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9 ಇ: ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವವನು� �ಾಪ��ಸು��ೆ 

�ೆಲವ� ಮಕ�ಳ� ತಮ� �ಾ�ಯ�� �ೆಲವ� ಆ�ಾರಗಳನು� �ವ��ಸಲು ಅಥ�ಾ �ೆಲವ� ದ�ವಗಳನು� ಸುರ�ತ�ಾ� ನುಂಗಲು ಕಷ�ಪಡು�ಾ��ೆ. 

ಮಗು��ೆ �ನು�ವ ಮತು� ಕು�ಯುವ �ಷಯದ�� ಸಮ�ೆ� ಇ�ಾ�ಗ, ಆ�ಾರದ �ೆಕ��ರ್ ಅಥ�ಾ ದ�ವ ��ರ�ೆಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ�ದು ಊಟದ 
ಸಮಯವನು� ಸುರ�ತ ಮತು� ಸುಲಭ�ಾ�ಸಲು ಒಂದು �ಾಗ��ಾ��ೆ. ಆ�ಾರಗಳ� ಮತು� ದ�ವಗಳ� �ಾ��ಾ�ಕ�ಾ� ಒಂದು ���ಷ� ��ಾ�ಸ 
ಮತು� ��ರ�ೆಯನು� �ೊಂ�ರುತ��ೆ ಅಥ�ಾ ಮಗು�ನ ಅಗತ�ಗ��ೆ ಸ��ೊಂದುವಂತಹ �ೆಚು� ಸೂಕ��ಾದ ��ಾ�ಸ ಅಥ�ಾ ��ರ�ೆಯನು� 

�ಾಡಲು  ಅವ�ಗಳನು� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು. �ಾ�ೆ�ಗಳ�, �ೆ�ಂಡರ್ಗಳ�, ಇತರ ಆ�ಾರಗಳ� ಮತು� ದ�ವಗಳ� ಅಥ�ಾ ಕೃತಕ 
ದಪ��ಾ�ಸುವ ಪ�ಾಥ�ಗಳಂತಹ �ಾಧನಗಳನು� ಬಳ� ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು. 

ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವವನು� ದಪ��ಾ�ಸುವ�ದು �ೇ�ೆ? 

① �ಾ�ಾನ� ಆ�ಾರ ಅಥ�ಾ ದ�ವ ದಪ��ಾ�ಸುವ ಪ�ಾಥ�ಗಳನು�  ಬಳ��ೊಂಡು �ೈಸ��ಕ�ಾ� ದಪ��ಾ�ಸುವ ಆ�ಾರ

ಮತು� ದ�ವಗಳ�

② ಕೃತಕ ದಪ��ಾ�ಸುವ ಪ�ಾಥ�ಗಳನು�  ಬಳ��ೊಂಡು ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವಗಳನು� ದಪ��ಾ�ಸುವ�ದು

�ೈಸ��ಕ�ಾ� ಗ���ಾ�ಸುವ ಪ�ಾಥ�ಗಳ�: 

ಇತರ ಆ�ಾರಗಳ� ಮತು� ದ�ವಗ��ೆಂ��ೆ �ೆ�ೆ��ಾಗ �ೈಸ��ಕ�ಾ� ದಪ��ಾದ ��ರ�ೆಯನು� ಸೃ��ಸುವ ಆ�ಾರಗಳ� ಮತು� ದ�ವಗಳ�. 

�ೈಸ��ಕ�ಾ� ಗ���ಾ�ಸುವ ಪ�ಾಥ�ಗಳ� ಪ�ಮುಖ ಮು�ೆ�ಚ���ೆಗಳ� 

ಶುಷ�  ಏಕದಳ �ಾನ�  (ಅ��, �ಾ��, ಓಟ್ �ೕಲ್, �ಶ�) - �ೆಲ ಅಥ�ಾ 

ಪ��ೆ�ಜ್� 

o �ಾ�ಕ್ �ಾಡ�ಾ�ಲ�

o ಎ�ೆ �ಾ��ೊಂ��ೆ ಬಳಸ�ಾರದು

o 12 �ಂಗ��ಂತ ಕ�� ವಯ��ನ ಮಕ���ೆ

�ೆ�ಾ�ನ್, �ೌರ್ ಗಮ್, ಅ�ೋರೂಟ್ �ಷ�, ಆಲೂ�ೆ� �ೆ �ಷ�, ಟ��ೕ�ಾ 

�ಷ�, �ಾನ್��ಾ�ಚ್�, �ೈ�ಯಮ್ �ೊಟು�, �ಟು�, �ಾ��ೆ��ೆ�ಾನ್ (ಐ�ಶ್ 

�ಸ್) 

o 12 �ಂಗ��ಂತ �ೆ��ನ ವಯ��ನ ಮತು� ಅಲ��ಯ

ಅ�ಾಯ�ಲ�ದ ಮಕ���ೆ

ದಪ��ಾದ ದ�ವವನು� ರ�ಸಲು ದ�ವಗಳನು� (�ಾಲು, �ೕರು, ರಸ) 

ಶು��ೕಕ��ದ ಆ�ಾರಗ��ೆಂ��ೆ �ೆ�ೆ� 
o 12 �ಂಗ��ಂತ �ೆ��ನ ವಯ��ನ ಮತು� ಅಲ��ಯ

ಅ�ಾಯ�ಲ�ದ ಮಕ���ೆ

ಆ�ಾರವನು� ಕೃತಕ�ಾ� ದಪ��ಾ�ಸುವ ವಸು�ಗಳ�: 

ಇವ�ಗಳನು� ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವಗಳ�� �ೆ�ೆ��ಾಗ ದಪ��ಾದ ��ರ�ೆಯನು� ಪ�ೆಯಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ ದಪ��ಾ�ಸು��ೆಯನು� �ೆಲವ� 

ಮ��ೆಗಳ�, ಔಷ�ಾಲಯಗಳ� ಮತು� ಆನ್�ೈನ್ನ�� ಖ�ೕ�ಸಬಹುದು. ಇದರ ತ�ಾರಕರು ಅದರ ಉತ�ನ�ವನು� ಬಳ��ೊಂಡು ಆ�ಾರ ಮತು� 
ದ�ವಗಳನು� �ೇ�ೆ ದಪ��ಾ�ಸ�ೇಕು ಎಂಬುದ�ೆ� ���ಷ� ��ೇ�ಶನಗಳನು� ಅದರ �ೕ�ೆ ಬ�ೆ�ರು�ಾ��ೆ. 

ಮಗು 12 �ಂಗ��ಂತ ಕ�� ವಯಸ�ನು� �ೊಂ�ದ��ೆ,  ಕೃತಕ ದಪ��ಾ�ಸು��ೆ ಪ�ಾಥ�ವನು� ಬಳಸ�ೇ�. 
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ಕೃತಕ ದಪ��ಾ�ಸು��ೆ ಪ�ಾಥ� ಪ�ಮುಖ ಮು�ೆ�ಚ���ೆಗಳ� 

�ಂಪ� �ಕ್, �ಕ್ ಇಟ್,�ಕ್ ಎಂಡ್ ಈ�,�ೆಲ�ಕ್� �ಕ�ರ್ o 12 �ಂಗ��ಂತ �ೆಚು�ವಯ��ನ ಮಕ���ೆ

ಮಧ�ಮ ದಪ� (�ೇನು ತುಪ�ದ ದಪ�)  ದ�ವ ದಪ��ಾ�ಸುವ ಪ�ಾಥ�ಗಳ�-  

�ೈಸ��ಕ�ಾ� ದಪ��ಾ�ಸುವ ಪ�ಾಥ�ಗಳನು�  ಬಳಸುವ�ದು  

�ಾಮು��ಾ   ಅಥ�ಾ ದ�ವದ ಪ�� 30 �� (1 fl. oz.) �ೆ 6.3 �ಾ�ಂ (1.5 �ೕಸೂ�ನ್) ಶುಷ� 

�ಶು �ಾನ�ವನು� �ಶ�ಣ �ಾ�. 

ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳ�:  

o 90 �� (3 fl. oz.) �ಾಮು��ಾ �ಾಟ��ೆ: 19 �ಾ�ಂ (4.5 �ೕಸೂ�ನ್ / 1.5

�ೕಸೂ�ನ್) ಶುಷ� �ಶು ಏಕದಳವನು� �ೇ��

o 120 �� (4 fl. oz.) �ಾಮು��ಾ �ಾಟ��ೆ: 25.2 �ಾ�ಂ (6 �ೕಸೂ�ನ್ / 2

�ೕಸೂ�ನ್) ಶುಷ� �ಶು ಏಕದಳವನು� �ೇ��

o 180 �� (6 fl. oz.) �ಾಮು��ಾ �ಾಟ��ೆ: 37.8 �ಾ�ಂ (9 �ೕಸೂ�ನ್ / 3 �ೕಸೂ�ನ್)

ಶುಷ� �ಶು ಏಕದಳವನು� �ೇ��

o ದ�ವಗಳ� ದಪ��ಾ� �ಾಣ�ೇಕು (ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ ಜೂ�ಸ್ ಮತು� ಚಮಚ�ಂದ �ೕ��ಂತ ��ಾನ�ಾ� ಹ�ಯ�ೇಕು.

ಮಧ�ಮ ದಪ� (�ೇನು ತುಪ�ದ ದಪ�)  ದ�ವ ದಪ��ಾ�ಸುವ ಪ�ಾಥ�ಗಳ�-  �ೈಸ��ಕ�ಾ� 

ದಪ��ಾ�ಸುವ ಪ�ಾಥ�ಗಳನು�  ಬಳಸುವ�ದು  

�ಾಮು��ಾ ಅಥ�ಾ ದ�ವದ ಪ�� 30 �� (1 fl. oz.) �ೆ 2.5 �ೕಸೂ�ನ್ (10.5 �ಾ�ಂ) ಶುಷ� �ಶು 

�ಾನ�ವನು� �ಶ�ಣ �ಾ�. 

ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳ�:  

o 90 �� (3 fl. oz.) �ಾಮು��ಾ �ಾಟ��ೆ: 31.5 �ಾ�ಂ (7.5 �ೕಸೂ�ನ್ / 2.5

�ೕಸೂ�ನ್) ಶುಷ� �ಶು ಏಕದಳವನು� �ೇ��

o 120 �� (4 fl. oz.) �ಾಮು��ಾ �ಾಟ��ೆ: 42 �ಾ�ಂ (10 �ೕಸೂ�ನ್ / 3 �ೕಸೂ�ನ್ + 1

�ೕಸೂ�ನ್) ಶುಷ� �ಶು ಏಕದಳವನು� �ೇ��

o 180 �� (6 fl. oz.) �ಾಮು��ಾ �ಾಟ��ೆ: 63 �ಾ�ಂ (15 �ೕಸೂ�ನ್ / 5 �ೕಸೂ�ನ್) ಶುಷ� �ಶು

ಏಕದಳವನು� �ೇ��

o ದ�ವಗಳ� ದಪ��ಾ� �ಾಣ�ೇಕು (ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ �ೇನುತುಪ�) ಮತು� ಚಮಚದ��  ಸ�ಲ� ದಪ� ದ�ವಗ��ಂತ ��ಾನ�ಾ� ಹ�ಯ�ೇಕು.

12 �ಂಗ��ಂತ ಕ�� ವಯ��ನ ಮಕ���ೆ ಎಂ�ಗೂ �ೈಜ  �ೇನುತುಪ�ವನು� �ೕಡ�ೇ�. 
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12 �ಂಗ��ಂತಲೂ �ೆ��ನ ವಯ��ನ ಮಗು��ೆ ಆ�ಾರವನು�  �ೆಚು�ವ� ದಪ��ಾ�ಸುವ ��ೇ�ಶನಗಳ� 

o �ೈಸ��ಕ ದಪ��ಾದ ದ�ವವನು� ರ�ಸಲು �ಕ� ಪ��ಾಣದ �ೕರು, �ಾರು ಅಥ�ಾ

ರಸವನು�  ಮಗು�ನ ಆ�ಾರ ಅಥ�ಾ �ೆ�ಂಡ�ೈಸ್� ಆ�ಾರ�ೊಂ��ೆ �ೆ�ೆ�.

ಉಂ�ೆ ಇಲ��ೆ  ನಯ�ಾದ ತನಕ �ೆ�ಾ�� �ೆ�ೆ�.

o �ೈಸ��ಕ ದಪ��ಾದ ದ�ವವನು� ರ�ಸಲು ಪ��ಂಗ್ ಅಥ�ಾ �ಸ��ೆ ಸ�ಲ�

ಪ��ಾಣದ �ೕರು ಅಥ�ಾ �ಾಲನು� �ೆ�ೆ�. ಉಂ�ೆ ಇಲ��ೆ ನಯ�ಾಗುವ  ತನಕ

�ೆ�ಾ�� �ೆ�ೆ�. *

o ಆಲೂ�ೆ�ೆ� �ೆ�ೕಕ್ ಗಳ�, �ೆ�ಡ್ ಕ�ಂಬ್�, �ಟು� ಅಥ�ಾ ಪ���ಾ�ದ �ಾ��ಕರ್ಗಳನು�

ಶುದ��ಾದ ಸೂ��, ಸೂಪ್ ಮತು� �ಾಂಸ�ೆ� �ೆ��ನ ದಪ��ೆ� �ಶ�ಣ �ಾ�. ಉಂ�ೆ

ಇಲ��ೆ  ನಯ�ಾದ ತನಕ �ೆ�ಾ�� �ೆ�ೆ�.

ದಪ��ಾ�ಸುವ ಸಲ�ೆಗಳ�: 

① ದಪ��ಾಗಲು ದ�ವಗಳನು� ಕಪ್ ಅಥ�ಾ �ಾಟ�ಗಳ��

�ೕವ��ಾ� ಅ�ಾ���.

② �ೕಕ್� ಅಥ�ಾ ಕಡ�ೋಲು  ಬಳ� ದ�ವವನು� ಕಪ್

ಅಥ�ಾ ಬಟ��ನ�� �ೆ�ೆ�.

③ ಎ�ಾ� ದ�ವಗಳನು� ಸ��ಾದ ದಪ�ವನು� �ೊಂದಲು

ಹಲ�ಾರು ��ಷಗಳವ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆ�ೕ ಇ�.

④ ದ�ವದ ಉಷ��ೆಯು ದ�ವವ� ಎಷು� ದಪ��ಾಗುತ��ೆ�ೕ

ಅದನು� ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು. ಎಚ���ೆ�ಂದ �ೕ��

ಮತು� ಅಗತ��ರುವಂ�ೆ �ೊಂ��.

⑤ ದ�ವಗ��ೆ ��ಾನ�ಾ� ದಪ��ಾ�ಸು��ೆಯನು� �ೇ��.

⑥ �ಾ�ಾನಂತರದ�� ದ�ವಗಳನು� ಅ�ಾ��ಸ�ೇಕು ಅಥ�ಾ

ಮ�ೆ� �ೆ�ೆಸ�ೇ�ಾಗಬಹುದು. ಮಗು��ೆ �ೕಡುವ  �ದಲು

�ಾ�ಾಗಲೂ ದ�ವದ ದಪ�ವನು� ಪ�ೕ��.

⑦ ದ�ವವ� ತುಂ�ಾ �ೆಳ��ಾ�ದ��ೆ, ಸ��ಾದ

��ರ�ೆ�ಾಗುವವ�ೆ�ೆ �ಕ� ಪ��ಾಣದ

ದಪ��ಾ�ಸು��ೆಯನು� �ೇ��.

⑧ ಒಂದು �ೇ�  ೆ ದ�ವವ� ತುಂ�ಾ ದಪ��ಾ�ದ��ೆ, ಸ��ಾದ

��ರ�ೆ�ಾಗುವವ�ೆ�ೆ ಸಣ� ಪ��ಾಣದ �ೆಳ��ಾದ

ದ�ವವನು� (�ೕರು, �ಾರು, ಸೂತ�, �ಾಲು, ರಸ) �ೇ��.

⑨ ಶುಷ� ಏಕದಳ �ಾನ�ವನು� ಎ�ೆ �ಾ��ೊಂ��ೆ

�ೆ�ೆಸ�ೇ�. ಎ�ೆ �ಾಲು ಏಕದಳವನು� ಒ�ೆಯುತ��ೆ ಮತು�

ಅದು �ೆಳ��ಾದ ��ರ�ೆ�ೆ �ಾರಣ�ಾಗುತ��ೆ.

⑩ ಮಗು��ೆ �ೕಡುವ �ದಲು ದ�ವವನು� ದಪ��ಾ��.

⑪ ದಪ��ಾದ ದ�ವವನು� �ಾಟ�ಯನು� ಬಳ� �ೇ�ಸು��ದ��ೆ,

�ಪ�ಲ್  ಮು���ೋಗದಂ�ೆ �ೋ��ೊಳ�ಲು

�ಾ�ಾಗಲೂ ಆ�ಾರದ ಸಮಯದ�� ಪ�ೕ��. ಪ�ೇ

ಪ�ೇ ಮು���ೋ�ರುವ �ಪ�ಲ್ ಗಳ� ಆ�ಾರ

�ೇವ�ೆಯನು� ��ಾನ�ೊ�ಸುತ��ೆ. �ೕ�ಾ� ಸುಲಭ�ಾ�

ಹ�ಯುವ �ಪ�ಲ್  (ಉನ�ತ ಮಟ�ದ / �ೊಡ� �ಾತ�ದ

ರಂಧ�) ಅಗತ���ೆ.

⑫ ದಪ��ಾದ ದ�ವದ ಆ�ಾರ�ಾ��  �ಪ�ಲ್ ರಂಧ�ಗಳನು�

ಎಂ�ಗೂ ಕತ��ಸ�ೇ�. ಸೂಕ� �ಾತ�ದ �ಪ�ಲ್ ಆ��

�ಾ�.

⑬ �ೆಲವ� ಆ�ಾರ ಪ�ಾಥ�ಗಳ� ಕರಗುತ��ೆ ಅಂದ�ೆ  ಐಸ್

��ೕಮ್, �ಾ��ಕಲ್�, ಐಸ್ ಕೂ�ಬ್� ಮತು� �ೆಲ್-ಒ

ನಂತಹವ�ಗಳ�. ಇಂತಹ �ೆಳ��ಾದ ದ�ವವನು� ನುಂಗಲು

�ೊಂದ�ೆ ಇರುವ ಮಕ���ೆ ಈ ಆ�ಾರಗಳನು� �ೕಡ�ೇ�.
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ಪ��� ಆ�ಾರವನು� ತ�ಾ�ಸುವ�ದು �ೇ�ೆ? 

ಪ��� ಆ�ಾರದ ಗುಣಲಕಷ್ಣಗಳ� ಪ��� ಆ�ಾರವನು� ತ�ಾ�ಸಲು ��ೇ�ಶನಗಳ� 

o �ಾ�ಾನ��ಾ� �ಾ�ೆ�ಗಳ�� �ನ��ಾಗುತ��ೆ.

o ಕಪ್ ಅಥ�ಾ �ಾ� �ಂದ ಕು�ಯಲು �ಾಧ��ಲ�.

o ಅ�ಯುವ ಅಗತ��ಲ�.

o ಮೃದು�ಾ�ರುತ��ೆ, ಉಂ�ೆಗ�ರುವ��ಲ�.

o ಸು�ಯಲು �ಾಧ��ಲ�.

o �ೕವ� �ಾ�ದ ಆ�ಾರ�ೆ� ಇರುತ��ೆ. �ನ�ಲು

ಚಮ�ೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಮತು� � �ೇಟ್ / �ೆ�ೕ /

�ೇಬಲ್ನ�� ಆ�ಾರವನು� �ೊಂ�ರುತ��ೆ

① �ೆ�ಾ�� �ೇಯುವವ��ೆ  ತರ�ಾ�ಗಳ� ಮತು� �ಾಂಸವನು� �ೆ�ಾ��  �ೇ��,

ಆದ�ೆ ಅ��ಾ� �ೇ�ಸುವ�ದನು� ತ���. (ಅ��ಾ� �ೇ��ದ ತರ�ಾ�ಗಳ� =

ಅ� ಮೃದು�ಾದ�ೆ; ಅ��ಾ� �ೇ��ದ �ಾಂಸವ� = ��ಂಗ್ ಮತು�

ಕ�ಣ�ಾ�ರುತ��ೆ).

② ಆ�ಾರವನು� � �ೆಂಡರ್ ಅಥ�ಾ ಆ�ಾರ ಸಂ�ಾ�ರಕದ�� ಇ��.

③ ಒಂದು ಸಮಯದ�� ಸಣ� ಪ��ಾಣದ ದ�ವವನು� �ೇ��.

④ ಆ�ಾರ ಮೃದು�ಾಗುವವ�ೆ�ೆ ಕವರ್ ಮತು� �ಶ�ಣ �ಾ�.

⑤ ದಪ��ಾ�ದ��ೆ, ಅಗತ��ರುವಷು� �ೆ��ನ  ದ�ವವನು� �ೇ��,

ಪ��� ಆ�ಾರ ಸಲ�ೆಗಳ� 

① �ಾಂಸ ಆ�ಾರ�ಾ��:

a) �ೊಸ ಮತು� ಹ�ವನು�ಂಟು�ಾಡುವ ಸು�ಾಸ�ೆಯನು� ತ�ಾ�ಸಲು ��ನ� �ಾಸ್
ಗಳ� ಮತು� ದ�ವಗಳನು� ಬಳ�.

b) �ಾಖ�ೋಧ �ಾ�ೆ�ಗಳ�� �ಾ�ಾನ��ಾ� ಸುಲಭ�ಾ� ಪ��� �ಾಡಬಹುದು.

c) ಕ�ಣ, ಒಣ�ದ, ��ಂಗ್ �ಾಂಸವನು� ಬಳಸುವ�ದನು� ತ���.
d) �ೋ� ಅಥ�ಾ �ಾತು�ೋ� ಚಮ�ವನು� ಬಳಸುವ�ದನು� ತ���.

② ತರ�ಾ�ಗ��ೆ:

(a) ಮೃದು�ಾಗುವವ�ೆ�ೆ  ತರ�ಾ�ಗಳನು� �ೇ�� ಅಥ�ಾ ಕು��. ಅದರ��ರುವ ರಸ
�ೆ�ೆ�� ಮತು� ಪ��� �ಾ�.

(b) ಆಲೂಗ�ೆ�ಯನು� ಪ��� �ಾಡಲು �ೆ�ೆ�, �ೆ�ೆ, �ೆಚ��ನ �ಾಲು, �ಾರು, ಅಡು�ೆ �ೕರು

ಅಥ�ಾ �ೆ�ೕ�ಯನು� ಬಳ�.
(c) �ೋಸುಗ�ೆ� ಮತು� ಹೂ�ೋಸುಗಳಂತಹ ರು�ಕರ�ಾದ ಸಂ�ೕಜ�ೆಯನು� �ಾಡಲು �ೆಲವ�

ತರ�ಾ�ಗಳನು� ಒ���ೆ �ೆ�ೆ�: ಉ�ಾ �ಾ��ೆಟ್ ಮತು� �ಾ���ಪ್�.

(d) ��ೆ� �ೊಂ�ರುವ ತರ�ಾ�ಗಳನು� ಪ��� �ಾಡು�ಾಗ ಎಚ�ರ�ಂದ ಇ�.
(e) ಕ�ಣ ��� ಅಥ�ಾ �ೕಜಗ�ರುವ  ಕ�ಾ� ತರ�ಾ�ಗಳನು� ಬಳಸುವ�ದನು� ತ���.

③ ಹಣು�ಗ��ಾ�:

(a) ಪ�ವ��ದ� ಹಣು�ಗಳನು� ಬಳಸು��ದ��ೆ, ಅದರ��ರುವ ರಸ �ೆ�ೆ�� ಮತು� ಪ��� �ಾ�.
(b) ಆ�ಾ��ಸಬಹು�ಾದ ಊಟ�ಾ�� �ೆಲವ� ಹಣು�ಗಳನು� ಪ��ಂಗ್�, �ಸರು, ��ೊ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾ�ೇಜ್ �ೕಸ್ �ೊಂ��ೆ �ೆ�ೆ�.
(c) ಕ�ಣ ��ೆ� ಅಥ�ಾ �ೕಜಗ��ೆಂ��ನ ಕ�ಾ� ಹಣು�ಗಳನು� ತ���.

④ �ಾನ�ಗ��ಾ�:
(a) ಪ��� �ಾಡುವ �ದಲು ನೂಡಲ್� ಮತು� ಅ�� ತುಂ�ಾ ಮೃದು�ಾಗುವವ�ೆ�ೆ �ೇ��.
(b) ರು��ಾದ ಊಟ�ೆ� ಪ��� �ೇ��ದ ನೂಡಲ್� / ಅ�� ,�ಾಂಸ ಮತು� / ಅಥ�ಾ ತರ�ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ.

(c) ರು��ಾದ ಊಟ�ೆ� ಪ��� , �ೇ��ದ ನೂಡಲ್� / ಅನ�ವನು� �ಾಸ್ (�ೆ�ೆ, �ೊ��ೊ), �ೆ�ೕ�ಗಳ�, �ೕಸ್ ಅಥ�ಾ
�ಾರುಗ��ೆಂ��ೆ �ೇ��.

(d) ಎ�ಾ� �ೆ�ಡ್ಗಳನು� ತ���.

⑤ ಸೂಪ್ ಮತು� ಸೂ��ಗ��ಾ�:
(a) ಪ����ಾ�  ಎ�ಾ� �ಾಂಸ, ನೂಡಲ್� / ಅ�� ಮತು� ತರ�ಾ�ಗಳನು� �ೆ�ಾ��  �ೆ�ೕನ್ �ಾ�.

(b) ಈ ಆ�ಾರಗ��ೆ ��ಾನ�ಾ� ಉ��ದ �ಾರು ಅಥ�ಾ ಸೂ�� �ೇಸ್ ಅನು� ಸಣ� ಪ��ಾಣದ�� �ೇ��.
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ಪ�ಮಳವನು� �ೆ��ಸಲು: ಪ����ೆ ��ನ� �ಾಸ್, �ಡಮೂ��ೆಗಳ� ಮತು� ಮ�ಾ�ೆಗಳನು� �ೇ�ಸಲು 
ಪ�ಯ���. 
�ಾ��ೊ�ಗಳನು� �ೆ��ಸಲು: ಇದ�ೆ�  �ೆ�ೆ�, ಎ�ೆ�, �ೆ��ನ �ೊ��ನ �ೈ� ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� ��ೕಮ್
ಗಳನು� �ೇ�ಸಲು ಪ�ಯ���. 

�ೊ��ದ  ಮತು� �ೇ�ಾಂಶವ�ಳ� ಆ�ಾರವನು� �ೇ�ೆ �ಾಡುವ�ದು

�ೊ��ದ  ಮತು� �ೇ�ಾಂಶವ�ಳ� 

ಆ�ಾರದ ಗುಣಲಕಷ್ಣಗಳ� 

�ೊ��ದ  ಮತು� �ೇ�ಾಂಶವ�ಳ�

ಆ�ಾರಗಳನು� �ಾಡಲು ��ೇ�ಶನಗಳ� 

o �ಾ�ೆ�, �ಾಪ್��ಕ್ ಅಥ�ಾ �ೆಲ���

�ೈಗ�ಂದ �ನ�ಬಹುದು

o � �ೇಟ್ / �ೆ�ೕ / �ೇಬಲ್ �ೕ�ೆ ಆ�ಾರ

ಮತು� ಸೂ�ಪ್ �ಾಡಬಹುದು

o �ಕ�  ಉಂ�ೆಗಳ� �ೋಚ�ಸುತ��ೆ

o ಉಂ�ೆಗಳ� �ಾ��ೆ�ಂದ

ನುಣು��ೊಳ��ವ�ದು ಸುಲಭ

o �ೇ�ಾಂಶ ಮತು� ಮೃದು�ಾ�ರುತ��ೆ.

o ಕ�ಷ� ಅ�ಯು��ೆಯ  ಅಗತ���ೆ

o ಕಚು�ವ ಅಗತ��ಲ�

① �ೆ�ಾ�� �ೇಯುವವ��ೆ  ತರ�ಾ�ಗಳ� ಮತು�

�ಾಂಸವನು� �ೇ��, ಆದ�ೆ ಅ��ಾ�

�ೇ�ಸುವ�ದನು� ತ���. (ಅ��ಾ� �ೇ��ದ

ತರ�ಾ�ಗಳ� = ಅ� ಮೃದು�ಾಗುತ��ೆ); ಅ��ಾ�

�ೇ��ದ �ಾಂಸ = ��ಂಗ್ ಮತು� ಕ�ಣ).

② �ಾಂಸ �ೆ�ಂಡ್ �ಾಡುವ  ಅಥ�ಾ �ೕ��ಾದ

�ಾಕುವನು� ಬಳ� ಒಂ�ೇ �ಾತ�ದ �ಕ�

ತುಂಡುಗ�ಾ� ನುಣ��ೆ ಕತ���.

③ ಆ�ಾರದ ತುಂಡುಗಳ� 2 ���ಂತ

�ೆ��ನ�ಾ�ರ�ಾರದು

④ �ೆಚು�ವ� �ೇ�ಾಂಶ�ಾ�� ಆ�ಾರಗ��ೆ �ೆ�ೕ� ಮತು�

�ಾಸ್ಗಳನು� �ೇ�� ಮತು� �ನ�ಲು

ಸುಲಭ�ಾಗುತ��ೆ.
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ಮೃದು ಮತು� �ೈಟ್ �ಾತ�ದ ಆ�ಾರವನು� �ೇ�ೆ �ಾಡುವ�ದು 

ಮೃದು ಮತು�  �ೈಟ್ �ಾತ�ದ ಆ�ಾರದ 

ಗುಣ ಲಕಷ್ಣಗಳ� 

ಮೃದು ಮತು�  �ೈಟ್ �ಾತ�ದ ಆ�ಾರವನು� 

ತ�ಾ�ಸಲು ��ೇ�ಶನಗಳ� 

o �ಾ�ೆ�, �ಾಪ್��ಕ್ ಅಥ�ಾ �ೈಗ�ಂದ

�ನ�ಬಹುದು

o ಮೃದು, �ೋಮಲ ಮತು� �ೇ�ಾಂಶವ�ಳ�

ಕಚು�ವ �ಾತ�ದ ತುಂಡುಗಳ�

o �ಾಕು ಇಲ��ೆ ಕತ��ಸಬಹುದು

o �ಾ�ೆ�ಗ�ಂದ �ಸುಕಬಹುದು ಅಥ�ಾ

ಒ�ೆಯಬಹುದು

o ಅ�ಯು��ೆಯ  ಅಗತ���ೆ

o ಕಚು�ವ ಅಗತ��ಲ�

① ತರ�ಾ�ಗಳ� ಮತು� �ಾಂಸವನು�  ಮೃದು

�ಾಗುವವ�ೆ�ೆ �ೇ�� .

② �ೕ��ಾದ �ಾಕುವನು� ಬಳ� ಎ�ಾ� ಆ�ಾರಗಳನು�

ಒಂ�ೇ �ಾತ�ದ ತುಂಡುಗ�ಾ� ಕತ���.

③ ಆ�ಾರದ ತುಂಡುಗಳ� 8 �� �ಾತ���ಂತ

�ೆ��ರ�ಾರದು.

④ �ೕಕ್� ಬಳ� ಆ�ಾರದ ತುಂಡುಗಳನು� ಒ���ಾಗ,

�ೆರ�ನ ಉಗುರು �� ಬಣ��ೆ� �ರುಗ�ೇಕು ಮತು�

ಆ�ಾರವ� �ಾ���ಷ್ ಆಗ�ೇಕು ಮತು� ಅದರ �ಂ�ನ

ಆ�ಾರ�ೆ� ಮರಳ�ಾರದು.

⑤ �ೆಚು�ವ� �ೇ�ಾಂಶ ಮತು� ಸುಲಭ�ಾ� �ನ�ಲು

ಆ�ಾರಗ��ೆ �ೆ�ೕ� ಮತು� �ಾಸ್ಗಳನು� �ೇ��.




