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മധുരിക്കും 
പരീക്ഷണകും

രസമുകുളങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല രസതന്ത്രത്തിടറെ കൂെതി 
ഒരു അത്ഭുതല�ാകമാണു അടുക്കള. ഉഴുന്നും അരതിയനും 
കൂെതി അരച്ച് വച്ാൽ പതിലറേന്ച് പുളതിച് മാവച് കതിട്നും,  ചൂടു 
തട്തിയാൽ തതരു പതിരതിയനും, ഉപ്തി�തിട്ാൽ മാങ്ങ ചുരുങ്നും 
അങ്ങടെ എടതെല്ലാനും െെക്കുന് അവതിടെ. അടുക്ക
ളയതിൽ കെന്ച് ചതി� പരീക്ഷണങ്ങൾ ടചയ്ച് ലൊക്കതി
യാല�ാ? പരീക്ഷണങ്ങൾ ടചയ്യുല്ാൾ മുതതിർന്വ
ടര കൂടെ കൂട്ാൻ മറക്കരുതച്.
നമുക്ക് ഒരു പഞ്ചസാര മിഠായി 
ഉണ്ാക്ി നനാക്ാാം

ഈ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ 
വിശദീകരണ വീഡിയ�ോ കോണോകും

https://youtu.be/72yhddX5BAM
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എന്ാനക് സാധനങ്ങൾ നേണാം?
4പഞ്ചസാര - 400 ഗാനും
4ടവള്നും - 200 മതില്ലതി�തിറേർ 
4ബതിരതിയാണതി കളർ അടല്ലങ്തിൽ 
     ഏടതങ്തിലനും ഫുഡച് കളർ
4തപൊപ്തിൾ എടസൻലസാ 
   ഓറഞ്ചച് എസൻലസാ (ഉടടെങ്തിൽ മാത്രനും) 
   അതച് എടുക്കുക
4െല്ല െീളമുള് ഒരു ചതില്ലു ഗാസ്ച്
4കെനും കുറഞ്ഞ വൃത്തിയള് ഈർക്കതിൽ/വെതി (െീള
മുള് വെതിയാടണങ്തിൽ െല്ല െീളമുള് മതിഠായതി കതിട്നും), 
ഇെതി വെതിയതിടല്ലങ്തിൽ ഒരു നൂൽ കഷണമായാലനും മതതി. 
4ഒരു ടതർലമാലകാൾ കഷണവനും ടസലല്ലാ ലെപ്നും 
( വെതി ഗ്ാസ്തിടറെ  അെതിയതിലനും വക്കതിലനും തട്ാടത വയ്കാൻ) 
അടല്ലങ്തിൽ
4ഒരു ടപൻസതിൽ  (നൂൽ ഗ്ാസ്തിടറെ അെതിയതിലനും 
വക്കതിലനും തട്ാടത ടകട്തിയതിൊൻ) 
4ടവള്നും തതിളപ്തിക്കാൻ പറേതിയ പാത്രനും.
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 ടവള്വനും പഞ്ചസാരയനും ഒരുമതിച്ച് തതിള
പ്തിക്കാനുള് പാത്രത്തിൽ വച്ച് ചൂൊക്കുക. 
ചൂൊക്കുല്ാൾ തുെർച്യായതി ഇളക്കതിടകാ
ടെതിരതിക്കണനും. മുഴുവൻ പഞ്ചസാരയനും �യതിച്ച് 
ലചരുന്തച് വടര തുെർച്യായതി ഇളക്കതി ചൂൊ
ക്കുക. ടവള്നും കൂടുതൽ സമയനും ചൂൊയതി തതിള
ക്കാടതയതിരതിക്കാൻ ശ്രദ്തിക്കണനും.  

 പഞ്ചസാര ടവള്ത്തിൽ �യതിച്ച് കഴതി
ഞ്ഞാൽ തീ അണച്ച് അതതിൽ ബതിരതിയാണതി 
കളർ ലചർത്ച് െന്ായതി ഇളക്കതി പാത്രനും 
മാറേതി വയ്ക്കുക. ഒരല്നും കൂെതി പഞ്ചസാര അതതിൽ 
�യതിപ്തിക്കാൻ പറ്റുടമങ്തിൽ അതുനും ടചയാനും. 
മുഴുവൻ പഞ്ചസാരയനും �യതിപ്തിച്ച് ലചർക്കാൻ 
ശ്രദ്തിക്കണനും. ഈ �ായെതിയതിൽ െതിന്നും 
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ഒരു ലെബതിൾ സച്പൂൺ �ായെതി മാറേതി വച് 
ലേഷനും ബാക്കതി തണുക്കാൊയതി വയ്കാനും. 
തണുപ്തിക്കുല്ാൾ പൂർണമായനും തണുക്ക
രുതച്, ലെരതിയ ചൂെച് ബാക്കതി ഉടൊവണനും.

 ഇെതി െമ്മൾ മതിഠായതി അഥവാ പഞ്ച
സാരയടെ തരതികൾ ഒട്തിപ്തിെതിക്കാനുള് 
‘സീഡച് ’ ഉടൊക്കണനും.  ലെരലത് മാറേതി 
വച് പഞ്ചസാര �ായെതിയതിൽ വെതി മുക്കതി 
ഉണക്കുക. അടല്ലങ്തിൽ പഞ്ചസാര �ായ
െതിയതിൽ  മുക്കതിയ വെതിയതിൽ ൊ�ഞ്ചച് പഞ്ച
സാരത്രതികൾ ഒട്തിച്ച് പതിെതിപ്തിച്ാലനും മതതി. 
നൂ�തി�ാണു ഇതച് ടചയ്യുന്ടതങ്തിൽ നൂല 
പഞ്ചസാര �ായെതിയതിൽ മുക്കതി ഉണക്ക
ണനും. 
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പഞ്ചസാര ടവള്നും തണുത്ച് കഴതിഞ്ഞാൽ 
ഈ ടവള്നും ചതില്ലു ഗാസ്തിൽ പകർത്തുക. 

 ഇെതി ശ്രദ്തിച്ച് ഈ ‘സീഡച് ’ (വെതിലയാ, 
നൂല�ാ)  ചതില്ലച് ഗ്ാസ്തിടറെ വേങ്ങളതിൽ തട്ാടത 
ടതർലമാലകാലളാ ടപൻസതില�ാ ഉപലയാഗതി
ച്ച് പഞ്ചസാര �ായെതിയതിൽ മുക്കതി വയ്ക്കുക. 
ഗ്ാസ്ച് ഒരു ഒതുങ്ങതിയ സ്ഥ�ലത്ക്കച് മാറേതി 
വലച്ാളൂ. എല്ലാ ദീവസവനും ഗ്ാസ്ച് െതിരീക്ഷതിക്ക
ണനും. ഗ്ാസ്തിടെ അെക്കരുതച്.  മൂന്ാല ദതിവ
സത്തിനുള്തിൽ പഞ്ചസാര മതിഠായതി ഉടൊയതി 
വരുന്തച് കാണാനും. ടവള്ത്തിടറെ മുകളതിൽ 
പഞ്ചസാര തരതികൾ ഉടൊകുടന്ങ്തിൽ 
അതച് മാറേലണ. [െതിങ്ങളുടെ മതിഠായതി രുചതി 
ലൊക്കാനുള് അവസരമാണതിതച്]. 



പ്രവർത്തനം 1യു.പി

കൂട
പരീക്ഷണം

 ഒരുപാെച് പഞ്ചസാര തരതികൾ ഗ്ാ
സ്തിടറെ വേങ്ങളതിൽ ഉടൊകുടന്ങ്തിൽ 
മതിഠായതി ഉടൊക്കൽ േരതിയായതില്ല എന്ർ
ത്നും. വീണ്നും ടവള്നും തതിളപ്തിച്ച് പഞ്ച
സാര �യതിപ്തിച്ച് പരീക്ഷണെതിരീക്ഷണനും 
ആവർത്തിക്കൂ. എത്രവ�തിയ മതിഠായതികൾ 
െതിങ്ങൾക്കച് ഉടൊക്കാൻ സാധതിച്ചു?

 മതിഠായതി വീട്തിലള്വർക്കച് തതിന്ാൻ 
ടകാടുലത്ാ? അവർക്കച് ഇഷ്ടടപ്ലട്ാ? 
മതിഠായതിയടെ ചതിത്രങ്ങൾ, പരീക്ഷണത്തി
ടറെ വീഡതിലയാകൾ, ചതിത്രങ്ങൾ എന്തി
വയനും കരുതതിടവക്കലണ.

(ഉപ്പലയാഗതിച്ചുനും ഇലത പരീക്ഷണനും 
ടചയാനും.)     


