
 

 

জেনে নেে, নিম রান্নার েতুে জরনিনি 

 

 

ঈদের ছুটিদে মাাংদর নানান ে খেদে খেদে তেক্ত-তিরক্ত দে খেদছন। োইদো 
এেন স্বাে িে করার াা। খাস্ত তেদে তিম রান্না করার এই ধাাঁচটি মূে 
তিমিদে খেো যাে। িাতিদে খো োওো যাদিই, খমমান এদও তরদিলন করদে 
ারদিন তনতিদে। আর খেতর না কদর না কদর ঝটট খজদন তনন তিম রান্নার নেুন 
খরততটি। 
 
উিকরণ : 
 
-   চারটা তিম 
-   খাস্তোনা চার খটতি চামচ 
-   তাঁোজ তেনটা কুতচ করা 
-   আো িাটা এক চা চামচ 
-   রুন িাটা আধা চা চামচ 
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-   ুে গাঁদিা এক চা চামচ 
-   মতরচ গাঁদিা আধা চা চামচ 
-   কাাঁচামতরচ েদুটা কুতচ করা 
-   খেজাাো েদুটা 
-   চারটা এাচ 
-   িে চারটা, এক টুকদরা োরুতচতন 
 
-   ছে খটতি চামচ দের খে এিাং িণ স্বােমদো 
 
প্রণালী : 
 
১) খাস্তোনা তিতজদে রােুন এক ঘন্টা। এরর কাাঁচামতরদচর াদে খিদট তনন। 
 
২) তিমগদাদক ািে  িদে অেোৎ িাদা কদর খদ্ধ কদর তনন। এরর ম্বাতম্ব 
অদধেক কদর কাটুন। এর ওর ছতিদে তেন িণ, ুে গাঁদিা এিাং একটু মতরচ 
গাঁদিা। ািধাদন মাতেদে তনন মলা যাদে তিমগদা খিদে না যাে। 
 
৩) চযাপ্টা একটি ফ্রাইযান েরম কদর তনন। এদে তেন েইু খটি চামচ দের 
খে। এদে কাটা অাংল তনদচর তেদক তেদে তিমগদাদক খিদজ তনন। একতেক িাজা 
দ উদে ওর তেকটি খিদজ তনন। এরর উঠিদে রােুন। 
 
৪) ওই একই যাদন িাতক খেটুকু তেদে তেন। খে েরম দ এদে তেন 
খেজাো, এাচ, িে, োরুতচতন এিাং ৩০ খদকন্ড খনদিদচদি খিদজ তনন। এরর 
এদে তেন তাঁোজ, রুন এিাং আো। তাঁোজ াকা িাজা িাজা দে এদ ুে 
গাঁদিা, মতরচ গাঁদিা এিাং আধা কা াতন তেন। জ্বা কতমদে কাদে োকুন যাদে 
তাঁোজ াতনদে নরম দে আদ। 
 
৫) মলার ওর খে চদ এদ খাস্তোনা িাটা তেদে তেন এর মাদঝ। িাদা কদর 
কতদে তনন, খে আিারও ওদর উদে আদি।  খঝাদর মাদঝ খছদি তেন িাজা 
তিমগদা। এক তমতনদটর মদো খঝাদ রান্না দে তেন তিমগদাদক। চুা িন্ধ কদর 
তেদে আধা চা চামচ দের খে খযাে করদে াদরন ইদে দ। 
 



 

 

িযা, েুি দজই তেতর দে খেদা তিম খাস্ত। তরদিলদনর মদে ওদর ছতিদে 
তেন টাটকা ধদনাো। দের খেদর ুিাদ েরম িাে তেদে তিদমর এই েরকাতর 
খেদে োরুণ ােদি। 
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