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മത്തങ്ങ ആള�ൊരു 
പുലിയൊ..

കൂട്ടുകാർക്ക് മത്തങ്ങ ഇഷ്ടമാണ�ാ? മത്തങ്ങ 
കകാണ്ക് എക്ാകക് വിഭവങ്ങൾ തയ്ാറാ
ക്ാാം പറ്ാം? മത്തങ്ങ എരിണശേരി, സാമ്ാർ 
പികനെ?
നമുക്കൊരു മത്തങ്ങ അച്കൊർ 
ഉണ്കൊ്കിയകൊല�കൊ.
 മത്തങ്ങ അച്ാണറാ എനെക് ണ�ാദിക്ാൻ വരകടെ. 
മാങ്ങ അച്ാർ ണപാകെ തകനെ അടികപാളി 
അച്ാർ ആണു മത്തങ്ങ അച്ാറാം. ഒരു മത്ത
ങ്ങ എടുത്തക് കകാത്തിയരിഞ്ക് ഉണ്ാക്ാൻ 
തുടങ്ങാാം. മാങ്ങ അച്ാർ ഉണ്ാക്കുനെ അണത 
ണപാകെ തകനെ ഉണ്ാക്ിയാൽ മതി. പുളിക്ക് 
ഒരല്ാം കൂടുതൽ വിനാഗിരി ഒഴിക്�ാം എനെക് 
മാത്ാം. 

ഈ പ്രവർത്തനത്തിളറെ 
വിശദീകരണ വീഡിയയൊ കൊണൊം

https://youtu.be/x9SY1OumjKU
https://youtu.be/x9SY1OumjKU
https://youtu.be/x9SY1OumjKU
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ലേണ് സകൊധനങ്ങൾ
===================
4മത്തങ്ങ- ഒട്ടുാം പഴുക്ാത്ത പച്നിറമുള്ളതക്  
    ക�റിയതക് - 1
4ഉലുവ– 1 ടീസക്പൂൺ 
4കടുകക്– 1 ടീസക്പൂൺ
4വറ്റൽ മുളകക്– 10 എണ്ാം 
4കവളുത്തുള്ളി– 1/2 കപ്ക് 
4ഇഞ്ി ഒരു വെിയ കഷ�ാം 
    (കപാടിയായി അരിഞ്തക് ) 
4പച്മുളകക്– 4 എണ്ാം 
    (കപാടിയായി അരിഞ്തക് )
4കറിണവപ്ിെ– ആവശ്യത്തിനക് 
4മഞ്ൾകപ്ാടി 2 ടീസക്പൂൺ 
4കാശ്ീരി മുളകുകപാടി– 4 ണടബിൾസക്പൂൺ
4കായകപ്ാടി– 1 ടീസക്പൂൺ 
4വിനാഗിരി – 1 കപ്ക്
4നകലെണ് – 1 കപ്ക് 
4ഉപ്ക്– ആവശ്യത്തിനക്
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ആദ്യാം തകനെ കതാെി കളയാകത മത്തങ്ങ 
കുനുകുകന അരിഞ്ക് അതിൽ ഉപ്ാം വിനാഗി
രിയാം പുരടെി മാറ്റി കവള്ളാം വാൊൻ  വയ്ക്കുക. ഒരു 
�ീന�ടെി അടുപ്ത്തക് വച്ക് ചൂടായി വരുണമ്ാൾ 
എണ് ഒഴിച്ക് ചൂടാക്ി അതിൽ കടുകുാം ഉലുവയാം 
കപാടെിക്കുക. പികനെ വറ്റൽ മുളകക്, കറിണവ
പ്ിെ, ഇഞ്ി, കവളുത്തുള്ളി എനെിവ  ണ�ർത്തക് 
നനൊയി മൂപ്ിച്ക് എടുക്കുക. മൂത്തക് വരുണമ്ാൾ 
പച്മുളകക് ണ�ർത്തക് കകാടുക്കൂക. 

 ഒരു മിനിറ്റിനു ണശഷാം മഞ്ൾകപാടി, 
കാശക് മീരി മുളകക് കപാടി എനെിവ ണ�ർത്തക് 
മൂത്തക് വരുണമ്ാൾ കായകപ്ാടി ണ�ർക്ാാം. കാ
യത്തികറെ നലെ മ�ാം വരുനെിണലെ? അരിഞ്ക് 
ഉപ്ാം വിനാഗിരിയാം ണ�ർത്തക് വച് മത്തങ്ങ ണ�ർ
ക്ാൻ സമയമായി. മത്തങ്ങ ണ�ർക്കുണമ്ാൾ 
വാർനെക് വനെ കവള്ളാം ണ�ർണക്ണ് ആവശ്യ
മിലെ. [കപകടെനെക് ണകടാവാതിരിക്ാനാ�ിതക്.] 
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മത്തങ്ങയിൽ പുരടെിക്ഴിഞ്ക് ബാക്ി വനെ 
വിനാഗിരി ണ�ർത്ത ണശഷാം മത്തങ്ങ ഒരു 
രണ്ക് മിനിറ്റക് അടച്ക് വച്ക് ണവവിക്ാാം. രണ്ക് 
മിനിറ്റിനു ണശഷാം മൂടി തുറനെക് ഉപ്ാം പുളിയാം 
ണനാക്�ാം. കുറവക് ണതാന്നുകനെങ്ിൽ 
ഉപ്ാം വിനാഗിരിയാം ണ�ർത്തക് കകാടുക്ാാം. 
തണുത്ത ണശഷാം കഴുകി തുടച് ഒരു കുപ്ി
യിൽ ആക്ി സൂക്ിക്ാാം. രണ്ട് ദകിേസ
ത്തകിനു ലേഷം കൂട്ടുകകൊർക്ം േീട്ടുകകൊർക്ം 
കകകൊടുത്തട് ലനകൊക്കൂ എന്കൊണു അേരുകെ 
അഭകിപ്കൊയം?

മത്തങ്ങ പകൊയസം
പച്  മത്തങ്ങ കിടെിയിണലെ? മത്തങ്ങ പഴുത്ത
ണത ഉള്ളൂ. ശരി, സാരമിലെ നമുകക്ാരു മത്ത
ങ്ങ പായസാം ഉണ്ാക്ി ണനാക്ിയാണൊ? 
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ലേണ് സകൊധനങ്ങൾ 
====================
4മത്തങ്ങ - നനൊയി മൂത്തക് പഴുത്തതക്   
                      വലുതക് ഒകരണ്ാം
4ശർക്ര  - 750 ഗാാം
4കനയ്ക് - 100 ഗാാം
4ണതങ്ങാപ്ാൽ - 2 വെിയ ണതങ്ങയകട
[ണതങ്ങ �ിരവി ഒനൊാം പാൽ മാറ്റി വയ്ക്ക
�ാം. രണ്ാാം പാലുാം മൂനൊാം പാലുാം മകറ്റാരു 
പാത്ത്തിൽ മാറ്റി വയ്ക്കുക]
4ചുക്ക് കപാടി -  ഒരു നുള്ളക് [ 1ഗാാം]
4ഏെക് കപാടി - ഒരു നുള്ളക് [1 ഗാാം]
4അണ്ിപ്രിപ്ക് - 100 ഗാാം
4ഉ�ക് മു്ിരി - 100 ഗാാം
 മത്തങ്ങ കതാെി കളഞ്ക് വെിയ 
കഷ�ങ്ങളാക്ി മുറിച്ക് ഒരു കുക്റിൽ 
നനൊയി ണവവിച്ക് ഉടയ്ക്കുക. മത്തങ്ങ 
ണവവുനെ സമയാം കകാണ്ക്  ശർക്ര ഒരൽ
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പ്ാം കവള്ളാം ണ�ർത്തക് ഉരുക്ി അരിച്ക് 
വയ്ക്ക�ാം. കവ്ക് ഉടച് മത്തങ്ങയാം ശർ
ക്രയാം രണ്ാാം പാലുാം മൂനൊാം പാലുാം 
ണ�ർത്തക് അടുപ്ത്തക് വച്ക് നനൊയി 
ഇളക്ി വറ്റിയ്ക്കുക. 

എലൊാം ണ�ർനെക് വറ്റി വരുണമ്ാൾ 50 
ഗാാം കനയ്ക് ണ�ർത്തിളക്ി നലെ ബ്രൗൺ 
നിറമാകുണമ്ാൾ ഒനൊാം പാൽ ണ�ർത്തക് 
ഇളക്ി ഒരു ക�റിയ തിള വരുണമ്ാൾ 
ചുക്കുാം ഏെക്ാകപാടിയാം ണ�ർത്തക് 
ഇളക്ി  ഇറക്ി വയ്ക്കുക.  ബാക്ി 
കനയ്ിൽ അണ്ിപ്രിപ്ാം ഉ�ക് മു
്ിരിങ്ങയാം വറത്തക്  ഉരുളിയിൽ ണ�ർ
ക്കുക. പായസാം തയ്ാറായി കഴിഞ്ഞു. 
നനൊയി തണുണത്താകടെ. അമ്മയ്ക്കക് കുടി
ക്ാൻ  കകാടുത്തക് ണനാക്കൂ. എ്ാ അഭി
പ്ായാം? നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണയാ?
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ഇല്കൊൾ രണ്ട് മത്തങ്ങയുകെ കുെലം ( 
മത്തങ്ങയുകെ കുരുവം ഉള്കിലള് മറ്ട് ഭകൊഗ
ങ്ങളം)  ക�കൊ�കിയും ബകൊ്കിയകൊയലലേ? അതക് 
കളഞ്ക് വൃത്തിയാക്ാൻ അമ്മ പറഞ്ക് 
കാണുാം. അകതാന്നുാം കളയരുതക്. നമുക്ക്  
ആ  മത്തങ്ങ കുടൽ കകാണ്ക് ഒനൊ്രാം 
ഒരു �മ്മ്ി ഉണ്ാക്ാാം. ആ കതാെി ഉപ്ാം 
മുളകുാം ണ�ർത്തക് ഉ�ക്ി കകാണ്ാടൊം ഉണ്ാ
ക്കുകയാം ക�യ്ാാം.

മത്തങ്ങ കുെൽ ചമ്മന്കിയുകെ 
കെസീ്കി ഇ�കൊ
ലേണ് സകൊധനങ്ങൾ
====================
4മത്തങ്ങ കുടൽ - ഒരു മത്തങ്ങയകട 
4ഉഴുനെക് - 100 ഗാാം
4ചുവനെമുളകക് - 8 എണ്ാം.
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4ണവപ്ിെ  - ഒരു പിടി
4പുളി - 50 ഗാാം ( ഒരു കനലെിക്ാ വെിപ്ാം)
4കവളികച്ണ്ാം - 50 മിെി
 
 ഉഴുനെക്, ചുവനെമുളകക്, ണവപ്ിെ കവളികച്ണ്
യിൽ വറക്കുക. ബാക്ി കവളികച്ണ്യിൽ മത്തൻ 
കുടൽ 5 മിനിടെക് ണവവിക്കുക. കാൽ റ്റീസക്പൂൺ 
മഞ്ൾ, കാൽടീസക്പൂൺ കായാം എനെിവ ണ�ർത്തക് 
ഒരു മിനിടെക് കൂകട ണവവിക്കുക. എലൊാം കൂകട പുളി 
ണ�ർത്തക് അരക്കുക. ഒരു മിലെി കവളികച്ണ് കൂകട 
ണ�ർത്തക് നനൊയി ഇളക്ി ണയാജിപ്ിച്ക് എടുക്കുക. 

 ഇനി ഇതക് തകനെ ഇഡ്ഡെിയകട കൂകട �ടക്�ി 
ആയി കഴിക്�കമങ്ിൽ എലൊാം കൂകട അരയ്ക്കു
ണമ്ാൾ  നനൊയി കവള്ളാം ണ�ർത്തക് അരയ്ക്കുക. 
എനെിടെക് കടുകുാം വറ്റൽമുളകുാം കറിണവപ്ിെയാം കവ
ളികച്ണ്യിൽ കപാടെിച്ക് ണ�ർത്തിളക്കുക. 
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മത്തങ്ങ ക�കൊ�കി േറ്ൽ
4മത്തങ്ങ കതാെി - കനാം കുറച്ക് ക�ത്തി  
   കയടുത്തതക് - 250 ഗാാം - അകലെങ്ിൽ  
   ഒരു മത്തങ്ങയകട 
4ഉപ്ക് - ആവശ്യത്തിനു
4മുളകക് - 2 ടീസക്പൂൺ
4മഞ്ൾ - കാൽ ടൂസക്പൂൺ
4കായകപാടി - ഒരു നുള്ളക് ( 1 ഗാാം)

മത്തങ്ങ കതാെി ഉപ്ാം മുളകുാം മഞ്ളുാം 
കായവുാം ണ�ർത്തക് ഇളക്ി കവള്ളാം വാൊൻ 
വയ്ക്കുക. കവള്ളാം വാർനെക് ണപായതിനു ണശഷാം 
നലെ കവയിെത്തക് മൂനെക് ദിവസാം ഉ�ക്ി എടു
ക്കുക. കവയിെികലെങ്ിൽ മമണ്ാ ണവവിൽ  
ചൂടാക്ി ഉ�ക്ിയാലുാം മതി. ണശഷാം കവളി
കച്ണ്യിൽ വറകത്തടുക്കുക.

പകൊചകകമലേകൊം ആസ്വദകിച്കിലലേ? ഇനകി 
ഒരു കുെകി്ട് �യ്കൊെകൊ്കൊൻ മെ്രു�ട്. 
എക്ാകക് ഉണ്ാക്ി, എക്ാകക് 
സാധനങ്ങൾ ഉപണയാഗിച്ചു, നിങ്ങൾക്കുാം 
മറ്ള്ളവർക്കുാം ഇഷ്ടകപ്ണടൊ, പാ�കാം ഒരു 
രസകരമായ അനുഭവമായിരുണനൊ 
എകനൊകക് പറയ�ാം കുറിപ്ിൽ. �ിത്
ങ്ങൾ, വീഡിണയാകൾ ഒകക് കുറിപ്ിൽ 
ണ�ർക്ാാം.


