
પારંપરરક વીસરાતી વાનગીઓની હરીફાઈ-11, વર્ષ – 2013 

 

(1) જાનકીબેન ધર્મેન્દ્રભાઈ પડંયા - હબબલ ડ્રીંક (ઉકાળો), બીલાનો સપૂ 

(2) લીનાબેન નીલર્મકાન્દ્તભાઈ દોશી - કેકટસ (ફીંડલા)ના પાનન  ંશાક,  

      કેકટસ ફીંડલાનો સપૂ, કેકટસન  ંસલાડ 

(3) પ્રાચીબેન તલરેજા - કર્મળ કાકડીના શેલોફ્રાય પકોડા, પહાડી પરોઠા, બેંગન ચચલ્લા 

(4) અંજલીબેન જગદીશભાઈ ઠક્કર - કોળાનો હલવો, કારેલાની છાલના સ્ટફ ડમ્પલીંગ,   

ર્મકાઈના લોટનો સ્ટફ વેજીટેબલ ઉપર્મા, આંબળા-  

આદ ન  ંઅથાણ ,ં આંબળા લીલી હળદરન  ંઅથાણ ,ં   

   ત  લસી કોથર્મીરની ચટણી, સેકલા લાલ ટાર્મેટા,       

 કેપ્સીકર્મની ચટણી 

(5) શ્રતૃતબેન હહરેનક ર્માર કંસારા - જ વારનો રોટલો અને ડોડીની ભાજીન  ંશાક, દેશી હાડંવા 

 
 

અન્ય સ્પર્ષકના નામ 

 

(1) કલ્પનાબેન બી ભટ્ટ - તિરંગી સેન્દ્ડવીચ ઢોકળા 

(2) ર્મીર્માસંાબેન યોગેન્દ્રભાઈ પારેખ - દૂધની છાલન  ંલોહટય ,ં બાજરીન  ંરાયત ,ં  

      ત લસી ર્મસાલા સપૂ 

(3) ભહરકાબેન તપયષૂભાઈ પચંાલ - તાદંરાનો વેજીટેબલ પ લાવ 

(4) ર્મીરાબેન દીપભાઈ વ્યાસ - પાચં ધાનનો હાડંવો, પૌષ્ટટક મહૂઠયા ં

(5) તવણાબેન તવનોદચરં બ ટાલા - કારેલાના બીજની પચંરત્ન ભેળ,  

       કારેલાના બી ના ગ લાબ જાંબ  

(6) જ્યોતતબેન હદપકભાઈ ધોળહકયા - બાજરી ર્મલાઈ પરૂી 

(7) રૂચાબેન દશબનભાઈ શાહ - બથ આની ઘેંસ, ગ્રીન લરે્મન ટી, સરગવાનો સપૂ 

(8) ગીતાબેન એચ. પટેલ - ચીઝ વ્હીટ ન્દ્ય હિશન પ લાવ 

(9) કૈલાસબેન આર. પટેલ - કોનબ રોલ્સ 

 

(10) સાધનાબેન પ્રહદપભાઈ શાહ - હલે્ધી ચટપટી (ફ્રુટ પાણીપ રી), ગ્રીન સાતભાજીની   

      પાણીપ રી 

(11) ર્મીતાબેન મગૃેશભાઈ પચંાલ - દેશી ચણાની હટક્કી 

(12) ર્મીનલબેન ભાવેશક ર્માર પચંાલ - બાજરીનો સપૂ 



(13) દશબનાબેન ધર્મેન્દ્રભાઈ શાહ - પૌષ્ટટક અપ્પર્મ, અળસીની ચટણી, સાત્તત્ત્વક પીણ  ં

         ડોડોલ - ર્મહારાટિીયન સ્વીટ 

(14) ચહંરકાબેન ર્મહાસ ખભાઈ શાહ - ચીલ ચોળાની ડપકા કઢી (જૈન) 

(15) કાનન કે. શાહ - પાલકની રોટલીના પત્તરવેચલયા, પાન શોટ 

(16) પવૂી તવકાસ શાહ - જૈન ટોઠા, થલૂાના ઢોકળા, ચીલની ભાજી, ર્મકાઈના રોટલા 

(17) જ લી જે. પીંગલ ે- ઘઉં સત્ત્વનો શ્રીફળ હલવો, કનવલી,  

    સાતપડ વાળી શ્રીફળની પરૂી(ધધૂા)  

(18) તરૂલતા હસમ ખભાઈ પચંાલ - ચીલની ભાજીની કઢી, ર્મકાઈનો રોટલો, ગાજરન  ંઅથાણ  ં

(19) કોકીલાબેન હસમ ખભાઈ પરીખ - ચીલ-ર્મેથીના ંથપેલા, ર્મકાઈ-કઠોળની ભેળ 

(20) હદપ્તીબેન કલ્પેશભાઈ પટેલ - ર્મેથી-જ વાર ઢેબરા ં

(21) સોનાબેન ર્મહને્દ્રભાઈ રાણા - ચણાદાલ વીથ રોટલા 

(22) સગંીતાબેન શતંશરણભાઈ પટેલ - લ ણીની ભાજીના ંમ હઠયા ં

(23) વૈશાલીબેન દવ ે- પાલકના મ હઠયા 

(24) જ્યોત્સનાબેન હકશોરભાઈ જોષી - પોંગલ ચટણી, ખીચા વડા, વધારેલો રોટલો 

(25) ર્મેઘાબને તર્મચલનભાઈ જાની - ચીલની ભાજી ર્મકાઈ રોટી, જ વારના રોટલાનો લાડ  

(26) અતર્મતાબેન જયર્મેષભાઈ પરીખ - નાગલીની સ ખડી 

(27) રૂપાબેન સ રેશભાઈ જોષી - તાજી ર્મકાઈનો છીણ 

(28) અર્મીબેન સી. શાહ - રવા ચોક્લેટ પ ડીંગ ડીલાઈટ, ચીઝ કોનબ નાચોઝ ચાટ,  

      પાલક-ફુદીના સેવ બટંીન  ંસલાડ 

(29) લોપાબેન એ. પટેલ - રાગી પીઝા, હલે્થી ર્મોતનિંગ વીથ કોડો ર્મીલેટ (કોદરી) 

      કોદરીની ઈડલી રસર્મ, રાગી (નાચલી)ની સ ખડી 

(30) ર્મોતનકા છાવછહરયા - સત  કા પરાઠા  

(31) શૈલેષભાઈ એ. પટેલ - બીટનો જ્યસૂ 

(32) નીશાબેન એસ. પટેલ - સ્ટફડ ટાર્મેટો  

(33) ઉષાબેન પટેલ - ગાજરનો ઓઈલ ફ્રી હલવો  

(34) તર્મનાક્ષીબેન પચંાલ - ઘઉં જ વારનો ખીચડો 

 

(35) કેતકીબેન પચંાલ - પાચંધાનના પ ડલા, લીલી હળદરન  ંશાક, ત લસીની ચટણી 

(36) ડૉ. વષાબબેન સાવલીયા - રાગીના રસ પાિા, તસિંગદાણા-તલ અને ર્મધના લાડ  ં

(37) અરૂણાબેન હકરીટક ર્માર સલોત - પચંરંગી નેચરલ કેક 

(38) ર્મયરૂી ધવલક ર્માર સલોત - સ્પ્રાઉટ ર્મઠ વીથ સપ્તરંગી દાળકોઈન 

(38) શબનર્મ. એર્મ. સયૈદ - અજર્માની રાબ, બ્રાહ્મીના પરાઠા, સરગવાની ફૂલની ભાજી 



(40) સોનલબેન હદપકભાઈ શાહ - એલોવેરા હલે્થી ડ્રીંક, એલોવેરા શાક,  

       એલોવેરા હલવાસન પાક, જ વાર-બાજરીની ખીચડી 

       ચીલ-ર્મેથીના રોટલ 

(41) ર્મીનાક ર્મારી એસ શર્માબ - સ વા ચટણી, સ વા સપૂ, સ વા જવન  ંદચલય ,ં  

        ર્મલ્ટીગ્રેઈન અને ર્મલ્ટીગ્રીન હટક્કી, ચટપટા સોયા પાન  

     મ ખવાસ (પાલકર્મા ંસ વા અને વટાણાન  ંહફચલિંગ) 

(42) જ્યોતતબેન નરેન્દ્રભાઈ ભટ્ટ - કર્મળકાકડીનો પાક, તિધાન્દ્ય ચકરી (રાગી-ર્મકાઈ-જ વાર), 

      ફણગાવેલા જ વારન  ંશાક 

(43) ભારતીબેન રરે્મશભાઈ દેસાઈ - જ વારની બ્રાઉની, જ વારના ધ ધરા, કોદરી રાગીના   

   ફલાફલ, ડોડીની ભાજીની બકેડીશ, કાગં-કોદરી-ર્મકાઈના ઢોકળા 

(44) હતષિદાબેન તપ્રયાગંભાઈ પટેલ - બીટના ંરોલ 

(45) ફેસ્ટીનાબેન તણૃાલભાઈ પટેલ - બાજરીયા લાડ , પૌષ્ટટક ર્મરૂડા 

(46) પવૂીબેન આતશષભાઈ શેઠ - કોરર્માની રોટલી, છદંાન  ંશાક, ખારેકનો શીરો 

(47) ભારતીબેન ય . સલોત - ર્મલ્ટીગ્રેઈન ભાખરી, ર્મલ્ટી ગ્રેઈન ખીચડી 

(48) નીલાબેન નાગર - કાઠીયાવાળી ડીશ (રોટલો, ઓળ, ઘઉં-ર્મગ ખીચડો, કઢી, તીખારી) 

(49) ભાવનાબેન રાજેન્દ્રભાઈ પટેલ - પાલકના ઢેબરા ં

(50) અવનીબેન અશોકભાઈ દેસાઈ - સાત્તત્ત્વક મ ખવાસ  

(51) ઉવીબેન મ કેશભાઈ પટેલ - કડવા લીર્મડાના ર્મીઠા થેપલા ં

(52) નીતાબેન એર્મ. પચંાલ - શીંગોડા-ખજૂરી ધારી 

(53) ઉવીબેન એસ. પચંાલ - ચીલી રાગી પીઝા વીથ ફૂદીના ત  લસી જ્ય સ 

(54) ભારતીબેન સોની - ક ંવારપાઠ  કોદરખીર, ક ંવારપાઠ ં તશિંગોડા અથાણ  ં

(55) ર્મોનાબેન દ તધયા - ર્મીઠા લીર્મડાના પાનના મ હઠયા, રાગીનો હાડંવો, જવના રોટલા,   

     કોદરીન  ંખીચ , હબબલ સપૂ 

(56) ધર્મેન્દ્રભાઈ કાતંતલાલ પડંયા - નવરત્ન લાડ  (ર્મલ્ટીગ્રેઈન લાડ ), દંતારાની ચોકલેટ 

(57) સગંીતાબેન આર. સોની - ઘઉંના ફાડા અને કળથીના રોલ,  

     શેકેલા ચણા (દાચળયાના લાડ ) સત્ત ,  

     અજર્મો ર્મારવાડી વસાણ ,ં ચગલોડાન  ંઅથાણ  ં

 

(58) રેખાબેન ર્મધ સ દનભાઈ ઠક્કર - અળસીના ર્માલપ વા, અસેચળયાની ખીર,  

         રાગીના અપ્પર્મ, સરગવાનો રસર્મ 


