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உணவு ேட்டியல்
ோடல உணவு :
இனிப்பு வடேேள் :
ரவா கேசரி
கோதுமை ஹல்வா
மைன்ஆப்ைிள் புட்டிங்
ைிரட் ஹல்வா

இட்லி வடேேள் :
இட்லி
ைல்லி

இட்லி

ைினி

இட்லி

பைாடி

இட்லி

ோஞ்சிபுரம்

இட்லி

பவஜிடைிள் இட்லி

பூரி வடேேள் :
பூரி
ைாலக் பூரி
ைாதாம் பூரி

போங்ேல் வடேேள் :
பவண்

பைாங்ேல்

பெய் பைாங்ேல்
பவஜிடைிள்
சாமை
ரவா

பைாங்ேல்

பைாங்ேல்

பைாங்ேல்

சம்ைா

கோதுமை

பைாங்ேல்

கதாடச வடேேள் :
ஊத்தாப்ைம்
பைாடி

ஊத்தாப்ைம்

பவங்ோய ஊத்தாப்ைம்
பவஜிடைிள் ஊத்தாப்ைம்
பசட்

கதாமச

இடியாப்ைம் / கதங்ோய் ைால்
பலைன் கசவ்

வடட / கோண்டா வடேேள் :
பைது வமட
ைசால் வமட
பவங்ோய வமட
மைசூர் கைாண்டா
பவஜிடைிள் கைாண்டா
சாம்ைார்
கதங்ோய் சட்னி
ோர சட்னி
ைின்ட் சட்னி

ோன வடேேள் :
ோைி
ைில்ட்டர்
டீ

ோைி

மதியச்சாப்ோடு :
உணவு வடே 1:
உப்பு
ஊறுோய்
சாதம்
சாம்ைார்
வத்த குழம்பு / கைார்
குழம்பு
ரசம்
கைார்
அப்ைளம்
பைாரியல்
கூட்டு

உணவு வடே 2:

உணவு வடே 3:

உப்பு

ைினி

ஊறுோய்

உப்பு

கைார் ைிளோய்

ஊறுோய்

அப்ைளம்

கைார் ைிளோய்

வமட

அப்ைளம்

ைாயாசம்

ைாயாசம்

சாதம்

வமட

சாம்ைார்

தயிர்

வத்த குழம்பு / கைார்

பவள்மள

குழம்பு

சிவப்பு ைச்சடி

ரசம்

உப்பு

கைார்

பெய் ைருப்பு

பைாரியல்

சாதம்

கூட்டு

சாம்ைார்

சிப்ஸ்

வத்த குழம்பு
கைார்

ஜாங்ேிரி

வமட
ைச்சடி

ைத்த

குழம்பு

ரசம்
கைார்
பவமரட்டி மரஸ்(2)
பைாரியல் (2)
துமவயல்
சிப்ஸ்

உணவு வடே 4:
ைினி ஜாங்ேிரி
உப்பு
ஊறுோய்
கைார் ைிளோய்
அப்ைளம்
ைாயாசம்
வமட
சாதம்
சாம்ைார்
வத்த குழம்பு / கைார்
குழம்பு
ரசம்
கைார்
சக்ேமர பைாங்ேல்
பலைன் சாதம்
கதங்ோய் சாதம்
ேருகவப்ைிமல சாதம்
புளி சாதம்
பைாரியல்
கூட்டு
சிப்ஸ்

மாடல / இரவு உணவு :
இனிப்பு வடேேள் :
ரவா கேசரி
கோதுமை ஹல்வா
குலாப் ஜாமுன்
ைிரட் ஹல்வா
கேரட் ஹல்வா
ோசி ஹல்வா

இட்லி வடேேள் :
இட்லி
ைல்லி இட்லி
ைினி இட்லி
பைாடி இட்லி
ோஞ்சிபுரம் இட்லி
சில்லி இட்லி
குழி ைணியாரம்

பராட்டி வடேேள் :
சப்ைாத்தி
புதினா சப்ைாத்தி
ைகராட்டா
ொன்
ைட்டர் ொன்
கராைாலியா பராட்டி

சாத வடேேள் :
ைிரியாணி (ைஷ்ரூம் / பவஜிடைிள் /கைைி ோர்ன் )
புலாவ் (பவஜ்

/ ஜீரா

ைிசிபைல்லாைாத்
தயிர் சாதம்
பைாடி சாதம்

ேிச்சடி வடேேள் :
ரவா ேிச்சடி
கோதுமை ேிச்சடி

/ ைீஸ் / ைஷ்ரூம்

/ கைைி

ோர்ன் )

கசைியா ேிச்சடி

உப்மா வடேேள் :
ரவா உப்ைா
கோதுமை உப்ைா
அரிசி உப்ைா

கதாடச வடேேள் :
அமட
ஊத்தாப்ைம்
பைாடி ஊத்தாப்ைம்
பவங்ோய ஊத்தாப்ைம்
பவஜிடைிள் ஊத்தாப்ைம்
பசட் கதாமச
இடியாப்ைம் / கதங்ோய் ைால்
பலைன் கசவ்

வடட / கோண்டா வடேேள் :
பைது வமட
ைசால் வமட
பவங்ோய வமட
மைசூர் கைாண்டா
பவஜிடைிள் கைாண்டா
ேட்பலட்
சாம்ைார்
கதங்ோய் சட்னி
ோர சட்னி
புதினா சட்னி

டரத்தா வடேேள் :
பவங்ோய மரத்தா
மைன்ஆப்ைிள் மரத்தா
பவஜ் மரத்தா

குழம்பு வடேேள் :
அவியல்
ைன ீர் ைட்டர் ைசாலா
ைாலக் ைன ீர்

சன்னா ைசாலா
ேடாய் பவஜிடைிள்
பவஜிடைிள் குருைா
ைஷ்ரூம் பசட்டிொடு
கைைி ோர்ன்-பைப்ைர் ைசாலா

ோன வடேேள் :
ோைி
ைில்ட்டர் ோைி
டீ
ைாதாம் ைால்
கேரட் ேீ ர்

