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 ފެންދިނުން:

ގަޅަށް      ރަނ ފެންޖަހާ  ބެޑަށް  ކުރިން  އިންދުމުގެ  ފިޔާ 
ތެންމާލަން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި އިންދާނިންމުމަށްފަހުވެސް ވަރަށް 
ތެންމާލަން  އަޑިއާއެކު  ޑު  ނ ބިންގަ ފެންޖަހާ  ގަށް  ރަނ
ކަންމެ  ދެހަފްތާގައި  ފުރަތަމަ  ފިޔާއިންދާތާ  ޖެހޭނެއެވެ. 

ފެންދޭންޖެހޭނެއެވެ.   ދެފަހަރު  މިކަން ދުވަހަކު  ނަމަވެސް 
ގަޅަށް  ރަނ މައްޗަށެވެ.  މޫސުމުގެ  އަންނަނީ  ބިނާވެފައި 
ވިއްސާރަވެހޭނަމަ ފެންދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ތިން ހަފްތާވުމުން 
އަދި  ފެންޖަހާށެވެ.  ގަޅަށް  ރަނ އެއްފަހަރު  ދުވާލަކު 
ހުއްޓާލާ  މުޅިން  ފެންދިނުން  ދެހަފްތާވުމުން  ފިޔާކަންނަން 
ފިޔާ  ފިޔާކަންނަވާއިރު  ފުރުސަތުދޭށެވެ.  ފިޔާތައްހިކުމަށް 
 ގަސްތަކުގެ ފަތްތައް ހުންނާނީ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ހިކިފައެވެ.

 ބައްޔާއިފަރުވާ:

ކުދިކުދި        އަޅާ  ފަތްތަކުގައި  ފިޔާގެ  ތްރިޕްސްއަކީ 
ސުއިއްޕެކެވެ. މިއެތި އެޅުމުން ފަތްތައް ހަލާކުވެ ރަނގަޅަށް 
ޑައިމަތައޭޓް  ދިމާވެއްޖެނަމަ  މިހެން  ދިމާވެއެވެ.  ނުހެދެވޭގަތް 

 ކަހަލަ އިންސެކްޓިސައިޑަކުން ސްޕްރޭކުރާށެވެ.  

 ފިޔާކަނުން: 

މަރުވާން        ފަތްތައް  ފިޔާ  ކަންނާނީ  ފިޔާ 
އިންދާތާ   ފިޔާ  މިހެންވާނީ  0ފެށުމުންނެވެ.  9-0 9 

 ދުވަހުންނެވެ.  

އެއްވެސް  ދަމާލުމުން  މައްޗަށް  ހިފާފާ  ބުޑުގައި  ފިޔާގަހުގެ 
އެއަށްފަހު  ފިޔާއުފުރާލެވޭނެއެވެ.  ދަގުލެއްނެތި  އުނ
ހިއްކާލާށެވެ.  ބަހައްޓައިގެން  ހިޔަލުގައި  ދުވަސްކަޅަކުން 
ދެންފިޔާގެ މަރުވެފައިހުރި ތަށިތައް ނަޅާލާ ސާފުކަށްލާށެވެ. 
ފަތްތައްވެސް  ހަމައެއާއެކު  ކަށާލާށެވެ.  މޫތައްވެސް  އަދި 
ދެން  ބުރިކަށްލާށެވެ.  ބެހެއްޓުމަށްފަހު  އެއްއިންޗި 
ޑުކަހަލަ  ނ ދާގަ ފަނުވަންދެން  ވިއްކުމަށްޓަކައި 
އެލުވާ  ތަނެއްގައި  ގާ  ވައިހިނ ގަޅަށް  ރަނ ގޯންޏަކަށްއަޅާ 
ފަހަރަށް  ދެވަނަ  މީގެތެރެއިން  ރައްކާކުރާށެވެ.
މުޑުވައްނަގާށެވެ.  ގަޅު  ރަނ އިންދުމަށްޓަކައި 
ތިންސައިގް  ތެރެއިން  މީގެ  ނަގާނީ  އިންދުމަށްޓަކައި 
ވަކިކަށްލުމަށްފަހު މެދު ސައިގްގެ ފިޔައެވެ. މުޑުވަކަށް ނެގި 
ގާ  ވައިހިނ އެޅުމަށްފަހު  ގޯންޏަށް  ޑު  ނ ދާގަ ފިޔާތައްވެސް 
އިންދާނީ  ބަހައްޓާނީއެވެ.  އެލުވާފައި  ދަށުގައި  ފުރާޅެއް 

 ހަފްތާ ފަހުންނެވެ. 09-0

 

 

 

 ކުދި ފިޔާ 

(Shallot) 

 ތްރިޕްސް ތްރިޕްސް



 ތައާރަފް

ރަހަހެޔަވަރުކަށް  ތައްޔާރުކުރުމުގައި  ކާއެއްޗެތި 
އެއްޗެކެވެ.  ބޭނުންތެރި  ފިޔައަކީވެސް  މީރުކުރުމަށްޓަކައި 
ލަނުއެއްޗެތި  ފިޔާބޭނުންކަށްއުޅެނީ  ގިނައިން 
ފަނިއެއްޗެތި  ހަދާއިރުކަމަށްވިޔަސް 

ބޭނުންކުރެއެވެ.  ފިޔާ  ބައެއް  ތައްޔާރުކުރުމުގައިވެސް 
ތައްޔާރުކުރުމުގައި  އެކިއެއްޗެހި  ކެއްކުންތެރިން  ރަގަޅު 
ޚާއްޞަކަށް  ތަފާތެވެ. ވައްތަރުތައް  ފިޔާގެ  ބޭނުންކުރާ 

ތަފާތު ، އިންޑިޔާ ޤައުމުތަކުގައި  ސްރީލަންކާފަދަ 
ބާވަތް  ފިޔާގެ  ބޭނުންކުރާ  ތައްޔާރުކުރާއިރު  ކާއެއްޗެހި 
ކެއުން  ދިވެހި  ތަފާތެވެ.           މަޝްހޫރު 
ކަމުދާ  އެންމެ  ރަލާކެއުމަށް  ބަތާއެކު  ތައްޔާރުކުރާއިރު 
އެޅުމަށް  އަސާރަ  ބަޑުފިޔައެވެ.  ރަތް  ފިޔައަކަށްވަނީ 
ސަންބަލް  ހަމައެފަދައިން  ކުދިފިޔާއެވެ.  އެންމެކަމުދަނީ 
ހެދުމަށްޓަކައި ކުދިފިޔާއަކީ ވަރަށް މުހިއްމު އެއްޗެކެވެ. . 

ފުޑް  ވެސްޓަން  ބޭނުންކުރަނީ  ހުދުފިޔާ  ގިނައިން 
ސްޕްރިންގް  އެއާއެކު  ހަމަ  ތައްޔާރުކުރާއިރުއެވެ. 
ތަކުގައި  މެނޫ  ގިނަ  ވަރަށް  އަކީވެސް  އަނިއަން 

 ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.

 

ބެޑުން  ފެންދީގެން  ވާރޭވެހިގެންނާ  ފެށުމުން 
 ވެލިފައިބާނަމަ ވެލިތައްނަގާ ބެޑުރަނގަޅުކުރަންޖެހެއެވެ.

  ގަސްކާނާދިނުން:

ފުރަތަމަ ފިޔާ އިންދުމުގެ ކުރިން ކާދު އަޅައި އުދަލިން  
ނޑުޖަހާ އެއްކަށްލާށެވެ. ބެޑުލެވެލްކަށް   ފޫޓް   2ފަސްގަ

0ފުޅާ   ބެޑަކަށް    9 ދިގުމިނުގެ  0ފޫޓް  9 ގްރާމް   9
ނޑުމަތީ  ކެމިކަލް ގަސްކާނާ ބެޑުމައްޗަށް ވިއްސާ ފަސްގަ

އެއްކަށްލާށެވެ.   5 ފަށަލާ  ބޯމިނުގެ  ކާނާއަކަށް  އިންޗި 
މިކްސް  އެކުލެވޭ  ގިނައިން  ޕްޓޭސިއަމް  ބޭނުނަކުރާނީ 

ކަންމެ   މީގެފަހުން  ހަފްތާއަކުން   3ގަސްކާނާއަކަށެވެ. 
ކާނާދޭނީ   މިގަތަށް  ކަންމެ   3ކާނާދޭށެވެ.  ފަހަރުއެވެ. 

ދޭނީ   3ފަހަރަކު  9 މިގަތަށް   9 ކާނާއެވެ.  ގްރާމް 
ދޭތެރޭގައި  ދެބަރިއެއް  ކަންމެ  އަޅާނީ  ކާނާއަޅާއިރު 

އިންޗި ފުންމިނުގައި ހުރިހާ   0ރަނގެއްްް ދެމުމަށްފަހު  
 ގަހަކަށް އެއްވަރަކަށް ވާވަރަށެވެ.

 ވިނަނަޅުން: 

ފިޔާ ބެޑްތަކުން ވިނަނަޅުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު       
ކަހަލަ  އެއްވެސް  ގަޅީ  ރަނ އެންމެ  މިކަމަށް  ކަމެކެވެ. 

ބޭނުންނުކުރުމާއ  ބޭހެއް  މަށަންދަތިން ، ވިނަމަރާ 
ބަދަލުގައި  ވެސްވިނަނަޅުމުގެ  އެއްޗަކުން  ވީޑިންހޯކަހަލަ 
ވިނަ  ގަތެވެ.  ގަޅު  ރަނ އެންމެ  ވިނަނަޅުމަކީ  އަތުން 
ކައިރިން  ފިޔާތަކުގެ  އަންނަ  ހެދެމުން  ނަޅާއިރު 

ނޑު ދޫކަށްލުމަކީ ބޭނުންތެރިކަމެކެވެ.  ވެލިގަ

 ފިޔާއިންދުން:

ބަލިންރައްކާތެރި          ކުރިން  އިންދުމުގެ  ފިޔާ 
ފިޔާތައް  ތައްޔާރުކަށްފައިހުރި  އިންދުމަށް  ކުރުމަށްޓަކައި 

އެޅުމަށްފަހު   ހުންނަފެނަށް  އެއްކަށްފައި   5ފަންގިސައިޑް 
މިނެޓްވަންދެން ބަހައްޓާށެވެ. ފިޔާ އިންދަންވުމުން ފިޔާގެ 
ހަމައެފަދައިން  އުތުވާލާށެވެ.  ތަންކަޅެއް   މަތީކުރިން 
ފަސޭހައިން  އޭރުން  އުތުވާލާށެވެ.  ކުޑަކަށް  މޫކަޅުވެސް 

ދޭތެރޭ   ދެބަރި  އިންދާނީ  ފިޔާ  ބެޑުގައި   6ފަޅާނެއެވެ. 
ދޭތެރޭގައި   ދެފިޔާ  ހުންނަވަރަށެވެ.   3އިންޗި  އިންޗި 

ފިޔާތައް އިންދާފައި ބަހައްޓަންޖެހޭނީ އިންދާފާ ހުންނައިރު 
ފެންނަ  ފިޔާގެކުރި  ހަމަކިރިޔާ  މަތިން  ޑުގެ  ނ ވެލިގަ

 ދުވަހުންނެވެ. 09ވަރަށެވެ. ފިޔާ ފައިބާނީ އިންދާތާ 

ފެންދީ         ގަޅަށް  ރަނ އިންދުމަށްފަހު  ފިޔާ 
ބަލަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ. އިންދުމަށްފަހު ރުކުފަން ނުވަތަ 
ހިކިހުއި ފަދަ އެއްޗަކުން ބެޑުތައް މަލްޗް ކަށްލާށެވެ.ފިޔާ 
ފާހަގަ  ދުވަސްވަރެއްކަމަށް  ގަޅު  ރަނ އެންމެ  އިންދުމަށް 
ވިއްސާނޫން  ދުވަސްވަރަކީ  ދިމާވާ  ފިޔާކަނުމާ  ކުރެވެނީ 
ފަޅައިގެންހެދެން  ފިޔާތައް  ކުރިމަތިކަށެވެ.  ދުވަސްވަރަކާ 


