মচমেচ িচেকন পােকাড়া
সারািদন েরাজার পর ইফতাের সবাই নানা স্বােদর খাবার েখেত পছন্দ
কেরন। িনয়িমত খাবােরর সঙ্েগ নতুন েকানও েরিসিপ েযাগ হেল তা
ইফতাের িভন্ন মাত্রা েযাগ করেব। িবেশষজ্ঞেদর মেত, েসহির এবং
ইফতাের প্েরািটন রাখা জরুির।েসক্েষত্ের মুরগী িদেয় ৈতির িচেকন
পােকাড়া রাখেত পােরন ইফতাের।
প্েরািটেনর চািহদাও পূরণ করেব।

স্বােদর

পাশাপািশ

এিট

শরীের

উপকরণ : মুরগীর বুেকর মাংস ২ টুকরা েছাট েছাট কের কাটা, েপঁয়াজ
বাটা ১িট, আদা বাটা আধা চা চামচ, মিরেচর গুড়া ১ চা চামচ, হলুেদর
গুড়া সামান্য, গরম মসলা আধা চামচ, ধিনয়ার গুড়া ১ চামচ, লবণ স্বাদ
মেতা, েবসন আধা কাপ, চােলর গুড়া ২ েটিবল চামচ

প্রস্তুত প্রণালী : প্রথেম মুরগীর েছাট টুকরাগুেলা ভাল কের ধুেয়
একটা বড় গামলায় িনন। এবার এেত সব গুড়া মসলা েমশান। এখন এেত চােলর
গুড়া ও েবসন লাগান। ভুেলও এ িমশ্রেণ পািন েদেবন না। কারণ মুরগীেত
থাকা পািনেতই সব িমশ্রণ ভালভােব েমেখ যােব। এবার মসলা মাখােনা
মুরগীর েছাট েছাট টুকরাগুেলা কড়াইেয় েতল িদেয় ভাজেত থাকুন।
একসঙ্েগ সব টুকরা েদেবন না ।অল্প অল্প কের িদেয় মাঝাির আঁেচ
ভাজেত থাকুন। মুরগীগুেলা বাদামী রঙ ধারন করেল নািমেয় েফলুন। একটা
হটপেট িটস্যু েপপাের ভাজা মুরগীর পােকাড়াগুেলা েরেখ িদন ইফতার
পর্যন্ত। তাহেল ইফতােরর সময়ও এগুেলা গরম এবং মচমেচ থাকেব।

মুরিগর মাংেসর িভন্ন পদ ‘েলমন

িচেকন’
েরাজ েরাজ মুরিগর মাংেসর েঝাল আর ফ্রাই েখেত কারই বা ভােলা লােগ।
চাইেল িচর েচনা মুরিগেক রান্না করেত পােরন িভন্ন উপােয়। েলবুর
রেসর স্বাদযুক্ত মুরিগর মাংস েখেয়েছন কখেনা? চলুন েজেন েনওয়া যাক
মুরিগর মাংেসর িভন্ন েরিসিপ েলমন িচেকেনর প্রস্তুত প্রণািল-

যা যা প্রেয়াজন-

সিরষার েতল- আধা কাপ

িজরা- ২ চা চামচ

শুকেনা মিরচ- ২০িট

েপঁয়াজ কুঁিচ- ৮/১০িট

রসুন কুঁিচ- আধা কাপ

হলুদ গুঁড়া- েদড় চা চামচ

ধিনয়া গুঁড়া- ২ চা চামচ

লবণ- ৩/৪ চা চামচ

মুরিগ- ৩ েকিজ

েলবুর রস- ১ কাপ

আেখর রস- ৩/৪ চা চামচ

ধেনপাতা কুিচ- সামান্য
প্রণািল-

● কড়াইেয় সিরষার েতল িদেয় গরম হেত িদন। গরম হেল তােত িজরা,
শুকেনা মিরচ ও েপঁয়াজ কুিচ িদেয় েভেজ িনন।

● এবার রসুন কুিচ, হলুেদর গুঁেড়া, ধেন গুঁেড়া ও লবণ িদেয় মাঝাির
আঁেচ নাড়ুন। মসলা কেষ নরম হেয় এেল এবং সুগন্ধ েবর হেল মুরিগর
মাংস িদেয় িদন। ভােলা কের মাংেসর টুকেরাগুেলা েভেজ িনন।

● এবার েলবুর রস েমশান। সবেশেষ িদন আেখর রস। এরপর ঢাকনা িদেয় ৪৫
িমিনট েথেক ১ ঘণ্টা মাঝাির আঁেচ রান্না করুন।

● মাংস েসদ্ধ হেল ওপর েথেক ধেনপাতা কুিচ ছিড়েয় িদন।

ভাত িকংবা রুিটর সঙ্েগ পিরেবশন করুন মজাদান েলমন িচেকন।

মুখেরাচক িচেকন শর্মা েরাল
িচেকন শর্মা েরাল স্ন্যাকস িহেসেব েবশ সুস্বাদু একিট খাবার। খুব
অল্প সমেয়ই ৈতির করা যায় এই মজাদার েরিসিপ। িবকােলর নাশতায় েখেত
পােরন িচেকন শর্মা েরাল।

আসুন েদেখ েনই কীভােব ৈতির করেবন িচেকন শর্মা েরাল।

উপকরণ

মুরিগর মাংস—২৫০ গ্রাম, েপঁয়াজ—এক কাপ, টেমেটা—এক কাপ, আদা ও
রসুেনর েপস্ট—এক চামচ, মিরচ—আটিট, গাজর—হাফ কাপ ক্যাপিসকাম—হাফ
কাপ েসায়া সস—এক চামচ।

টেমেটা সস—এক চামচ, িচিল সস—এক চামচ,
পাতা—হাফ কাপ, েতল, লবণ পিরমাণমেতা।

িপঠা

রুিট—পাঁচিট,

ধেন

প্রণালী

একিট প্যােন পিরমাণমেতা েতল িনেয় তােত েপঁয়াজ, মিরচ, আদার েপস্ট,
রসুেনর েপস্ট, টেমেটা, গাজর ও ক্যাপিসকাম িদন। উপকরণগুেলা ভােলা
কের নাড়ুন। তারপর তােত সবকিট সস িদেয় আবার ভােলা কের েমশান।

একটা প্েরশার কুকাের মুরিগর মাংস িনেয় ভােলা কের রান্না কের িনন।
মাংস রান্না হেয় েগেল েছাট েছাট টুকেরা কের িনন। এবার প্যােন
বািক উপকরণগুেলার সঙ্েগ মুরিগর মাংসটা েযাগ করুন।

তারপর তােত পিরমাণমেতা লবণ, ধেন পাতা এবং বািক সবিজগুেলা িদেয়
ভােলা কের নাড়ুন। িচেকেনর এই তরকািরর ওপর এবার পিরমাণমেতা িচজ
ছিড়েয় িদন। এবার িপঠা রুিট িনন।

এক চামচ মাংেসর তরকাির িনেয় িপঠা রুিটর মধ্েয িদেয় িদন। এবার
িপঠা রুিটগুেলা েরাল কের কাগেজ মুিড়েয় েফলুন। আপনার িচেকন শর্মা
েরাল ৈতির পিরেবশেনর জন্য।

ঘেরই ৈতির করুন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা
ফালুদা
বাইের েবর হেলই তীব্র গরম। এসময় দরকার খাওয়া-দাওয়া, চলােফরা সব
িকছুর সেচতনতা। তাই চলিত ডােয়েট ভাজােপাড়া বর্জন কের রাখেত হেব
ঠাণ্ডা জাতীয় খাবার। তীব্র গরেম ফালুদা েখেত েক না পছন্দ করেব ?
ফালুদা ৈতির করেত পােরন ঘেরই।

আসুন েজেন েনই কীভােব ৈতির করেবন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ফালুদা।

ফালুদা

যা যা লাগেব

সাবু দানা- ১/২ কাপ, ঘন দুধ- ১ গ্লাস, কনেডন্স িমল্ক- আধা কাপ,
িচিন- পিরমাণমেতা, িসদ্ধ করা নুডলস- ১ কাপ, েপস্তা বাদাম কুঁিচ,
কাজু বাদাম- ১ েটিবল চামচ, স্ট্রেবির, আম ও কলা িকউব কের কাটা- ২

েটিবল চামচ, আেপল, আঙুর কুঁিচ- ১ চা চামচ।

দুই
কালার/ফ্েলভােরর
আইস
ক্িরমপিরমাণমেতা,
বরফ
কুঁিচপিরমাণমেতা, েজেলা জমােনা ২ রকম (প্যােকেটর িনর্েদশমেতা),
রুহুআফজা- পিরমাণমেতা, মাওয়া গুঁড়া- পিরমাণমেতা (গুঁড়া দুধ ২
েটিবল চামচ, গুঁড়া িচিন ১ েটিবল চামচ, িঘ ১ েটিবল চামচ, েগালাপজল
আধা চা চামচ সব একসঙ্েগ িমিশেয় ঘের মাওয়া বানােত পােরন)।

েযভােব করেবন

প্রথেম পািন িদেয় সাবু দানা িসদ্ধ কের িনন। ঘন দুধ, কনেডন্স
িমল্ক ও িচিন একসঙ্েগ জ্বাল িদেয় ঘন কের ফ্িরেজ েরেখ ঠাণ্ডা কের
িনন। তারপর একিট সার্িভস বািট বা গ্লােস পর্যায়ক্রেম
িসদ্ধ সাবু দানা ও নুডলস এর পর ঘন দুধ িদন।

প্রথেম

এবার দুই ফ্েলভােরর আইসক্িরম, বাদাম কুঁিচ, আবার ঘন দুধ, নুডলস,
ফেলর টুকেরা, মাওয়া কুঁিচ এবং সবেশেষ ঘন দুধ, েজেলা, রুহুআফজা ও
বরফ কুঁিচ িদেয় ইচ্ছামেতা সািজেয় পিরেবশন করুন।

ঘেরই রাধুন কাচ্িচ িবিরয়ািন
কাচ্িচ িবিরয়ািন পছন্দ কেরন না এমন মানুষ খুঁেজ পাওয়া দায়। তাই
ছুিটর িদেন প্িরয়জেনর জন্য ঘেরই রান্না করুন কাচ্িচ িবিরয়ািন।
এছাড়া অিতিথ আপ্যায়েন কাচ্িচ িবিরয়ািনর জুিড় েনই।

আসুন েজেন েনই কীভােব রান্না করেবন সুস্বাদু কাচ্িচ িবিরয়ািন।

রান্না করেত যা যা লাগেব

খািসর মাংস ১ েকিজ, আদা েপস্ট ১ চা চামচ, রসুন েপস্ট ১ চা চামচ,
মিরেচর গুঁড়া ৩-৪ চা চামচ, এলািচ ও দারুিচিন ২-৩িট, িজরা গুঁড়া ৩
চা চামচ, লবঙ্গ ও জয়ত্রী আধা চা চামচ, জয়ফল গুঁড়া ১/৮ চা চামচ,
আস্ত িজরা ১-২িট, টক দই ২ েটিবল চামচ, িঘ ৩/৪ চা চামচ, েগাল আলু
৫িট, অেরঞ্জ খাবার কালার, েপঁয়াজ কুিচ ১/২ চামচ, বাসমিত চাল ৪
কাপ, পািন ৬ কাপ, গুঁড়া দুধ ২ চামচ, তরল দুধ ২ চামচ, জাফরান ১০১২িট, আলু েবাখারা ও লবণ পিরমাণমেতা।

েযভােব রান্না করেবন

মাংস ধুেয় পািন ঝিরেয় িনন। িপতেলর হাঁিড়েত মাংেসর সঙ্েগ আদা-রসুন
বাটা, লবণ, িচিন, টক দই, দারুিচিন, এলাচ, লবঙ্গ িদেয় মািখেয় আধা
ঘণ্টা েরেখ িদন। এবার গরম মসলার গুঁড়া, অর্েধক িঘ ও জাফরান িদেয়
ভােলাভােব মাংস েমেখ ১০ িমিনট রাখুন। এবার দুই কাপ তরল দুধ
মাংেসর ওপর েঢেল িদন। আলু সামান্য লবণ মািখেয় েতেল েভেজ মাংেসর
ওপর িদন। চাল ধুেয় অল্প িসদ্ধ কের মাংেসর ওপর িদন।

বািক অর্েধক িঘ, েপঁয়ােজর েবেরস্তা, িকশিমশ, আলু েবাখারা, বাদাম,
েগালাপজল ছিড়েয় িদেয় অল্প আঁেচ এক ঘণ্টার মেতা চুেলায় রাখুন।
চুেলায় উঠােনার আেগ আটা গুিলেয় হাঁিড়র মুখ বন্ধ কের িদন। এক
ঘণ্টা পর আঁচ আরও কিমেয় রাখুন। খিড়র চুেলায় রান্না করেত পারেল
ভােলা। গ্যােসর চুেলার ক্েষত্ের তাওয়ার ওপর হাঁিড় বিসেয় অল্প
আঁেচ রাখুন। এবার চুলা েথেক নািমেয় গরম গরম পিরেবশন করুন।

মাছ িদেয় মজাদার
িফশ িফঙ্গার
মাংেসর

েচেয়

মাছ

েখেত

েবিশ

সুস্বাদু

একিট
ও

পুষ্িটকর।

খাবার
মাছ

িদেয়

িবিভন্ন ধরেনর খাবার ৈতির করা যায়। মােছর একিট মজাদার খাবার
হচ্েছ িফশ িফঙ্গার। আপিন চাইেল ঘেরই ৈতির করেত পােরন মজাদার এই
খাবারিট।

আসুন েজেন েনই কীভােব ৈতির করেবন িফশ িফঙ্গার।

উপকরণ

রুই মােছর টুকরা ৫-৬িট, আলু মাঝাির ২িট, লবণ পিরমাণমেতা,
কাঁচামিরচ ২-৩িট, েগালমিরচ গুঁড়া ১ চা চামচ, আদা ও রসুন বাটা ১
চা চামচ, েতল ২ কাপ, িডম ২-৩িট, হলুেদর গুঁড়া আধা চা চামচ,
কর্নফ্লাওয়ার ১ েটিবল চামচ, ধেনপাতা কুিচ ১ েটিবল চামচ, েটাস্েটর
গুঁড়া ১ কাপ।

প্রণািল

রুই মােছর টুকরাগুেলা ভােলাভােব ধুেয় একটু লবণ ও হলুেদর গুঁড়া
মািখেয় পািন িদেয় িসদ্ধ করেত হেব। আলু িসদ্ধ কের ভােলাভােব
চটিকেয় িনেত হেব।

মােছর টুকরাগুেলা েথেক কাঁটা েবেছ িনেয় ভােলা কের চটেক িনেয় তার
মধ্েয চটকােনা আলু িদেয় আদা ও রসুন বাটা, কাঁচামিরচ কুিচ,

েগালমিরেচর গুঁড়া কর্নফ্লাওয়ার, ধেনপাতা ও লবণ িদেয় ভােলা কের
মািখেয় তারপর িফশ িফঙ্গার বািনেয় িডেমর সাদা অংেশর মধ্েয ডুিবেয়
িবস্টু্কেটর গুঁড়ার মধ্েয েমেখ ডুেবা েতেল লালেচ কের েভেজ গরম
গরম সস িদেয় পিরেবশন করেত হেব।

ঘেরই ৈতির করুন মুখেরাচক িচেকন
শাসিলক
মুেখ রুিচ বাড়ােত খাবাের আনুন িভন্নতা। িকছু খাবার আেছ যা সাধারণ
আমরা বাইের েথেক িকেন েখেয় থািক। েতমিন একিট খাবার হচ্েছ িচেকন
শাসিলক। আপিন চাইেল ঘেরই ৈতির করেত পােরন মজাদার এই কাবাব। ছুিটর
িদেন িবকােল চােয়র আড্ডায় বা অিতিথ আপ্যায়েন ৈতির করেত পােরন এই
কাবাব।

আসুন েজেন েনই কীভােব ৈতির করেবন িচেকন শাসিলক।

উপকরণ

েমারগ এক েকিজ, আদার রস এক চা চামচ, রসুেনর রস এক চা চামচ, মিরচ
গুঁড়া দুই চা চামচ, েগালমিরচ গুঁড়া এক চা চামচ, মাস্টারড েপস্ট
এক চা চামচ, ওেয়স্টার সস দুই চা চামচ, িচিন এক চা চামচ।

টকদই েকায়ার্টার কাপ, সিরষার েতল চার েটিবল চামচ, লবণ স্বাদ
অনুযায়ী,
বাটারঅেয়ল
েতল
ভাজার
জন্য,
মেটা,
বড়
েপঁয়াজ,
ক্যাপিসকাম, টুথিপক অথবা কািঠ।

প্রণািল

েমারেগর মাংস হাড় ছািড়েয় েছাট চারেকাণা আকাের টুকরা করেত হেব।
মাংেসর সঙ্েগ লবণ, সব মসলা ও েতল িমিশেয় ৩০ িমিনট িভিজেয় রাখেত
হেব। ক্যাপিসকাম, টেমেটা (িবিচ েফেল) চারেকাণা টুকরা কের েপঁয়াজ
লম্বায় দু’ভাগ কের ভাঁেজ ভাঁেজ খুেল িনেত হেব। কািঠেত মাংস,
টেমেটা, মাংস েপঁয়াজ, মাংস ক্যাপিসকাম এভােব পরপর েগঁেথ িনেত
হেব। পের ফ্রাইং প্যান/তাওয়ায় েসঁকা েতেল েভেজ িনেত হেব।

ঘেরই ৈতির করুন মুখেরাচক িচেকন
বল
চর্িবযুক্ত খাবার যারা পছন্দ কেরন না তারা েখেত পােরন িচেকন বল।
িবকােল চােয়র আড্ডায় েখেত পােরন িচেকন বল। সব বয়সী মানুেষর
পছন্েদর এই খাবার ৈতির করেত পােরন ঘেরই। েবিশরভাগ সময় যিদও িকেনই
খাওয়া হয়। এবার ঘেরই ৈতির করুন মুখেরাচক িচেকন বল।

আসুন েজেন কীভােব ৈতির করেবন িচেকন বল।

উপকরণ

মুরিগর িকমা আধা েকিজ। েগালমিরচ আধা চা-চামচ। েপঁয়াজকুিচ ১ কাপ।
রসুনবাটা ১ চা-চামচ সয়া সস ১ চা-চামচ। ৪/৫িট মিরচকুিচ। লবণ
স্বাদমেতা। েতল ১ েটিবল-চামচ।

ভাজার জন্য: েতল, িবস্কুেটর গুঁড়া আর িডম।

েযভােব ৈতির করেবন

িকমার সঙ্েগ সব উপকরণ িমিশেয় ভােলা কের মািখেয় বেলর আকার অথবা
েগাল েগাল আকার বািনেয় রাখুন। এবার একটা পািতেল পািন গরম করেত
িদন।

পািন গরম হেয় েগেল বলগুেলা েছেড় িদন। ৫ িমিনট িসদ্ধ কের নািমেয়
েফলুন। িসদ্ধ িচেকন বলগুেলা ঠান্ডা কের িবস্কুেটর গুঁড়া আর িডেম
মািখেয় েতেল েভেজ পিরেবশন করুন।

লাউ ডগায় িচংিড় মাছ
শীেতর বাজাের হাত বাড়ােলই পাওয়া যায় লাউ শাক ও লাউ। সারা বছর এই
লাউেয়র খুব একটা েদখা না িমলেলও শীেত সবিজ িহেসেব এর জুিড় েনই।
লাউেয়র ভািজ ও িবিভন্ন ধরেনর সুস্বাদু তরকাির রান্না করেত পােরন।
তেব লাউ িদেয় একিট জনপ্িরয় খাবার হচ্েছ লাউ ও িচংিড়।

আসুন েজেন েনই কীভােব রান্না করেবন সুস্বাদু লাউ িচংিড়।

যা লাগেব

িচংিড়

মাছ

(বড়)

৫০০

গ্রাম,

লাউেয়র

ডগার

পাতা

পিরমাণমেতা,

েপঁয়াজ কুিচ ১ কাপ, রসুন কুিচ ১িট, িজরা গুঁড়া ১ চা চামচ,
কাঁচামিরচ ৭িট, েতল আধা কাপ, লবণ স্বাদমেতা, আদা বাটা সামান্য,
হলুদ ও মিরচ গুঁড়া ১ চা চামচ।

েযভােব করেবন

িচংিড় মাছ ধুেয় পিরষ্কার কের িনেত হেব, লাউপাতার আগার অংেশর
ডাঁটা ও পাতা কুেট িনেত হেব। এবার সব উপকরণ একসঙ্েগ েমেখ অল্প
পািন িদেয় চুলায় বিসেয় রান্না করেত হেব ২০ িমিনট। নািমেয় পিরেবশন
করেত হেব।

পাবনার
ঐিতহ্যবাহী
খাবােরর েরিসিপ

িতনিট

আঞ্জুমান্দ েসতু, রন্ধনিশল্পী। থােকন ঢাকায়। তাঁর বািড় পাবনায়।
এই িবভােগ পাবনার ঐিতহ্যবাহী িতনিট খাবােরর েরিসিপ িদেয়েছন।
লাউ-বরইেয়র খাট্টা
উপকরণ: লাউ ২ কাপ, েতঁতুল পিরমাণমেতা, গুঁড় পিরমাণমেতা, সিরষার
েতল আধা কাপ, হলুদগুঁড়া ১ চা-চামচ, মিরচগুঁড়া ১ চা-চামচ, শুকনা
মিরচ ৬িট, ভাজা িজরার গুঁড়া ১ চা-চামচ, শুকনা বরই ২৫০ গ্রাম,
েতজপাতা ৪িট, েপঁয়াজকুিচ আধা কাপ, রসুনকুিচ ১ চা-চামচ, আদাবাটা
আধা চা-চামচ ও পাঁচেফাড়ন ১ চা-চামচ।
প্রণািল: লাউ েছাট কের েকেট পািনেত হলুদগুঁড়া, মিরচগুঁড়া, লবণ,
েতজপাতা িদেয় ভােলা কের েসদ্ধ করেত হেব। একটা পাত্ের সিরষার েতেল

েপঁয়াজ, রসুন, শুকনা মিরচ, পাঁচেফাড়ন িদেয় হালকা েনেড় লাউ িদেয়
এেত েতঁতুল, বরই, গুড় িদেয় রান্না করেত হেব। ভাজা িজরার গুঁড়া
িদেয় েনেড় নািমেয় িনন।

িচংিড়েত কলার েমাচা ঘন্ট
উপকরণ: কলার েমাচা ২িট, আলু ২িট, িচংিড় মাছ ১ কাপ, আদাবাটা ২
েটিবল চামচ, হলুদগুঁড়া ২ চা-চামচ, লবণ স্বাদমেতা, েতল আধা কাপ,
িঘ ১ েটিবল চামচ, েপঁয়াজকুিচ ১ েটিবল চামচ, শুকনা মিরচ ৪-৫িট,
িজরার গুঁড়া ১ চা-চামচ, আস্ত িজরা ১ চা-চামচ, গরমমসলার গুঁড়া ১
চা-চামচ, মিরচগুঁড়া ১ চা-চামচ ও নারেকল দুধ আধা কাপ।
প্রণািল: কলার েমাচা েবেছ, েকেট ধুেয় লবণপািনেত ২ ঘণ্টা িভিজেয়
রাখেত হেব। এরপর হলুদগুঁড়া আর লবণ িদেয় েসদ্ধ কের েবেট িনেত হেব।
আলু েসদ্ধ কের চটেক িনন। িচংিড় মােছর েখাসা ছািড়েয় িনন। কড়াইেত
েতল িদেয় শুকনা মিরচ ও িজরার েফাড়ন িদেয় কলার েমাচা েঢেল অন্য
মসলা, আলু ও িচংিড় িদেয় েনেড় ঢাকনা িদেয় রান্না করেত হেব। এবার
নারেকল দুধ, িঘ ও গরমমসলার গুঁড়া িদেয় ভােলাভােব ১০ িমিনট রান্না
কের পিরেবশন করেত হেব।

েবগুেনর খাট্টা
উপকরণ: বড় েবগুন ১িট, েতঁতুল ১ েটিবল চামচ, লবণ স্বাদমেতা, েতল
ভাজার জন্য, হলুদগুঁড়া ১ চা-চামচ, মিরচগুঁড়া ১ চা-চামচ,
িজরাগুঁড়া ১ চা-চামচ, পাঁচেফাড়ন ১ চা-চামচ, শুকনা মিরচ ৪িট, িচিন
স্বাদমেতা, েপঁয়াজকুিচ ১ চা-চামচ, রসুনকুিচ ২ চা-চামচ, টক দই ১
েটিবল চামচ ও সিরষার েতল ১ েটিবল চামচ।
প্রণািল: আস্ত েবগুন পুরা না েকেট ৪ ভাগ কের িনেত হেব। এবার
হলুদ, মিরচ ও লবণ িদেয় েমেখ ডুেবা েতেল েবগুন েভেজ িনেত হেব।
প্যােন সিরষার েতল িদেয় েপঁয়াজকুিচ, রসুনকুিচ, শুকনা মিরচ ও
পাঁচেফাড়ন েভেজ সামান্য পািন ও েবগুন িদেয় ১০ িমিনট রান্না করেত
হেব। নামােনার আেগ অল্প একটু িচিন ছিড়েয় িদেত হেব।

খাবােরর পুষ্িট বাড়ােব েরােদ
েপাড়া লবণ মাখােনা টেমেটা
রান্নায় িবিভন্ন তরকািরেত বা সালােদ আমরা টেমেটা ব্যবহার কের
থািক। তেব েরােদ েপাড়া িকংবা শুকেনা টেমেটা েখেয়েছন কখেনা। এই
টেমেটা ব্যবহার করা হয় েরস্তরাঁয়। এমিনেতই শীেতর টেমেটার স্বাদ
বছেরর অন্যান্য সমেয়র েচেয় ভাল হয়। এই টেমেটােক শুিকেয় রান্নায়
ব্যবহার করেল েস রান্নার স্বাদ আরও বােড়।
নানা ফুড েচেনর িপৎজা, ইতালীয় খাবাের এমন টেমেটা ব্যবহার করেত
চাইেল বািড়েতই মজুত রাখেত পােরন এিট। সহজ কেয়কিট উপােয় সারা বছর
বািড়েত সংরক্ষণ কের রাখুন ও ব্যবহার করুন।
েযভােব সংরক্ষণ করেবন
পাতলা টুকেরা কের েকেট িনন টেমেটা। এ বার এেত নুন িছিটেয় েরােদ
িদন। অেনেক স্বাদ বাড়ােত এেত েযাগ করেত পােরন থাইম বা
ওেরগ্যােনা। খুব চড়া েরােদ রাখেবন না, বরং হালকা েরােদ েরেখ
খািনক ক্ষণ বােদ িগেয় উল্েট িদন অপর িপঠ।
ব্যবহার
বািড়েত বানােনা টেমেটা সেসর রং আরও গাঢ় ও আকর্ষক কের তুলেত এই
টেমেটা ব্যবহার করুন।
িপৎজা, স্যান্ডউইচ বা স্যালােড ব্যবহার করুন এই েরােদ পড়া
শুকেনা টেমেটা। এেত স্বাদ েযমন বাড়েব েতমনই রংও েখালতাই হেব।
পুষ্িটিবদেদর মেত, েরােদ েপাড়া টম্যােটা শুধু স্বাদই বাড়ায় না,
রান্নায় েযাগ কের অিতিরক্ত পুষ্িটগুণও। তাই টেমেটা ব্যবহার করা
হয়, এমন েয েকানও রান্নায় কাঁচা টেমেটার িবকল্প িহসােব ব্যবহার
করুন এিট।

চাটিন ও আচােরর রং আরও গাঢ় করেত ও স্বাদ বাড়ােত এর ব্যবহার করা
হয় নানা েরস্তরাঁয়।

মাংেসর
মাংস

েতেলই

সুস্বাদু

ভুনা

মাংস ভুনা মােনই অেনকটা েতল-চর্িব? একদম নয়! আজ সায়মা সুলতানা
জানাচ্েছন মাংস ভুনা রান্না করার সবচাইেত সহজ েরিসিপ। এই
েরিসিপেত মাংস েমিরেনট কের রাখেত হেব সব মশলা িদেয় আর তারপর
চুলায় বিসেয় িদেলই কাজ েশষ। অল্প আঁেচ জ্বাল হেয় ৈতির হেয় যােব
ভীষণ স্বােদর মাংস ভুনা মাংস। গরু বা খািস েয েকান মাংস িদেয়ই
রান্না করা যােব। পিরমাণ অনুসরণ করেল সব সমেয়ই মাংস হেব সমান
সুস্বাদু।
প্রণািল
খািস বা গরুর মাংস ২ েকিজ
েপঁয়াজ বাটা আধা কাপ
আদা বাটা ২ েটিবল চামচ
রসুন বাটা ১ েটিবল চামচ
িজরা বাটা ১ চা চামচ
হলুদ গুঁেড়া ১ চা চামচ
মিরচ গুঁেড়া / কাশ্মীির লাল মিরচ গুঁেড়া ২ চা চামচ
দারুিচিন ২ িট
এলাচ ৪ িট
েতজপাতা ২ িট
গরম মশলা পাউডার ১ চা চামচ
টক দই ১/২ কাপ
কাঁচা মিরচ বাটা ২ চা চামচ
েপাস্ত দানা, িকসিমস ৭/৮ িট
জেয়ত্ির ,জায়ফল বাটা িমেল ২ চা চামচ ( িমিহ কের েবেট িনেত
হেব )

েলবুর রস ১ েটিবল চামচ
টেমেটা েপস্ট ২ চা চামচ
েতল ১/৪ কাপ
লবণ স্বাদমেতা
েপঁয়াজ েবেরস্তা অল্প
প্রণািল
েপঁয়াজ েবেরস্তা ছাড়া উপেরর সব উপকরণ একসােথ মািখেয় রাখুন
অন্তত ২ ঘন্টা অথবা মািখেয় ঢাকনা লািগেয় সারারাত ফ্িরেজ
রাখেত পােরন।
হাঁিড়েত মাখােনা মাংেস আধা কাপ গরম পািন িদেয় ঢাকনা লািগেয়
প্রথম ১০ িমিনট কড়া আঁেচ রান্না করুন। এরপর একদম অল্প আঁেচ
চািপেয় িদন ২/৩ ঘন্টার জন্য।
সাধারণত মাংেসর পািন িদেয়ই তরকাির রান্না হেয় যায় তেব মাংস
েসদ্ধ কম হেল আেরকটু পািন িদেয় আেরা ৪০ িমিনট রান্না করেত
পােরন।
যিদ আলু িদেত চান তাহেল আলু আেগই েভেজ রাখুন লাল কের। েভেজ
রাখা আলু মাংস আর মশলার সােথ িমিশেয় িদন, কেয়ক ফািল
কাঁচামিরচ িছিটেয় ঢাকনা লািগেয় রান্না করুন আেরা ১০ িমিনট।
মাংস হেয় েতল উপের উেঠ এেল েবেরস্তা িছিটেয় নািমেয় িনন।
ব্যস, ৈতির হেয় েগেলা স্েলা কুকড ভুনা মাংস।

