
 ആവശ$മു' സാധന,ൾ 

ച/ ചുള -30/ 40  എ2ം 
ശർ/ര -300 ഗ7 ാം 
ഒ9ാം പാൽ -1  ക=് 
ര?ാം പാൽ -1 1 /2  ക=് 
മൂ9ാം പാൽ -2 ക=് 
നാളി കേ ര കെ ാD് -2 ടേ ബിൾ GൂH 
അ?ിപരി=് -15 
നെ യ$് -1 ടേ ബിൾ GൂH 
ചു/് പെ ാടി -1/4 ടി GൂH   
ചൌവരി--    2 ടേ ബിൾ  GൂH (ആവശ$ം ഉ ?േ ൽ 
ഉ=് -ഒരു നു'് 
വെ 'ം -

ഉ?ാ/ു9 വിധം 

ആദ$ം ച/ ചുള പറിO് കുരു മാPിയ ശേ ഷം ചെ റിയ  ആ/ി കR,S 

 .. 
ശർ /ര 1 ക=് വെ 'Dിൽ ഉരു/ി അTപ്ം ചൂടാറിയ ശേ ഷം അരിOു എടു/ുക കു/റിൽ 1 Uാസ്  വെ 'ം ഒഴിO് ച/ ചെ റു തീയിൽ വേ വി/ുക.. 2 വിസിൽ മതിയാകും .. 
ന9ായി തനുതDിനു ശേ ഷം മിYിയിൽ ന9ായി അരO ്എടു/ുക 
ഒരു അടി കZിയു' പാ ത7 Dിൽ 1 ടേ ബിൾ GൂH നെ യ$് ഒഴിOതിത് ശേ ഷം ച/ അരOതും കൂടി മിY് ചെ [ു ചെ റു തീയിൽ വെ 'ം വPു9ത് വ രെ  വരZി എടു/ുക .. 
അതിനു ശേ ഷം  ഉരു/ിയ ശർ/ര ഒഴിO് ന9ായി ഇള/ി യേ ാജി=ി/ുക .. 
കൈ  എടു/ാ തെ  ഇള/ണം .. വെ 'ം പെ ാZി തെ റി/ും .അതു കെ ാ?് ശ7 `ിOു ഇള/ണം .. 
വെ 'ം ഒരുവിധം വPി കഴിയു മaേ ാൾ മൂ9ാം പാൽ ചേ ർD് ന9ായി ഇള/ുക .. 
കുറOു കഴിയു മaേ ാൾ ര?ാം പാലും ഒഴിO് കെ ാടു/ുക .. ഉ=ു ചേ ർ/ാൻ മറ/രുത് 
അവസാനം ഒ9ാം പാൽ ഒഴിO് ന9ായി ഇള/ി യേ ാജി=ിO് 5 മിനിP് കൂടി ഇള/ി അടു=ിൽ നിനും മാPി വ/ുക .. 
കുറOു പായസം എടുDു അതിൽ ചു/് പെ ാടി ചേ ർD് ന9ായി മിY് ചെ [ ശേ ഷം പായസതി ലേ /് ചേ ർD് ഇള /ുക .. 
കുറOു നെ യ$ിൽ നാളി കേ ര കെ ാDും ,അ?ിപരി=ും വറുDു പായസDിൽ ചേ ർ/ുക.. 

തണുDDിനു  ശേ ഷം പായസം കൂടുതൽ കZി ആയി തേ ാ9ുക ആ ണേ ൽ  കുറOു കൂടി നാളി കേ ര പാൽ ചേ ർD് ഇള/ി ഒ9് ചൂടാ/ി ഉപ യേ ാഗി/ാം ... 

ചേ ാവരി  നിര്ബdം ഇe .. ഇfം ആ ണേ ൽ    2 ക=ു വെ 'Dിൽ  2 ടേ ബിൾ GൂH  ചൌവരി  ചേ ർD് ന9ായി വേ വിOതിനു ശേ ഷം പായസDിൽ ചേ ർ/ുക .. 

മധുരം നിങളു ടെ  ഇf്ടDിനു കൂZുക യേ ാ കുറ/ുക യേ ാ ചെ യാം 

hേ ഹ Dേ ാ ടെ  വീണ 


