
1 raw banana
¾ cup of gram flour
2 tablespoons of brown rice flour
¼ teaspoon of turmeric
½ teaspoon of red chilli powder
A pinch of asafoetida powder
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Ingredients

1. Peel the skin of banana and slice them slightly thick. Keep aside.
2. Prepare the batter by mixing gram flour and rice flour in a mixing bowl.
3. Add turmeric, red chilli powder, asafoetida powder, salt and mix well.
4. Add water and mix well to get a smooth batter. Add baking soda and mix gently.
5. Coat the banana slices with batter on both sides.
6. Slowly drop into hot oil and shallow fry until crisp and golden brown.
7. Remove the bajjis, drain onto a paper towel and serve.

Method
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¾ teaspoon of salt
½ cup of water
¼ teaspoon of baking soda
Healthier Choice Symbol (HCS) 
oil for shallow frying

Vazhakkai Bajji
Prep Time: 10 mins    Cook Time: 15 mins
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1 வாைழக்காய்
¾ �வைள கடைல மா�
2 ேமைசக்கரண்� ப�ப்ப�சி மா�
¼ ேதக்கரண்� மஞ்சள் �ள்
½ ேதக்கரண்� சிவப்� மிளகாய்த்�ள்
ஒ� சிட்�ைக ெப�ங்காயத் �ள்

•
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¾ ேதக்கரண்� உப்�
½ �வைள தண்ண�ர்
¼ ேதக்கரண்� ேபக்கிங் ேசாடா
ேதைவயான அள� Healthier Choice 
Symbol (HCS) எண்ெணய் ேலசாக 
வ�ப்பதற்�ப் பயன்ப�த்த�ம்

ெசய்�ைற

1. வாைழக்காய�ன் ேதாைல உ�த்�வ�ட்�, சற்� த�மனான �ண்�களாக ெவட்� 
தன�யாக எ�த்� ைவக்க�ம்.

2. ஒ� கிண்ணத்தில் கடைல மா�ம் அ�சி மா�ம் ேசர்க்க�ம்.

3. இதில் மஞ்சள் �ள், மிளகாய்த்�ள், ெப�ங்காயத்�ள் மற்�ம் உப்� ேசர்த்� 
நன்றாகக் கலக்க�ம்.

4. தண்ண �ர் ேசர்த்�, ெகட்�ய�ல்லாமல் கிளற�ம். ேபக்கிங் ேசாடா ேசர்த்� ெமல்ல 
கிளறிவ�ட�ம்.

5. ந�க்கிய வாைழக்காய்த் �ண்�கள�ன் இ�பக்கங்கைள�ம் மாவ�ல் நன்றாகத் 
ேதாய்க்க�ம்.

6. எண்ெணய் �டான�ம், அந்த சிறிதள� எண்ைணய�ல் மாவ�ல் ேதாய்த்த 
�ண்�கைள ேபாட்� ேலசாக வ�க்க�ம். பஜ்ஜி ெமா�ெமா�ப்பாக�ம் 
ெபான்ன�றமாக மா�ம் வைர வ�க்க�ம்.

7. எண்ெணய் உறிஞ்�ம் காகிதத்தில் பஜ்ஜிகைள எ�த்� ைவத்த ப�ற� ப�மாற�ம்.

தயா�ப்� ேநரம்: 10 நிமிடங்கள்        சைமயல் ேநரம்: 15 நிமிடங்கள்

ேதைவயான ெபா�ட்கள்

வாைழக்காய் பஜ்ஜி




