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উিকেণ

রেসিসি

আমাে টীকা   

এই সিশেে িুষ্টিমান িম্পসককি ত ভােিাম্য

এক্সটেনটিযা - মস্রিল সিশ্বসিদ্যালটয়ে িুষ্টি িূত্র রেন্দ্র ের্তৃ ে তরসে এেটি রেসিসি ের্তৃ ে অনুপ্যাসির।

আরও অিুপ্রেরণযা, ররনসনি ও তৈজসিত্র সম্পপ্ককে  আরও জযািুি fondationolo.ca/
blogue-এ।

উিযাদযাটনে অলঙ্কেি:      িিতৃস্বত্ব িংেসষির (ikonet.com)

আিসন এে িযাটে আে যযা যযা িসেটিশন েেটর িযাটেন:

? এটে এেটি আহযাটে িসেির েেটর শযােিিসি (রযমন crudités) এিং এে েুেটেযা 
ফল 

? এে গ্যাি দধু িযা অনুরূি সেছু।

প্স্তুসরে িময়   ২০ সমসনট

েযান্যাে িময়  ৩০ সমসনট

িসেটিশন  ৫ জন

ি্য় (প্সর অংশ)   $১.৫২

িংেষিি  সরিশজ প্রায় ৩ সিন। 

তরিিিত্র   িসেমাি কোে কাি ও চামচ, চসিং র�ািকি , 
োকি�সজে িীলাে, ধাোশলা ছুসে, গ্্যাটাে, �ড় 
িিি্যান, কাশেে চামচ, সছদ্রযুক্ত �ড় চামচ, 
ঝাাঝসে, ২টি �ড় �াটি, রছাট �াটি, কা াটাচামচ।

ম্যাকযারনি সযালযাদ 
নমল

১০টি সিম

আিসন োন্া কো প্রায় ৭৫০ 

সমসল (৩ কাি) ম্যাকােসন 

�্য�হাে কেশত িাশেন

৫০০ সমসল (২ েযাি) শুেটনযা 
ম্যাকােসন

৬০ সমসল (১/৪ েযাি) 
রমশয়াসনজ

৪৫ সমসল (৩ রেসিল চযামচ) 
সিিাে সভশনগাে

৩০ সমসল (২ রেসিল চযামচ) 
ক্যাশনালা রতল

২টি গাজে, র�যািযা ছযাড়যাটনযা ও েঁুসচ 
েঁুসচ েেযা

২৫০ সমসল (১ েযাি) রচিাে িসনে 
েঁুসচ েঁুসচ েেযা 

২টি �ড় সিল আচাে, েযােযা ল�ণ এিং কা াচা মসেচ 
স্বযাদ অনুযযায়ী

এখাশন এে িসে�শতকি  আিসন একটি েো �্য�হাে কেশত িাশেন

১টি কা াচা মসেচ,
�ুি রছযাে র�যাল েটে েযােযা

? ?

ম্যাকযারনি সযালযাদ নমল

িসেটিশন েেযাে িূটিতৃ, সিশমে র�যািযা ছযাসড়টয় সনন এিং রিগুটলযা 
অটধতৃে েটে রেটে রফলুন। প্সরিযাে িসেটিশটনে িময় ৪ েুেটেযা েটে 
সিম সদন। স্বযাদ ি্সধি েেটর লিি ও েঁযাচযা মসেচ রমশযান।
স�কল্প উিায়: এই িযালযাদটে এেটি িযাশ্বতৃ সিটশ িসেির েেটর শক্ত-েটে রিধি সিমগুটলযা িযাদ 
সদন। সিটমে িসেিটরতৃ  আিসন আিনযাে িছটদেে শযােিিসি ি্িহযাে েেটর িযাটেন।

এই ফঁযাটে, এেটি রছযাে িযাটিটর রমশয়াসনজ, অ্যািল সিিাে 
সভশনগাে, রতল, গাজে, িসনে, ও আচাে সমসরির েেটর এেটি 
েঁযােযাচযামচ ি্িহযাে েরুন।

এেটি িড় িযাটিটর ম্যাকােসন রেটল েযা�ুন। র�ল সিিাে �া 
ক্যািসিকাম এিং রমশয়াসনজ িি রযযা� েরুন ও সমসরির েরুন। 
ম্যাকােসন িালাি এিং সিমগুশলা িসেটিশন েেযাে িন্ প্স্তুর নযা 
হওয়যা িযতৃন্ত সরিটি েযা�ুন।

েযান্যা েেযা হটয় র�টল, ম্যাকােসন রেটে িযাসন সনষ্যাশন েটে সনন এিং 
শীরল িযাসনে সনটচ ধটে রেট� এটি ঠযাণ্যা েরুন। 

এেটি সছদ্রযুক্ত িড় চযামচ দ্যােযা ি্যান রেটে সিমগুশলা রুটল রফলুন 
এিং এগুটলযা রযন আে রিধি নযা হয় রিিন্ ঠযাণ্যা িযাসন ভসরতৃ  এেটি িড় 
িযাটিটর রিগুটলযা েযা�ুন। িযাটশ রেট� সদন।

ি্যাটেটেে �যাটয় েযােযা সনটদতৃশযািলী অনুিেি েটে এেই িিি্যাটন 
ম্যাকােসন েযান্যা েরুন।

িযাসন ভসরতৃ  এেটি িড় িিি্যাটন সিমগুশলা েযা�ুন এিং উচ্চ রযািমযাত্রযায় 
রিধি েরুন। ১০ সমসনে �েম েরুন
িোমেকি: সিম �েম হওয়যাে িময় রেসিসিে িন্ শযােিিসি রেটে আিনযাে িযাশ্বতৃ সিশগুটলযা 
তরসে েরুন।
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সিসিয়ালেি 
তৈসি পণ্য

প়্াটিন,-িমৃদ্ধ 
খ়াব়াি

ফেমূে ও 
শ়াকিবসি
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মূল রেসিসিটি তরসে েটেটছ- এক্সটেনটিযা - মস্রিল সিশ্বসিদ্যালটয়ে িুষ্টি িূত্র রেন্দ্র

আরও অিুপ্রেরণযা, ররনসনি ও তৈজসিত্র সম্পপ্ককে  আরও জযািুি fondationolo.ca/
blogue-এ।

উিযাদযাটনে অলঙ্কেি:      িিতৃস্বত্ব িংেসষির (ikonet.com)

উিকেণ

রেসিসি

আমাে টীকা   

এই সিশেে িুষ্টিমান িম্পসককি ত ভােিাম্য
  ক্্যােযাটিতৃে স্্যােটি রপ্যাটিন রযযা� েেযাে িন্ এটি �যািযােটি চমৎেযাে। আিসন যসদ 

এই �যািযােটি ি্যান্ডউইটচে সফসলং সহটিটি ি্িহযাে েটে, রটি িূিতৃযাঙ্গ �যািযাে তরসে 
েেটর, শুধু crudités ও এে গ্যাি দধু (িযা দধু-সভর্সরে ফলযাহযাে/রিিযােতৃ) রযযা� 
েরুন।

প্স্তুসরে িময়    10 সমসনট

িসেটিশন   ২টি ি্যান্ডউইচ �া ৪টি স্্যাকি (আনুমাসনক ১ ১/৪ 
কাি)

ি্য় (িসেটিশন)   প্রসত ি্যান্ডউইশচ $১.৬২ �া একটি স্্যাকি সহশিশ� 
$০.৮১

িংেষিি সরিশজ প্রায় ৩ সিন। সহমাসয়ত কেশ�ন না। 

তরিিিত্র ক্যান ওশিনাে, চসিং র�ািকি , ধাোশলা ছুসে, 
িসেমাশিে কাি ও চামচ, �াটি, কা াটাচামচ, চামচ।

স্যালমি র্রেড

রমশয়াসনশজে িসে�শতকি  আিসন িই 

�্য�হাে কেশত িাশেন

এে িসে�শতকি  আিসন অশধকিক 

কা াচা মসেচ �্য�হাে কেশত 

িাশেনএে িসে�শতকি   
এখাশন আিসন টুনাও �্য�হাে 

কেশত িােশ�ন

১টি ে্যান (২১৩ গ্যাম) রগালাসি 
ি্যালমন, িযাসন সনষ্যাসশর 

৩০ সমসল (২ রেসিল চযামচ) 
িাধােণ িই 

১/২ আশিল, সমসহ েটে েযােযা

৫ সমসল (১ চযা চযামচ) মসেশচে 
গুা ড়া

১ আটি রিলাসে, সমসহ েটে েযােযা 

৫ সমসল (১ চযা চযামচ) িসেষা

৩০ সমসল (২ রেসিল চযামচ) 
রমশয়াসনজ

ল�ণ ও কা াচা মসেচ, স্বযাদ ি্সধি 
েেটর

??
?

?

স্যালমি র্রেড

আশিল, রিলাসে, রমশয়াসনজ, িসধ, মসেশচে গুা ড়া ও িসেষা রযযা� 
েরুন এিং ভযাটলযাভযাটি সমসরির েরুন।  স্বযাদ ি্সধি েেটর ল�ণ ও কা াচা 
মসেচ রমোন।

ি্যালমনটে ফ্্যােটি রভটঙ্গ সনটর েঁযােযাচযামচ ি্িহযাে েরুন। অসথি ও 
ররুিযাসথিগুটলযা ভযাটলযাভযাটি রভটঙ্গ সনন।

এেটি িযাটিটর ি্যালমন সনন এিং চযামড়যা েযােটল আিনযাে আঙ্গলু িযা 
েঁযােযাচযামচ সদটয় আলটরযা েটে ঘটে রযা িসেটয় রফলুন। আিসন অসথি ও 
ররুিযাসথি রেট� সদটর িযাটেন। 

সিসিয়ালেি 
তৈসি পণ্য

প়্াটিন,-িমৃদ্ধ 
খ়াব়াি

ফেমূে ও 
শ়াকিবসি
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মূল রেসিসিটি তরসে েটেটছ- এক্সটেনটিযা - মস্রিল সিশ্বসিদ্যালটয়ে িুষ্টি িূত্র রেন্দ্র

আরও অিুপ্রেরণযা, ররনসনি ও তৈজসিত্র সম্পপ্ককে  আরও জযািুি fondationolo.ca/
blogue-এ।

উিযাদযাটনে অলঙ্কেি:      িিতৃস্বত্ব িংেসষির (ikonet.com)

উিকেণ

রেসিসি

আমাে টীকা   

এই সিশেে িুষ্টিমান িম্পসককি ত ভােিাম্য
 রমনুটর শযােিিসি রযযা� েেযাে িন্ এই িযালযাদটি এেটি িুস্বযাদ ুউিযায়! 

প্স্তুসরে িময়   ১৫ সমসনট (+ আলুগুটলযা ঠযাণ্যা হওয়যাে িময়)

েযান্যাে িময়  ৩০ সমসনট

িসেটিশন  ৬-৮ জন

ি্য় (প্সর অংশ)  $০.৪৪

িংেষিি  সরিশজ প্রায় ৩ সিন। 

তরিিিত্র   �ড় িিি্যান, ঝাাঝসে, চসিং র�ািকি , ধাোশলা ছুসে, 
িসেমাি কোে কাি ও চামচ, �ড় �াটি, চামচ, 
রছাট �াটি, রছাট ধাোশলা ছুসে। 

নডল িপ্েপ্েযা 
সযালযাদ

১টি লিঙ্গ েিুন, র�যািযা 
ছযাড়যাটনযা ও েুেটেযা েটে েযােযা

১৫ সমসল (১ রেসিল 
চযামচ) িধু

২ রকায়া েিুন, �ুি 
রছযাে েটে েযােযা

স্বযাদ ি্সধি েেটর ল�ণ 
ও কা াচা মসেচ।

অশধকিক রমশয়াসনশজে 
িসে�শতকি  আিসন িাধােণ িই 

�্য�হাে কেশত িাশেন।

৪৫ সমসল (৩ রেসিল চযামচ) 
অ্যািল সিিাে সভশনগাে

১ রেসি (২ িযাউন্ড) আলু, �ুি 
ভযাটলযাভযাটি িসেষ্যাে েেযা (প্যায় ১.৫ 
সলেযাে/৬টি সেউি আে্সরে েযাি)

২টি �ড় সিল আচাে, রছযাে েটে 
েযােযা 

৮০ সমসল ( ১/৩ েযাি) 
রমশয়াসনজ

রিলাসেে ২টি িঁযােযা, �ুি রছযাে 
েটে েযােযা

এে িসে�শতকি  আিসন ১২৫ সমসল 
(১/২ কাি) মেলা রযাগ কেশত িাশেন। 

খ�ু রছাট সেশুশিে জন্য োন্া 

কোে িূশ�কি রখািা খু� ভাশলাভাশ� 

িসেষ্াে কেশত হশ�

?
?

?

?

ঠযাণ্যা েেযা আলুগুটলযা আনুমযাসনে ২ রিসম আেযাটে েযােুন এিং এেটি 
িড় িযাটিটর রিগুটলযা েযা�ুন।

রিলাসে, আচাে এিং সভসনশগ্ট রযযা� েরুন।  
সমসরির েরুন,  স্বযাদ ি্সধি েেটর লিি ও েঁযাচযা মসেচ সদন এিং 
িসেটিশন েেযাে িন্ প্স্তুর নযা হওয়যা িযতৃন্ত সরিটি েযা�ুন।

আলুগুটলযা ঠযাণ্যা হওয়যাে িময়, সভনযাইসগ্ে তরসে েেটর, এেটি রছযাে 
িযাটিটর রমশয়াসনজ, সিিাে সভশনগাে, িধু, মধু, েিুন এিং েিুশনে 
রকায়া সমসরিত করুন। 

লিিযুক্ত ফুেন্ত িযাসনে এেটি িযাটত্র ভযাটলযাভযাটি রিধি নযা হওয়যা িযতৃন্ত 
আলুগুশলা রিধি েরুন, প্যায় ২৫ সমসনে। িযাসন সনষ্যাশন েরুন এিং 
সরিটি েযা�ুন।
িোমেকি: এই রেসিসিে িন্ শযােিিসি প্স্তুর েেটর এই িময়টি ি্িহযাে েরুন।

নডল িপ্েপ্েযা সযালযাদ

মাঝাির/উ�

2 cm

00:25

মাঝাির/উ�

2 cm

00:25

মাঝাির/উ�

2 cm

00:25

মাঝাির/উ�

2 cm

00:25

সিসিয়ালেি 
তৈসি পণ্য

প়্াটিন,-িমৃদ্ধ 
খ়াব়াি

ফেমূে ও 
শ়াকিবসি



অন্যান্ রেসিসি 
িযাওয়যা যযায়

fondationolo.ca/blogue

নমনি নমেপ্লযাভস



রেসিসি

প্রস্তুতপ্রণালী

1

3

2

4

6

5

মূল রেসিসিটি তরসে েটেটছ- এক্সটেনটিযা - মস্রিল সিশ্বসিদ্যালটয়ে িুষ্টি িূত্র রেন্দ্র

আরও অিুপ্রেরণযা, ররনসনি ও তৈজসিত্র সম্পপ্ককে  আরও জযািুি fondationolo.ca/
blogue-এ।

উিযাদযাটনে অলঙ্কেি:      িিতৃস্বত্ব িংেসষির (ikonet.com)

উিকেণ

রেসিসি

আমাে টীকা   

এই সিশেে িুষ্টিমান িম্পসককি ত ভােিাম্য
আিসন এে িযাটে আে যযা যযা িসেটিশন েেটর িযাটেন: 

? এটে এেটি �যািযাে সহটিটি তরসে েেটর এেটি সিসেয়যাল িি্ (রযমন - রিিযাটেতৃে িন্ 
িযািযায় তরসে সিস্কু ে)

? এটে এেটি আহযাটে িসেির েেটর শযােিিসি (রযমন িযালযাদ, েযান্যা েেযা শযােিিসি িযা 
crudités) এিং ফল

? এে গ্যাি দধু িযা অনুরূি সেছু।

প্স্তুসরে িময়   ২০ সমসনট

েযান্যাে িময়  ৪৫ সমসনট

িসেটিশন  ২টি সমসন সমটশলাভশিে ৬ জশনে জন্য িসেশ�েন

ি্য় (প্সর অংশ)  $১.৭২

িংেষিি   সরিশজ প্রায় ৩ সিন।  
সহমাসয়ত কো যাশ�। 

তরিিিত্র   িসেমাি কোে কাি ও চামচ, চসিং র�ািকি , 
োকি�সজে িীলাে, ধাোশলা ছুসে, মাসিন টিন, 
রিিাে লাইনাে (�া রতল), �ড় �াটি, ক্যান 
ওশিনাে, গ্্যাটাে, ঝাাঝসে, কা াটাচামচ।

নমনি নমেপ্লযাভস

১২৫ সমসল (১/২ েযাি) 
িাউরুটিে গুা ড়া

১৫ সমসল (১ রেসিল 
চযামচ) শুকশনা িািকিশল

১টি সিম

৫০০ গ্যাম (১ িযাউন্ড) 
েূকশেে মাংশিে 

সকমা

১ রেযায়যা েিুন, 
র�যািযা ছড়যাটনযা ও 

েযােযা

২.৫ সমসল (১/২ 
চযা চযামচ) ল�ণ 

২.৫ সমসল (১/২ 
চযা চযামচ) কা াচা 

মসেচ 

১৫ সমসল (১ রেসিল 
চযামচ) টশমশটা রিস্ট

২৫০ সমসল (১ েযাি) গঁুড়যা 
েেযা রচিাে সচজ

১টি ে্যান (৫৪০ সমসল) 
িািা স�ন, িযাসন 

সনষ্যাসশর ও রধযায়যা

২টি আশিল, র�যািযা 
ছড়যাটনযা ও রছযাে েটে 

েযােযা

১০ সমসল (২ রেসিল 
চযামচ) িসেষা গুা ড়া

?
?

৪৫ সমসনটেে মটরযা রিগুটলযা রিঁটে সনন। 
িোমেকি: আিনযাে িযাশ্বতৃ সিশগুটলযা তরসে েেটর েযান্যাে িময়টি ি্িহযাে েরুন।

স�কল্প উিায়: এই এেই সমরিিটি সদটয় চমৎেযাে হ্যামিযা�তৃযাে তরসে েেযা যযায়!  
এেই সমরিি সদটয় শুধু ৮টি িযা�তৃযাে তরসে েরুন এিং এেটি রিসেং ররেটর রিগুটলযা রিঁটে সনন।

১২টি িল তরসে েরুন এিং রিগুটলযাটে মযাসফন টিটন েযা�ুন।  
এেটি েঁযােযাচযামচ সদটয় উিটেে অংশটি সনটচে সদটে আলটরযা েটে চযাি 
সদন।

েূকশেে মাংশিে সকমা রযযা� েরুন এিং ভযাটলযাভযাটি সমসরির নযা হওয়যা 
িযতৃন্ত হযার সদটয় সমসরির েরুন।

আশিল, েিুন, িাউরুটিে গুা ড়া, সিম, টশমশটাে মন্ড �া রিস্ট, 
রচিাে িসনে, িািকিশল, িসেষা, ল�ণ ও কা াচা মসেচ রযযা� েরুন। 
েঁযােযাচযামচ সদটয় সমসরির েরুন।

নমনি নমেপ্লযাভস

এেটি িড় িযাটিটর, এেটি েঁযােযাচযামচ সদটয় িািা স�নগুশলা সদটয় মণ্ 
তরসে েরুন।

ে ্যযাে িযা রযােটিটে ওটভটনে মযাঝযামযাসঝ েযা�ুন এিং ১৮০°রি (৩৫০° 
ফযা) সপ্সহে েরুন। িযাচতৃ টমন্ট েযা�ি সদটয় এেটি মযাসফন টিন িযা লযাইটন 
সগ্ি রযযা� েরুন। 180°C (350°F)

x 12

00:45

180°C (350°F)

x 12

00:45

180°C (350°F)

x 12

00:45

180°C (350°F)

x 12

00:45

180°C (350°F)

x 12

00:45

180°C (350°F)

x 12

00:45

সিসিয়ালেি 
তৈসি পণ্য

প়্াটিন,-িমৃদ্ধ 
খ়াব়াি

ফেমূে ও 
শ়াকিবসি



অন্যান্ রেসিসি
িযাওয়যা যযায়

fondationolo.ca/blogue

র�যালযা ও শযাকসবনজর 
সযাপ্ে কু�কু�



রেসিসি

প্রস্তুতপ্রণালী

1

3

2

4

6

5

মূল রেসিসিটি তরসে েটেটছ- এক্সটেনটিযা - মস্রিল সিশ্বসিদ্যালটয়ে িুষ্টি িূত্র রেন্দ্র

আরও অিুপ্রেরণযা, ররনসনি ও তৈজসিত্র সম্পপ্ককে  আরও জযািুি fondationolo.ca/
blogue-এ।

উিযাদযাটনে অলঙ্কেি:      িিতৃস্বত্ব িংেসষির (ikonet.com)

উিকেণ

রেসিসি

আমাে টীকা   

এই সিশেে িুষ্টিমান িম্পসককি ত ভােিাম্য
আিসন এে িযাটে আে যযা যযা িসেটিশন েেটর িযাটেন:

? ফলমূল

? এে গ্যাি দধু িযা অনুরূি সেছু।

প্স্তুসরে িময়   ১০ সমসনট

েযান্যাে িময়  ৪০ সমসনট

িসেটিশন  ৪ জন

ি্য় (প্সর অংশ)  $১.৪৩

িংেষিি   সরিশজ প্রায় ৩ সিন।  
সহমাসয়ত কো যাশ�।

তরিিিত্র   িসেমাি কোে কাি ও চামচ, চসিং র�ািকি , 
োকি�সজে িীলাে, ধাোশলা ছুসে, ক্যান 
ওশিনাে, ঝাাঝসে, �ড় িিি্যান, কাশেে চামচ, 
রছাট িিি্যান।

র�যালযা ও শযাকসবনজর 
সযাপ্ে কু�কু�

আিসন �্য�হাে কেশত িাশেন: গাজে �া 

োলগশমে িসে�শতকি  র্ায়াে, িাসস্কিি �া 

সমষ্টি আলু 

৩টি গাজে, র�যািযা ছড়যাটনযা এিং ৩ 
রিসম েটে েযােযা।

১৫ সমসল (১ রেসিল চযামচ) 
ক্যাশনালা রতল

১টি হলিু রিায়াজ, র�যািযা ছযাড়যাটনযা 
এিং িড় েুেটেযা েটে েযােযা

স্বযাদ ি্সধি েেটর ল�ণ 
ও কা াচা মসেচ

১৫ সমসল (১ রেসিল 
চযামচ) সজোে গুা ড়া

১টি রছযাে োলগম, র�যািযা ছড়যাটনযা ও 
েুেটেযা েটে েযােযা (প্যায় ৫০০ সমসল/২ 

েযাি)

৫০০ সমসল (২ েযাি) সচশকন 
স্টক 

িস্া স্টশকে জন্য আমাশিে 

সভসিও রিখুন: fondationolo.

ca/blogue

১ ে্যান (৭৯৬ সমসল) 
রছাট কশে কাটা 

টশমশটা 

১ ে্যান (৫৪০ সমসল) রছালা, িযাসন 
সনষ্যাসশর এিং ভযাটলযাভযাটি রধযায়যা

১২৫ সমসল (১/২ েযাি) 
সকেসমে। 

৩৭৫ সমসল (১১/২ 
েযাি) শুেটনযা কুছকুছ

? ?

েুছেুটছে উিটে িি সদটয় িসেটিশন েরুন। স্বযাদ ি্সধি েেটর ল�ণ ও 
কা াচা মসেচ রমোন।
িোমেকি: আিসন যসদ �ুি রছযাে সশশুটদেটে িসেটিশন েটেন, রটি শ্বযািটেযাধ হওয়যাে ঝঁুসে 
এড়যাটর রছযালযা রভটঙ্গ মণ্ েটে সনন।

শযােিিসিে সমরিটি রছালা ও সকেসমে রযযা� েরুন এিং আটেযা ৫ 
সমসনে ধটে েযান্যা েরুন।

এই ফঁযাটে, ি্যাটেটেে �যাটয় েযােযা সনটদতৃশযািলী অনুিেি েটে কুছকুছ 
েযান্যা েরুন। 

উচ্চ রযাটি রিধি েরুন, রযাি েসমটয় সনন এিং প্যায় ২৫ সমসনে ধটে 
রফযােযান।

সজো, গাজে, োলগম, স্টক এিং রছাট কশে কাটা টশমশটা রযযা� 
েরুন। 

এেটি িড় িিি্যাটন মযাঝযাসে রেটে উচ্চ তাশি রতল �েম েরুন এিং 
প্যায় ৩ সমসনে ধটে রিায়াজ িযাদযামী নযা হওয়যা িযতৃন্ত ভঁযািনু।
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এবং ভা যাজযা র্যাপ্কযানল
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মূল রেসিসিটি তরসে েটেটছ- এক্সটেনটিযা - মস্রিল সিশ্বসিদ্যালটয়ে িুষ্টি িূত্র রেন্দ্র

আরও অিুপ্রেরণযা, ররনসনি ও তৈজসিত্র সম্পপ্ককে  আরও জযািুি fondationolo.ca/
blogue-এ।

উিযাদযাটনে অলঙ্কেি:      িিতৃস্বত্ব িংেসষির (ikonet.com)

উিকেণ

রেসিসি

আমাে টীকা   

এই সিশেে িুষ্টিমান িম্পসককি ত ভােিাম্য
আিসন এে িযাটে আে যযা যযা িসেটিশন েেটর িযাটেন:

? এটে এেটি আহযাটে িসেির েেটর শযােিিসি (রযমন িযালযাদ, েযান্যা েেযা 
শযােিিসি) এিং এে েুেেযা ফল

? এে গ্যাি দধু িযা অনুরূি সেছু, এটে �যািযাটে িসেির েেটর

ম্যাকযারনি ও িনির, েফু 
এবং ভা যাজযা র্যাপ্কযানল
প্স্তুসরে িময়    ১০ সমসনট

েযান্যাে িময়   ৩৫ সমসনট

িসেটিশন   ৬ জন

ি্য় (প্সর অংশ)  $২.৪৫

িংেষিি   সরিশজ প্রায় ৩ সিন।  
সহমাসয়ত কো যাশ�। 

তরিিিত্র   িসেমাি কোে কাি ও চামচ, চসিং র�ািকি , ধাোশলা 
ছুসে, রছাট �াটি, �ড় �াটি, �ড় িিি্যান, গ্্যাটাে, 
রিাকাে সেট, রিাকাে িাচকি শমন্ট (�া রতল), ঝাাঝসে, 
কাশেে চামচ।

১৫ সমসল (১ রেসিল 
চযামচ) টশমশটা রিস্ট

৮০ সমসল ( ১/৩ েযাি) মাখন 
িযা নন-হযাইট্যাটিটনটেি 

মযা�তৃযাসেন, �সলর (ভযা� েেযা: 
৪৫ সমসল [৩ রেসিল চযামচ] + 
৩৫ সমসল [৭ রেসিল চযামচ] 

স্বযাদ ি্সধি েেটর েবণ ও 
কা ়াচ়া মসিচ।

৫০০ সমসল (২ েযাি) গুা ড়া 
কো রচিাে িসনে

৫০০ সমসল (২ েযাি) 
িধু 

৪৫ সমসল (৩ রেসিল 
চযামচ) অল-িািকিি 

ময়িা

৭৫০ সমসল (৩ েযাি) 
শুেটনযা ম্যাকােসন

১ ব্লে (৪৫৪ গ্যাম) েক্ত 
টিু, চযােটেযািযা েটে েযােযা

৫ সমসল (১ চযা চযামচ) 
কাসে িাউিাে (ভযা� 

েেযা)

১০-১৫ রিশকন্ড ধশে 
একটি রছাট �াটিশত 

মাইশ্াওশয়শভ গসলশয় সনন।

১ র্াশকাসলে মাথা, 
রছযাে েুেটেযা েটে 

েযােযা (প্যায় ১ 
সলেযাে/৪ েযাি)

আিসন রখািা ছাসড়শয় 

রছাট রছাট টুকশো কশে 

কাটা কান্ডও �্য�হাে 

কেশত িােশ�ন।
এে িসে�শতকি  আিসন 

এখাশন মুেসগ �া সচংসড় 

সিশয় আশেকটি োন্া কো 

রপ্রাটিন রযাগ কেশত 

িাশেন 

স্াি অনুযায়ী সভন্ সভন্ িসনে 

�্য�হাে কো রযশত িাশে

? ?

োন্া কো ম্যাকােসন, টিু ও র্াশকাসল রযযা� েরুন ও সমসরির েরুন। 
স্বযাদ ি্সধি েেটর ল�ণ ও কা াচা মসেচ রমোন।

টশমশটা রিস্ট এ�ং রচিাে িসনে রযযা� েরুন। রমশযান।

িধু রযযা� েরুন, সনয়সমরভযাটি নযাড়টর েযােুন, যরষিি িযতৃন্ত নযা িি �যাঢ় 
হয়, য�ন প্েম িুদিুদ রদ�যা যযাওয়যা শুরু হটি র�ন রযা ঘেটি।

এই ফঁযাটে, এেটি িড় িিি্যাটন মযাঝযাসে রযাটি অ�সেষ্ট গসলত মাখন, 
ময়িা ও ২.৫ সমসল (১/২ চা চামচ) কাসে িাউিাে রযযা� েরুন। 
প্যায় ১ সমসনে িযতৃন্ত এেটি চযামচ সদটয় সমসরির েরুন।

রিসেং শীটেে উিে টিু ও র্াশকাসল েযা�ুন এিং প্যায় ২০ সমসনে ধটে 
রিঁটে সনন, অটধতৃে িসেমযাি সমসরির েটে।

এই ফঁযাটে, এেটি িড় িযাটিটর ৪৫ সমসল (৩ রটস�ল চামচ) গসলত 
মাখন এিং ২.৫ সমসল (১/২ চা চামচ) কাসে িাউিাে সমসরিত 
করুন। টিু ও র্াশকাসল রযযা� েরুন এিং আিেি িড়যাে িন্ 
সমসরির েরুন।

ি্যাটেটেে �যাটয় েযােযা সনটদতৃশযািলী অনুিেি েটে এেটি িড় িিি্যাটন 
ম্যাকােসন েযান্যা েরুন। িযাসন সনষ্যাশন েরুন এিং ঝঁযাঝসেটর রযা রেট� 
সদন।
িোমেকি: র্যাটেযাসল ও েফু েযােযাে িন্ েযান্যাে িময়টি ি্িহযাে েরুন।

ে ্যযাে িযা রযােটিটে ওটভটনে মযাঝযামযাসঝ েযা�ুন এিং ২০০°রি (৪০০°ফযা) 
সপ্সহে েরুন। এেটি রিসেং শীটে সগ্ি লযা�যান িযা রিসেং িযাচতৃ টমন্ট সদটয় 
এটি লযাইন েরুন।

ম্যাকযারনি ও িনির, েফু এবং ভা যাজযা র্যাপ্কযানল
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মুরনির ৈরকযানর, 
ফ্যাইড রযাইস
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মূল রেসিসিটি তরসে েটেটছ- এক্সটেনটিযা - মস্রিল সিশ্বসিদ্যালটয়ে িুষ্টি িূত্র রেন্দ্র

আরও অিুপ্রেরণযা, ররনসনি ও তৈজসিত্র সম্পপ্ককে  আরও জযািুি fondationolo.ca/
blogue-এ।

উিযাদযাটনে অলঙ্কেি:      িিতৃস্বত্ব িংেসষির (ikonet.com)

উিকেণ

রেসিসি

আমাে টীকা   

এই সিশেে িুষ্টিমান িম্পসককি ত ভােিাম্য
আিসন এে িযাটে আে যযা যযা িসেটিশন েেটর িযাটেন:

? এটে এেটি আহযাটে িসেির েেটর শযােিিসি (রযমন েযান্যা েেযা শযােিিসি) 
এিং এে েুেেযা ফল

? এে গ্যাি দধু িযা অনুরূি সেছু।

প্স্তুসরে িময়   ১৫ সমসনট

েযান্যাে িময়  ৩০ সমসনট

িসেটিশন  ৫ জন

ি্য় (প্সর অংশ)  $১.৭৮

িংেষিি   সরিশজ প্রায় ৩ সিন।  
সহমাসয়ত কো যাশ�।

তরিিিত্র   িসেমাি কোে কাি ও চামচ, োকি�সজে 
িীলাে, চসিং র�ািকি , ধাোশলা ছুসে, রছাট িিি্যান, 
�ড় রিাইং ি্যান, কাশেে চামচ।

মুরনির ৈরকযানর, 
ফ্যাইড রযাইস

৩১০ সমসল (১ ১/৪ েযাি) 
শুকশনা ভযার

এে িসে�শতকি  আিসন 

নসিকি ক সচংসড় �্য�হাে 

কেশত িাশেন

১৫ সমসল (১ রেসিল চযামচ) 
ক্যাশনালা রতল

৪টি হাড়স�হীন, চামড়াস�হীন মেুসগে উরু (প্যায় ৩৫০ 
গ্যাম), ফযাসল েটে েযােযা। 

১টি হলুি রিায়াজ, র�যািযা ছযাড়যাটনযা 
এিং েুেটেযা েটে েযােযা

৪টি গাজে, চযামড়যা সছলযাটনযা এিং 
েুেটেযা েটে েযােযা

৪টি লিঙ্গ েিুন, র�যািযা ছযাড়যাটনযা ও 
েুেটেযা েটে েযােযা

১০ সমসল (২ চযা চযামচ) 
কাসে িাউিাে

স্বযাদ ি্সধি েেটর ল�ণ ও কা াচা 
মসেচ

৬টি সিম ৬০ সমসল (১/৪ েযাি) িয়া িি ২৫০ সমসল (১ েযাি) 
সহমাসয়ত মটে। 

? ?

মচমটচ শব্দ নযা হওয়যা িযতৃন্ত এিং য�ন ভযার শুসেটয় যযাওয়যা শুরু হটি 
ররষিি িযতৃন্ত েযান্যা েরুন। স্বযাদ ি্সধি েেটর ল�ণ ও কা াচা মসেচ 
রমোন।
স�কল্প উিায়: সিসভন্ ধেটনে উিেেি সদটয় এই রেসিসিটি েযাস্টমযাইি েেযা রযটর িযাটে, 
রযমন েযােেযা ধটনিযারযা, রলিুিযাসন িযা গঁুড়যা চীনযািযাদযাম।

িোমেকি: �ুি রছযাে সশশুটদে শ্বযািটেযাধ হওয়যাে ঝঁুসে এড়যাটর �যািেগুটলযা অিশ্ই সেছুেযা নেম 
েটে রনটিন।

য�ন সিমগুটলযা েযান্যা েেযা হটি, তখন ভাত, িয়া িি ও মটে রযযা� 
েরুন। রমশযান।

সিমগুশলা রযযা� েরুন এিং এেটি েযাটঠে চযামটচে মযাধ্টম রিগুটলযা 
সমসরির েরুন।  
রিগুটলযা েযান্যা েরুন।

কাসে িাউিাে রযযা� েরুন। িেল উিেেি সমসরির েরুন এিং 
ি্যাটনে িযাটশ্বতৃ রচটি ধরুন। 

রিায়াজ, েিুন ও গাজে রযযা� েরুন।  
৫ সমসনে �েম েরুন। 

এই ফঁযাটে, এেটি িড় রিযাইং ি্যাটন মযাঝযাসে রেটে উচ্চ রযাটি প্যায় ৫ 
সমসনে ধটে রতল �েম েরুন এিং মুেসগ িযাদযামী নযা হওয়যা িযতৃন্ত 
ভঁযািনু।

ি্যাটেটেে �যাটয় েযােযা সনটদতৃশযািলী অনুিেি েটে ভাত েযান্যা েরুন।

মুরনির ৈরকযানর, ফ্যাইড রযাইস
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00:05

00:05

00:01
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করার িনেদ� শনা 

�দখুন

মাঝাির/উ�

00:05

00:05

00:01

প�ােকেট রা�া 
করার িনেদ� শনা 

�দখুন

মাঝাির/উ�

00:05

00:05

00:01

প�ােকেট রা�া 
করার িনেদ� শনা 
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মাঝাির/উ�

00:05

00:05

00:01

প�ােকেট রা�া 
করার িনেদ� শনা 

�দখুন

সিসিয়ালেি 
তৈসি পণ্য

প়্াটিন,-িমৃদ্ধ 
খ়াব়াি

ফেমূে ও 
শ়াকিবসি



অন্যান্ রেসিসি
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আপ্িল ও িযাজপ্রর 
রুটি
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প্রস্তুতপ্রণালী
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উিকেণ

রেসিসি

আমাে টীকা   

এই সিশেে িুষ্টিমান িম্পসককি ত ভােিাম্য

এক্সটেনটিযা - মস্রিল সিশ্বসিদ্যালটয়ে িুষ্টি িূত্র রেন্দ্র ের্তৃ ে তরসে এেটি রেসিসি ের্তৃ ে অনুপ্যাসির।

আরও অিুপ্রেরণযা, ররনসনি ও তৈজসিত্র সম্পপ্ককে  আরও জযািুি fondationolo.ca/
blogue-এ।

উিযাদযাটনে অলঙ্কেি:      িিতৃস্বত্ব িংেসষির (ikonet.com)

প্স্তুসরে িময়   ২০ সমসনট

েযান্যাে িময়  ৬০ সমসনট

িসেটিশন  ১০ জন

ি্য় (প্সর অংশ)  $০.৩২

িংেষিি   সরিশজ প্রায় ৪ সিন।  
সহমাসয়ত কো যাশ�।

তরিিিত্র   িসেমাি কোে কাি ও চামচ, রগ্টাে, চসিং র�ািকি , 
ধাোশলা ছুসে, োকি�সজে িীলাে �া রছাট 
ধাোশলা ছুসে, ৯ x ৫ ইসচি রলাি ি্যান, �াটি, �ড় 
�াটি, স্্যাচুলা, কা াটাচামচ।

আপ্িল ও িযাজপ্রর 
রুটি

এে সচমটি ল�ণ ৬০ সমসল (১/৪ েযাি) 
ক্যাশনালা রতল

১০ সমসল (২ চযা চযামচ) 
দ়ারুসচসন গা ড়়া

৩৭৫ সমসল (১ ১/২ েযাি) 
গশমে ময়িা

২.৫ (১/২ চযা চযামচ) 
র�সকং রিািা

১০ সমসল (২ চযা চযামচ) 
র�সকং িাউিাে

৮০ সমসল ( ১/৩ েযাি) িধু১২৫ সমসল (১/২ েযাি) 
্াউন িুগাে

২টি সিম ২টি গাজে, গঁুড়যা েেযা (প্যায় 
৩৭৫সমসল/১ ১/২ েযাি)

১টি আশিল, র�যািযা ছযাড়যাটনযা 
এিং গঁুড়যা েেযা  

??
? ?

প্যায় ১ ঘণ্যা ধটে িযা র্ি েযান্যা নযা হওয়যা িযতৃন্ত রিঁটে সনন এিং র�ন 
এেটি েুেসিে মযাঝযামযাসঝ প্টিশ েসেটয় রিে েটে আনটল রযা শুেটনযা 
েযােটি। রেটে েুেটেযা েটে িসেটিশন েেযাে িূটিতৃ ঠযাণ্যা হটর সদন।

ময়িাে সমরিণ রযযা� েরুন এিং ভযাটলযাভযাটি সমসরির নযা হওয়যা িযতৃন্ত 
স্্যাচুলযা সদটয় সমসরির েরুন।  
রলযাফ ি্যাটন রেটল সদন।

এেটি িড় িযাটিটর, েঁযােযাচযামটচে িযাহযাটয্ রতল, ্াউন িুগাে, সিম, 
িধু, গাজে ও আশিল রমশযান।
স�কল্প উিায়: আিসন িযাদযাম, সেশসমশ িযা শুেটনযা রক্নটিসে রযযা� েেটর িযাটেন।

এেটি িযাটিটর ময়িা, িারুসচসন, র�সকং িাউিাে, র�সকং রিািা ও 
ল�ণ রমশযান। িযাটশ রেট� সদন।

ে ্যযাে িযা রযােটিটে ওটভটনে মযাঝযামযাসঝ েযা�ুন এিং ১৮০°রি 
(৩৫০°ফযা)-রর সপ্সহে েরুন। রলযাফ ি্যাটন সগ্ি লযা�যান।

আপ্িল ও িযাজপ্রর রুটি

180°C (350°F)

01:00

180°C (350°F)

01:00

180°C (350°F)

01:00

180°C (350°F)

01:00

180°C (350°F)

01:00

এে গ্যাি দধু িযা অনুরূি সেছুে িযাটে �ুি িুস্বযাদ।ু

সিসিয়ালেি 
তৈসি পণ্য

প়্াটিন,-িমৃদ্ধ 
খ়াব়াি

ফেমূে ও 
শ়াকিবসি



অন্যান্ রেসিসি
িযাওয়যা যযায়

fondationolo.ca/blogue

রবনসক ওেনমল 
নবস্কু ে
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উিকেণ

রেসিসি

আমাে টীকা   

এই সিশেে িুষ্টিমান িম্পসককি ত ভােিাম্য

এক্সটেনটিযা - মস্রিল সিশ্বসিদ্যালটয়ে িুষ্টি িূত্র রেন্দ্র ের্তৃ ে তরসে এেটি রেসিসি ের্তৃ ে অনুপ্যাসির।

আরও অিুপ্রেরণযা, ররনসনি ও তৈজসিত্র সম্পপ্ককে  আরও জযািুি fondationolo.ca/
blogue-এ।

উিযাদযাটনে অলঙ্কেি:      িিতৃস্বত্ব িংেসষির (ikonet.com)

এে গ্যাি দধু িযা অনুরূি সেছুে িযাটে �ুি িুস্বযাদ।ু

প্স্তুসরে িময়   ২০ সমসনট

েযান্যাে িময়  ১২ সমসনট

িসেটিশন  ১৬ জন

ি্য় (প্সর অংশ)  $০.২২

িংেষিি   সরিশজ প্রায় ৪ সিন।  
সহমাসয়ত কো যাশ�। 

তরিিিত্র   িসেমাি কোে কাি ও চামচ, ২টি র�সকং েীট, 
র�সকং িাচকি শমন্ট (�া রতল), �াটি, �ড় �াটি, 
কা াটাচামচ, চামচ।

রবনসক ওেনমল নবস্কু ে

১টি সিম

২.৫ সমসল (১/২ চযা চযামচ) 
র�সকং রিািা

৩৭৫ সমসল (১ ১/২ েযাি) 
কুইক-কুক ওট 

১৬০ সমসল (২/৩ েযাি) নেম েেযা মাখন িযা 
নন-হযাইট্যাটিটনটেি মযা�তৃযাসেন

১২৫ সমসল (১/২ েযাি) 
্াউন িুগাে

৫ সমসল (১/২ চযা চযামচ) 
ভ্য়াসনে়া 

২৫০ সমসল (১ েযাি) 
গশমে ময়িা

১২৫ (১/২ েযাি) টসিং, 
আিনাে িছশদেে (ঐসছিে)

আিসন টুকশো কো সকেসমে, 

চশকাশলট সচিি, নাসেশকল, 

ইত্যাসি রযাগ কেশত িাশেন। 

দইুটি ররে ৬ সমসনটেে মটরযা েটে রিঁটে সনন। রযাটেে উিটে ররেগুটলযাে 
অিথিযান িসেিরতৃ ন েটে সনন এিং আটেযা ৬ সমসনে িযা সিস্কু টেে েিি নযা 
শুেযাটনযা িযতৃন্ত রিঁেটর েযােুন।

েঁযােযাচযামচ সদটয় মটন্ডে িটলে উিে হযালেযা েটে চযাি সদন রযন রিগুটলযা 
ি্ত্যােযাে ও িমরল আে্সর িযায়।

সিস্কু টেে রযালটিটে দইুটি িমযান অংটশ সিভক্ত েরুন। এেটি চযামচ সদটয় 
প্সরটি রিসেং শীটে ৮ রেসিল চযামচ ি্যােযাে রযযা� েরুন।

ময়িাে সমরিণ রযযা� েরুন এিং ইটছি হটল, আিনযাে িছটদেে টসিং 
ি্িহযাে েরুন। ভযাটলযাভযাটি সমসরির নযা হওয়যা িযতৃন্ত ধীটে ধীটে রমশযান।

এেটি িড় িযাটিটর, েঁযােযাচযামটচে িযাহযাটয্ নেম কো মাখন, ্াউন 
িুগাে, ভ্যাসনলা এিং সিম সমসরির েরুন।

এেটি িযাটিটর ওটসমল, ময়িা ও র�সকং রিািা রমশযান। িযাটশ রেট� 
সদন।

দইুটি ে ্যযাে িযা রযাে ওটভটনে মযাঝযামযাসঝ েযা�ুন এিং ১৯০°রি 
(৩৭৫°ফযা)-রর সপ্সহে েরুন। দইুটি রিসেং শীটে সগ্ি লযা�যান িযা রিসেং 
িযাচতৃ টমন্ট সদটয় এটি লযাইন েরুন।
িোমেকি: আিনযাে েযাটছ যসদ শুধু এেটি রিসেং শীে েযাটে, রটি প্সরটি েুেেযাটে 
আলযাদযাভযাটি ১২ সমসনে েটে দইু ি্যাটচ রিঁটে সনন!

রবনসক ওেনমল নবস্কু ে
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সিসিয়ালেি 
তৈসি পণ্য

প়্াটিন,-িমৃদ্ধ 
খ়াব়াি

ফেমূে ও 
শ়াকিবসি
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fondationolo.ca/blogue

ি্যািপ্কক
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মূল রেসিসিটি তরসে েটেটছ- এক্সটেনটিযা - মস্রিল সিশ্বসিদ্যালটয়ে িুষ্টি িূত্র রেন্দ্র

আরও অিুপ্রেরণযা, ররনসনি ও তৈজসিত্র সম্পপ্ককে  আরও জযািুি fondationolo.ca/
blogue-এ।

উিযাদযাটনে অলঙ্কেি:      িিতৃস্বত্ব িংেসষির (ikonet.com)

উিকেণ

রেসিসি

আমাে টীকা   

এই সিশেে িুষ্টিমান িম্পসককি ত ভােিাম্য
আিসন এে িযাটে আে যযা যযা িসেটিশন েেটর িযাটেন:

? রপ্যাটিনযুক্ত �যািযাে (রযমন মেুস�, সিম িযা িযাদযাম) 

? ফলমূল ও শযােিিসি

? এে গ্যাি দধু িযা অনুরূি সেছু।

প্স্তুসরে িময়   ৫ সমসনট

েযান্যাে িময়  ৩০ সমসনট

িসেটিশন  ২টি ি্যানশকক ৪ �াে িসেশ�েনা

ি্য় (প্সর অংশ)  $০.৩১

িংেষিি   সরিশজ প্রায় 3 সিন।  
সহমাসয়ত কো যাশ�।

তরিিিত্র   িসেমাশিে কাি ও চামচ, �ড় �াটি, ঝাাটা, হাতা, 
স্্যাচুলা, মাঝাসে িিি্যান, থালা, িসেষ্াে 
কািড়।

ি্যািপ্কক

২৫০ সমসল (১ েযাি) িধু। ২৫০ সমসল (১ েযাি) অল-িািকিি 
ময়িা

৪০ সমসল (৪ চযা চযামচ) মাখন িযা নন-
হযাইট্যাটিটনটেি মযা�তৃযাসেন (ভযা� েটে) 

রযযা� েরুন 

২টি সিম 

তুলনামূলক িাতলা 

ি্যানশকক-এে জন্য, ১/২ 

কাি িধু

ি্যানটেটেে িেল সমরিি ি্িহযাে নযা হওয়যা িযতৃন্ত ২ রেটে ৫ নং 
ধযািগুটলযাে িুনেযাি্র্সর েরুন।

ি্যানটেেটি েযালযায় েযা�ুন এিং রযাি ও আদ্রতৃরযা ধটে েযা�টর এটে 
িসেষ্যাে েযািড় িযা অ্যালুসমনযাম ফটয়ল সদটয় রেটে সদন।

প্যান্তগুটলযা রিযানযালী এিং ি্ষ্ঠরটল ধীটে ধীটে িুদিুদ নযা হওয়যা িযতৃন্ত 
ি্যানটেটেে প্েম সদেটি েযান্যা েরুন। এেটি স্্যাচুলযা ি্িহযাে েটে, 
ি্যানটেেটি উটটে সদন এিং রশে নযা হওয়যা িযতৃন্ত অন্ িযাশ্বতৃটি েযান্যা 
েরুন।

ি্যাটনে মটধ্ এে হযারযা িসেমযাি (প্রায় ৬০ সমসল/১/৪ কাি) 
ি্যানশকক সমক্স রযযা� েরুন এিং সমরিিটি ছসড়টয় সদটর ি্যানটি 
চযােিযাটশ রঘযােযাটর েযােুন।

মযাঝযাসে রযাটি এেটি ি্যান �েম েরুন এিং ৫ সমসল (১ চা চামচ) 
মাখন �সলটয় সনন।

এটি ঝঁযােযা ি্িহযাে েটে, িধু, ময়িা ও সিমগুশলা এেটি িড় িযাটিটর 
সনটয় crêpe সমরিিটি ভযাটলযাভযাটি নযা রমশযা িযতৃন্ত সমসরির েরুন। 
স�কল্প উিায়: রিিযােতৃ িযা িেযাটলে নযাস্যাে ি্যানটেে-এে িন্, আিসন ৫ সমসল (১ চযা চযামচ) 
ভ্যাসনলযা ও ১ সমসল (১/৪ চযা চযামচ) দযারুসচসনে গঁুড়যা রযযা� েেটর িযাটেন।

ি্যািপ্কক

মাঝাির

x 7

মাঝাির

x 7

মাঝাির

x 7

মাঝাির

x 7

মাঝাির

x 7

মাঝাির

x 7

??
? ?

সিসিয়ালেি 
তৈসি পণ্য

প়্াটিন,-িমৃদ্ধ 
খ়াব়াি

ফেমূে ও 
শ়াকিবসি


