ પલસળવણ.     તજવલરનણ દસળ ધનઈનલ તલમસઠ
    પસણણ નસઠખણ કજ કરમસઠ બસફવસ મદકવણ.       બફસઈ જય એટલલ તલમસઠ ઝલરણણ ફલરવવણ.
   એક તપલલસમસઠ તલલ મદકવજઠ.         ચઢલ એટલલ તલમસઠ સદઠઠ પસવડર અનલ રસમ મસસલન

નસઠખવન.    ૧ વમવનટ સસઠતળવજઠ.        પછણ તલમસઠ લસલ મરચજઠ નસઠખણ દસળ નસઠખવણ.  તલનલ
હલસવવજઠ.     તલમસઠ આમલણ પલસળલલજઠ પસણણ નસઠખવજઠ. (    આમલણનલ નણચનવણનલ લઈ લલવણ).

     હળદર અનલ મણઠજઠ નસઠખણ ઉકળવસ દલવજઠ.      ઉકળલ એટલલ તલમસઠ કનથમણર નસખણ ઉતસરણ
લલવજઠ.        ગરમસગરમ રસમ બસઉલમસઠ લઈનલ તલમસઠ વડસ નસઠખણનલ પણરસવજઠ.

     નન ઠધ   રસમ બહજ પસતળન હનય છલ ,       લગભગ ૧ કપ દસળનન ૧ શલટર જલટલન
 રસમ બનશલ.

રનટલણ-પરનઠસ- થલપલસઠ
૧.   સસદણ રનટલણ.....,  ર.   તળલલણ રનટલણ.....,  ૩.    તળલણ મણઠણ રનટલણ.....,  ૪.

 બપડણ રનટલણ.....,  
પ.   વલઢમણ (પદરણપનળણ).....,  ૬.  વલલઢમણ.....,  ૭.   કનથમણરનસ પરનઠસ/પનણરનસ
પરનઠસ/   સસદસ મસસલસ પરનઠસ/    મગનણ દસળનસ પરનઠસ.....,  ૮.    સદકસ લસલ ચણસ
પરનઠસ.....,  ૯.   સસદણ પદરણ.....,  ૧૦.   મસસલસ પદરણ.....,  ૧૧.   સસદસ પનતસયસ
(થલપલસઠ).....,  ૧ર.   મજગડણ (તણખણ/મણઠણ).....,  ૧૩.   ભસતનસ ઘસયડસ.....,  ૧૪.
ખનપટજ ઠ.....,  ૧પ.   અડદનન રનટલન.....,  ૧૬.   બસજરણનન રનટલન/  મકસઈનન રનટલન/

 જજવસરનન રનટલન/  નસચનણનન રનટલન....., ૧૭. ઠલ ઠસ/બસટણ/ રસમટનટસ/રનટકસ....., ૧૮.
  ચપટણવસળન મસરવસડણ રનટલન....., ૧૯.  સસદણ ભસખરણ....., ર૦.  મસસલસ ભસખરણ.....,

ર૧. નસન....., રર.  રમસલણ રનટણ....., ર૩.  રલશમણ પરસઠસ/  પઠજબણ પરસઠસ....., ર૪.
મલથણ-   મગનણ દસળનસ ઢલબરસ.....,  
રપ.  મલથણભસજનસ ઢલબરસ....., ર૬.  બઠગસળણ પદરણ....., ર૭.  મણસસણ રનટણ.....



૧.   સસદણ રનટલણ
    રનજ જ જનઈતણ પપજષક વસનગણ.

    સસમગગરણ    ર કપ ઘઉઠનન લનટ,  ૩/    ૪ કપ પસણણ (લગભગ),  મણઠજઠ
 પગરમસણસર (મરજયસત),     ૧ ટણસપદન ઘણ (    તતયસર લનટનલ ચનપડવસ મસટલ -

મરજયસત),    ઘઉઠનજઠ અટસમણ (  જરરર પગરમસણલ),   ઘણ (  તતયસર રનટલણનલ
ચનપડવસ)

 રણત    ૧.      બલ કપ લનટ ચળણનલ લલવન.  ર.      થસળણમસઠ લનટ અનલ મણઠજઠ ભલગસઠ
કરવસઠ.    પસણણથણ નરમ લનટ બસઠધવન.   થનડજ ઠ પસણણ છસઠટણ, ૧પ-   ર૦ વમવનટ સજધણ

  લનટ ઢસઠકણ રસખવન.         એક ચમચણ ઘણ લગસવણ લનટનલ ફરણથણ સજઠવસળન કરવન.
   થસળણનલ ચન ઠટવન ન જનઈએ. ૩.       લનટનસ એક સરખસ ૩૦ ગનળ લદઆ કરવસ.
   લદઆનલ હસથલથણ જરસ દબસવવસ.       એક એક લદઓ લઈ ઓરશસયસ ઉપર એક
   સરખણ ગનળસકસર રનટલણ વણવણ.      સહલલસઈથણ વણણ શકસય એનલ મસટલ વણતણ

   વખતલ અટસમણનન ઉપયનગ કરવન.  ૪.      તવન ગરમ કરવન રનટલણ ઉપરનજઠ
  વધસરસનજઠ અટસમણ કસઢણ,    તવસ ઉપર મદકવણ,     પસઠચ સલકનડ પછણ ચણવપયસથણ

  બણજજ બસજજઠ ફલરવવજઠ.        ઉપરનજઠ પડ જરસ ફદ લલ તયસરલ ચણવપયસથણ સસચવણનલ લઈ
      આ પડનલ સણધસ જ ગલસ પર મદકણ,   તસપ વધજ કરવન.  રનટલણ ફદ લશલ.  તરત જ
   ગલસ પરથણ લઈ લલવણ. (         બનલ તયસઠ સજધણ ડસઘસ પડવસ દલ વસ નવહ અથવસ રનટલણ
       પસછણ ફલરવણનલ કપડસઠ વડલ હલકલ હસથલ ફલરવણનલ ફજ લસવવણ) પ.  નસનણ થસળણમસઠ
   મદકણ સરખજઠ ઘણ ચનપડવજઠ,     શકનસરણઓ કનરણ રહલવણ જનઈએ નવહ.  બસકણ રહલલણ
    બધણ રનટલણઓ આ પગરમસણલ કરવણ.       શસક અનલ અથસણસ સસથલ ગરમ ગરમ

પણરસવણ.
 નન ઠધ    ૧.        તગરણ ચસર રનટલણ પછણ કપડસથણ તવન લદછવન.  ર.  રનટલણઓ
          પહલલલથણ કરણ રસખવણ હનય તન ઝણણસ કપડસઠમસઠ એક ઉપર એક મદકણ,
   ડબબસમસઠ અથવસ કલસરનલમસઠ મદકવણ,    ફનઈલમસઠ પણ મદકણ શકસય. ૩. વધલલણ

    રનટલણઓનસ સસદસ ખસખરસ થઈ શકલ.  ૪.  ૧-૩/    ૪ ઘઉઠનસ લનટમસઠ ૧/  ૪ કપ
સનયસબણન, બસજરણ,      જજવસર અથવસ નસચનણનન લનટ પણ વપરસય.

ર.    તળલ લણ સસદણ રનટલણ
 સસમગગરણ    ૧/    ર કપ ઘઉઠનન લનટ,     ર ટણસપદન ઘણ (  લનટ બસઠધવન),  ૩-૪

 ટલ બલસપદન પસણણ,   પગરમસણસર મણઠજઠ (મરજજયસત), ૧/    ર ટણસપદન ઘણ (તતયસર
  લનટનલ ચનપડવસ મસટલ ),    ઘઉઠનજઠ અટસમણ (  જરરર પગરમસણલ),    ૬ ટણસપદન ઘણ

(   રનટલણ ઉપર ચનપડવસ).
 રણત   ૧.   લનટ ચસળણનલ લલવન.   એક કથરનટમસઠ ૧/    ર કપ ઘઉઠનન લનટ, મણઠજઠ

     અનલ ર ટણસપદન ઘણ ભલગસઠ કરણ,       પસણણથણ ઢણલન રનટલણનસ લનટ જલવન લનટ
બસઠધવન.  ૧પ-     ર૦ વમવનટ સજધણ ઢસઠકણનલ રસખવન.      લનટ ઉપર થનડજ ઠ ઘણ ચનપડણ,

   ફરણથણ લનટ સજઠવસળન કરવન.     થસળણનલ ચન ઠટવન ન જનઈએ.  ર.   લનટ ચસળણનલ
લલવન.   એક કથરનટમસઠ ૧/    ર કપ ઘઉઠનન લનટ,      મણઠજઠ અનલ ર ટણસપદન ઘણ ભલગસઠ



કરણ,       પસણણથણ ઢણલન રનટલણનસ લનટ જલવન લનટ બસઠધવન. ૧પ-   ર૦ વમવનટ સજધણ
 ઢસઠકણનલ રસખવન.      લનટ ઉપર થનડજ ઠ ઘણ ચનપડણ,     ફરણથણ લનટ સજઠવસળન કરવન.
   થસળણનલ ચન ઠટવન ન જનઈએ. ર.     લનટનસ ૪ સરખસ લદઆ કરવસ.  હલકલ હસથલ
  દબસવણ એનણ ર-     ૩ ઈઠ ચનણ ગનળ રનટલણ વણવણ.     એનસ ઉપર ઘણ ચનપડણ,

 અટસમણ ભભરસવવજઠ,     રનટલણનલ વસટસનણ જલમ વસળવણ,   વસટસનલ ગનળસકસરમસઠ
વસળવન.     હલકલ હસથલ દબસવણ ફરણથણ ૪-     પ ઈઠ ચનણ ગનળ રનટલણ વણવણ. વણતણ

   વખતલ અટસમણનન ઉપયનગ કરવન.  ૩.      મધયમ તસપલ તવસનલ ગરમ કરવન.
      વધસરસનજઠ અટસમણ ખઠખલરણ રનટલણનલ તવસ ઉપર મદકવણ.   નણચલનણ બસજજ બદસમણ

    રઠગનસઠ ટપકસઠ દલ ખસય એટલલ ફલરવવણ.     રનટલણનલ ફરતજઠ ઘણ રલડવજઠ.   ઉપર થનડજ ઠ
રલડવજઠ.    તસવલથસથણ હલકલ હસથલ દબસવવણ.      બઠનલ બસજજ બદસમણ રઠગ થસય એટલલ

  રનટલણ ઉતસરણ લલવણ.   ગરમ ગરમ પણરસવણ. ૪.     બણજ રનટલણઓ આ જ રણતલ
કરવણ.

૩.    તળલ લણ મણઠણ રનટલણ
      રનટલણ બનસવવસનણ રણત સસદણ તળલલણ રનટલણ પગરમસણલ.    ઘણનણ સસથલ જયસરલ

       અટસમણ ભભરસવન તયસરલ સવસદ પગરમસણલ અટસમણનસ બદલલ ૧/   ર દળલલણ ખસઠડ
ભભરસવવણ.

૪.  બપડણ રનટલણ
   ખદબ જ પસતળણ રનટલણ.     કલરણનસ રસ સસથલ લલવસય છલ . 

    સસમગગરણ    ૧ કપ ઘઉઠનન લનટ,     ૬ ટલ બલસપદન પસણણ (લગભગ),
 પગરમસણસર મણઠજઠ ,    ઘઉઠનજઠ અટસમણ (  જરરર પગરમસણલ),    વવઘસરલલજઠ ઘણ (રનટલણ

 ઉપર ચનપડવસ),       મલમલનજઠ કપડજ ઠ અથવસ એક નલપકણન (  રનટલણ ફદ લવવસ
મસટલ )

 રણત   ૧.   લનટ ચસળણનલ લલવન.      બધજઠ ભલગજ ઠ કરણનલ ઢણલન લનટ બસઠધવન. ૧પ-ર૦
    વમવનટ સજધણ લનટ ઢસઠકણ રસખવન.     લનટ ફરણથણ સજઠવસળન કરવન.   લનટનસ બલ
  સરખસ ભસગ કરવસ.       એક એક ભસગનસ સસત સસત લદઆ કરવસ.  એક એક

      લદઓ લઈ નસનણ નસનણ સસત પદરણ વણવણ. ર.   એક પદરણ લઈ,   એનસ ઉપર ઘણ
ચનપડવજઠ,     થનડજ ઠ અટસમણ ભભરસવવજઠ (મરજયસત),     એનણ ઉપર બણજ પદરણ
મદકવણ.     એનણ ઉપર ઘણ ચનપડણ,   અટસમણ ભભરસવવન.     આવણ રણતલ છ પદરણ

 ઉપર કરવજઠ.       સસતમણ પદરણ ઉપર ઘણ ન ચનપડવજઠ.  ૩.    સસત પદરણનણ એક
 થપપણનલ પ"-૬"   નસ ગનળસકસરમસઠ વણવણ. ૪.    મધયમ તસપલ તવન મદકવન. ગરમ

        થસય એટલલ ૭ રનટલણનણ એક થપપણનલ તવસ ઉપર મદકવણ.   એક જ વમવનટમસઠ
      નણચલનસ ભસગ ઉપર બદસમણ રઠગનસ ડસઘસ દલ ખસશલ.    તસવલથસથણ ધણમલથણ આખણ

 થપપણ ફલરવણ.     બણજજઠ પડ શલકસવસ દલ વજઠ.  પ.  બલ-     તગરણ વમવનટમસઠ જ બણજજઠ પડ
 ફદ લવસ મસઠડશલ.         નલપકણન કલ કપડજ ઠ લઈ રનટલણનણ વચચલ અનલ આજજબસજજ
  હલકલ હસથલ દબસવવણ.   રનટલણ ફદ લશલ.  ૬.     રનટલણઓ બઠનલ બસજજથણ બદસમણ
 રઠગનણ થશલ.      તવસ ઉપરથણ લઈનલ થસળણમસઠ ઠરવસ દલ વણ. ૭.  ધણમલથણ રનટલણઓ



 છદ ટણ પસડવણ.       દરલક રનટલણ ઉપર ઘણ ચનપડતસ જવજઠ.    શકનસરણ ઉપર બરસબર
ચનપડવજઠ. ૮.      રનટલણઓનલ સજઠવસળસ કપડસમસઠ વણઠટસળણ ડબબસમસઠ મદકવણ. રનટલણ

   નરમ અનલ ગરમ રહલશલ. ૯.        બણજ સસત રનટલણ પણ આ જ પગરમસણલ કરવણ.
      નન ઠધ    સસત રનટલણમસઠથણ પસઠચ રનટલણ નરમ રહલશલ.    પહલલણ અનલ છલ લલણ

   રનટલણ જરસ કડક રહલશલ.      તલનલ શલકણનલ ખસખરસનણ જલમ વસપરણ શકસય. ર, ૩
        કલ ૪ રનટલણનસ કલ વધસરસનસ સલટ પણ બનણ શકલ.

પ. વલઢમણ/પદરણપનળણ
પપજષક,    સવસવદષ અનલ મશહદર વસનગણ.

    સસમગગરણ    ર કપ ઘઉઠનન લનટ,  ૩/      ૪ કપ પસણણ લનટ બસઠધવસ મસટલ
(લગભગ),   ઘઉઠનજઠ અટસમણ (  જરરર પગરમસણલ),    ર ટણસપદન ઘણ (  મનણ મસટલ ), ૧

  કપ તજવલરનણ દસળ,    ૧ કપ ખસઠડ,     ૧ ટણસપદન કલસર (વસટલ લજઠ),   ૧ ટણસપદન
 ઈલસયચણનન ભદકન,     ચપટણ જયફળનન ભદકન (મરજયસત),    ર ચમચણ ઘણ

(       સણઝવલલણ દસળમસઠ નસઠખવસ જલથણ દસળ ઉડલ નવહ),   ર કપ પસણણ,  ઘણ (જરરર
પગરમસણલ).

 રણત   ૧.     એક કથરનટમસઠ લનટ ચસળણનલ લલવન.   લનટનલ નરમ બસઠધવન. ૧પ-ર૦
   વમવનટ ઢસઠકણ મદકણ રસખવન.  ર.      તજવલરનણ દસળનલ નવશલકસ પસણણથણ પ-  ૬ વસર
 બરસબર ધનવણ.         ર કપ પસણણમસઠ એક કલસક સજધણ પલસળણ રસખવણ.  ૩.
        તપલલસમસઠ પલસળલ લણ દસળનલ પગરલશર કદ કરમસઠ તગરણ સણટણ સજધણ સણઝવવસ

મદકવણ.        દસળ બહસર કસઢણ વધસરસનજઠ પસણણ કસઢણ લલવજઠ.    આ પસણણનજઠ ગનળ
    કનકમવસળજઠ ઓસસમણ સવસવદષ લસગલ છલ .      ૧૦ વમવનટ સજધણ દસળ બસજજમસઠ

રસખવણ.  ખસઠડ ભલળવણ,      સજઠવસળણ થસય તયસઠ સજધણ બરસબર ઘદઠટવણ. (  દસળનલ છદ ટણ
       પડલ તલ પદરતજઠ પસણણ નસઠખણ સણઝવણ શકસય છલ .)  ૪.    દસળનલ મધયમ તસપલ

મદકવણ.    ર ચમચણ ઘણ નસઠખવજઠ.        દસળ ઘટ થસય અનલ એમસઠ રહલલજઠ પસણણ બળણ
       જય અનલ તસવલથસનલ ચણટકલ નવહ તયસઠ સજધણ હલસવવણ.    દસળ દસઝલ નવહ એનજઠ
 ધયસન રસખવજઠ.   લગભગ રપ-   ૩૦ વમવનટ થશલ.  પ.    ગલસ ઉપરથણ ઉતસરણ,

કલસર,          જયફળ અનલ ઈલસયચણ નસઠખણ પદરણ બરસબર હલસવવજઠ ઠઠ ડજ થવસ દલ વજઠ.
૬.       પદરણનસ ૧પ સરખસ ગનળ લદઆ કરવસ.      હથલળણ પર થનડજ ઠ ઘણ લગસડણ

  ઘઉઠનન સજઠવસળન કરવન.      એનસ એક સરખસ ૧પ લદઆ કરવસ. ૭.  એક લદઆનણ
૩"-૪"          નસ ગનળસકસરનણ રનટલણ વણણ એનણ વચચલ પદરણનન એક લદઓ મદકવન.

    રનટલણ બધણ બસજજથણ બઠધ કરવણ.   ફરણથણ ૪"-પ"   નણ ગનળસકસરમસઠ વણવણ.
    જરરર પડલ તન અટસમણ લલવજઠ.  ૮.      મધયમ તસપલ તવન ગરમ કરણ,  પદરણપનળણ

 સણઝવવસ મદકવણ.  તસવલથસથણ ફલરવવણ.      બઠનલ બસજજએ બદસમણ રઠગ થસય એટલલ
 લઈ લલવણ.    બઠનલ બસજજએ ઘણ ચનપડવજઠ.     બધણ પદરણપનળણ આ રણતલ કરવણ. કઢણ

      અથવસ અડદનણ દસળ સસથલ ગરમ ગરમ પણરસવણ. 
      નન ઠધ   ચણસનણ દસળનજઠ પદરણ પણ બનસવણ શકસય.



૬. વલઢમણ
      પયજરષણ અથવસ વતશથનલ વદવસલ ખસસ વપરસય છલ .

      લનટ મસટલ સસમગગરણ    ૧ કપ ઘઉઠનન લનટ,      ર ટણસપદન વવઘસરલલજઠ ઘણ (મનણ
મસટલ ),  ૧/    ૩ કપ પસણણ (લગભગ),   પગરમસણસર મણઠજઠ ,   ઘઉઠનજઠ અટસમણ
(  વણવસ મસટલ ),  ઘણ (  ચનપડવસ મસટલ )

     પજરણ મસટલ સસમગગરણ    ૧ કપ વડણ,     ૧ ટણસપદન લસલ મરચજઠ,  ૩/  ૪ ટણસપદન
ધસણસજરઠ,   પસણણ (    વડણઓ પલસળવસ જરરર પગરમસણલ),    ર ટણસપદન સદકણ

 કનથમણર (મરજયસત), ૧/   ર ટણસપદન તલલ,  મણઠજઠ પગરમસણસર.
 રણત    ૧.    આટસનલ ચસળણનલ લલવન.  મણઠજઠ ,      ઘણ અનલ પસણણથણ રનટલણ જલવન

   નરમ લનટ તતયસર કરવન.  ૧પ-     ર૦ વમવનટ ઢસઠકણનલ બસજજએ મદકવન.  ર.
     વડણઓનલ પસણણમસઠ ર૦ વમવનટ સજધણ પલસળવણ.    વડણઓ પસણણ શનષણ લલશલ. ૩.
   વડણઓમસઠ બધન મસસલન નસઠખણ,    પદરણ તતયસર કરવજઠ,     આ પદરણનસ ૮ સરખસ

 લદઆ કરવસ. ૪.       લનટનલ બરસબર મસળણ ૮ સરખસ લદઆ કરવસ.  એક લદઓ
  લઈ એનણ ૩"   થણ ૪"    ગનળસકસરનણ રનટલણ વણવણ.    થનડજ ઠ ઘણ ચનપડવજઠ.

          વડણઓનન એક લજઓ એનસ ઉપર મદકવન અનલ રનટલણ વસળણનલ વડણઓ કવર
કરવણ.   સહલજ દબસવવજઠ.  પ.      રલશમણનલ ગરમ તવસ પર શલકવણ.   બઠનલ બસજજ

       બદસમણ રઠગનણ થસય એટલલ ૧ ચમચણ ઘણ રલડણ,   તસવલથસથણ ફલરવવણ.  નણચલ
 ઉતસરણ લલવણ.
 નન ઠધ   ૧.           જન ઘણથણ ન તળવણ હનય તન શલકલલણ રલઢમણનલ તવસ ઉપરથણ લઈ

લલવણ.          એનસ ઉપર કસઠટસથણ અથવસ છરણથણ કસપસ પસડણ ઘણ ચનપડવજઠ.  ર.
      ચટણણ અથવસ અથસણસ સસથલ ગરમ ગરમ પણરસવણ. ૩.   તવસ ઉપરથણ લઈનલ
  વલઢમણનલ છદ ટણ રસખવણ.       ઠઠ ડણ પડલ તયસરલ ઉપરસ ઉપર મદકવણ.   થપપણ કરણ
 ડબબસમસઠ ભરવણ.  ૪.         પદરણમસઠ ૧ ટણસપદન અજમન અથવસ ૧ ટણસપદન આખજઠ

   જરઠ પણ નસઠખણ શકસય.  પ.      ચનળસનણ દસળ અથવસ મગનણ ફનતરસઠવસળણ
    દસળનજઠ પદરણ પણ થઈ શકલ.  ૬.       કનઈ પણ દસળનલ ૪ કલસક પલસળવણ.  ૭.
 દસળનલ વસટવણ,   એમસઠ વહઠગ,      લસલ મરચજઠ અનલ મણઠજઠ નસઠખવસઠ.   ઉપર પગરમસણલ
 વલઢમણ બનસવવણ. 

૭.   સદકણ કનથમણરનસ પરસઠસ
        વડણનસ પજરણનણ જલમ ફકત સદકણ કનથમણરનન મસસલન તતયસર કરવન.  રનટલણનણ

       ઉપર વડણનસ લદઆનણ જગયસએ કનમથણરનન થનડન મસસલન ભરવન. 
       પનણરનસ પરનઠસ    કનથમણરનસ જગયસએ પનણર નસખણનલ મસસલન તતયસર

કરવન. 
         સસદસ મસસલસનસ પરનઠસ   ફકત મસસલન અનલ ઘણ નસખણનલ પરસઠસ કરવસ. 
        મગનણ દસળનસ પરનઠસ   મનગરદસળનલ બસફણનલ મસસલન કરણ પરનઠસ કરવસ.



૮.    લસલ ચણસનસ પરનઠસ
 સસમગગરણ    ૧-૧/     ર કપ લસલ ચણસ (કઠનળ),   ચપટણ સનડસ,   ર ટલ બલસપદન

 તલલ પગરમસણસર, ૧/   ર ટણસપદન જરઠ,  ચપટણ વહઠગ,    ૧ ટણસપદન લસલ મરચજઠ, ૧
  ટણસપદન ગરમ મસસલન,       ૧ ટણસપદન વસટલ લસ સદકસઠ લણલસઠ મરચસઠ,   ૧ ચમચણ
 આમચદર પસવડર,    ૩ ટલ બલ સપદન,    ઝણણણ સદકણ કનથમણર,    ર કપ ઘઉઠનન

લનટ,  મણઠજઠ પગરમસણસર.
 રણત   ૧.     ચણસનલ ૬ કલસક પસણણમસઠ પલસળણ,    કદ કરમસઠ ચપટણ સનડસ નસઠખણ

બસફવસ. ર.     ચણસનલ વમકસરમસઠ સહલજ કગ રશ કરવસ. ૩.   એક વસસણમસઠ તલલ
    ગરમ મદકણ તલમસઠ જરઠ નસઠખવજઠ.       જરઠ તતડલ તયસરલ વહઠગ નસઠખણ ચણસનસ મસવસનલ

 તલમસઠ નસઠખવન. ૪.         તલમસઠ બધન મસસલન નસઠખણ બરસબર હલસવણ ગલસ પરનણ નણચલ
   ઉતસરણ ઠઠ ડજ થવસ દલ વજઠ.  પ.    ઘઉઠનસ લનટમસઠ મણઠજઠ ,     ર ટલ બલસપદન તલલ નસઠખણ
   રનટલણ જલવન લનટ બસઠધવન. ૬.     રનટલણ વણણ તલમસઠ પદરણ ભરણ,  કચનરણનણ જલમ

  વસળણ ફરણથણ વણવજઠ. ૭.      નનનસટણક પલનમસઠ તલલ મદકણ પરનઠસ સસઠતળવસ. 

૯.   સસદણ પદરણ
    સસમગગરણ   ૧ કપ ઘઉઠનન લનટ, ૧-૧/      ર ટણસપદન તલલ અથવસ ઘણનજઠ મનણ, પ

  ટલ બલસપદન પસણણ (લગભગ),   પગરમસણસર મણઠજઠ ,  (   જરરર હનય તન),  ૧/૪
  ટણસપદન તલલ (   લનટ પર ચનપડવસ),    ઘણ અથવસ તલલ (  તળવસ મસટલ )
 રણત   ૧.      લનટનલ ચસળવન એક કથરનટમસઠ ઘઉઠનન લનટ, મણઠજઠ ,  તલલ અથવસ

        ઘણ ભલગસઠ કરણ પસણણથણ રનટલણ કરતસ કઠણ લનટ બસઠધવન.    ૧૦ વમવનટ સજધણ
  ઢસઠકણનલ રહલવસ દલ વન.      થનડજ ઠ તલલ લઈ લનટનલ સરખ મસળવન. ર.  લનટનસ એક
      સરખસ રપ લદઆ કરણ સરખણ પદરણ વણવણ.  ૩.     કઢસઈમસઠ તલલ ગરમ કરવજઠ.

       સસરઠ એવજઠ ગરમ થસય તયસરલ જ પદરણઓ તળવણ.    ગરમ ગરમ ઉપયનગમસઠ
લલવણ. 

        નન ઠધ   લદઆનલ વણતસઠ પહલલસઠ તલલ લગસડણ ડબબસમસઠ રસખણ શકસય. 

૧૦.  મસસલસ પદરણ
    સસમગગરણ    ૧ કપ ઘઉઠનન લનટ,  ૩/    ૪ ટણસપદન લસલ મરચજઠ,  ૧/  ર ટણસપદન

ધસણસજરઠ,  ૧/   ૪ ટણસપદન હળદર,  ૧/    ર ટણસપદન જરઠ (મરજજયસત),  ૧-૧/ર
   ટણસપદન તલલ અથવસ ઘણ,    પ ટલ બલસપદન પસણણ (લગભગ),  પગરમસણસર મણઠજઠ ,

૧/    ૪ ટણસપદન તલલ (   લનટ ઉપર ચનપડવસ),   તલલ તળવસ મસટલ .
      રણત   સસદણ પદરણનણ રણત પગરમસણલ પદરણઓ કરવણ.

૧૧.   સસદસઠ પનતસયસઠ (થલપલસઠ) 
    સસમગગરણ   ર કપ ઘઉઠનન લનટ, ૩/    ૪ કપ ખસટજ ઠ દહણઠ,    ૧ ટણસપદન લસલ મરચજઠ,

  ૧ ટણસપદન ધસણસજરઠ,  ૧/   ર ટણસપદન હળદર,     ર ટલ બલસપદન તલલનજઠ મનણ,  ૧
  ટણસપદન અજમન (મરજજયસત),   પગરમસણસર મણઠજઠ ,   પસણણ (  જરરર પગરમસણલ-

 લનટ બસઠધવસ),    ઘઉઠનસ લનટનજઠ અટસમણ (  જરરર પગરમસણલ),  તલલ (  તળવસ મસટલ ).



 રણત    ૧.    લનટ ચસળણનલ લલવન.     એક થસળણમસઠ ઘઉઠનન લનટ,   તલલનજઠ મનણ,
 લસલ મરચજઠ, ધસણસજરઠ,     હળદર અનલ મણઠજઠ ભલગસઠ કરણ,   દહણઠથણ રનટલણ જલવન
  ઢણલન લનટ બસઠધવન.        દહણઠ ઓછજ ઠ લસગલ તન થનડજ ઠ પસણણ લલવજઠ.    દસ વમવનટ સજધણ
  લનટ ઢસઠકણ રસખવન.  ર.    લનટનસ લદઆ કરવસ.      એક લદઓ લઈ થલપલજઠ વણવજઠ.

   ચણટકલ તન અટસમણ વસપરવજઠ.  ૩.     તવન મધયમ તસપલ મદકવન.   એનસ ઉપર
 થલપલજઠ મદકવજઠ.       અઠદરનણ બસજજ થનડણ શલકસય એટલલ પડ ફલરવવજઠ.  બણજ બસજજ
         બદસમણ દલ ખસય તયસરલ થલપલસનણ ફરતલ અનલ ઉપર થનડજ ઠ તલલ નસઠખવજઠ. તસવલથસથણ

  હલકલ હસથલ દબસવવજઠ.         થલપલજઠ ફદ લલ પણ ખરઠ અનલ ન પણ ફદ લલ.   બઠનલ બસજજ
      બદસમણ ભસત પડલ તયસરલ થલપલજઠ લઈ લલવજઠ.     થલપલસનલ દરલક વખતલ તસવલથસથણ

ફલરવવજઠ.      આજ રણતલ બણજ થલપલસઠ તતયસર કરવસઠ. 
 નન ઠધ   ૧.        પસણણ લણધજઠ હનય તન બણજલ વદવસલ ન ચસલલ. ર.   ફકત દહણઠવસળસ બલ

 વદવસ ચસલલ. ૩.          સવસરનસ મગ અનલ ભસત પડગયસ હનય તન તલ લનટમસઠ નસઠખણનલ
      પનતસયસ બનસવસય પરઠતજ બણજલ વદવસલ ન ચસલલ.  ૪.   સદકણ મલથણ,  સદકણ

કનથમણર,       રસઠધલલણ જડણ દસળનસ પણ પનતસયસ બનસવણ શકસય. 

૧ર.    લણલણ મજગડણનણ રનટલણ તણખણ-મણઠણ
   ૧ કપ તતયસર ખણચડણ,     છણલટસવસળણ દસળ અનલ ચનખસનણ,     ર કપ ઘઉઠનન લનટ

(લગભગ)    ૧ કપ ગનળ (  ઝણણન કતરલલન),     ૧ ટણસપદન લસલ મરચજઠ,  ૧-૧/  ર ટણસપદન
તલ,   પગરમસણસર મણઠજઠ ,  ૧/     ર કપ ઘણ અથવસ તલલ,   ઘઉઠનજઠ અટસમણ,   ઘણ (મજગડણ

 ઉપર ચનપડવસ)
    રણત    ૧ ગરમ ખણચડણમસઠ ગનળ,     ઘણ અનલ મસસલન ભલળવવન,  ખણચડણ

મસળવણ,         મજગડણ વણણ શકસય એટલન જ લનટ ભલળવણ લનટ બસઠધવન. 
    અથવસ   કઢસઈમસઠ તલલ ગરમ કરવજઠ.    નણચલ ઉતસરણ ગનળ નસઠખવન.  ગનળ ઢણલન

     થસય એટલલ ઉપરનણ જલમ ખણચડણમસઠ ગનળ,     મસસલન અનલ લનટ ભલળવણ લનટ
બસઠધવન. 
ર.    લનટનસ પ૦ લદઆ કરવસ.     દરલક લદઆનણ ગનળસકસરનણ મજગડણ વણવણ.  જરરર હનય

  તન અટસમણ લલવજઠ.  ૩.    તવન ગરમ કરણ,      મજઠગડણ બઠનલ બસજજએ રનટલણનણ જલમ
 સણઝવણનલ લલવણ.  ૪.    નસનસ થસળણમસઠ મદકણ,    સરખજઠ ઘણ ચનપડવજઠ,   શકનસરણઓ કનરણ

  રહલવણ નવહ જનઈએ.
 નન ઠધ   ૧.    મજઠગડણ જડણ કલ પસતળણ,    દરલકનણ ઈચછસ મજજબ કરવણ. ર. તણખણ

      મજઠગડણ કરવણ હનય તન ગનળ નહણઠ નસઠખવન.

૧૩.  ભસતનસ ઘસયડસઠ   
   વધલલસ ભસતનણ સવસવદષ વસનગણ.

   સસમગગરણ    ૧ કપ ભસત,  ૧/    ૪ કપ ચણસનન લનટ,     ર ટણસપદન લસલ મરચજઠ,
૧/   ર ટણસપદન ધસણસજરઠ,  ૧/   ૪ ટણસપદન હળદર,    ર ટણસપદન ખસઠડ
(મરજજયસત), ૧/     ર ટણસપદન આમચદર પસવડર (મરજજયસત),   ર ટણસપદન તલલ,



  ગરમ કરલલજઠ ૧/    ર કપ દહણઠ (લગભગ),  પગરમસણસર મણઠજઠ ,  તલલ (  ઘસયડસઠ તળવસ
મસટલ ).

 રણત   ૧.           એક થસળણમસઠ તળવસનસ તલલ શસવસય બધજઠ જ ભલગજ ઠ કરણ ઢણલન લનટ
બસઠધવન.  ર.      લનટનસ ૮ સરખસ લદઆ કરવસ.     એક એક લદઆનલ ગનળસકસરમસઠ

    બઠનલ હથલળણ વચચલ દબસવણ દલ વન.     લગભગ પદરણ જલવન આકસર થશલ. ઘસયડસઠનલ
  તવસ ઉપર શલકવસ. ૩.  લણલણ ચટણણ,     ટસમલટસનસ સનસ અથવસ અથસણસ સસથલ

પણરસવસ. 
      નન ઠધ   લનટ બસઠધણ તરત જ ઘસયડસઠ શલકવસ.

૧૪. ખનપટજ ઠ
    સસમગગરણ   ૧ કપ ઘઉઠનન લનટ,  મણઠજઠ પગરમસણસર, ૩/   ૪ કપ પસણણ,  ઘણ બલ

ચમચણ.
 રણત    ૧.      એક નસનણ થસળણમસઠ લનટ લઈ,     મણઠજઠ નસઠખણ પસણણથણ લનટ

બસઠધવન.       લનટ રનટલણ કરતસઠ પણ ઢણલન જનઈએ.  ર.     તવસનલ ગરમ કરણ તલનણ
            ઉપર ઘણ મદકણ બસઠધલલન લનટ તલ ઘણમસઠ કરણનલ પડ ફલરવણ તવણનણ ઉપર જ

 હસથલથણ થલપવજઠ.    અનલ ગનળ શલપ આપવન. (     હસથલથણ બળલ તન ચમચણથણ થલપણનલ
   જડણ રનટલણ જલવજઠ કરવજઠ.)  ૩.    તલનલ ઢસઠકણ લલવજઠ.     બલ વમવનટ પછણ ઢસઠકણ

   ઊઠચકણનલ તલ ખનપટસનલ જનવજઠ.       નણચલનન બસજજ બદસમણ રઠગનન થસય એટલલ
  તમસરઠ ખનપટજ ઠ તતયસર.

   નન ઠધ    આનલ તમલ દહણઠ,       ચટણણ અથવસ મલથણનસ સઠભસર સસથલ નસસતસમસઠ
   ઉપયનગમસઠ લઈ શકન છન.

૧પ.  અડદનન રનટલન
    સસમગગરણ    ૧ કપ અડદનન આટન, ૧/   ર ટણસપદન અજમન, ૧/   ૪ કપ પસણણ

(લગભગ),  પગરમસણસર મણઠજઠ ,     ર ટણસપદન તલનજઠ તલલ (   તવસ ઉપર લગસવવસ),
   અડદનસ આટસનજઠ અટસમણ (  જરરર પગરમસણલ),  (    મસટણનણ તસવડણ હનય તન

સસરઠ)
 રણત   ૧.      એક થસળણમસઠ બધજઠ જ ભલગજ ઠ કરણ,     ભસખરણ જલવણ જરસક કઠણ લનટ

બસઠધવન,     લનટનસ બલ લદઆ કરવસ.  ર.      જડણ તવણ ધણમલ તસપલ મદકવણ.  એનસ
    ઉપર એક ચમચણ તલલ લગસવણ,    રનટલન હસથથણ થલપણ પસથરવન. ૩.  ધણમલ તસપલ
    નણચલનજઠ પડ કડક સણઝવસ દલ વજઠ,     પછણ બણજજઠ પડ શલકવજઠ,     જરરર લસગલ તન તલલ

   નસઠખણ ફરણ સણઝવસ દલ વન. ૪.     આ રનટલન કડક સસરન લસગલ.   બનલ તન તસવડણ
  ઉપર જ રસખવન.     ગનળ સસથલ સવસવદષ લસગલ છલ .    ઓરશસયસ ઉપર થલપણનલ પણ

 કરણ શકસય.



૧૬.  બસજરણનન રનટલન,  મકસઈનન રનટલન,   જજવસર નસચણણનસ રનટલસ
    સસમગગરણ   ૧ કપ બસજરણનન લનટ, ૧/    ર કપ પસણણ (લગભગ), પગરમસણસર

મણઠજઠ ,     બસજરણનસ લનટનજઠ અટસમણ (  જરરર પગરમસણલ),   ઘણ (  વવઘસરલલજઠ - રનટલસ
 ઉપર ચનપડવસ.

 રણત    ૧.         એક કથરનટમસઠ બસજરણનન લનટ અનલ મણઠજઠ ભલગસ કરણ,  ખદબ
   મસળણનલ સજઠવસળન લનટ બસઠધવન.  

ર.      લનટનસ ૪ સરખસ લદઆ કરવસ.    એક લદઓ લઈ,   અટસમણમસઠ બનળણ,
    ઓરશસયસ ઉપર હસથથણ રનટલન થલપવન.  ૩.     તવન મધયમ તસપલ મદકવન.

     રનટલસનલ હલકસ હસથલ એનસ ઉપર મદકવન.      એક બસજજ ભસત પડલ એટલલ બણજ
 બસજજ ફલરવવન.         નણચલનસ રનટલસ ઉપર કસળણ છસઠટ પડલ એટલલ ઉપરનણ બસજજનન
      રનટલન ચણવપયસથણ સણધન જ ગલસ ઉપર મદકવન.     ગલસ ઉપર મદકતણ વખતલ ગલસ

 તલજ કરવન.     રનટલન દડસનણ જલમ ફદ લશલ.    તરત જ ફલરવવન.   બઠનલ બસજજથણ
ફજ લસવણ,    ગલસ ઉપરથણ લઈ લલવન. ૪.      ઉપરનસ પસતળસ પડ ઉપર અનલ એનસ

  નણચલ ઘણ ચનપડવજઠ.
 નન ઠધ   ૧.  બસજરણનન લનટ,     રનટલસ થલપતસઠ પહલલસઠ જ બસઠધવન.  વહલલન બસઠધલલન

   લનટ કડવન જઈ જય.  ર.        આ જ રણતલ મકસઈ નસચનણ અનલ જજવસરનસ પણ
   રનટલસ થઈ શકલ છલ . ૩.        આ બધસ રનટલસઓ મસટણનસ તવસ પર કરવસથણ વધજ

  મણઠસ લસગલ છલ . ૪.    મકસઈમસઠ થનડન અજમન નસખવન.

૧૭. ઠલ ઠસ, બસટણ, રસમરનટણ, રનટકસ
           બસટણ દસળ તરણકલ વધજ જણણતણ આ પરઠપરસગત વસનગણ ગનળ અનલ દસળ સસથલ

   લલવસથણ સવસવદષ લસગલ છલ .
    સસમગગરણ   ર કપ ઘઉઠનન લનટ,     ૧૧ ટલ બલસપદન વવઘસરલલજઠ ઘણ (લગભગ), ૧/ર

    કપ પસણણ લનટ બસઠધવસ (લગભગ),  
૧/   ર ટણસપદન મણઠજઠ ,  ઘણ (વવઘસરલલજઠ-  ઠલ ઠસ પલસળવસ)

 રણત    ૧.   ઘઉઠનન લનટ,      ઘણ અનલ પસણણ ભલગસઠ કરણ,    ભસખરણ જલવન લનટ
બસઠધવન.  ર.       લનટનસ એક સરખસ ૧પ લદઆ કરવસ.     એક એક લદઓ લઈ,

 ખદબ મસળણ,    એકદમ સજઠવસળન કરણ,   ગનળ વસળવન.  ૩.    પગરલશર કદ કરમસઠ છ
   સણટણ સજધણ બસફવસ મદકવસ.        બહસર કસઢણ સગડણ અથવસ ગલસ પર જળણ મદકણ

શલકવસ,    ચણવપયસથણ ફલરવતસ રહલવજઠ.      અઠદર અનલ બહસરનણ બસજજથણ બરસબર
          શલકસઈ જય એટલલ થસળણમસઠ લઈ એનસ ટજ કડસ કરવસ અથવસ આખસ રસખવસ.
  ઉપરથણ ઘણ રલડવજઠ.     અથવસ તપલલણમસઠ મદકલલ ઘણમસઠ બનળવસ.   ૩૦ વમવનટ પછણ

  ચણવપયસથણ ઉઠચકણનલ પણરસવસ.  (     રસમરનટસ મસટલ    બસફલલસ રનટસનસ નસનસ
           ટજ કડસ કરણ ઘણમસઠ ગજલસબણ રઠગનસ થસય તયસઠ સજધણ તળવસ તલ રસમરનટસ બનણ

જશલ.)  ૪.   રનટકસ (બસટણ)      મસટલ    રનટકસ બસફવસનણ બદલણમસઠ સણધસ
  ઓવનમસઠ શલકણ લલવસ.      થનડણવસરલ ફલરવણનલ બધણ બસજજથણ લસલ કરવસ. ઓવન



             ન હનય તન તવસ ઉપર મદકણ તલનણ પર રનટકસ મદકવસ તલનણ ઉપર કડસયજઠ ઢસઠકણ
દલ વજઠ.

 નન ઠધ   ૧.     ગનળ અથવસ દસળ સસથલ પણરસવસ.

૧૮.    ચપટણવસળન મસરવસડણ રનટલન
    સસમગગરણ    ૧ કપ ઘઉઠનન લનટ,  ૪-    પ ટલ બલસપદન વવઘસરલલજઠ ઘણ/તલલ,  ૩

 ટલ બલસપદન પસણણ,   પગરમસણસર મણઠજઠ ,    વવઘસરલલજઠ ઘણ (   તતયસર રનટલસ મસટલ
મરજજયસત)

  રણત   લનટનલ ચસળવન,   એક કથરનટમસઠ લનટ,     મણઠજઠ અનલ ઘણ મનણનજઠ બરસબર
      વમશગરણ કરવજઠ અનલ પસણણથણ કઠણ લનટ બસઠધવન,  ૧૦-   ૧પ વમવનટ ઢસઠકણનલ

રસખવન.    પસછન સસરન મસળન.  ર.       લનટનન એક મનટન લદઓ કરણ ૧/ર" જડન
 રનટલન વણવન. ૩.          તવન ગરમ થસય એટલલ ધણમસ તસપલ કરણ રનટલન તવસ ઉપર

નસખવન.     છરણથણ ઘનબસ કરવસ (    ફદ લલ નહણઠ તલનણ મસટલ )  ૪.    નણચલનજઠ પડ થનડજ ઠ
     લસલ થસય એટલલ રનટલસનલ ફલરવણ લલવજઠ.    બણજ બસજજએ આઠગળણથણ ચપટણઓ

ભરવણ.  પ.          નણચલનણ બસજજ ગજલસબણ રઠગનણ થસય તયસઠ સજધણ કપડસથણ થનડજ ઠ
ઘસવજઠ. ૬.         પછણ પસઠચ વમવનટ રનટલન મધયમ તસપલ ઊ ઠધન કરણ (  તવણનણ ઉપર

 જળણ મદકણનલ)        ચપટણવસળન ભસગ તવસનણ તરફ રહલ એ રણતલ રસખવન. શકનસરણ
  થનડણલસલ ન થસય.       ચણવપયસથણ પકડણનલ સણધજઠ ફલલમ પર કરવન.  ૭.  નણચલ

   ઉતસરણ તરત ઘણ લગસડવજઠ.

૧૯.   સસદણ ભસખરણ
 સસમગગરણ    ૧-૧/    ર કપ ઘઉઠનન લનટ,  ૭-    ૮ ટલ બલસપદન વઘસરલલજઠ ઘણ/તલલ,  ૪

    ટલ બલસપદન પસણણ અથવસ દદ ધ (લગભગ),   પગરમસણસર મણઠજઠ ,   વવઘસરલલજઠ ઘણ
(    તતયસર ભસખરણ મસટલ મરજયસત) 

 રણત   ૧.  લનટનલ ચસળવન,   એક કથરનટમસઠ લનટ,    મણઠજઠ અનલ ઘણનસ મનણનજઠ
      બરસબર વમશગરણ કરણ પસણણથણ કઠણ લનટ બસઠધવન.  ૧૦-   ૧પ વમવનટ ઢસઠકણનલ

રસખવન.        દદ ધથણ બસઠધવન હનય તન મણઠજઠ લલવજઠ નવહ.  ર.     ઘણ વસળસ હસથ કરણ
    લનટનસ ૮ ગનળ લદઆ કરવસ.    લદઆનલ સરખસ દબસવણ,   ભસખરણ વણવણ.

(      ભસખરણ જડણ અનલ નસનણ હનય છલ ).  ૩.      તવન ગરમ થસય એટલલ મધયમ
તસપલ,    બઠનલ બસજજએ ભસખરણનલ સણઝવવણ.     પછણ લસકડસનસ દટસથણ ભસર આપણ,
દબસવણ,         બઠનલ પડ બદસમણ રઠગનસ થસય તયસઠ સજધણ શલકવણ.   ભસખરણનસ ઉપર

  છરણથણ ગનબસ કરવસ.  
૪.      તવસ ઉપરથણ તસવલથસથણ ભસખરણ ઉતસરણ,   ઘણ ચનપડવજઠ,   ગરમ ગરમ
પણરસવણ. પ.      બધણ ભસખરણઓ આ રણતલ તતયસર કરવણ.



ર૦.   મસસલસ ભસખરણ
 સસમગગરણ    ૧-૧/    ર કપ ઘઉઠનન લનટ,     ૧ ટણસપદન લસલ મરચજઠ,  ૧/  ર ટણસપદન

ધસણસજરઠ,  ૧/   ૪ ટણસપદન હળદર,  ૧/    ર ટણસપદન જરઠ પણસલલજઠ,  ૭-૮
  ટલ બલસપદન વવઘસરલલજઠ ઘણ,  પગરમસણસર મણઠજઠ .

         રણત   લનટમસઠ બધન મસસલન નસઠખણ સસદણ ભસખરણનણ જલમ ભસખરણ કરવણ.

ર૧.  નસન
   સસમગગરણ    ૪ ચમચણ સસકર,    ૩ કપ મલ ઠદન,     પ ચમચણ ઘણ વઘસરલલજઠ,  મણઠજઠ

પગરમસણસર,    બલ ચમચણ મણઠન સનડસ, ૧/   ર કપ દહણઠ, ૧/     ર કપ દદ ધ લનટ બસઠધવસ
મસટલ .

 રણત   ૧.     મલ ઠદસનલ ચસળણનલ તલમસઠ મણઠજઠ ,  સસકર,    મનણ નસઠખણ હલસવવજઠ,  વચચલ
       ખસડન કરણ મણઠન સનડસ નસઠખણ દહણઠથણ કવર કરવજઠ.     પછણ તલનલ ૧૦ વમવનટ રસખણ

       બરસબર હલસવણ લનટમસઠ વમકસ કરણ દદ ધથણ લનટ બસઠધવન.    દદ ધ ઓછજ ઠ લસગલ તન
   પસણણ અથવસ દદ ધ ઉમલરવજઠ,      ભણનસ કપડસમસઠ બલ કલસક રસખવન,   પછણ થનડન

          મસળણનલ તલમસઠ જરસક ઘણ લઈ ફરણથણ મસળન તલનસ લદઆ પસડણ શલપમસઠ
વણવસ. ર. (        જન તવણ પર કરતસ હન તન નસનસ વણવસ)    એક સસઈડ પર પસણણ

            લગસડણ પસણણ વસળણ સસઈડનલ ગરમ તવણ પર ધણમસ તસપલ ૧ થણ દનઢ વમવનટ
રસખવણ.          પછણ તલનલ તવણ ઉપર ઉથલસવણ સણધસ ફલલમ પર શલકવજઠ. (તઠદજ રમસઠ

    કરવજઠ હનય તન મનટસ વણવસ,        નસન શલકસશલ એટલલ તલ જળણ ઉપર પડણ જશલ.)

રર.   રરમસલણ રનટણ
   સસમગગરણ   રપ૦ ગગરસમ મલ ઠદન,    ર સપદન ચનખસનન લનટ, ૧/    ર કપ ઘઉઠનન લનટ,

  ર ચમચસ દહણઠ,   ૩ ટલ બલસપદન ઘણ,   પગરમસણસર મણઠજઠ ૧/  ૪ ચમચણ.
           રણત   તગરણલ લનટ વમકસ કરણ મલ ઠદસ ચસરણણથણ ચસળવસ તલમસઠ મણઠજઠ અનલ ઘણ

  નસઠખણ બરસબર હલસવવજઠ.         વચચલ ખસડન કરણ સનડસ નસખણ દહણઠથણ કવર કરવજઠ.
          ૧૦ વમવનટ પછણ બરસબર હલસવણ લનટમસઠ વમકસ કરણ ઠઠ ડસ પસણણથણ રનટલણ
 જલવસ બસઠધવન.        તરત લદઆ કરણ મલ ઠદસનસ અટસમણથણ એકદમ પસતળણ રનટલણ
     વણવણ તવસ ઉપર બલ બસજજ સણઝવવણ. 

ર૩.   રલશમણ પરસઠસ (  પઠજબણ પરસઠસ)
             રરમસલણ રનટણ તતયસર કરણ ગરમ રનટલણનલ તરત જ સકલવર ફનલડ કરણ તવણ ઉપર ઘણ
 મદકણનલ શલકવજઠ.

ર૪. મલથણ,   મગનણ દસળનસઠ ઢલબરસઠ
     સસમગગરણ    ૧૦૦ ગગરસમ સદકણ મલથણનણ ભસજ,    ૧૦૦ ગગરસમ મગનણ દસળ, ર

    ટણસપદન વસટલ લસઠ લણલસઠ મરચસઠ સદકસ, ૧/   ૪ ટણસપદન હળદર, ૧/   ૪ ટણસપદન જરઠ,
૧/    ર કપ સદકણ કનથમણર, ૧/      ર કપથણ ૧ કપ ઘઉઠનન લનટ,  તલલ પગરમસણસર,

    અટસમણ મસટલ પગરમસણસર ચનખસનન લનટ,  પગરમસણસર મણઠજઠ . 



 રણત    ૧.     મલથણનણ ભસજનલ ધનઈ નસઠખવણ.  ર.     મગનણ દસળ ધનઈનલ થનડજ ઠક
    પસણણ નસઠખણ તલનલ ચડવસ દલ વણ.       તલમસઠ મલથણનણ ભસજ નસઠખણ લણલસ મરચસઠ,

હળદર, જરઠ,    મણઠજઠ અનલ કનથમણર નસઠખવસ. ૩.     દસળ ચડણ જય તયસરલ નણચલ
  ઉતસરણ ઠઠ ડણ પસડવણ. ૪.        દસળમસઠ ૧ ટલ બલસપદન તલલ નસઠખવજઠ અનલ ઘઉઠનન લનટ

    જરરર મજજબ નસઠખણ લનટ બસઠધવન.  પ.      અટસમણ લઈ પસતળસઠ ઢલબરસઠ વણવસઠ.
૬.      નનનસટણક પલન પર તલલ મદકણ સસઠતળવસ. 

રપ.       સદકણ મલથણનણ ભસજ અનલ બસજરણનસ ઢલબરસઠ
     સસમગગરણ   ૧૦૦ ગગરસમ સદકણ મલથણનણ ભસજ,    ૧૦૦ ગગરસમ બસજરણનન લનટ,

   પ૦ ગગરસમ ઘઉઠનન લનટ, ૧-૧/    ર ટણસપદન વસટલ લજઠ મરચજઠ, ૧/   ર ટણસપદન અજમન,
૧/   ર કપ દહણઠ, ૧/   ૪ ટણસપદન અજમન, ૧/   ર કપ દહણઠ, ૧/   ૪ ટણસપદન હળદર, ર

  ટલ બલસપદન ગનળ (મરજયસત),   તલ પગરમસણસર,     ૧ ટલ બલસપદન તલલ +
  સસઠતળવસ મસટલ તલલ,  

   ૧ ટલ બલસપદન તસજ મલસઈ,  મણઠજઠ પગરમસણસર.
  રણત   મલથણનણ ભસજ,         લનટ બધન મસસલન ભલગસ કરણ રનટલણનણ જલવન લનટ

      બસઠધવન અનલ ઢલબરસઠ વણણનલ તવસ ઉપર શલકવસ.

ર૬.  બઠગસળણ પદરણ
    સસમગગરણ    ઘઉઠનન લનટ રપ૦ ગગરસમ,    અડદનણ દસળ ૧પ૦ ગગરસમ,  જરઠ ૧

ચમચણ, એલચણ-ર,   ઘણ ૧૦૦ ગગરસમ.
 રણત   ૧.        અડદનણ દસળ સસફ કરણ એક કલસક પહલલસઠ પલસળન.  પછણ તલનલ

  બસરણક પણસણ લન. ર.        કઢસઈમસઠ થનડસ ઘણમસઠ લવવઠગ એલચણ અનલ જરસઠનલ શલકણ
લન.       પછણ બસરણક પણસણ અડદનણ દસળમસઠ વમકસ કરન. ૩.   ઘઉઠનન લનટ બસઠધણ

          તલનસ નસનસ નસનસ લદઆમસઠ આ મસસલન ભરણ પસતળણ પદરણ વણણ લન.  ૪.
         કઢસઈમસઠ ઘણ નસખણ ખદબ ગરમ કરણ તલમસઠ પદરણ તળણ લન.    પદરણ ઉતસરણ ગરમ

   ગરમ ખસવસ મસટલ પરનસન.       આ સણતસફળનસ શસક સસથલ વવશલષ રપમસઠ સવસવદષ
 લસગલ છલ .

         નન ઠધ    બઠગસળણ પદરણનણ સસમગગરણ તતયસર કરતસ સમયલ તલમસઠ ચપટણ વહઠગ
      પણસણનલ નસખવસથણ પદરણ સહલલસઈથણ પચણ જય છલ .

ર૭.   વમસસણ રનટણ (  ચણસનસ લનટનણ)
    સસમગગરણ   ઘઉઠનન લનટ ૩૦૦ ગગરસમ,    ચણસનન લનટ ર૦૦ ગગરસમ,  સદકજ ઠ લણલજઠ

મરચજઠ-ર,     ઘણ જરરવરયસત પગરમસણલ મણઠજઠ પગરમસણસર.
 રણત   ૧.      બઠનલ લનટનલ કથરનટમસઠ ચસળણ લન.      તલમસઠ મણઠજઠ અનલ લણલજઠ મરચજઠ

      નસખણ બરસબર વમકસ કરણ લનટ બસઠધણ લન.   અડધન કલસક રસખણ.  રનટલણ વણણ
        તવસ પર શલકણ અનલ ઘણ લગસવણ ગરમ ગરમ પણરસન.



ભસત-ખણચડણ
૧.  કણકણ.....,  ર.  તસઠદળસ.....,  ૩.  થજલણ.....,  ૪.    મગનણ ફનતરસઠવસળણ દસળનણ
ખણચડણ.....,  પ.   તજવલરનણ ખણચડણ.....,  ૬.    મગનણ મનગરદસળનણ ખણચડણ.....,  ૭.

 ભદનણ ખણચડણ.....,  ૮.  ભતડકજ ઠ.....,  ૯.    સસત ધસનનન ખણચડન.....,  ૧૦.
બસજરણયન.....,  ૧૧.   બસજરણનસ ઢનકળસઠ.....,  ૧ર.   મકસઈનસ ઢનકળસઠ.....,  ૧૩.

   ખસઠડલલણ બસજરણનણ ખસટણ ઘલ ઠસ....., ૧૪.   મકસઈનણ ઘસટ (ઘલ ઠસ)....., ૧પ. કણકણનણ
ઘલ ઠસ.....,  ૧૬.  કરબન.....,  
૧૭.   રજવસડણ કરબન.....,  ૧૮.  પન ઠગલ.....,  ૧૯.  દહણઠ-ભસત.....,  ર૦.  વઘસરલલન

 દહણઠવસળન ભસત.....,  
ર૧.   ગટસનસ ભસત.....,  રર.   રસમ ખણચડણ.....,  ર૩.   બગરસઉન રસઈસ.....,  ર૪.

 બગરસઉન રસઈસ.....,  રપ.     ગગરણન પણસ શબરયસનણ (   ગગરણન પણસ પજલસવ)  ર૬.
 હવરયસનસ રસઈસ.....,  ર૭.    સસદસ વઘસરલલસ ભસત.....,  ર૮.   કલસરણ ભસત.....,  ર૯.

  વધલલસ ભસતનણ ફણરનણ.....

૧. કણકણ
 પચવસમસઠ હલકણ-    મસઠદસ મસણસ મસટલ ઉતમ.

   સસમગગરણ    ૧ કપ કણકણ,    ર કપ પસણણ,     ૧ ટણસપદન ઘણ (વવઘસરલલજઠ),
 પગરમસણસર મણઠજઠ .

 રણત    ૧.   કણકણનલ ર-    ૪ વસર ધનવણ વનતસરવણ.  ર.    ધણમસ તસપલ તપલલણમસઠ
   કણકણ અનલ પસણણ મદકવસઠ.       ઢસઠકણનલ ૧૦ વમવનટ સજધણ કણકણ ચઢવસ દલ વણ. ૩.

   મણઠજઠ નસઠખણ બરસબર હલસવવણ,       ફરણવસર ઢસઠકણનલ કણકણ ચઢલ તયસઠ સજધણ ધણમસ
 તસપલ રસખવણ.  ૪.   ઘણ નસઠખણ,     હલકસ હસથલ ખદબ હલસવવણ,   ગરમ ગરમ

પણરસવણ.
        નન ઠધ   કદ કરમસઠ કરવણ હનય તન ૩ સણટણ સજધણ રસખવણ.

ર.  તસઠદળસ
    મસઠદસ મસણસનસ સવસસથય મસટલ ઉતમ.

 સસમગગરણ   ૧/    ર કપ તસઠદળસ (      ચલણસ અથવસ બઠટણરનસ બરસબર વણણણનલ સસફ
 કરણ વસપરવસ),    ૧ કપ પસણણ,  

  ૧ ટલ બલસપદન ઘણ,   ચપટણ મણઠજઠ (મરજયસત)
 રણત   ૧.  તસઠદળસનલ ૩-   ૪ વસર ધનવસ,     પસણણ સસથલ તસઠદળસનલ પગરલશરકદ કરમસઠ ર

   સણટણ સજધણ ચડવસ દલ વસ. ર.    ઘણ નસઠખણ ખદબ હલસવવસ. ૩. તસઠદળસ,  દદ ધ અથવસ
   દહણઠ સસથલ પણરસણ શકસય.

 નન ઠધ    ૧.        તસઠદળસનલ ધણમસ તસપલ સણધસ જ રસઠધણ શકસય.   વચચલ વચચલ
 હલસવતસ રહલવજઠ. ર.   તસઠદળસ મણઠસ દદ ધમસઠ,      મણઠસ દહણઠમસઠ કલ સસદસ દહણઠમસઠ રસઠધણ

શકસય.



૩. થજલણ
 સસમગગરણ   ૧.     કપ ઘઉઠનસ લનટનણ થજલણ શલકવણ, ર.   બણજ વસસણમસઠ ૧-૧/૪

   કપ પસણણ ઉકળવસ મદકવજઠ.  
૩.        ઉકળલ લસ પસણણમસઠ મણઠજઠ નસઠખણ શલકલલણ થજલણ નસઠખવણ.    ઢસઠકણ ધણમસ તસપલ

 થવસ દલ વણ. ૪.       પસણણ ઓછજ ઠ લસગલ તન બણજજઠ પસણણ નસઠખવજઠ. 
      નન ઠધ    થજલણનસ બદલલ ઘઉઠનસ ઝણણસ ફસડસ લલવસય.    ઘઉઠનસ ફસડસઠમસઠ ૧-૧/ર

  કપ પસણણ લલવજઠ. 
 વલવરએશન   

  મસસલસવસળણ થદલણ   
    સસમગગરણ   ૧ કપ ઘઉઠનણ થજલણ, ૧/     ર કપ ઘઉઠનન જડન લનટ, ૧/   ર કપ ગરમ

 કરલલજઠ દહણઠ,  ૧/  ૪ ટણસપદન,  હળદર,   ૧ ટણસપદન,   લસલ મરચજઠ,  ૧/  ૪ ટણસપદન,
 ગરમ મસસલન,  મણઠજઠ પગરમસણસર.

 રણત   ૧-૧/          ર કપ ઉકળતસ પસણણમસઠ શલકલલણ થજલણ અનલ ઘઉઠનન જડન લનટ
નસખવન.        ચડણ જય તયસરલ તલમસઠ દહણઠ અનલ મસસલન નસઠખવસઠ.  બરસબર હલસવણ

  બધજઠ વમકસ કરવજઠ.

૪.    મગનણ ફનતરસઠવસળણ દસળનણ ખણચડણ
 પસરઠપવરક વસનગણ.   સહલલસઈથણ બનસવણ શકસય. 

    સસમગગરણ   ૧ કપ ચનખસ (   બનલ તન આઠબસમનર),    ૧ કપ મગનણ ફનતરસઠવસળણ
દસળ,  ચપટણ હળદર,   પ કપ પસણણ,  પગરમસણસર મણઠજઠ , ૧/   ૪ ટણસપદન અજમન
(મરજયસત).

 રણત   ૧.    ચનખસ અનલ દસળ ૩-    ૪ વસર સસથલ ધનવસઠ.    ૩૦ વમવનટ સજધણ પલસળણ,
વનતસરણ,   બસજજમસઠ રસખવસઠ.      તપલલણમસઠ પ કપ પસણણમસઠ ચનખસ,  હળદર,  મણઠજઠ
નસખવસ.  બરસબર હલસવવજઠ. ર.       પગરલશર કદ કરમસઠ ૩ સણટણ સજધણ ખણચડણ રસખવણ.

  ગલસ બઠધ કરવન. ૩. ઘણ, કઢણ, અથસણસઠ,     પસપડ સસથલ ગરમ ગરમ પણરસવણ.
 નન ઠધ    ૧.        દસળ અનલ ચનખસનસ પગરમસણમસઠ ફલરફસર થઈ શકલ.  ર.  વધલલણ
         ખણચડણનણ લણલણ મજગડણ અનલ મજગડણ કરવણ હનય તન પગરમસણસર લનટ,

   મસસલન અનલ ગનળ ભલળવવસ.

પ.   તજવલરનણ દસળનણ ખણચડણ
    સસમગગરણ   ૧ કપ ચનખસ (   બસસમતણ અથવસ પવરમલ), ૩/   ૪ કપ તલલવસળણ

 તજવલરનણ દસળ, ૧/     ર ટણસપદન લસલ મરચજઠ (મરજયસત), ૧/   ૪ ટણસપદન હળદર,
 ચપટણ વહઠગ,    ૩ તજનસ ટજ કડસ,   ૩ લવવઠગ,    ર ટલ બલસપદન ઘણ,  

૪-૧/   ર કપ પસણણ,  પગરમસણસર મણઠજઠ , ૧/    ૪ ટણસપદન અજમન (મરજયસત)
 રણત   ૧.    ચનખસનલ બરસબર ધનવસ.     ૩૦ વમવનટ સજધણ પલસળવસ.  વનતસરણનલ,
 બસજજમસઠ રસખવસ.  ર.    તજવલરનણ દસળનલ ૩-     ૪ વસર ગરમ પસણણથણ ધનવણ,  ૩૦



  વમવનટ સજધણ પલસળવણ,    વનતસરણનલ બસજજમસઠ રસખવણ.  ૩.    ધણમલ તસપલ તપલલણમસઠ
  ઘણ ગરમ કરવજઠ,  તજ,  લવવઠગ,      નસખણ થનડણ સલકનડ મસટલ સસઠતળવજઠ,  વહઠગ

 તજવલરનણ દસળ,  હળદર,  મરચજઠ,     મણઠજઠ અનલ પસણણ નસઠખવસ.    ૧૦ વમવનટ સજધણ
  દસળ ચઢવસ દલ વણ.    પછણ ચનખસ નસઠખવસ.      ધણમલ તસપલ છણબજઠ ઢસઠકણનલ ખણચડણ

     એકદમ ચડણ જય તયસઠ સજધણ સણઝવવણ. ૪.  ગરમ ઘણ, કઢણ, પસપડ, કલરણનસ
      અથસણસઠ અથવસ મલથણનસ સઠભસર સસથલ ગરમસગરમ પણરસવણ.
    નન ઠધ    જડણ તપલલણમસઠ ખણચડણ વઘસરવણ.    પગરલશરકદ કરમસઠ ૩ સણટણથણ

  સણઝવણ શકસય છલ .  પસણણ ૧/    ર કપ ઓછજ ઠ લલવજઠ.

૬.   મગનણ મનગરદસળનણ ખણચડણ
     જલદણ અનલ સહલલસઈથણ થઈ જતણ ખણચડણ,   પચવસમસઠ હલકણ છલ .

   સસમગગરણ   ૧ કપ ચનખસ, ૩/    ૪ કપ મગનણ મનગરદસળ, ૧/   ૪ ટણસપદન લસલ
 મરચજઠ (મરજયસત),  ચપટણ હળદર,  ચટણ વહઠગ,   ૩ તજનસ ટજ કડસ,  ૩ લવવઠગ,

  ૧ ટલ બલસપદન ઘણ, ૩-૧/   ર કપ પસણણ,  પગરમસણસર મણઠજઠ .
 રણત   ૧.      દસળ અનલ ચનખસનલ સસથલ ૩-   ૪ વસર ધનવસ.  ૩-૧/   ર કપ પસણણમસઠ
   ૩૦ વમવનટ સજધણ પલસળવસ.  

ર.      જડણ તપલલણમસઠ ઘણ ગરમ કરવજઠ.  તજ,  લવવઠગ,     નસખણ ર વમવનટ સજધણ
સસઠતળવસ,  વહઠગ નસઠખવણ. ૩.        પસણણ સસથલ ચનખસ અનલ દસળ તરત જ ઓરવસઠ.
હળદર,       લસલ મરચજઠનલ મણઠજઠ નસખણ બરસબર હલસવવજઠ.   તપલલણ ઢસઠકણનલ

    પગરલશરકદ કરમસઠ ૩ સણટણ સજધણ રસખવણ. ૪.  ગરમ ઘણ, શસક, કઢણ,  પસપડ અનલ
    અથસણસ સસથલ ગરમ ગરમ પણરસવણ.      કસકડણનસ શસક સસથલ સવસવદષ લસગલ છલ .
       નન ઠધ   મગથણ મનગર દસળનજઠ પગરમસણ દરલકનસ સવસદ પગરમસણલ. પલસળવસનન

       સમય ન હનય તન સણધણ પણ થઈ શકલ.    વધલલણ ખણચડણમસઠ પગરમસણસર લનટ
 અનલ ગનળ,      મસસલન નસઠખણ લણલણ મજગડણ થઈ શકલ.

૭.  ભદનણ ખણચડણ
 સસમગગરણ   ૧-૧/    ર કપ ચનખસ (   બસસમતણ અથવસ પવરમલ),   ૧ કપ ચણસનણ

દસળ, ૧/    ર ટણસપદન લસલ મરચજઠ, ૧/   ૪ ટણસપદન હળદર,  ચપટણ વહઠગ,  ૩ ટજ કડસ
તજનસ,  ૪-  પ લવવઠગ,   પ કસળસઠમરણ,    ૪ ટલ બલસપદન ઘણ,    ૬ કપ પસણ,

 પગરમસણસર મણઠજઠ . 
 રણત   ૧.      ચણસનણ દસળ અનલ ચનખસનલ બરસબર ધનવસ.   જજદણ જજદણ તપલલણમસઠ,

   એક કલસક સજધણ પલસળવસ.   પસણણ વનતસરણ,   બસજજમસઠ રસખવસ.  ર.  ઘણનલ
  તપલલસમસઠ ગરમ કરવજઠ.  તજ,  લવવઠગ,     મરણ અનલ વહઠગ નસઠખવસઠ.   પસણણ અનલ

 હળદર નસઠખવસઠ.         પસણણ ઉકળલ તયસરલ ચણસનણ દસળ અનલ મરચસઠ નસઠખવસઠ,
         ચણસનણ દસળ થનડણ સણઝણ જય એટલલ ચનખસ અનલ મણઠજઠ નસઠખવસ. ૩. ઢસઠકણનલ

    ધણમલ તસપલ ખણચડણ સણઝવસ દલ વણ.     હલકલ હસથલ વચચલ હલસવવણ.   દસળ અનલ
        ચનખસ સણઝવસ આવલ તયસરલ તપલલણ ગલસ ઉપરથણ લઈ લલવણ.   ધણમલ તસપલ તવસનલ



  ગલસ પર મદકવન.     તપલલણ તવસ પર મદકવણ.      વધસરસનજઠ પસણણ બળણ જય તયસઠ
           સજધણ ખણચડણનલ તવસ પર રસખવણ અનલ એકદમ ઓછજ ઠ પસણણ હનય તન તવન
    તલનણ પર ઊ ઠધન મદકણ દલ વન. ૪.       ગરમ કઢણ અનલ પસપડ સસથલ પણરસવણ. 

        નન ઠધ    વઘસર કયસર પછણ પગરલશરકદ કરમસઠ ૩ સણટણથણ થઈ શકલ.  ૧/  ર કપ
  પસણણ ઓછજ ઠ લલવજઠ.

૮. ભતડકજ ઠ
    સસમગગરણ   ૧ કપ તજવલરનણ દસળ,   ૧ કપ ચનખસ, ૧/    ર કપ મગનણ દસળ, ૧/ર

  કપ ચણસનણ દસળ,  ૧/    ર કપ ફસડસ (બસજરણ),   ચપટણ વહઠગ,  ૧/  ર ટણસપદન
અજમન,      ર ટલ બલસપદન કનપરસનસ નસનસ ટજ કડસ,     ૧ ટલ બલ સપદન દગ રસક
(મરજયસત),   ર ટલ બલસપદન શસઠગદસણસ, (મરજયસત),  મણઠજઠ પગરમસણસર.

 રણત   ૧.  તજવલરનણ દસળ, ચનખસ,  મગનણ દસળ,     ચણસનણ દસળ અનલ ફસડસ આ
    પસઠચલય અનસજનલ ધનઈનલ તડકલ સદકવવસ.     સજકસઈ જય પછણ કરકરસ દળવસ.

ર.         ૧ કપ લનટ લઈએ તન ૩ કપ પસણણ જનઈએ. ૧-૧/    ર કપ પસણણમસઠ લનટ
ઓગસળવન.   બણજજઠ ૧-૧/     ર કપ પસણણ ઉકળવસ મદકવજઠ.   ઉકળલ એટલલ

  ઓગસળલ લન લનટ નસખવન.  
૩.         ધણમસ તસપલ લનટ ચડવવન કલ કદ કરમસઠ બસફવસ મદકવન,    પછણ તલમસઠ મણઠજઠ ,
વહઠગ, અજમન,  કનપરસનસ ટજ કડસ,    દગ રસક અનલ સણઠગદસણસ નસખવસ.

  નન ઠધ   સણઠગદસણસ ૧/    ર કલસક પસણણમસઠ પલસળણ,   પસણણ વનતસરણનલ નસઠખવસઠ.
 વલવરએશન   ૧.           કપ લનટ લઈ તલમસઠ ૩ કપ છસશ ગરમ કરણનલ નસઠખવણ.

      બરસબર હલસવણ મણઠજઠ નસઠખણ ફરણથણ ગરમ કરવજઠ.     ચડણ જય પછણ નણચલ
   ઉતસરણ ગરમ ગરમ પણરસવજઠ.  ર.       ફકત બસજરણનસ જડસ લનટનજઠ ભતડકજ ઠ પણ

થસય.

૯.    સસત ધસનનન ખણચડન
ચનખસ,       દસળ અનલ કઠનળનસ વમશગરણનન અતયઠત પપજષક આહસર. 

 સસમગગરણ    ૧/    ર કપ ઘઉઠનસ ફસડસ,  ૧/    ર કપ ચનખસ (કનલમ),  ૧/  ર કપ
 તજવલરનણ દસળ,     ૩ ટલ બલસપદન ચણસનણ દસળ,     ૩ ટલ બલ સપદન મગનણ

મનગરદસળ,  (        બધજઠ સસથલ બરસબર ધનઈનલ પસણણમસઠ અડધન કલસક પલસળવજઠ.
   પસણણ વનતસરણનલ બસજજમસઠ રસખવજઠ.)  ૩.     ટલ બલસપદન સફલદ ચનળસ (  ધનઈનલ ૪
 કલસક પલસળવસ.    વનતસરણનલ બસજજમસઠ રસખવસ),     ૩ ટલ બલસપદન વસલનણ દસળ

(    ધનઈનલ ૪ કલસક પલસળવણ.    વનતસરણનલ બસજજમસઠ રસખવસ),  ૧/  ર ટણસપદન
હળદર,     ૧ ટણસપદન લસલ મરચજઠ,     ૧ ટણસપદન અજમન (   બલ હથલળણ વચચલ
મસળણનલ),  ૩-    ૪ લણલસઠ મરચસ (   ઉભસ સમસરલલસઠ મરજજયસત),   ર ટલ બલસપદન
ઘણ,   પ કપ પસણણ,  પગરમસણસર મણઠજઠ .



     વઘસર મસટલ સસમગગરણ    પ ટલ બલસપદન ઘણ,  ર-   ૩ બનવરયસઠ મરચસઠ,   ર ટજ કડસ
તજ,  ૪-  પ લવવઠગ,  ૪-   પ લણમડસઠનસ પસન,  
૧/   ૪ ટણસપદન વહઠગ,  કનથમણર (  ઝણણણ સમસરલલણ), ૩-   ૪ કસળસ મરણ.

 રણત    ૧.     ધણમસ તસપલ મનટસ તપલલસમસઠ,     વઘસરનજઠ ઘણ ગરમ કરવજઠ.   ઘણ વવઘરલ
   એટલલ વઘસરનન મસસલન નસઠખવન.    એક વમવનટ સસઠતળણ,    પ કપ પસણણ

વઘસરવજઠ. ર.    પસણણ ઉકળલ એટલલ અજમન,     લણલસઠ મરચસઠ અનલ હળદર નસઠખવસ.
 લસલ મરચજઠ,    પસણણ વનતસરલલસઠ દસળ-    ચનખસ અનલ કઠનળ ઓરવસઠ.   ઢસઠકણનલ ૩૦

    વમવનટ સજધણ ખણચડણ સણઝવસ દલ વણ.    પસણણ હનય તન ૪-    ૮ વમવનટ સજધણ ખણચડણ
 ખદખદવસ દલ વણ.  ૩.        સણઝણ જય એટલલ ગલસ પરથણ ઉતસરણ લલવણ.  ઘણ

ભલળવવજઠ.  કનથમણર ભભરસવવણ, કઢણ, દહણઠ,     અથસણસ અનલ પસપડ સસથલ ગરમ
 ગરમ પણરસવણ.

   નન ઠધ   આ ખણચડસનલ વઘસરણનલ,        તલમસઠ બધજઠ નસઠખણ કદ કરમસઠ ૪ સણટણ સજધણ ૪-
૧/     ર કપ પસણણમસઠ સણઝવણ શકસય.      ખણચડણ ઘટ કલ ઢણલણ સવસદ પગરમસણલ.

૧૦.  બસજરણયન
  સસમગગરણ    ૧ શક.  બસજરણ,   પસણણ (    બસજરણનસ મસપથણ તગરણ ગણજઠ),  ૧

   શલટર ખસટજ ઠ દહણઠ (ઘનળલ લજઠ),  પગરમસણસર મણઠજઠ .
 રણત   ૧.          એક વદવસ થનડણ ભણનણ બસજરણ લઈ ઉખડણ પસરસમસઠ હળવલ હળવલ

ખસઠડવણ.     બધણ બસજરણ આ રણતલ ખસઠડવણ.     ફનતરસઠ છદ ટસ પડણ જશલ. ૩. બસજરણ
   કથરનટમસઠ તડકલ સદકવવસ મદકવણ.    આછસ કપડસઠથણ ઢસઠકવણ,   વચચલ હલસવતસ

રહલવજઠ,       જરસ પણ ભણનસશ રહલવણ જનઈએ નવહ.  ૪.   બસજરણનલ ચનખસનણ
 ચસળણણથણ ચસળવણ.       ચસળણણથણ ઉપર રહલલલણ મનટણ બસજરણ અનલ કથરનટમસઠ

         પડલલણ ઝણણણ બસજરણ અનલ કથરનટમસઠ પડલલણ ઝણણણ બસજરણ જજદણ જજદણ
રસખવણ.  પ.       ઝણણણ બસજરણનલ ફરણથણ બસજરણનણ ચસળણણથણ ચસળવણ.

         ચસળણણમસઠ રહલલણ ઝણણણ બસજરણ અનલ થસળણમસઠ પડલલણ આટસ જલવણ બસજરણ,
  જજદણ જજદણ રસખવણ. મનટણ,       ઝણણણ અનલ લનટ જલવણ તગરણ પગરકસરનણ બસજરણ
   તગરણ થસળણમસઠ રસખવણ (      લનટ જલવણ બસજરણ ઢનકળસ મસટલ રસખવણ.)  ૬.  મનટણ

     અનલ ઝણણણ બસજરણનલ જજદણ જજદણ ધનવણ.  ૭.     મધયમ તસપલ તપલલણમસઠ પસણણ
 ગરમ કરવજઠ. ૮.         પસણણ ઉકળલ તયસરલ એમસઠ મનટણ બસજરણ અડધણ સણઝલ તયસરલ
     ઝણણણ બસજરણ અનલ ચપટણ મણઠજઠ નસઠખવસઠ,  સતત હલસવવજઠ. ૯.  બધણ બસજરણ
       સણઝણ જય તયસરલ દહણઠનણ સસથલ પગરમસણસર મણઠજઠ નસઠખવજઠ.   એકરસ થસય

  તયસઠ સજધણ હલસવવજઠ. (  લગભગ ર-૧/   ર કલસક થશલ.)  ૧૦.    બસજવરયન ઘટ કલ
 પસતળન જનઈએ.        એ પગરમસણલ ગલસ ઉપરથણ તપલલજઠ ઉતસરણ લલવજઠ.  બસજવરયન

વસપરવન.

૧૧.     બસજવરયનનજઠ આટસનજઠ ઢનકળજઠ
   સસમગગરણ    બસજરણનન લનટ (૪-   પ વદવસમસઠ વસપરવન),  બસજરણનન બરબરન

 લનટ (    વધલલસ બસજરણનસ લનટનન ૧/  ૩ ભસગ),  ૧/    ર ટણસપદન લસલ મરચજઠ



(લગભગ),   ચપટણ હળદર,  ૧/    ૪ ટણસપદન ધસણસજરઠ (લગભગ),  
  ર ટલ બલસપદન તલલ,   પસણણ (   લનટ બસઠધવસ પદરતજઠ),   પગરમસણસર મણઠજઠ ,  તલલ

(    ઢનકળસનણ કસણસઠવસળણ પલલટનલ લગસવવસ)
 રણત   ૧.    લનટ બરસબર ભલગન કરવન.    આટસમસઠ તલલ નસઠખણ મસળવન. મસસલસ

     ભલળવણ પસણણનણ પદરણ જલવન લનટ બસઠધવન.  ર.     લનટનસ સરખસ લદઆ કરવસ.
  લદઆ ગનળ વસળણ,      સહલજ દબસવણ વચચલ અઠગદઠસથણ દબસવવસ.  ૩.   તલજ તસપલ

    ઢનકળસનસ ડબબસમસઠ પસણણ ગરમ કરવજઠ.       જળણ ઉપર ઢનકળસ ૧૦ થણ ૧પ
  વમવનટ સજધણ બસફવસ. ૪.        બસફલલસઠ ઢનકળસઠ ઉપર ઘણ અથવસ તલલ લગસવણ દહણઠ
   અથવસ કઢણ સસથલ વસપરવસ. 
       નન ઠધ   બસજરણનજઠ ઢનકળજઠ ફકત મણઠજઠ નસઠખણનલ પણ બનસવસય.

૧ર.   મકસઈનસ ઢનકળસઠ
      સસમગગરણ    ર કપ કરકરન પણસલલન મકસઈનન લનટ,   મણઠજઠ પગરમસણસર,  ૧

  ચમચણ પણસલલન અજમન,    ૧ ચમચણ પણસલલજઠ જરઠ, ૧/    ર ચમચણ પણસલલસઠ સદકસ
 લણલસઠ મરચસઠ,  ૧/   ૪ ચમચણ હળદર,  ૧/   ર ચમચણ ધસણસજરઠ,  ૧/  ૪ ચમચણ
  ગરમ મસસલન (મરજયસત),  પસણણ પગરમસણસર.

 રણત   ૧.          મકસઈનસ લનટમસઠ બધન મસસલન નસઠખણ પસણણથણ લનટ પદરણ જલવન
બસઠધવન.  ર.      લનટનસ એક સરખસ લજઆ કરવસ.     લદઆ ગનળ વસળણ સહલજ

   દબસવણ વચચલ અઠગદઠસથણ દબસવવસ.  ૩.      તલજ તસપલ ઢનકળસઠનસ ડબબસમસઠ પસણણ
 ગરમ કરવજઠ.      જળણ ઉપર ગનળ કરલલસઠ ઢનકળસઠ મદકવસઠ.    ઢસઠકણ ઢસઠકણનલ ૧૦ થણ

  ૧પ વમવનટ સણઝવવસ.
       નન ઠધ    બસફલલસ ઢનકળસઠ ઉપર ઘણ અથવસ તલલ લગસવણ.    દહણઠ અથવસ કસઢણ

 સસથલ પણરસવસઠ.

૧૩.    બસજરણનણ ખસટણ ઘલ ઠસ (ઘસટ)
    સસમગગરણ   પ૦૦ ગગરસમ મનટણ બસજરણ,  પસણણ (   બસજરણ ડદબલ એટલજઠ),  ૪ કપ

    જડણ છસશ અથવસ ઘનળલ લજઠ દહણઠ,  પગરમસણસર મણઠજઠ . 
 રણત   ૧.       બસજરણનલ ડદબલ એટલસ પસણણમસઠ એક કલસક પલસળવણ. વનતસરણ,

 હસથલ છડવણ.      સદઠપડસથણ અથવસ થસળણથણ ઝસટકણનલ ફનતરણ ઉડસડવણ. ર. એક
તપલલણમસઠ,     દહણઠ અથવસ છસશમસઠ મણઠજઠ નસઠખણ,  બસજરણ નસઠખણ,  બરસબર હલસવણ

  વમશગરણ તતયસર કરવજઠ.  ૩.        પગરલશર કદ કરમસઠ પ સણટણ સજધણ બસજરણ સણઝવસ
દલ વણ.     કદ કર ઠરલ એટલલ તપલલણ કસઢણ,   વમશગરણ ખદબ હલસવવજઠ.  ગરમ બસજરણનણ

     ઘલ ઠસ પણરસતણ વખતલ વવઘસરલલજઠ ઘણ નસઠખવજઠ.
       નન ઠધ    આ વમશગરણનલ ગલસ પર તપલલણમસઠ સણઝવણ શકસય.   તપલલણનલ ચન ઠટલ

    નવહ એવણ રણતલ સતત હલસવવજઠ.       ઘટ થસય તયસઠ સજધણ સણઝવવજઠ.   ગરમ ઘણ
  સસથલ ઘલ ઠસ પણરસવણ.         છસશનજઠ પગરમસણ ઘલ ઠસ ઘટ કલ ઢણલણ જનઈએ તલ પગરમસણલ

લલવજઠ.



૧૪.   મકસઈનણ ઘસટ (ઘલ ઠસ)
          બસજરણનણ ઘસટનણ જલમ જ ઢનકળસઠ જલવણ મકસઈ પણસણનલ મસઈનણ ઘસટ બનલ.

          નન ઠધ   બઠનલ ઘસટ ડસયરલકટ ગલસ પર હલસવણનલ છદ ટણ પણ બનસવણ શકસય.

૧પ.   કણકણનણ ઘલ ઠસ
      મસઠદણ વયવકત મસટલ સજપસચય અનલ પપજષક વસનગણ. 

    સસમગગરણ    ૧ કપ કણકણનસ ચનખસ,     ૧ ચમચણ જરઠ (મરજયસત),  ૧
 ટલ બલસપદન ઘણ,  ર-૧/    ર કપ પસણણ (લગભગ),  

   ૧ કપ ઘનળલ લજઠ દહણઠ,  પગરમસણસર મણઠજઠ .
 રણત   ૧.  કણકણ ધનઈનલ,  વનતસરણનલ રસખવણ.     તપલલણમસઠ પસણણ ગરમ કરવજઠ.

ર. કણકણ, જરઠ,  મણઠજઠ નસખવસઠ.     તપલલણ ઢસઠકણનલ ધણમસ તસપલ મદકવણ. ૩. કણકણ
    સણઝવસ આવલ એટલલ દહણઠ નસઠખવજઠ.   ફરણ હલસવવજઠ,    ઢસઠકણનલ સણઝવસ દલ વજઠ,
       વમશગરણ એકદમ સણઝણ જય એટલલ ગલસ બઠધ કરણ,    ઘણ નસઠખણ ખદબ

હલસવવજઠ,       તરત જ આ ઘલ ઠસ ખસવસનસ ઉપયનગમસઠ લલવણ.
           નન ઠધ   બધજઠ ભલગજ ઠ કરણ ૪ સણટણ સજધણ પગરલશર કદ કરમસઠ પણ સણઝવણ શકસય.
         પસણણનજઠ પગરમસણ ઢણલણ કલ ઘટ ઘલ ઠસ જનઈએ એ પગરમસણ લલવજઠ.

   રસઠધલલસ ભસતનણ ઘલ ઠસ   
         કણકણનસ ચનખસ ન હનય તન રસઠધલલસ ભસત મસળણનલ વસપરણ શકસય.  દહણઠ,  પસણણ,

જરઠ,          મણઠજઠ બધજઠ ભલગજ ઠ કરણ સઠચન ફલરવણ વમશગરણ એકરસ કરવજઠ.   વમશગરણનલ ધણમલ
      તસપલ જડજ ઠ થસય તયસઠ સજધણ હલસવતસઠ રહલવજઠ.       સણઝણ જય એટલલ ઘણ રલડણ ખસવસનસ

  ઉપયનગમસઠ ઘલ ઠસ લલવણ.      લગભગ ૧પ વમવનટમસઠ તતયસર થઈ જશલ. 

૧૬.  કરબન
      સસમગગરણ    ૧ વસટકણ રસઠધલલણ કણકણ અથવસ ચનખસ,   મણઠજઠ પગરમસણસર,  ૧

   વસટકણ એકદમ મનળજઠ દહણઠ,   ર ચમચણ જરઠ.
          રણત   રસઠધલલસ ભસતનલ દહણઠ અનલ પસણણ સસથલ વમકસ કરણ ઝલ રણણ ફલરવવણ

        તલમસઠ મણઠજઠ અનલ જરઠ નસઠખણનલ ઠઠ ડજ ઠઠ ડજ સવર કરવજઠ. 
      નન ઠધ   આ વસનગણ ઉનસળસમસઠ વધજ બનલ છલ . 

૧૭.   રજવસડણ કરબન
 સસમગગરણ   ૩/    ૪ વસટકણ રસઠધલલસ ભસત,    પ ખસરલકનસ ટજ કડસ કરલલણ,  ર વસટકણ

  એકદમ મનળજઠ દહણઠ,       ૪ થણ પ કલસરનણ પસઠખડણ પલસળણનલ ઘદ ઠટલણ, ૧/  ર ચમચણ
એલચણ,      ૧૦ થણ ૧ર દસણસ કણસમણસ,       ૧૦ થણ ૧ર દસણસ કસજજ ટજ કડસ,  
     ૬ થણ ૭ દસણસ બદસમ કતરલલણ,   પણસતસ કસતરણ કરલલસ,   મણઠજઠ ર ચપટણ, સસકર

૧/  ૪ ચમચણ, (        જરરર હનય તન મણઠજઠ અનલ સસકર વધજ લલવસ),  કનપરઠ સમસરલલજઠ
 પસ વસટકણ.



     રણત    ભસત અનલ દહણઠનલ ઘદ ઠટણનલ લલવસ.      તલમસઠ બસકણનજઠ બધજઠ વમકસ કરણનલ
 ચમચસથણ હલસવવજઠ.    થનડણવસર પછણ સવર કરવજઠ.

          નન ઠધ   આ કરબન દલ રસસરનણ પગરવતષસ હનય તલ વદવસલ ખસસ બનલ છલ .

૧૮. પન ઠગલ
   સસમગગરણ    મગનણ દસળ (પણળણ),  ૧/     ર કપ ચનખસ ૧ કપ,   મણઠજઠ સવસદ

પગરમસણલ,    ઘણ ૧ ટલ બલસપદન,  ર-  ૩ લવવઠગ,  ૧૦-   ૧ર કસળસઠ મરણ,   ૧ ટણસપદન
જરઠ.

 રણત    ૧.      મગનણ દસળ અનલ ચનખસ ધનઈ,   પસણણ વનતસરણ,  ૧૦-  ૧પ વમવનટ
 બસજજમસઠ રસખવસ.  ર.  ૪-૧/         ર થણ પ કપ પસણણ અનલ મણઠજઠ નસખણ કજ કરમસઠ

સણઝવવસઠ.  ૩.           ઘણ ગરમ કરણ તલમસઠ જરઠ અનલ કસળસ મરણનન વઘસર કરણ
 પન ઠગલમસઠ નસખવન.  ૪.        પન ઠગલ હલસવણ ઉપરથણ સસરસ પગરમસણમસઠ ઘણ નસઠખણ

   ગરમસ ગરમ સવર કરન.

૧૯.  દહણઠ ભસત
   સસમગગરણ   ૧ કપ ચનખસ,    ર કપ દદ ધ (  મલસઈ સસથલ),   તસજજઠ દહણઠ ૧/  ર કપ,

  ઘણ ર ટલ બલસપદન,  રસઈ,    વહઠગ વઘસર મસટલ ,  ર-     ૩ બસરણક કરલલસ સદકસ લણલસઠ
મરચસઠ,     ર ટણસપદન અડદનણ દસળ,     ૧ ટણસપદન સદઠઠ પસવડર,  પ-  ૬ સદકસ

 લણમડસઠનસ પસન, મણઠજઠ ,  ખસઠડ સવસદનજસસર,    ૧ ટલ બલસપદન સદકણ કનથમણર.
 રણત   ૧.    ચનખસ ધનઈ તલમસઠ ર-૧/       ર કપ પસણણ અનલ મણઠજઠ નસઠખણ સણઝવન. ર.

            ચનખસ સણઝણનલ દસણન નરમ થસય તયસરલ તલમસઠ ગરમ દદ ધ નસઠખણ ઢસઠકણ રસખણ દન,
    અનલ ચનખસ ઠઠ ડસ થવસ દન.  ૩.          દદ ધ બધજઠ ચનખસ પણ લલ તયસરલ દહણઠ અનલ ખસઠડ

નસઠખવસ.  ૪.     ઘણ ગરમ કરણ રસઈ,       વહઠગનન વઘસર કરણ તલમસઠ અડદનણ દસળ
શલકવણ.          દસળ લસલ થસય પછણ લણમડસનસ પસન અનલ મરચસઠ નસઠખવસ.  વઘસર

  ભસત ઉપર નસઠખવન.         કનથમણર નસઠખણ હલસવણ ઓછસમસઠ ઓછસ એક થણ બલ
   કલસક ભસત ઢસઠકણનલ રસખન.    ઠઠ ડસ ભસત સવર કરન.

ર૦.   વઘસરલલન દહણઠવસળન ભસત
    સસમગગરણ   ર કપ રસઠધલલન ભસત, ૧/    ૪ ટણસપદન લસલ મરચજઠ,  ચપટણ હળદર,

 ચપટણ વહઠગ,  ૧/   ૪ ટણસપદન રસઈ,  
    ર સદકસઠ લણલસ મરચસઠ (  નસનસ સમસરલલસઠ),     ૩ સદકસ લણમડસનસઠ પસન,  સદકણ

 કનથમણર (  ઝણણણ મરજયસત),  
૩/    ૪ ટણસપદન ખસઠડ (મરજયસત),    ૩ ટણસપદન તલલ,  ૩/  ૪ દહણઠ,  પગરમસણસર
મણઠજઠ .

 રણત   ૧.    તપલલણમસઠ દહણઠ ઘનળવજઠ (    ફનદસ ન રહલવસ જનઈએ.) હળદર,  લસલ
મરચજઠ,     ખસઠડ અનલ મણઠજઠ નસઠખવસઠ,    ભસત છદ ટસ કરણ,   દહણઠમસઠ નસઠખવસ.  ર.

   કડછણમસઠ તલલ ગરમ કરવજઠ.   રસઈ નસઠખવણ,      રસઈ તતડલ એટલલ લણલસઠ મરચસઠ,
 લણમડસનસઠ પસન,  વહઠગ,  નસઠખવસઠ.  ૩.     વઘસરનલ દહણઠ ભસતમસઠ નસઠખવન.  ભસતનલ



 સરખસ હલસવણ,  
      ૧ વમવનટ તસપ ઉપર રસખણ લઈ લલવસ.   કનથમણર ભભરસવણ પણરસવસ. 

ર૧.  ગટસનસ ભસત
      સસમગગરણ    ર કપ છજ ટસ રસઠધલલસ ભસત (ઓસસવલલસ),     ૧ કપ વઘસરલલસ ગટસ,

૧/    ર ટણસપદન લસલ મરચજઠ,  
૧/   ૪ ટણસપદન હળદર,  ચપટણ વહઠગ,   ર ટજ કડસ તજનસ,  ૩ લવવઠગ,  ર તલજપતસઠ,
  ર ટલ બલસપદન ઘણ,  પગરમસણસર મણઠજઠ .

 રણત   ૧.  થસળણમસઠ ગટસ-    રસઠધલલસ ભસત છદ ટસ કરણ,  મસસલન ભલળવવન. ર. ધણમસ
    તસપલ પહલલસઠ તપલલસમસઠ ઘણ વવઘસરવજઠ.  ૩.     ઘણ વવઘરલ એટલલ તજ,  લવવઠગ,

   તલજપતસઠ અનલ વહઠગ નસઠખણ,     એક વમવનટ સજધણ હલસવવજઠ.  
૪. ગટસ-  ભસત નસઠખવસ.  હળવલથણ હલસવવસ. પ.      કઢણ અનલ પસપડ સસથલ ગરમ

 ગરમ પણરસવસ. 
       નન ઠધ   જરઠ અનલ લણમડન અનલ વઘસરમસઠ નસઠખણ શકસય. 

રર.   રસમ ખણચડણ
       ગટસ મસટલ સસમગગરણ   ૧ કપ ચણસનન લનટ,   પસ ચમચણ હળદર,  ૧ ચમચણ
 લસલ મરચજઠ,    ૧ ચમચણ અજમન,   ચપટણ વહઠગ,    ૧ ટલ બલસપદન દહણઠ,  ૧

 ટલ બલસપદન તલલ,  મણઠજઠ પગરમસણસર.
      ચનખસ મસટલ સસમગગરણ   ર કપ બસસમતણ ચનખસ,  મણઠજઠ ૧/  ૪ ટણસપદન, હળદર,

૧/  ૪ ટણસપદન.
       વસટવસનસ મસસલસ મસટલ સસમગગરણ   ૧ ટણસપદન સદઠઠ પસવડર,   ર ટલ બલ સપદન

  સદકણ કનથમણર (મરજયસત), ૧પ-     ર૦ સદકસ ફજ દણનસનસ પસન (મરજયસત)
   બણજ સસમગગરણ    દહણઠ ૧/  ૪ કપ,   હળદર ૧/  ૪ ટણસપદન,    લસલ મરચજઠ ૧

ટણસપદન,   ર ટણસપદન ધસણસજરઠ,    ૧ ટણસપદન વવરયસળણનન ભદકન, ૧/  ર ટણસપદન
 ગરમ મસસલન,  મણઠજઠ -  ખસઠડ સવસદનજસસર,    તલલ તળવસ મસટલ ,   કસજજ ૧૦-૧ર

(મરજયસત),   શકસવમસ ૧પ-  ર૦ (મરજયસત),     ૩ ટલ બલ સપદન ઘણ,  રસઈ,
જરઠ,   વહઠગ વઘસર મસટલ ,   તજનસ ર ટજ કડસ,  ર લવવઠગ,  ર એલચણ,  ર તલજપતસ,
  ૧ ટલ બલસપદન તલ,    ર ટલ બલસપદન સદકણ કનથમણર. 

 રણત   ૧.          ગટસનણ બધણ સસમગગરણ ભલગણ કરણ પસણણ નસઠખણ થનડન કઠણ લનટ
બસઠધન.       તલનસઠ આઠગળણથણ થનડસ જડસ રનલ વસળવસ.    તપલલણમસઠ પસણણ ઉકસળન,

      પસણણ ઉકળલ એટલલ તલમસઠ ગટસ નસઠખણ ૧૦-     ૧ર વમવનટ સજધણ સણઝવસ દન, ગટસ
       કસઢણ ઠઠ ડસ કરણ ૧ ઈઠ ચ મનટસ ટજ કડસ કરન. ર.     ચનખસ ધનઈનલ પસણણ વનતસરણ ૧૦

  વમવનટ પલસળણ રસખન.         તલમસઠ મણઠજઠ અનલ હળદર ર કપ પસણણ નસઠખણ સણઝવન.
         ચનખસ સણઝણ જય પછણ પ વમવનટ સજધણ ઢસઠકણનલ રહલવસ દન.   પછણ થસળણમસઠ
   ફલલસવણ ઠઠ ડસ થવસ દન.    ભસતનલ હસથથણ છદ ટસ કરન. ૩.   પણસવસનન બધન મસસલન
      વમકસ કરણ પણસણ લન અનલ તલમસઠ દહણઠ,  હળદર,   લસલ મરચજઠ,  ધસણસજરઠ,



 વવરયસળણનન ભદકન,   ગરમ મસસલન,      મણઠજઠ અનલ ખસઠડ વમકસ કરન.  ૪.  તલલ
       ગરમ કરન તલમસઠ કસજજ અનલ શકસવમસ સસઠતળણ લન.    ગટસનલ પણ થનડસ સસઠતળન.

પ.      ઘણ ગરમ કરણ તલમસઠ રસઈ-જરઠ-     વહઠગનન વઘસર કરણ તલમસઠ તજ,  લવવઠગ,
એલચણ,      તલજપતસ અનલ તલ નસઠખણ સસઠતળન.     તલમસઠ મસસલસવસળજઠ દહણ નસઠખણ
સસઠતળન. ૬.        મસસલસમસઠથણ તલલ છદ ટજ ઠ પડલ એટલલ તલમસઠ તળલ લસ કસજજ, શકસવમસ,

          ગટસ અનલ ભસત નસઠખણ બરસબર હલસવણ ર વમવનટ ઢસઠકણ સણઝવસ દન. ભસતમસઠ
  સદકણ કનથમણર નસઠખવસ.

ર૩.    જરસ રસઈસ
    સસમગગરણ   ૧ કપ બસસમતણ ચનખસ,   ૧ ટલ બલસપદન શસહજરઠ,  ર ટલ બલસપદન

ઘણ,      ૧ ટલ બલસપદન કસજજનસ ટજ કડસ (મરજયસત),    ૧ ટલ બલસપદન દગ રસક
(મરજયસત),   ર તમસલપતગર,     ૪ ટલ બલસપદન સદકણ કનથમણર,  મણઠજઠ
પગરમસણસર,  ર એલચણ,    ૧ ટણસપદન ગરમ મસસલન.

 રણત   ૧.     ચનખસનલ ધનઈનલ ર કલસક પલસળવસ. ર.    એક વસસણમસઠ ઘણ ગરમ
   મદકણ તલમસઠ મનટસ એલચસ, શસહજરઠ, કસજજ,    દગ રસક અનલ તમસલપતગર નસઠખવસઠ.

૩.  ચનખસ નસઠખણ,   પ વમવનટ સસઠતળવસ. ૪.      ર કપ ગરમ પસણણ નસઠખણ ચનખસનલ
   ધણમસ તસપલ ચડવસ દલ વસ.         ચનખસ બહજ ચડણ ન જય તલનજઠ ધયસન રસખવજઠ.  પ.
     ચનખસ ચડણ જય તયસરલ તલમસઠ મણઠજઠ ,      ગરમ મસસલન અનલ કનથમણર નસઠખવસ.

    બરસબર હલસવણ ગલસ બઠધ કરણ,     ઢસઠકણનલ ૧૦ વમવનટ સણઝવસ દલ વજઠ. 
      નન ઠધ   શસહજરઠનલ બદલલ જરઠ પણ નસઠખણ શકસય.    રસઠધલલસ ચનખસનન પણ

      વઘસર કરણનલ તરત હલસવણનલ જરસરસઈસ બનસવણ શકસય. 

ર૪.  બગરસઉન રસઈસ
    સસમગગરણ    બગરસઉન રસઈસ ૧ કપ,    ઘણ ર ટલ .સપદન,  મણઠજઠ ,  કસળસમરણનન

 પસવડર સવસદનજસસર,    ગરમ મસસલન ૧/    ૪ ટણસપદન સદકણ કનથમણર,  ૧
 ટલ બલસપદન (મરજયસત),      ર ટલ બલસપદન સદકજ ઠ નસરણયલનજઠ ખમણ (મરજયસત

૧/    ર કલસક દદ ધમસઠ પલસળલ લજઠ) 
 રણત   ૧.   બગરસઉન રસઈસ ધનઈ,   પસણણ વનતસરણ લન. ર.    ઘણ ગરમ કરણ તલમસઠ

 ચનખસ સસઠતળન.  મણઠજઠ ,        કસળસમરણનન ભદકન અનલ ગરમ મસસલન નસઠખણ થનડજ ઠ
સસઠતળન.  ૩.  ર-૧/      ર કપ પસણણ નસઠખણ કદ કરમસઠ સણઝવન.   ઉપરથણ સદકણ
કનથમણર,    નસવરયલળ નસઠખણ સવર કરન.

રપ.    ગગરણન પણસ શબરયસનણ
     સસમગગરણ    ર કપ બસસમતણ ચનખસ (રસઠધલલસ),      ૧ કપ સદકસ લણલસ વટસણસઠ

(   પલસળલ લસઠ અનલ રસઠધલલસ),  
   ર ટલ બલસપદન ગરમ મસસલન, ૧/    ૪ ચમચણ આમચદર પસવડર.

           રણત   ઘણ ગરમ કરણ તલમસઠ બધન મસસલન સસઠતળણ તલનલ રસઠધલલસ ભસતમસઠ વમકસ
   કરણ ગરમ સવર કરન. 



ર૬.   હવરઆનસ રસઈસ
    સસમગગરણ    ૧ કપ ચણસનણ દસળ,  ૧/   ર કપ શણઠગ,  ૧-૧/   ર કપ ચનખસ,

 આમલણ (થનડણ) 
      મસસલન પલસટ બનસવવસ મસટલ    ર ચમચસ ધસણસ,  ૧૦-   ૧ર લસલ મરચસઠ,  ૧
  ચમચણ ચણસનણ દસળ, ૬-  ૭ મરણ,    ૧ ચમચણ અડદનણ દસળ,   ૧ ચમચણ હળદર,

    ૩ ચમચસ સદકજ ઠ ખમણલલજઠ નસવરયલ,    ૧ ચપટણ મસથણ દસણસ,   ર દસઠડણ તજ, ૩
લવવઠગ.

   વઘસર મસટલ નણ સસમગગરણ    ૭-    ૮ પસઠદડસ સદકન લણમડન,   થનડણ રસઈ,  ચપટણ
વહઠગ, ૪-   પ ચમચસ તલલ, ૧/    ૪ ચમચણ સદઠઠ પસવડર.

   સજવટ મસટલ    સદકણ કનથમણર,   સદકજ ઠ ખમણલલજઠ નસવરયલળ. 
 રણત   ૧.   એક ચમચસ

 


