
10 ગુજરાતિમત્ર તથા ગુજરાતદપર્ણ
શિનવાર ૨૫ માચર્, ૨૦૨૩

સામગ્રી :
2 કપ અધકચરા બાફ�લા ફણગાવેલા મગ
1/2 કપ સમાર�લા લીલા કાંદા
1 કપ ઓટ્સ
1 ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ
1 ટીસ્પૂન મરચાંની પેસ્ટ
1/2 ટીસ્પૂન ધાણા પાઉડર
1/2 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો
સ્વાદાનુસાર મીઠું
તળવા માટ� તેલ

રીત :
# ચોખાન ે1/2 કલાક પાણીમા ંપલાળી અધકચરા બાફો. પાણી િનતારી બાજુ પર રાખો.
# પેસ્ટ માટ�ની બધી સામ�ી િમક્સ કરી થોડ�� પાણી નાખી સ્મુધ પેસ્ટ વાટો.
# એક પેનમાં ફુલ તાપે ઘી ગરમ કરો. ઘી ગરમ થઈ જાય એટલે ગેસ ધીમો 

કરી એમાં શાહજીરું, તજ, લિવંગ, મરી, તમાલપ�, એલચી અને એલચો નાખી 
સોડમ આવે ત્યાં સુધી સાંતળો.

# ત્યાર બાદ તેમાં કાંદા નાખી ગુલાબી થાય ત્યાં સુધી સાંતળો. વાટ�લી પેસ્ટ 
નાખી પરપોટા થાય ત્યાં સુધી થવા દો.

# તેમાં બી�રયાની મસાલો, ગરમ મસાલો, હળદર, ધાણા પાઉડર, લાલ મરચું 
નાખી િમક્સ કરો. તેમાં સમારેલા બટાકા નાખી હલાવો.

# ત્યાર બાદ તેમાં બાફ�લાં સ્�ાઉટ્સ અને મીઠ�� નાખો. એક કપ પાણી નાખી 
િમક્સ કરો.

# છ�લ્લ ે�ેવી ઉપર ભાત પાથરો ઉપર ફુદીનો અન ેથોડ�� ઘી રડેી ઢાકંણુ ંઢાકંી ધીમા 
તાપ ે15-20 િમિનટ થવા દો. તળ�લા ંકાજુ-�કસિમસથી ગાિનર્શ કરી સવર્ કરો.

સામગ્રી :
1 1/2  ટ�બલસ્પૂન ઘી
250 ગ્રામ બાસમતી ચોખા
2 નંગ તજના ટુકડા
2-3 નંગ તમાલપત્ર
2-3 નંગ  એલચી
2 નંગ    એલચો
1 ટ�બલસ્પૂન શાહ��ં
4-5 નંગ  લિવંગ
8-10 નંગ  મરી
2 નંગ  કાંદા
1 ટ�બલસ્પૂન બી�રયાની મસાલો
1 ટ�બલસ્પૂન ગરમમસાલો
1 ટીસ્પૂન હળદર
1 ટીસ્પૂન ધાણા પાઉડર

1 મધ્યમ બટાક��
350 ગ્રામ બાફ�લા િમક્સ્ડ સ્પ્રાઉટ્સ
થોડાંક ફ�દીનાનાં પાન
સ્વાદાનુસાર મીઠું
ગાિનર્શ�ગ માટ� કાજુ-�કસિમસ
પેસ્ટ માટ� :
2 નંગ ટામેટાં
2 નંગ ગાજર
1/2 નંગ કાંદા
2 ટ�બલસ્પૂન છીણેલું કોપ�ં
1 ટ�બલસ્પૂન ખસખસ
1 કપ સમાર�લી કોથમીર
1 નંગ લીલું મરચું
8-9 પાન ફ�દીનો

�ાઉટ બી�રયાની

સામગ્રી :
8 નંગ બ્રેડ સ્લાઈસ
1/4 કપ ફણગાવેલા મગ
1/4 કપ ફણગાવેલી મસૂરની દાળ
1/4 કપ ફણગાવેલા રાજમા
1/4 કપ ફણગાવેલા ચણા
1 નંગ સમાર�લો કાંદો
1 નંગ સમાર�લું ટામેટું
4 કળી સમાર�લું લસણ
1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું
1 ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો
1/2 ટીસ્પૂન હળદર
2 ટ�બલસ્પૂન કોથમીર
2 ટ�બલસ્પૂન તેલ
સ્વાદાનુસાર મીઠું
જ�ર મુજબ ગ્રીન ચટણી

રીત :
# ક�કરમાં બધા ફણગાવેલા કઠોળ એક કપ 

પાણી નાખી એક �વ્હસલ વગાડી બાફો.
# એક કઢાઈમાં તેલ ગરમ કરી સમારેલા કાંદા 

નાખી ગુલાબી થાય ત્યાં સુધી સાંતળો. તેમાં 
ટામેટાં નાખી ટામેટાં સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી 
થવા દો.

# તેમાં લસણ નાખી 2-3 િમિનટ સાંતળો.
# ત્યાર બાદ તેમાં બાફ�લાં સ્�ાઉટ્સ, લાલ 

મરચું, હળદર, ચાટ મસાલો, મીઠ�� નાખી 
િમક્સ કરી 10 િમિનટ થવા દો. કોથમીરથી 
ગાિનર્શ કરો.

# �ેડની એક સ્લાઈસ પર 2 ટ�બલસ્પૂન 
સ્�ાઉટ્સનું િમ�ણ મૂકી એક સરખું પાથરો. 
તેના પર એક-બે કાંદાની સ્લાઈસ મૂકી ફરી 
ઉપર �ેડની સ્લાઈસ મૂકો.

# સેન્ડિવચને એમ જ રહેવા દો અથવા �ીલ 
કરો.

# સેન્ડિવચ જ્યુસ સાથે સવર્ કરો.

મસાલા �મ� �ાઉટ્સ સે��વચ

�ાઉટ ટી�ી રીત :
# ફણગાવેલા મગને 1/4 કપ પાણી અને ચપટી મીઠ�� 

નાખી ક�કરમાં 2 �વ્હસલ વગાડી બાફો.
# એક મુ�ી મગ બાજુ પર રાખી બાકીના મગને 

આદુમરચાં સાથે િમક્સરમાં વાટી સ્મુધ િમક્સચર 
બનાવો.

# પેસ્ટને બાઉલમાં કાઢી તેમાં સમારેલાં લીલા કાંદા, 
ઓટ્સ, બાફ�લા મગ, ધાણા પાઉડર, ગરમ મસાલો 
અને મીઠ�� નાખી બરાબર િમક્સ કરો.

# આ િમ�ણમાંથી ટી�ી વાળો.
# એક નોનસ્ટીક પેનને મધ્યમ તાપે ગરમ કરી થોડ�� 

તેલ લગાડો, તેમાં ટી�ી મૂકી થોડી વાર થવા દો. 
નીચેથી ગોલ્ડન �ાઉન થાય એટલે ઊલટાવી બીજી 
બાજુ પણ ગોલ્ડન �ાઉન થવા દો. તમે ઈચ્છો તો 
ટી�ી તળી પણ શકો.

# ગરમાગરમ ટી�ી ટોમેટો ક�ચઅપ અને ચા સાથે 
સવર્ કરો.
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