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ததமையான ப�ாருட்கள்

சமையல் 

குறிப்பு

எனது குறிப்பு   

இநத உணைின் ஊட்டசசத்து சைநிமை

எக்ஸ்ைன்சோ - ைோண்ட்ரீல் பல்கடைககழகத்ின ஊட்ைசசதது ்ைற்கோள் டையம் உருவோககிய ஒரு சடையல் ்சய்முடறயோல் ஈரககப்பட்டு உருவோககப்பட்ைது.

Fondationolo.ca/blogue பக்கத்தில் ரெலும் சமெயல் மசய்முமை்கள், சமெயல் குைிப்பு்கள் 
ெற்றும் போத்தி�ங்கமைக ்கண்டைியலோம்.

்்டவயோன ்போருட்களுககோன விளககப்பைஙகள்:      அடனதது உரிடைகளும் போதுகோககப்பட்ைடவ (ikonet.com)

பரிைோறும் முடற:

? இட் ஒரு ்வடளககோன உணவோக ைோறற கோய்கறிகள் (எ.கோ. 
கருடைட்்ஸ) , பழத துண்டுைன பரிைோறைோம் 

? ஒரு ்ம்ளர போல் அல்ைது அது ்போனற போனததுைன பரிைோறவும்.

்யோரிகக ஆகும் ்ேரம்  20 நிைி்டங்கள்

சடைககும் ்ேரம்   30 நிைி்டங்கள்

உணவு பரிைோறு்ல்  5

விடை (ஒரு பகு்ிககு)  $ 1.52

பத்ிரப்படுத்ல்    குளிரசாதனப் ப�டடியில் சுைார 
3 நாட்கள் ைமர மைக்கைாம். 

போத்ிரஙகள்    அளவீடுக்கான ்கப் ைற்றும் ்கரண்டி்கள், 
பைடடு �ைம்க, ்காய்கறி ததாலுரிப்�ான், 
கூரமையான ்கத்தி, துருைி, ப�ரிய 
ைாணலி, ைரக ்கரண்டி, 
சிறுதுமள்களுள்ள ்கரண்டி, ைடி்கடடி, 2 
ப�ரிய ்கிண்ணங்கள், சிறிய ்கிண்ணம், 
முட்கரண்டி.

மெக்கர�ோனி 
சோலட் உணவு

10 முடம்ட்கள்

நீங்கள் சுைார 750 ைிலி. (3 

த்காப்ம�்கள்) சமைத்த 

பைக்கதரானிமயப் 

�யன்�டுத்தைாம்

500ைிலி. (2 
்கோப்டபகள்)

உைர்ைகக்ரோனி

60ைிலி. (¼ ்கோப்டப)
ைதயாபனயஸ்

45ைிலி. (3 ்்ககரண்டி)
சி்டர ைினி்கர

30ைிலி. (2 ்்ககரண்டி)
்கதனாைா எண்பணய

2த்கரட்கள், ்்ோலுரிதது 
துருவப்பட்ைது

250ைிலி. (1 ்கோப்டப)தச்டார 
சீஸ்துருைிய 

தானிய  
வகைைள்

பழஙைள் மற்றும் 
ைாயைறிைள்

புரதச்சத்துகைள் 
நிகறநத உணவுைள்

2 ்பரியஊறமைத்த பைள்ளரிக்காய 
(டில் �ிக்கில்ஸ்), ேறுககியது அததுைன 

சுடவககு ஏறப உப்பு 
ைறறும் ைிளகுத்தூள்

நீங்கள் இதில் ஒரு பைள்ளரிக்காமயயும் �யன்�டுத்தைாம்

1�சமச ைிளகு,
ைிகச சிறிய 

துண்டுகளோக 
்வட்ைவும்

? ?

மெக்கர�ோனி சோலட் உணவு

பரிைோறுவ்றகு முன,முடம்ட்களின்ஓட்டை அகறறி போ்ியோக 

்வட்ைவும். ஒவ்வோரு உணவு பரிைோறலுககும் போ்ிமுட்டைகள் 4-ஐச 

்சரககவும். சுடவககோக பரிைோறுவ்றகு முனஉப்புைறறும்ைிளகு 

தூள்தூவிப் பரிைோறவும்.

ைாற்று முமற: இந் சோைட்டை ஒரு துடண உணவோக ைோறற 
்வகடவத் முட்டைகடளத ்விரககவும். முட்டைகளுககுப் 
ப்ிைோக நீஙகள் விரும்பும் கோய்கறிகடளயும் சடைககைோம்.

இ்றகிடையில், ஒரு சிறிய கிண்ணத்ில் ைதயாபனயஸ்,ஆப்�ிள் 

சி்டர ைினி்கர,எண்பணய, த்கரட்கள்,சீஸ்,ைறறும்ஊறு்காய 

ஆகியவறடற கைகக ஒரு முட்கரண்டி பயனபடுத்வும்.

பைக்கதரானிடயஒரு ்பரிய கிண்ணத்ிறகு ைோறறவும். கும்ட 

ைிள்காயைறறும்ைதயாபனயஸ் சாஸ்தசரதது கைககவும். பரிைோறத 

்யோரோகும் வடரபைக்கதரானி சாைட ைறறும்முடம்ட்கமளஉடறப

்னப்படுத்வும்.

சடைத்தும், பைக்கதரானிமயவடிகட்டி குளிரந் நீரில் 

குளிரவிககவும். 

வோணலியில் இருநதுமுடம்ட்கமளஒரு சிறுதுடளகளுள்ள 

கரண்டியோல் எடுதது, ஒரு ்பரிய கிண்ணத்ில் குளிரந் நீரில் 

டவககவும். இது ்ைலும் ்வகுவட் ்விரககும்.  

அட் ஒருபுறைோக டவககவும்.

போக்கட்டில் உள்ள வழிமுடறகடளப் பினபறறி, அ்் 

வோணலியில்பைக்கதரானிமயசடைககவும்.

முடம்ட்கமளஒரு ்பரிய வோணலியில் டவதது அ்ிக ்வப்பத்ில் 

்கோ்ிகக டவககவும். 10 ேிைிைஙகளுககு சடைககவும்.

உதைிககுறிப்பு: சடைககத ்்டவயோன கோய்கறிகடள 
ேறுககுவ்றகும் உஙகள் துடண உணவுகடளத ்யோரிககவும் 
சடையல் ்ேரதட்ப் பயனபடு்துஙகள். அத�க 
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சோல்ென் 
ஸப்ம�ட்



சமையல் 

குறிப்பு
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அசல் சடையல்குறிப்டப உருவோககி்யோர எக்ஸ்ைன்சோ - ைோண்ட்ரீல் பல்கடைககழகத்ின ஊட்ைசசதது ்ைற்கோள் டையம்.

Fondationolo.ca/blogue பக்கத்தில் ரெலும் சமெயல் மசய்முமை்கள், சமெயல் குைிப்பு்கள் 
ெற்றும் போத்தி�ங்கமைக ்கண்டைியலோம்.

்்டவயோன ்போருட்களுககோன விளககப்பைஙகள்:      அடனதது உரிடைகளும் போதுகோககப்பட்ைடவ (ikonet.com)

ததமையான ப�ாருட்கள்

சமையல் 

குறிப்பு

எனது குறிப்பு   

இநத உணைின் ஊட்டசசத்து சைநிமை

  ்ேோறுககுததீனியில் புர்தட்ச ்சரகக இந் ்ஸப்்ரட் ஒரு சுடவயோன 
உணவோகும். ்ஸப்்ரடை நீஙகள் ஒரு சோண்ட்விச ேிரப்பியோகப் 
பயனபடுத்ினோல், ஒரு முழுடையோன உணவுககு கருடைட்்ஸ ைறறும் 
ஒரு ்ம்ளர போல் (அல்ைது போல் சோரந் இனிப்பு போனம்) உைன ்சரககவும்.

்யோரிகக ஆகும் ்ேரம்   10 நிைி்டங்கள்

உணவு பரிைோறு்ல்    2 சாண்டைிசசு்கள் அல்ைது 4 
தின்�ண்்டங்கள் (ததாராயைா்க 1 
1/4 த்காப்ம�)

விடை (ஒரு உணவு பரிைோறலுககு)   சாண்டைிசசிற்கு $1.62 அல்ைது 
சிற்றுண்டியா்க $0.81

பத்ிரப்படுத்ல்     குளிரசாதனப் ப�டடியில் சுைார 3 
நாட்கள் ைமர மைக்கைாம்.  
உமறயைி்ட தைண்்டாம். 

போத்ிரஙகள்     த்கன் திறப்�ான், பைடடு �ைம்க, 
கூரமையான ்கத்தி, 
அளவீடுக்கான த்காப்ம�்கள் 
ைற்றும் ்கரண்டி, ்கிண்ணம், 
முட்கரண்டி, ்கரண்டி.

சோல்ென் 
ஸப்ம�ட்

ைதயாபனய்ஸுககு �திைா்க 

நீங்கள் தயிமரயும் 
�யன்�டுத்தைாம்

இதில் �சமச ைிள்காமயயும் 

நீங்கள் �யன்�டுத்தைாம்

இதில் டுனா  மீமனயும் 
�யன்�டுத்தைாம்

1 ்கன (213கிரோம்)
இளஞசிைப்பு 

சால்ைன்,உைரந்து 

30ைிலி. (2 ்்ககரண்டி)
சுத்தைான தயிர 

½ஆப்�ிள், சிறி்ோக 
ேறுககியது

5ைிலி. (1 ்்ககரண்டி)
ைிள்காயத் தூள்

1 ்ண்டுபசைரி,சிறி்ோக 
ேறுககியது 

5ைிலி (1 ்்ககரண்டி)்கடுகு 
உப்பு

30ைிலி. (2 ்்ககரண்டி)
ைதயாபனயஸ்

உப்புைறறும்ைிளகுத் 
தூள்சுடவககு ஏறப.

??
?

?

சோல்ென் ஸப்ம�ட்

ஆப்�ிள்,பசைரி,ைதயாபனயஸ்,தயிர,ைிள்காய தூள்ைறறும்்கடுகுஇ.

டவயடனதட்யும் ஒனறோகக கைககவும்.  சுமைக்கா்க 

�ரிைாறுைதற்கு முன் உப்புைறறும்ைிளகுத் தூள்தூவிப் பரிைோறவும்.

சோல்ைடன சிறு துண்டுகளோகக ஒரு முட்கரண்டி பயனபடுத்வும். 

எலும்புகள் ைறறும் குருத்்லும்புகடள ேனறோக ்ேோறுககுவட் 

உறு்ிப்படுத்ிக ்கோள்ளுஙகள்.

ஒரு போத்ிரத்ில்சால்ைன்மீடனப் ்போட்டு, உஙகள் விரல்களோல் 

அல்ைது ஒரு முட்கரண்டி மூைம் மீன ்்ோல்கள் இருந்ோல் ்ைதுவோக 

உரசித ்்ய்தது அகறறவும்.  

எலும்புகடளயும் குருத்்லும்புகடளயும் அப்படி்ய 

டவத்ிருககைோம். 

தானிய  
வகைைள்

பழஙைள் மற்றும் 
ைாயைறிைள்

புரதச்சத்துகைள் 
நிகறநத உணவுைள்
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டில் உருமை-
க்கதிழஙகு 
சோலட்



சமையல் 

குறிப்பு

தயாரிப்பு முமற

1

3

2

4

அசல் சடையல்குறிப்டப உருவோககி்யோர எக்ஸ்ைன்சோ - ைோண்ட்ரீல் பல்கடைககழகத்ின ஊட்ைசசதது ்ைற்கோள் டையம்.

Fondationolo.ca/blogue பக்கத்தில் ரெலும் சமெயல் மசய்முமை்கள், சமெயல் குைிப்பு்கள் 
ெற்றும் போத்தி�ங்கமைக ்கண்டைியலோம்.

்்டவயோன ்போருட்களுககோன விளககப்பைஙகள்:      அடனதது உரிடைகளும் போதுகோககப்பட்ைடவ (ikonet.com)

ததமையான ப�ாருட்கள்

சமையல் 

குறிப்பு

எனது குறிப்பு   

இநத உணைின் ஊட்டசசத்து சைநிமை

 ்ைனுவில் கோய்கறிகடளச ்சரகக இந் சோைட் ஒரு சுடவயோன வழி! 

்யோரிகக ஆகும் ்ேரம்   15 நிைி்டங்கள் (+ உருடளககிழஙகு 
குளிரவ்றகோன ்ேரம்)

சடைககும் ்ேரம்   30 நிைி்டங்கள்

உணவு பரிைோறு்ல்  6-8

விடை (ஒரு பகு்ிககு)  $0.44

பத்ிரப்படுத்ல்    குளிரசாதனப் ப�டடியில் சுைார 
3 நாட்கள் ைமர மைக்கைாம். 

போத்ிரஙகள்    ப�ரிய ைாணலி, ைடி்கடடி, பைடடு 
�ைம்க, கூரமையான ்கத்தி, 
அளவீடுக்கான த்காப்ம� ைற்றும் 
்கரண்டி, ப�ரிய ்கிண்ணம், ்கரண்டி, 
சிறிய ்கிண்ணம், சிறிய கூரமையான 
்கத்தி. 

டில் உருமைக-
்கதிழஙகு சோலட்

1 பல்பூண்டு ்்ோல் 
உரிதது ேறுககியது

15ைிலி. (1 
்்ககரண்டி)�ால்

2பைங்காயத்தாள் 
சிறிய்ோக ேறுககியது

சுடவககு ஏறப உப்பு 
ைறறும் ைிளகுத்தூள்

நீங்கள் ைதயாபனயஸின் 

�ாதிககுப் �திைா்க சுத்தைான 

தயிமர �யன்�டுத்தைாம்

45ைிலி. (3 ்்ககரண்டி)
ஆப்�ிள் சி்டர ைினி்கர

1கி்ைோ (2 பவுண்டு)
உருமளக்கிழஙகு்கள், ேனகு 

சுத்ம் ்சய்யப்பட்ை (சுைோர 
1.5லி./6 கனசதுரக ்கோப்டபகள்)

2 ்பரியஊறமைத்த 
பைள்ளரிக்காய (டில் 

�ிக்கில்ஸ்), ேறுககியது 

80ைில்லி ( 1/3 
்கோப்டப)

ைதயாபனயஸ்

2 ்ண்டுபசைரி, 
சிறிய்ோக ேறுககியது

இதற்குப் �திைா்க 125 ைிலி. 
(1/2 த்காப்ம�) சுமைமய ைாற்றைாம் 

ைி்கச சிறிய குழநமத்களுக்கா்க 

சமைக்கிறீர்கள் என்றால் 

சமைப்�தற்கு முன்பு ததாமை 

அ்கற்றவும்

?
?

?

?

குளிரவித்உருடளககிழஙகுகடள2 ்ச.மீ அளவுகளில் 

துண்டுகளோக ்வட்டி ஒரு ்பரிய கிண்ணத்ில் டவககவும்.

பசைரி, �ிக்கில்ஸ்ைறறும்ைிமன்கிபரடஆகியவறடறச ்சரககவும்.  

ேனறோகக கைநது, சுடவககு ஏறப உப்பு ைறறும் ைிளகுத தூள் 

்சரதது, பரிைோறத ்யோரோகும் வடர ப்னப்படுத்வும்.

உருடளககிழஙடகக குளிரச ்சய்யும்்போது, ைதயாபனயஸ்,சி்டர 

ைினி்கர,�ால்,ததன்,பூண்டுைறறும் ்வஙகோயத்ோள் ஆகியவறடற 

ஒரு சிறிய கிண்ணத்ில் ்சரததுவிடனகி்ரட் ்யோரிககவும். 

உருமளக்கிழஙம்கஒரு போடனயில் உப்பு ்சரத் ்கோ்ித் நீரில் 

சுைோர 25 ேிைிைஙகள் வடர சடைககவும். வடிகட்டி குளிரூட்ைவும்.

உதைிககுறிப்பு: இந்ச ்சய்முடறககுத ்்டவயோன 
கோய்கறிகடளத ்யோரிகக இந் ்ேரதட்ப் பயனபடுத்வும்.

டில் உருமைக்கதிழஙகு சோலட்

மிதமான/
அத�க ஃப�ேள�

2 cm

00:25

Moyen/vif

2 cm

00:25

FOO-039_Icons_SaladeDePatates_E2.pdf   1   2014-08-26   3:13 PM

Moyen/vif

2 cm

00:25

FOO-039_Icons_SaladeDePatates_E2.pdf   1   2014-08-26   3:13 PM

Moyen/vif

2 cm

00:25

FOO-039_Icons_SaladeDePatates_E2.pdf   1   2014-08-26   3:13 PM

தானிய  
வகைைள்

பழஙைள் மற்றும் 
ைாயைறிைள்

புரதச்சத்துகைள் 
நிகறநத உணவுைள்



கிடைககககூடிய பிற சடையல் 
குறிப்புகள்

fondationolo.ca/blogue

ெினி 
மீட்ரலோவ்ஸ



சமையல் 

குறிப்பு

தயாரிப்பு முமற

1

3

2

4

6

5

அசல் சடையல்குறிப்டப உருவோககி்யோர எக்ஸ்ைன்சோ - ைோண்ட்ரீல் பல்கடைககழகத்ின ஊட்ைசசதது ்ைற்கோள் டையம்.

Fondationolo.ca/blogue பக்கத்தில் ரெலும் சமெயல் மசய்முமை்கள், சமெயல் குைிப்பு்கள் 
ெற்றும் போத்தி�ங்கமைக ்கண்டைியலோம்.

்்டவயோன ்போருட்களுககோன விளககப்பைஙகள்:      அடனதது உரிடைகளும் போதுகோககப்பட்ைடவ (ikonet.com)

ததமையான ப�ாருட்கள்

சமையல் 

குறிப்பு

எனது குறிப்பு   

இநத உணைின் ஊட்டசசத்து சைநிமை

பரிைோறும் முடற: 

? இட் ஒரு ்வடளககோன உணவோக ைோறறுவ்றகு ்ோனியத ்யோரிப்புைன 
பரிைோறவும் (எ.கோ.: ஒரு இனிப்பு உணவோக வீட்டில் ்யோரிககப்படும் பி்ஸகட்)

? இட் ஒரு ்வடளககோன உணவோக ைோறறுவ்றகு கோய்கறிகள் (எ.கோ. சோைட், 
சடைத் கோய்கறிகள் அல்ைது கருடைட்்ஸ) அல்ைது பழஙகளுைன பரிைோறவும்

? ஒரு ்ம்ளர போல் அல்ைது அது ்போனற போனததுைன பரிைோறவும்.

்யோரிகக ஆகும் ்ேரம்  20 நிைி்டங்கள்

சடைககும் ்ேரம்   45 நிைி்டங்கள்

உணவு பரிைோறறம்   2 ைினி மீடதைாவ்ஸ் 6 உணவு 
�ரிைாற்றங்கள்

விடை (ஒரு பகு்ிககு)  $ 1.72

பத்ிரப்படுத்ல்    குளிரசாதனப் ப�டடியில் சுைார 
3 நாட்கள் ைமர மைக்கைாம்.  
உமறய மைக்கைாம். 

போத்ிரஙகள்    அளவீடுக்கான ்கப் ைற்றும் ்கரண்டி்கள், 
பைடடு �ைம்க, ்காய்கறி ததாலுரிப்�ான், 
கூரமையான ்கத்தி, ைஃ�ின் டின், த�ப்�ர 
மைனர்கள் (அல்ைது எண்பணய), ப�ரிய 
்கிண்ணம், த்கன் திறப்�ான், துருைி, 
ைடி்கடடி, முட்கரண்டி.

ெினி மீட்ரலோவ்ஸ

125ைிலி. (1/2 ்கோப்டப)
�ிரட தூள்

15ைிலி. (1 ்்ககரண்டி)
உைரநத �ாரஸ்தை

1முடகடை

500கிரோம் (1 பவுண்டு)
துண்டு துண்்டா்க 

பைட்டப்�ட்ட �ன்றி 
இமறசசி

1 பல்பூண்டு, 
்்ோல் அகறறி 
ேறுககப்பட்ை

2.5ைிலி. (½ 
்்ககரண்டி)

உப்பு 

2.5ைிலி. (½ 
்்ககரண்டி)

ைிளகுத் 
தூள் 

15ைிலி. (1 ்்ககரண்டி)
தக்காளி த�ஸ்ட

250ைிலி. (1 ்கோப்டப) 
துருவப்பட்ைதச்டார 

சீஸ்

1 ்கன (540ைிலி.)
பைள்மள பீன்ஸ், 

உைரந் ேனகு 
சுத்ம் 

்சய்யப்பட்ை

2ஆப்�ிள்்கள், ்்ோல் 
அகறறி ேறுககிய

10ைிலி. (2 
்்ககரண்டி)
்கடுகு தூள்

?
?

சுைோர 45 ேிைிைஙகள் ்வப்பத்ில் வோட்ைவும். 

உதைிககுறிப்பு: உஙகள் துடண உணவுகடளத ்யோரிகக 
சடைககும் ்ேரதட்ப் பயனபடுத்வும்.

ைாற்று முமற: இ்் கைடவயோனது ஹோம்பரகரகடளச ்சய்யச 
சிறந்து!  
அ்் கைடவடய 8 பரகரகளோக வடிவடைதது அவறடற 
அடுைடனத ்ட்டில்டவதது ்வப்பத்ில் வோட்ை ்வண்டும்.

12 பநதுகளோக உருட்டி அவறடற ைஃபின டினனில் டவககவும்.  

ஒரு முட்கரண்டி மூைம் ்ைறபரப்டப இ்ைசோக அழுத்வும்.

துண்டு துண்தா்க பைட்டப்�ட்ட �ன்றி இமறசசிமயச ்சரதது, 

கைடவ சைைோகும்வடர உஙகள் டககளோல் கைககவும்.

ஆப்�ிள்்கள், பூண்டு, �ிரடதூள், முடம்ட, தக்காளி த�ஸ்ட, தச்டர சீஸ், 

�ாரஸ்தை, ்கடுகு,உப்புைறறும்ைிளகுத் தூள்ஆகியவறடறச 

்சரககவும். முட்கரண்டி ்கோண்டு கைககவும்.

ெினி மீட்ரலோவ்ஸ

ஒரு ்பரிய கிண்ணத்ில்,பைள்மள பீன்ம் ஒரு முட்கரண்டி 

்கோண்டு ைசிககவும்.

ஓவனின ேடுவில் அடுககுசசட்ைதட் டவதது 180°C (350°F) வடர 

சூைோககவும். ைஃபின டின-ஐ கிரீ்ஸ ்சய்யவும் அல்ைது அடித ்ோடள 

டவதது அடுககவும். 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

தானிய  
வகைைள்

பழஙைள் மற்றும் 
ைாயைறிைள்

புரதச்சத்துகைள் 
நிகறநத உணவுைள்



கிடைககககூடிய பிற சடையல் 
குறிப்புகள்

fondationolo.ca/blogue

ம்கோணம்டக்க-
்டமல ெற்றும் 
்கோய்்கைி்களு்டன் 
்கஸ்கஸ



சமையல் 

குறிப்பு

தயாரிப்பு முமற

1

3

2

4

6

5

அசல் சடையல்குறிப்டப உருவோககி்யோர எக்ஸ்ைன்சோ - ைோண்ட்ரீல் பல்கடைககழகத்ின ஊட்ைசசதது ்ைற்கோள் டையம்.

Fondationolo.ca/blogue பக்கத்தில் ரெலும் சமெயல் மசய்முமை்கள், சமெயல் குைிப்பு்கள் 
ெற்றும் போத்தி�ங்கமைக ்கண்டைியலோம்.

்்டவயோன ்போருட்களுககோன விளககப்பைஙகள்:      அடனதது உரிடைகளும் போதுகோககப்பட்ைடவ (ikonet.com)

ததமையான 

ப�ாருட்கள்

சமையல் 

குறிப்பு

எனது குறிப்பு   

இநத உணைின் ஊட்டசசத்து சைநிமை

பரிைோறும் முடற:

? பழம்

? ஒரு ்ம்ளர போல் அல்ைது அது ்போனற போனததுைன பரிைோறவும்.

்யோரிகக ஆகும் ்ேரம்  10 நிைி்டங்கள்

சடைககும் ்ேரம்   40 நிைி்டங்கள்

உணவு பரிைோறு்ல்  4

விடை (ஒரு பகு்ிககு)  $ 1.43

பத்ிரப்படுத்ல்    குளிரசாதனப் ப�டடியில் சுைார 
3 நாட்கள் ைமர மைக்கைாம்.  
உமறய மைக்கைாம்.

போத்ிரஙகள்    அளவீடுக்கான த்காப்ம� ைற்றும் 
்கரண்டி்கள், பைடடு �ைம்க, ்காய்கறி 
ததாலுரிப்�ான், கூரமையான ்கத்தி, த்கன் 
திறப்�ான், ைடி்கடடி, ப�ரிய ைாணலி, 
ைரக்கரண்டி, சிறிய ைாணலி.

ம்கோணம்டக்க்டமல 

ெற்றும் ்கோய்்கைி்களு்டன் 

்கஸ்கஸ

நீங்கள் பசயயககூடியது: த்கரட அல்ைது 

ஸ்வீடுககுப் �திைா்க துண்டு்களாக்கப்�ட்ட 

ஸ்குைாஷ், முள்ளங்கி அல்ைது 

சீனிக்கிழஙம்கப் �யன்�டுத்தைாம் 

3த்கரட்கள்,்்ோல் அகறறி 3 ்ச.
மீ நீளக குசசிகளோக ்வட்ைவும்.

15ைிலி. (1 ்்ககரண்டி)
்கதனாைா எண்பணய

1ைஞசள் பைங்காயம், ்்ோல் 
அகறறி ்பரிய துண்டுகளோக 

ேறுககவும்

உப்புைறறும்ைிளகுத் 
தூள்சுடவககு ஏறப

15ைிைலி.  
(1 ்்ககரண்டி)

சீர்கத் தூள்

1 சிறியஸ்வீடு,்்ோல் அகறறப்பட்டு 
துண்டுகளோக ்வட்டியது (சுைோர 

500ைிலி./2 ்கோப்டப)
500ைிலி. (2 ்கோப்டப)த்காழி 

இமறசசி ப்காதி சாறு 

ைலிைான த்காழி இமறசசி 

ப்காதி சாறு தயாரிக்க எங்கள் 

்காபணாளிமயப் �ாருங்கள்: 

fondationolo.ca/blogue

1 ்கன (796ைிலி.)
நறுக்கிய தக்காளி 

1 ்கன (540 ைிலி.)ப்காண்ம்டக்க்டமை, 
வடிகட்டிய ைறறும் ேனகு சுத்ம் ்சய்்

125ைிலி. (½ ்கோப்டப)
திராடமச 

375ைிலி. (1½ ்கோப்டபகள்) 
உைரந்்கஸ்்கஸ்

? ?

க்ஸக்ஸ மீது சோடைப் பரிைோறவும். சுமைக்கா்க �ரிைாறுைதற்கு 

முன் உப்புைறறும்ைிளகுத் தூள்தூவிப் பரிைோறவும்.

உதைிககுறிப்பு: நீஙகள் ைிகச சிறு குழநட்களுககு 
பரிைோறுகிறீரகள் எனறோல் அவரகளுககு மூசசுத்ிணறல் 
அபோயதட்த ்விரகக ்கோண்டைககைடைடய ைசிததுக 
்கோடுககவும்.

கோய்கறி கைடவயில்ப்காண்ம்டக ்க்டமைைறறும்திராடமசமயயும்

்சரதது ்ைலும் 5 ேிைிைஙகள் சடைககவும்.

இ்றகிடையில், போக்கட்டில் உள்ள வழிமுடறகடளப் 

பினபறறி்கஸ்்கம்சடைககவும். 

அ்ிக ்வப்பத்ில் ்கோ்ிககச்சய்து, பின ்வப்பதட்க 

குடறதது, 25 ேிைிைஙகள் ்ைதுவோக சிம்ைரில் டவதது ்கோ்ிகக 

டவககவும்.

சீர்கம், த்கரட்கள், ஸ்வீடு, இமறசசி ப்காதி சாறு,ைறறும்பைட்டப்�ட்ட 

தக்காளி்கமளதசரககவும். 

உயர-ேடுத்ர ்வப்பத்ில் ஒரு ்பரிய வோணலியில்எண்பணமயசூ

ைோககி,பைங்காயத்மதசுைோர 3 ேிைிைஙகள் ்போன ேிறத்ில் 

வரும்வடர வ்ககவும்.

ம்கோணம்டக்க்டமல ெற்றும் ்கோய்்கைி்களு்டன் ்கஸ்கஸ

மிதமான/
அத�க ஃப�ேள�

00:03

00:05

மிதமான/
�ைற�த ஃப�ேள� 00:25

சைமய	 
�ற���க��� 
ேப�ேகஜி�ைக 

பா��க��

அத�க 
ஃப�ேள�

மிதமான/
அத�க ஃப�ேள�

00:03

00:05

மிதமான/
�ைற�த ஃப�ேள� 00:25

சைமய	 
�ற���க��� 
ேப�ேகஜி�ைக 

பா��க��

அத�க 
ஃப�ேள�

மிதமான/
அத�க ஃப�ேள�

00:03

00:05

மிதமான/
�ைற�த ஃப�ேள� 00:25

சைமய	 
�ற���க��� 
ேப�ேகஜி�ைக 

பா��க��

அத�க 
ஃப�ேள�

மிதமான/
அத�க ஃப�ேள�

00:03

00:05

மிதமான/
�ைற�த ஃப�ேள� 00:25

சைமய	 
�ற���க��� 
ேப�ேகஜி�ைக 

பா��க��

அத�க 
ஃப�ேள�

மிதமான/
அத�க ஃப�ேள�

00:03

00:05

மிதமான/
�ைற�த ஃப�ேள� 00:25

சைமய	 
�ற���க��� 
ேப�ேகஜி�ைக 

பா��க��

அத�க 
ஃப�ேள�

மிதமான/
அத�க ஃப�ேள�

00:03

00:05

மிதமான/
�ைற�த ஃப�ேள� 00:25

சைமய	 
�ற���க��� 
ேப�ேகஜி�ைக 

பா��க��

அத�க 
ஃப�ேள�

தானிய  
வகைைள்

பழஙைள் மற்றும் 
ைாயைறிைள்

புரதச்சத்துகைள் 
நிகறநத உணவுைள்



கிடைககககூடிய பிற சடையல் 
குறிப்புகள்
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மெக்கர�ோனி 
ெற்றும் சீஸ, 
ர்டோஃபு ெற்றும் 
வறுத் 
ப்ர�ோகர்கோலி



சமையல் 

குறிப்பு

தயாரிப்பு முமற

1

3

2

4

6

8

5

7

அசல் சடையல்குறிப்டப உருவோககி்யோர எக்ஸ்ைன்சோ - ைோண்ட்ரீல் பல்கடைககழகத்ின ஊட்ைசசதது ்ைற்கோள் டையம்.

Fondationolo.ca/blogue பக்கத்தில் ரெலும் சமெயல் மசய்முமை்கள், சமெயல் குைிப்பு்கள் 
ெற்றும் போத்தி�ங்கமைக ்கண்டைியலோம்.

்்டவயோன ்போருட்களுககோன விளககப்பைஙகள்:      அடனதது உரிடைகளும் போதுகோககப்பட்ைடவ (ikonet.com)

ததமையான 

ப�ாருட்கள்

சமையல் 

குறிப்பு

எனது குறிப்பு   

இநத உணைின் ஊட்டசசத்து சைநிமை

பரிைோறும் முடற:

? இட் ஒரு ்வடளககோன உணவோக ைோறறுவ்றகு கோய்கறிகள் (எ.கோ. 
சோைட், சடைத் கோய்கறிகள்) அல்ைது பழஙகளுைன பரிைோறவும்

? இட் ஒரு ்வடளககோன உணவோக ைோறறுவ்றகு ஒரு ்ம்ளர போல் 
அல்ைது அது ்போனற போனததுைன பரிைோறவும்

மெக்கர�ோனி ெற்றும் சீஸ, 
ர்டோஃபு ெற்றும் வறுத் 
ப்ர�ோகர்கோலி

்யோரிகக ஆகும் ்ேரம்  10 நிைி்டங்கள்

சடைககும் ்ேரம்   35 நிைி்டங்கள்

உணவு பரிைோறு்ல்  6

விடை (ஒரு பகு்ிககு)  $ 2.45

பத்ிரப்படுத்ல்    குளிரசாதனப் ப�டடியில் சுைார 
3 நாட்கள் ைமர மைக்கைாம்.  
உமறய மைக்கைாம். 

போத்ிரஙகள்    அளவீடுக்கான த்காப்ம� ைற்றும் 
்கரண்டி, பைடடு �ைம்க, கூரமையான 
்கத்தி, சிறிய ்கிண்ணம், ப�ரிய ்கிண்ணம், 
ப�ரிய ைாணலி, துருைி, த�க்கிங தாள், 
த�க்கிங அடித் தாள் (அல்ைது 
எண்பணய), ைடி்கடடி, ைரக ்கரண்டி.

15ைிலி. (1 ்்ககரண்டி)
தக்காளி த�ஸ்ட

80ைிலி. ( 1/3 ்கோப்டப)
பைண்பணயஅல்ைது 
டஹட்ரஜ்னறறப்பைோ் 

்சயறடக ்வண்்ணய், 
உருககியது (பிரிககப்பட்ை: 
45ைில்லி [3 ்்ககரண்டி] + 
35ைில்லி [7 ்்ககரண்டி] 

சுடவககு ஏறப உப்பு 
ைறறும் மிளகுத்தூள்

500ைிலி. (2 
்கோப்டபகள்) 

துருைப்�ட்ட தச்டர சீஸ்

500ைிலி. (2 
்கோப்டபகள்)�ால் 

45ைிலி. (3 ்்ககரண்டி)
அமனத்திற்கும் 

உ�தயா்கைாகும் ைாவு

750ைிலி. (3 ்கோப்டபகள்) 
உைரந்பைக்கதரானி

1 பிளோக (454கிரோம்)
தி்டைான த்டாஃபு, 

கயூபுகளோக ்வட்ைவும்

5ைிலி. (1 ்்ககரண்டி)
்கறிைசாைா(பிரிககப்பட்ைது)

மைகதராதைைில் ஒரு 

சிறிய ்கிண்ணத்தில் 
10-15 ைிநாடி்கள் உரு்கவும்

1ப்தராகத்காலி பூ, 
துண்டுகளோக 

்வட்டியது 
(சுைோர 1 லி./4 
்கோப்டபகள்)

ததால் அ்கற்ற�டடு 

துண்டு்களா்க பைட்டப்�ட்ட 

தண்டு்கமளயும் நீங்கள் 

�யன்�டுத்தைாம்
த்காழி அல்ைது இறால் த�ான்ற 

ைற்பறாரு சமைத்த 

புரதத்மதயும் இஙத்க 

�யன்�டுத்தைாம்

சுமைககு ஏற்� 

பைவ்தைறு சீஸ்்கமளயும் 

�யன்�டுத்தைாம்

? ?

சமைக்கப்�ட்ட பைக்கதரானி,த்டாஃபு, ைறறும்ப்தராகத்காலிமயச, 

்சரதது ேனகு கைநது விைவும். சுமைக்கா்க �ரிைாறுைதற்கு முன் 

உப்புைறறும்ைிளகுத் தூள்தூவிப் பரிைோறவும்.

தக்காளி த�ஸ்டைறறும்தச்டர சீம்ச்சரககவும். கைநது விைவும்.

சோ்ஸ ்கட்டியோகும் வடர, ்்ோைரநது கிளறி,�ால், ்சரககவும். மு்ல் 

குைிழகள் ்்ோனறும்்போது இது ்கட்டியோக ஆரம்பிககும்.

இ்றகிடையில், மீதமுள்ள உருக்கிய பைண்பணய,ைாவுைறறும்2.5ைிலி. 

(½ ததக்கரண்டி) ்கறி ைசாைாஆகியவறடற ைி்ைோன சூட்டில் ்பரிய 

வோணலியில் ்சரககவும். சுைோர 1 ேிைிைம்வடர ஒரு கரண்டியோல் கைநது 

விைவும்.

்பககிங ்ோளில்த்டாஃபுைறறும்ப்தராகத்காலிமயடவதது சுைோர 20 

ேிைிைஙகள் ்வப்பத்ில் வோட்ைவும் (Baking). ேடுவில் ்ிறநது கிளறி 

விைவும்.

இ்றகிடையில், ஒரு ்பரிய கிண்ணத்ில்45ைிலி. (3 ததக்கரண்டி) 

உருக்கப்�ட்ட பைண்பணயைறறும்2.5ைிலி. (½ ததக்கரண்டி) 

்கறிைசோைோ ஆகியவறடறச ்சரதது கைககவும். த்டாஃபுைறறும்ப்தரா

கத்காலிமயச்சரதது ்ைறபூசசுைன கைககவும்.

போக்கட்டில் உள்ள வழிமுடறகடளப் பினபறறி, அ்் 

வோணலியில்பைக்கதரானிமயசடைககவும். வடிகட்டிவிட்டு, 

சல்ைடையி்ை்ய டவககவும்.

உதைிககுறிப்பு: ப்்ரோக்கோலி ைறறும் ்ைோஃபுடவ ேறுகக சடையல் 
்ேரதட்ப் பயனபடுத்வும்.

ஓவனின ேடுவில் அடுககுசசட்ைதட் டவதது 200°C (400°F) வடர 

சூைோககவும். ்பகிங ்ோடள கிரீ்ஸ ்சய்யவும் அல்ைது அடித ்ோடள 

டவதது அடுககவும்.

மெக்கர�ோனி ெற்றும் சீஸ, ர்டோஃபு ெற்றும் வறுத் 
ப்ர�ோகர்கோலி

00:10 00:10

Moyen

00:01

200°C (400°F)

Voir les 
instructions 
de cuisson 

sur l'emballage

00:10 00:10

மிதமான 
ஃப�ேள�

00:01

200°C (400°F)

சைமய� 
�ற��க	�� 
ேப�ேகஜி�ைக 

பா��க��

00:10 00:10

Moyen

00:01

200°C (400°F)

Voir les 
instructions 
de cuisson 

sur l'emballage

00:10 00:10

Moyen

00:01

200°C (400°F)

Voir les 
instructions 
de cuisson 

sur l'emballage

00:10 00:10

மிதமான 
ஃப�ேள�

00:01

200°C (400°F)

சைமய� 
�ற��க	�� 
ேப�ேகஜி�ைக 

பா��க��

00:10 00:10

Moyen

00:01

200°C (400°F)

Voir les 
instructions 
de cuisson 

sur l'emballage

00:10 00:10

Moyen

00:01

200°C (400°F)

Voir les 
instructions 
de cuisson 

sur l'emballage

00:10 00:10

Moyen

00:01

200°C (400°F)

Voir les 
instructions 
de cuisson 

sur l'emballage

தானிய  
வகைைள்

பழஙைள் மற்றும் 
ைாயைறிைள்

புரதச்சத்துகைள் 
நிகறநத உணவுைள்



கிடைககககூடிய பிற சடையல் 
குறிப்புகள்

fondationolo.ca/blogue

வறுக்கப்பட்்ட 
ர்கோழியு்டன் 
ஃப்ம�டு ம�ஸ



சமையல் 

குறிப்பு

தயாரிப்பு முமற

1

3

2

4

6

5

7

அசல் சடையல்குறிப்டப உருவோககி்யோர எக்ஸ்ைன்சோ - ைோண்ட்ரீல் பல்கடைககழகத்ின ஊட்ைசசதது ்ைற்கோள் டையம்.

Fondationolo.ca/blogue பக்கத்தில் ரெலும் சமெயல் மசய்முமை்கள், சமெயல் குைிப்பு்கள் 
ெற்றும் போத்தி�ங்கமைக ்கண்டைியலோம்.

்்டவயோன ்போருட்களுககோன விளககப்பைஙகள்:      அடனதது உரிடைகளும் போதுகோககப்பட்ைடவ (ikonet.com)

ததமையான 

ப�ாருட்கள்

சமையல் 

குறிப்பு

எனது குறிப்பு   

இநத உணைின் ஊட்டசசத்து சைநிமை

பரிைோறும் முடற:

? இட் ஒரு ்வடளககோன உணவோக ைோறறுவ்றகு கோய்கறிகள் (எ.கோ. 
சடைத் கோய்கறிகள்) அல்ைது பழத துண்டுகளுைன பரிைோறவும்

? ஒரு ்ம்ளர போல் அல்ைது அது ்போனற போனததுைன பரிைோறவும்.

்யோரிகக ஆகும் ்ேரம்  15 நிைி்டங்கள்

சடைககும் ்ேரம்   30 நிைி்டங்கள்

உணவு பரிைோறு்ல்  5

விடை (ஒரு பகு்ிககு)  $ 1.78

பத்ிரப்படுத்ல்    குளிரசாதனப் ப�டடியில் சுைார 
3 நாட்கள் ைமர மைக்கைாம்.  
உமறய மைக்கைாம்.

போத்ிரஙகள்    அளவீடுக்கான த்காப்ம� ைற்றும் 
்கரண்டி, ்காய்கறி ததாலுரிப்�ான், பைடடு 
�ைம்க, கூரமையான ்கத்தி, சிறிய 
ைாணலி, ப�ரிய ்க்டாய, ைரக ்கரண்டி.

வறுக்கப்பட்்ட 
ர்கோழியு்டன் ஃப்ம�டு 
ம�ஸ

310ைிலி. (1¼ ்கோப்டப)
உைரநதஅரிசி

இைற்றுககுப் �திைா்க 

நீங்கள் தநாரடிக 

இறாமையும் 

�யன்�டுத்தைாம்

15ைிலி. (1 ்்ககரண்டி)
்கதனாைா எண்பணய

4எலும்�ில்ைாத, ததால் அ்கற்றிய த்காழி 
பதாம்ட்கள்(சுைோர 350 கிரோம்), கீறறுகளோக 

்வட்ைவும். 

1ைஞசள் பைங்காயம், 
்்ோல் அகறறி 

துண்டுகளோக ்வட்டியது

4த்கரட்கள்,்்ோல் அகறறி 
சீவல்களோக ்வட்டியது

4 பல்பூண்டு, ்்ோல் 
உரிதது ேறுககியது

10ைிலி. (2 ்்ககரண்டி)
்கறி ைசாைா

உப்புைறறும்ைிளகுத் 
தூள்சுடவககு ஏறப

6 
முடம்ட்கள்

60ைிலி. (¼ ்கோப்டப)
தசாயா சாஸ் 

250ைிலி (1 ்கோப்டப)
உமறயமைத்த �ட்டாணி 

? ?

நீஙகள் ்வடிபடும் சத்ம் ்கட்கும் வடர, அரிசி உைரத ்்ோைஙகும்வடர 

சடைககவும். சுமைக்கா்க �ரிைாறுைதற்கு முன் உப்புைறறும்ைிளகுத் 

தூள்தூவிப் பரிைோறவும்.

ைாற்று முமற: இந்ச ்சய்முடறடய பசுடையோன ்கோத்ைல்லி, 
எலுைிசடசச சோறு அல்ைது ்ேோறுககப்பட்ை ்வரககைடை ்போனற ்வவ்வறு 
உணவு அைஙகரித்ல்களுைன பரிைோறைோம்.

உதைிககுறிப்பு: நீஙகள் ைிகச சிறு குழநட்களுககு பரிைோறுகிறீரகள் 
எனறோல் அவரகளுககு மூசசுத்ிணறல் அபோயதட்த ்விரகக ்கரட் சறறு 
்ைனடையோக இருககிற்ோ எனபட் உறு்ிப்படுத்ிக ்கோள்ளுஙகள்.

முட்டைகடளச சடைத்பினதை்க மைத்த அரிசி,தசாயா சாஸ்ைற

றும்�ட்டாணி்கமளசதசரககவும். கைநது விைவும்.

முடம்ட்கமளச்சரதது ைரககரண்டியோல் கைநது விைவும்.  

அடவ ேனகு ்வகட்டும்.

்கறி ைசாைாமைதசரககவும். வோணலியின பககவோட்டில் டவதது 

அடனதது ்போருட்கடளயும் கைநது அழுத்வும். 

பைங்காயம், பூண்டு,ைறறும்த்கரட்கமளதசரககவும்.  

5 ேிைிைஙகளுககு சடைககவும். 

உயர-ேடுத்ர ்வப்பத்ில் ஒரு ்பரிய வோணலியில்எண்பணமய

சூைோககித்காழிமயசுைோர 5 ேிைிைஙகள் ்போன ேிறத்ில் 

வரும்வடர சடைககவும்.

போக்கட்டில் உள்ள வழிமுடறகடளப் பினபறறிஅரிசிமய்வக 

டவககவும்.

வறுக்கப்பட்்ட ர்கோழியு்டன் ஃப்ம�டு ம�ஸ

மிதமான/
அத�க ஃப�ேள�

00:05

00:05

00:01

சைமய� 
�ற���க��� 
ேப�ேகஜிைக 

பா��க
	

மிதமான/
அத�க ஃப�ேள�

00:05

00:05

00:01

சைமய� 
�ற���க��� 
ேப�ேகஜிைக 

பா��க
	

Moyen/vif

00:05

00:05

00:01

Voir les 
instructions 

de cuisson sur 
l'emballage

Moyen/vif

00:05

00:05

00:01

Voir les 
instructions 

de cuisson sur 
l'emballage

Moyen/vif

00:05

00:05

00:01

Voir les 
instructions 

de cuisson sur 
l'emballage

Moyen/vif

00:05

00:05

00:01

Voir les 
instructions 

de cuisson sur 
l'emballage

Moyen/vif

00:05

00:05

00:01

Voir les 
instructions 

de cuisson sur 
l'emballage

தானிய  
வகைைள்

பழஙைள் மற்றும் 
ைாயைறிைள்

புரதச்சத்துகைள் 
நிகறநத உணவுைள்



கிடைககககூடிய பிற சடையல் 
குறிப்புகள்

fondationolo.ca/blogue

ஆப்பபிள் 
ெற்றும் 
ர்க�ட் பபி�ட்



சமையல் 

குறிப்பு

தயாரிப்பு முமற

1

3

2

4

5

ததமையான ப�ாருட்கள்

சமையல் 

குறிப்பு

எனது குறிப்பு   

இநத உணைின் ஊட்டசசத்து சைநிமை

எக்ஸ்ைன்சோ - ைோண்ட்ரீல் பல்கடைககழகத்ின ஊட்ைசசதது ்ைற்கோள் டையம் உருவோககிய ஒரு சடையல் ்சய்முடறயோல் 
ஈரககப்பட்டு உருவோககப்பட்ைது.

Fondationolo.ca/blogue பக்கத்தில் ரெலும் சமெயல் மசய்முமை்கள், சமெயல் குைிப்பு்கள் 
ெற்றும் போத்தி�ங்கமைக ்கண்டைியலோம்.

்்டவயோன ்போருட்களுககோன விளககப்பைஙகள்:      அடனதது உரிடைகளும் போதுகோககப்பட்ைடவ (ikonet.com)

்யோரிகக ஆகும் ்ேரம்  20 நிைி்டங்கள்

சடைககும் ்ேரம்   60 நிைி்டங்கள்

உணவு பரிைோறு்ல்  10

விடை (ஒரு பகு்ிககு)  $ 0.32

பத்ிரப்படுத்ல்    குளிரசாதனப் ப�டடியில் சுைார 
4 நாட்கள் ைமர மைக்கைாம்.  
உமறய மைக்கைாம்.

போத்ிரஙகள்    அளவீடுக்கான த்காப்ம� ைற்றும் 
்கரண்டி, துருைி, பைடடு �ைம்க, 
கூரமையான ்கத்தி, ்காய்கறி 
ததாலுரிப்�ான் அல்ைது சிறிய 
கூரமையான ்கத்தி, 9 x 5 அஙகுை 
பராடடித் தடடு, ்கிண்ணம், ப�ரிய 
்கிண்ணம், ஸ்த�டடுைா, முட்கரண்டி.

ஆப்பபிள் ெற்றும் 
ர்க�ட் பபி�ட்

ஒரு 
சிட்டிடகஉப்பு

60ைிலி. (1/4 ்கோடப) 
்கதனாைா 

எண்பணய

10ைிலி. (2 ்்ககரண்டி)
அகரத்த படகடை

375ைிலி. (1½ ்கோப்டப)
முழு த்காதுமை ைாவு

2.5ைிலி. (½ 
்்ககரண்டி)

த�க்கிங தசா்டா

10ைிலி. (2 ்்ககரண்டி)
த�க்கிங �வு்டர

80ைிலி. ( 1/3 
்கோப்டப)�ால்

125ைிலி. (1/2 
்கோப்டப)

நாடடுசசரக்கமர

2முடகடைைள் 2த்கரட்கள், துருவியது 
(சுைோர 375ைிலி./1½ 

்கோப்டப)

1ஆப்�ிள், ்்ோல் அகறறி 
ேறுககியது  

??
? ?

சுைோர 1 ைணி ்ேரம் அல்ைது ்ரோட்டி ்வகும்வடர, ேடுவில் 

்சருகப்பட்ை ஒரு பறகுசசி ்வளி்ய வரும் வடர ்பக ்சய்யவும். 

துண்டுகளோக ்வட்டி பரிைோறுவ்றகு முன ்கோஞசம் ஆற விைவும்.

ைாவுக ்கைமைமயச்சரதது, கைடவ சைைோக கைககும்வடர ஒரு 

்ஸ்பட்டுைோ மூைம் ்ைதுவோக கைநது விைவும்.  

்ரோட்டி வோணலியில் நுனியில் விைவும்.

ஒரு ்பரிய கிண்ணத்ில்,எண்பணய,நாடடுசசரக்கமர, முடம்ட,�ா

ல்,த்கரடைறறும்ஆப்�ிள்ஆகியவறடற ஒரு முட்கரண்டி ்கோண்டு 

கைநது விைவும்.

ைாற்று முமற: நீஙகள் முந்ிரி, ்ிரோட்டசயும் அல்ைது உைரந் 
கிரோன்பரரிகளும் ்சரககைோம்.

ைாவு,இைைங்கப்�டம்ட,த�க்கிங �வு்டர,த�க்கிங தசா்டா, 

ைறறும்உப்புஆகியவறடற ஒரு கிண்ணத்ில் கைககவும். அட் 

ஒருபுறைோக டவககவும்.

ஓவனின ேடுவில் அடுககுசசட்ைதட் டவதது 180°C (350°F)-யில் அட் 

சூைோககவும். ்ரோட்டித்ட்டை கிரீ்ஸ ்சய்யவும்.

ஆப்பபிள் ெற்றும் ர்க�ட் பபி�ட்

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

ஒரு ்ம்ளர போல் அல்ைது அது ்போனற போனததுைன சுடவயோக பரிைோறவும்.

தானிய  
வகைைள்

பழஙைள் மற்றும் 
ைாயைறிைள்

புரதச்சத்துகைள் 
நிகறநத உணவுைள்



கிடைககககூடிய பிற சடையல் 
குறிப்புகள்

fondationolo.ca/blogue

ரபசிக ஓட்மீல் 
பபிஸ்கட்



சமையல் 

குறிப்பு

தயாரிப்பு முமற

1

3

2

4

6

5

7

ததமையான ப�ாருட்கள்

சமையல் 

குறிப்பு

எனது குறிப்பு   

இநத உணைின் ஊட்டசசத்து சைநிமை

எக்ஸ்ைன்சோ - ைோண்ட்ரீல் பல்கடைககழகத்ின ஊட்ைசசதது ்ைற்கோள் டையம் உருவோககிய ஒரு சடையல் ்சய்முடறயோல் 
ஈரககப்பட்டு உருவோககப்பட்ைது.

Fondationolo.ca/blogue பக்கத்தில் ரெலும் சமெயல் மசய்முமை்கள், சமெயல் குைிப்பு்கள் 
ெற்றும் போத்தி�ங்கமைக ்கண்டைியலோம்.

்்டவயோன ்போருட்களுககோன விளககப்பைஙகள்:      அடனதது உரிடைகளும் போதுகோககப்பட்ைடவ (ikonet.com)

ஒரு ்ம்ளர போல் அல்ைது அது ்போனற போனததுைன சுடவயோக பரிைோறவும்.

்யோரிகக ஆகும் ்ேரம்  20 நிைி்டங்கள்

சடைககும் ்ேரம்   12 நிைி்டங்கள்

உணவு பரிைோறு்ல் 16

விடை (ஒரு பகு்ிககு)  $ 0.22

பத்ிரப்படுத்ல்    குளிரசாதனப் ப�டடியில் சுைார 
4 நாட்கள் ைமர மைக்கைாம்.  
உமறய மைக்கைாம். 

போத்ிரஙகள்    அளவீடுக்கான த்காப்ம� ைற்றும் 
்கரண்டி, 2 த�க்கிங தாள்்கள், த�க்கிங 
அடித் தாள் (அல்ைது எண்பணய), 
்கிண்ணம், ப�ரிய ்கிண்ணம், 
முட்கரண்டி, ்கரண்டி.

ரபசிக ஓட்மீல் 
பபிஸ்கட்

1 முடம்ட

2.5ைிலி. (½ ்்ககரண்டி)
த�க்கிங தசா்டா

375ைிலி. (1½ ்கோப்டப)
ைிமரவு-சமையல் 

ஓடஸ் 

160ைிலி. (2/3 ்கோப்டப) 
ைிருதுவோககப்பட்ைபைண்பணயஅல்ைது 

டஹட்ரஜ்னறறப்பைோ் ்சயறடக 
்வண்்ணய்

125ைிலி. (1/2 
்கோப்டப)

நாடடுசசரக்கமர

5ைிலி. (½ ்்ககரண்டி)
வவணணிலா 

250ைிலி.(1 ்கோப்டப)
முழு த்காதுமை 

ைாவு

உங்கள் ைிருப்�ப்�டி 
தைதை(விரும்பினோல்)125ைிலி (½ 

்கோப்டப)

நறுக்கிய திராடமசயும், 

சாகதைட சிப்ஸ்்களும், 

ததங்காயும் நீங்கள் 

தசரக்கைாம். 

இரண்டு ்ட்டுகடளயும் 6 ேிைிைஙகள் வடர ்வப்பத்ில் வோட்ை (Bake) 

்வண்டும். அைைோரிகளில் உள்ள ்ட்டுகடள ைோறறி டவதது, ்ைலும் 

6 ேிைிைஙகள் ்்ோைரநது ்வப்பத்ில் வோட்ை (Bake) ்வண்டும் அல்ைது 

பி்ஸகட்டுகளின ்ைல் ஈரைோக இல்ைோ் வடர ்வப்பமூட்ை 

்வண்டும்.

ஒரு வட்ைைோன, ்ட்டையோன வடிவதட்க ்கோடுகக ஒரு 

முட்கரண்டிடயக ்கோண்டு ைோவு உருண்டைகடள இ்ைசோக 

அழுத்வும்.

பி்ஸகட் ைோடவ இரண்டு சை போகஙகளோகப் பிரிககவும். ஒரு 

கரண்டிடய பயனபடுத்ி, ஒவ்வோரு ்பககிங ்ோளிலும் 8 

்்ககரண்டி ைோடவ டவககவும்.

ைாவுக ்கைமைமயயும் நீஙகள் விரும்பினோல் 

பிடித்ைோன்டாப்�ிஙம்கயும் ்சருஙகள். கைடவ சைைோக ஆகும் 

வடர ்ைதுவோக கைநது விைவும்.

ஒரு முட்கரண்டிடயப் பயனபடுத்ி, ஒரு ்பரிய 

கிண்ணத்ில்ைிருதுைாக்கப்�ட்ட பைண்பணய,நாடடுச சரக்கமர,

பைண்ணிைாைறறும்முடம்டமய்சரததுக கைககவும்.

ஓடஸ்,ைாவு, ைறறும்த�்கிங தசா்டாமை ஒரு கிண்ணத்ில் 

கைககவும். அட் ஒருபுறைோக டவககவும்.

ஓவனின ேடுவில் இரண்டு அடுககுசசட்ைதட் டவதது 190°C (375°F)

யில் அட் சூைோககவும். இரண்டு ்பகிங ்ோடள கிரீ்ஸ ்சய்யவும் 

அல்ைது அடித ்ோடள டவதது அடுககவும்.

உதைிக குறிப்பு: உஙகளிைம் ஒ்ர ஒரு ்பககிங ்ோள் ைட்டும் 
இருந்ோல், இரண்டு ்்ோகு்ிகடள ஒவ்வோனறும் 12 ேிைிைஙகள் என 
்பக ்சய்யவும்!

ரபசிக ஓட்மீல் பபிஸ்கட்
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தானிய  
வகைைள்

பழஙைள் மற்றும் 
ைாயைறிைள்

புரதச்சத்துகைள் 
நிகறநத உணவுைள்



கிடைககககூடிய பிற சடையல் 
குறிப்புகள்

fondationolo.ca/blogue

கம�ப்ஸ 
(ரபன்ர்கககு-
்கள்)



சமையல் 

குறிப்பு

தயாரிப்பு முமற

1

3

2

4

6

5

அசல் சடையல்குறிப்டப உருவோககி்யோர எக்ஸ்ைன்சோ - ைோண்ட்ரீல் பல்கடைககழகத்ின ஊட்ைசசதது ்ைற்கோள் டையம்.

Fondationolo.ca/blogue பக்கத்தில் ரெலும் சமெயல் மசய்முமை்கள், சமெயல் குைிப்பு்கள் 
ெற்றும் போத்தி�ங்கமைக ்கண்டைியலோம்.

்்டவயோன ்போருட்களுககோன விளககப்பைஙகள்:      அடனதது உரிடைகளும் போதுகோககப்பட்ைடவ (ikonet.com)

ததமையான ப�ாருட்கள்

சமையல் 

குறிப்பு

எனது குறிப்பு   

இநத உணைின் ஊட்டசசத்து சைநிமை

பரிைோறும் முடற:

? புர் உணவுகள் (எ.கோ. ்கோழி, முட்டை அல்ைது முந்ிரிகள்) 

? பழம் அல்ைது கோய்கறிகள்

? ஒரு ்ம்ளர போல் அல்ைது அது ்போனற போனததுைன பரிைோறவும்.

்யோரிகக ஆகும் ்ேரம்  5 நிைி்டங்கள்

சடைககும் ்ேரம்   30 நிைி்டங்கள்

உணவு பரிைோறறம்  2 த�ன்த்கககு்களா்க 4 முமற 
�ரிைாறைாம்

விடை (ஒரு பகு்ிககு)  $ 0.31

பத்ிரப்படுத்ல்    குளிரசாதனப் ப�டடியில் சுைார 
3 நாட்கள் ைமர மைக்கைாம்.  
உமறய மைக்கைாம்.

போத்ிரஙகள்    அளவீடுக்கான த்காப்ம� ைற்றும் 
்கரண்டி, ப�ரிய 
்கிண்ணம்,ைத்து,அ்கப்ம�, ஸ்த�டடுைா, 
நடுத்தர அளவுள்ள ைாணலி, தடடு, 
சுத்தைான துணி.

கம�ப்ஸ 
(ரபன்ர்கககு்கள்)

250ைிலி. (1 ்கோப்டப)�ால் 250ைிலி. (1 ்கோப்டப)
அமனத்திற்கும் 

உ�தயா்கைாகும் ைாவு

40 ைிலி. (8 ்்ககரண்டி) 
பைண்பணயஅல்ைது 
டஹட்ரஜ்னறறப்பைோ் 
்சயறடக ்வண்்ணய் 

(பிரிககப்பட்ைது) 

2 முடம்ட்கள் 

பைல்லிய கபரப்்ஸுககு, ½ 

த்காப்ம� �ால்

்பன்கக கைடவ அடனததும் பயனபடுத்ப்படும் வடர 2 மு்ல் 5 

்ைடவயோக மீண்டும் ்சய்யவும்.

்பன்ககடக ஒரு ்ட்டில் டவககவும், ்வப்பதட்யும் 

ஈரப்ப்தட்யும் ்ககடவகக சுத்ைோன துணி அல்ைது 

அலுைினியத ்ோள் மூைம் மூடி டவககவும்.

விளிம்பு ்போனனிறைோகவும், ்ைறபரப்பு ்ைதுவோக குைிழும் 

வடரயிலும் ்பன்கககின ்ைற பககதட் சடைககவும். ஒரு 

்ஸ்பட்டுைோடவப் பயனபடுத்ி, ்பன்ககடக ்ிருப்பி ைோறறவும், 

அது ைறுபுறம் ்வகும் வடர சடைககவும்.

கைோயில் ஒரு அகப்டப(சுைார 60 ைிலி./¼ த்காப்ம�) க்ரப் 

கைடவடயச ்சரதது, கைோடயச சுழறறுவ்ன மூைம் கைடவடய 

பரப்பவும்.

ேடுத்ர ்வப்பத்ில் ஒரு கைோடய சூைோககி5ைிலி. (1 ததக்கரண்டி) 

பைண்பணமய உருக்கவும்.

ஒரு ைதட்ப் பயனபடுத்ி, ஒரு ்பரிய 

கிண்ணத்ில்�ால்,ைாவுைறறும்முடம்ட்கமளச்சரதது கரீப் கைடவ 

்ைனடையோகும் வடர கைககவும். 

ைாற்று முமற: இனிப்பு உணவு அல்ைது கோடை உணவுககு, நீஙகள் 5 
ைிலி. (1 ்்ககரண்டி) ்வண்ணிைோ ைறறும் 1 ைிலி. (¼ ்்ககரண்டி) 
அடரத் இைவஙகப்பட்டை ்சரககைோம்.

கம�ப்ஸ (ரபன்ர்கககு்கள்)

Moyen

x 7

மிதமான 
ஃப�ேள�

x 7

Moyen

x 7

Moyen

x 7

Moyen

x 7
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x 7

??
? ?

தானிய  
வகைைள்

பழஙைள் மற்றும் 
ைாயைறிைள்

புரதச்சத்துகைள் 
நிகறநத உணவுைள்


