
પારંપરરક વીસરાતી વાનગીઓની હરીફાઈ-13, વર્ષ – 2016 

 

વવજેતાના નામ 

(1) કલ્પના એન. મહતેા એલોવેરાનો હલવો, રાગીની ધાણીની રાબ,  

 9173330608 

(2) ગૌરાાંગી જયેશભાઇ પાંચાલ આંબળાના લાડુ, પાંચધાન સ્ટફ સ્રાઉટ પરોઠા, મોરીંગા કેન્ડી 

 9824334747 

(3) તરૂલતાબેન હસમખુભાઇ પાંચાલ કુવાડીયાની ભાજીના મઠુઠયા, મહડુાના લાડુ, કાાંગની ઘસે 

 9574848808  

(4) ગીતા બીસ્ટ ચોલાઇ ખીર, કળથી દાળના ચચલ્લા, બ્લેક ભાત અને દાળ 

 9456133990 

(5) નનલેશભાઈ રાણપરુા,  જૈનવક ભરેલા પરોઠા અને પરવળ સરગવાનો શોરબા 

 ભાગગવ ભઠડયાદ્રા જૈનવક સ્વીટ ડીશ, મળૂાની સખુડી, આદુની સખુડી, બીટની સખુડી 

 9879261139 

 

 
અન્ય સ્પર્ષકના નામ 

(1) દશગનાબેન સાંદીપ ફોફરીયા દુધી-પાલક-સરગવાનુાં સપુ, ગ્રીન મેથી વેજીટેબલ સલાડ, 

 9428038061 ચટપટા મગ-મમરા, ઘઉંની ઘઘુરી, આદુ-ફુદીના છાશ 

(2) સરુભીબેન મયરુ મહતેા કારેલાની છાલના મઠૂઠયા, કારેલાનો ચેવડો, બાજરાના રોટલાનો  

 9879530085 મોહનથાળ, મકાઇ લસણની રોટી સાથે મોગરાનુાં શાક 

(3) નીલોત્પલાબેન સભુાષ દવે બાજરીની ખીંચ, સરગવાના શીંગની કઢી, લસણીયા રોટલા 

 9428909204 

(4) અમીબેન રકાશ ઉદેશી માઇલેટ મજેીક પલગ 

 9712618088 

(5) નીતાબેન મહને્દ્ર પાંચાલ ચણા-જુવાર બાસ્કેટ વીથ મીરચી ઢેચા 

(6) રચનાબેન એચ. મોદી રાગી-ખજૂર ગોળ વગરની સખુડી (નેચરલ સખુડી) 

(7) મોનીકા રામ છોછરીયા નતલ સોયાબીન ટીક્કી, આટા કપ કેક  

 9898492244 

(8) ભારતીબેન આર. સોની દેશી ચટાકો (જવ, સોયાબીન, જુવાર,મકાઈ) 

  મકાઈ ફાડા લાપસી 

 



(9) ઇલાબેન મયરુભાઇ શાહ ફાાંદીયા (હબગલ મઠુીયા), ભૈડકુ, નિધાન્ય ખીચડી, રજવાડી  

  9427959628 મસાલેદાર રોટલો, જવના ફાડાનો કરબો  

(10) એમ.જી. માઇક્રોબ્સગ મશરૂમ રોલ, મશરૂમ ટીક્કી 

 9712376946 

 એમ.જી.સાયન્સ કોલજે નવદ્યાથી 

(11) કલ્પના ઠકરણ શાહ દૂનધયો રાજગરો, જુવારનુાં જાદરીય,ુ રાગી સામાની બરફી,  

 9978722150 જવ, કોદરીની પેદ, રાગી, કોપરુ અને ગોળનો સ ૂાંઠ પાક 

(12) નનરજા નનરાંજન રધાન નાગરવેલના પાનનો રોલ, કોદરીનુાં ખીચ ુ

(13) રેણકુા એચ. સાધ ુ કોદરીની ચકરી  

 9428350083 

(14) કમળાબેન હષગવધગન સાધ ુ મકાઇના લોટ (કોનગ ફ્લોર) નો હલવો, જવના લોટની કેક  

 079-26921592 

(15) ઠદવ્યા ઠક્કર સોયાબીનની ખીર 

(16) અનન્યા ડી. સાહીજા કઢી ચાવલ,  માઝુમ,    

(17)  કીતી એસ. સાહીજા  

(18) ધમેન્દ્ર કે. પાંડયા ગ્રીન મખુવાસ, દેશી ગાયના દૂધનો શીખાંડ, ગળી બુાંદી 

 9427627663 

(19) જાનકી પી. ઠાકર ચટપટુ ગરાળુ, ગરાળુનો હલવો,   

 9409386511 

(20) ભાવના ડી. પાંચાલ લાલ બટાકાની વેફર, કદાંબના ફળનો મસાલો 

 9427627663 

 

(21) નશલ્પા નનલશે અખાણી જારના મીક્સ વેજીટેબલ પરોઠા, ચાપડી ઉંધીય ુ

 9879965199 કોદરી પનીર પલુાવ, જારની ઉપમા 

(22) પરીતા બી. મણીયાર પાંચરત્ન ખીચડો 

 9712900982  

(23) કેતકી આનશષભાઈ પાંચાલ  સ્રાઉટ રાગી ખીર, કાાંગ રાગીના માલપઆૂ, અવેરી- 

   9429357002 તેજાનાયકુ્ત ગોળી/હબગલ મસાલા કેન્ડી, ગલુકાંદ અને ચાંદનનુાં 

    શરબત  

 

(24) લીનાબેન નીલમકાન્ત દોશી  રાગી અને ઓટ્સની કટલેસ, પૌષ્ટટક બોલ્સ ચોકલેટ, 

   9375627282  કેકટસનુાં જ્યસુ 



(25) નીલાબેન આર. નાગર ફરાળી કપકેક, ફરાળી નડુલ્સ, ફરાળી ચાટબાસ્કેટ 

 9825119365 

(26) ઠક્રટના આર. નગર હબગલ પાન ચોકલેટ, ફરાળી ખીચડી 

 9825419365 

(27) ફસૅ્ટીના તણૃાલ પટેલ લીલા ચણાનો હલવો 

 9376252560 

(28) ખશુ્બ ુહાઠદિક શાહ   ફણગાવેલા સ્ટફીંગ વાળો મકાઈનો રોટલો 

(29) જાન્હવીબેન નવટણ૱ૂરસાદ રાવ   દમરોટ્ટુ, અક્કી રોટી સાથે મીઠા લીમડાની 

ચટણી 

(30) નપહબૂેન અશોકભાઈ ગોસ્વામી  ફ્રુટ અને ચોકલેટ પડુીંગ 

(31) પલ્લવી અશોકભાઈ ગોસ્વામી   ઈડલી વીથ મીન્ટી શોટગસ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



પારંપરરક વીસરાતી વાનગીઓની હરીફાઈ-14, વર્ષ – 2016 (December) 

 

 

સ્પર્ષકના નામ 

ન.ં નામ વાનગીન  ંનામ 

1 
દક્ષાબેન યોગેશકુમાર શાહ  

9898123278, 
8511362309 

એનજીબાર (રાગી-જુવાર-કળથી) 

નસઝલર -રાચીનધાન - અવાગચીન ડીશ 

2 
નનરાલીબેન ચચિંતન પાંચાલ 

9574221770 

 જુવાર, લીલી તવુરેના ટોઠા 
- રાગી-મકાઈ-સોયાબીન મેથી અને કોથમીરનો નમક્સ 
રોટલો 
- અળસી-સીંગની ચટણી 
- બીટ-ગાજર-ખજૂર-નાળીયેરનો મોદક 

વવજેતા બહનેોના નામ 

ન.ં નામ વાનગીન  ંનામ 

1 

તરૂલત્તાબેન હસમખુભાઈ 
પાંચાલ 

9574848808 

કણજાના ફૂલ (પલપલીયા)ની સખુડી 
કરમદાનુાં અથાણુાં 
અળવીના પાનની ડાાંડીના મઠુીયા 
જવ ગોટલીની રોટલી 
સ્રાઉટ મગ-મઠ મેથીનુાં સલાડ 

2 

ફેષ્સ્ટનાબેન તણૃાલભાઈ 
પટેલ 

9376252560 

અરણીના ફૂલના ઢેબરાાં, અરડસૂીના પાનના 
રસનો શીરો,  
ફાાંગના પાનની ભાજી અને વરહા ડોડીની 
ભાજીના મઠુીયા 

3 
નીનાબહને નરેનભાઈ દેસાઈ 

9428520778 

પરવળ અને કારેલાનો હલવો,  
ગ્રીન રેડ હરીયાળી કટલેસ, ચીલ સવાની 
ભાજી 

સરગવાનુાં સપુ 



3 
પનૂમબેન અગ્રવાલ 

8733933573 
હરેભરે કબાબ 

4 
સાંતોષબેન અગ્રવાલ 

9016172479 
જુવાર ચરુમા બરફી 

5 
વશૈાલીબેન મહતેા 
7405816001 

પૌષ્ટટક મઠુીયા 

6 

જ્યોત્સનાબેન ઠકશોરભાઈ 
જોષી 
7600754930 

રાગીની પેંદ, શતાવરીનો શીરો, લીલી તવુરેનુાં ખાટીય ુ

7 
પરીતાબેન બી. મણીઆર 

9033282451, 
9879500975 

સાત્ત્વક મોદક ( રાગી અનો ઓટના લોડુ) 

(ખાાંડ અને ગોળ વગર) 

8 ભારતીબેન સોની કુાંવારપાઠાનો પાક, કુાંવારપાઠાનુાં અથાણુાં 

9 

ઠદવ્યાબેન ઠદપકકુમાર 
ઠક્કર 

9408226011 

રાગી અથાણુાં, સ્રાઉટેડ ઢોકળાાં, કોઠીમ્બાની ચટણી, 
ઘી વગરના કુલેર લાડુ, રાગી-બાજરીનો રોટલો 

10 

કલ્પનાબેન નનલેશકુમાર 
મહતેા 
9173330608 

કમરખ અને અળસીની ચટણી, બીલીપિના ફળનુાં 
શરબત, 

બીજોરાનુાં શરબત, ચટપટી ગરાળાની ચીપ્સ 

11 

ધમેન્દ્રભાઈ કાાંનતલાલ 
પાંડયા 
27509667, 27506541 

પપૈયાનો હલવો, ચબચલપિના ફળનુાં અથાણુાં, કમરૂખનો 
જ્યસુ 

કાાંગ રાગીની ખીચડી, ડ્રેગન ચાટ 

12 
ભાવનાબેન ડી. પાંડયા 
27506541 

દેશી ચટકો, ઘી કેળાનુાં શાક, મલ્ટી ભાજી 

13 
અલકાબેન કે. વ્યાસ 

27509667 
દાંતાળાનુાં શાક, કાાંગની ભાજી 

14 
ઠદપ્તીબેન નવનયભાઈ દવ ે

9426520921 
લીલવાની બ્રેડ કચોરી 

15 
ગૌરાાંગીબેન જયેશભાઈ પાંચાલ 

9924115158 

પાંચધાન કઠોળ બાસ્કેટ ચાટ, આંબળા-ખજૂર-અંજીર લાડુ, ઘઉંનો 
મીઠો દચલયો 

16 
અમીબેન રકાશભાઈ ઉદેશી 
9712618088 

માઈલેટ મેઝીક (મફીન) 

17 
સલુભા દવ ે

9825921942 
મકાઈના ઢોકળા, તીખા મકાઈ બાટી 



18 
અરમૈતી શ્રોફ 

9879827007 
પારસી સોસ અને રાઈસ, પારસી કરી રાઈસ 

19 
ફોરમબેન રાહલુભાઈ શાહ 

9978906171 
મીઠી મીચી, મલ્ટીગ્રેન નાનખટાઈ, એપલ રોઝ સ્વીટ 

20 જ્યોત્સનાબેન વી. મહતેા 
બાજરીનો રોટલો, મેથી-મળૂાની ભાજીવડીનુાં શાક,  

મગની દાળ, સ ૂાંઠ-ગાંઠોડાની લાડુડી 

21 
જ્યોનતબેન નરેન્દ્રભાઈ ભટ્ટ 

26761799 
ચીલની ભાજી સપુ, રાજગરા અને ચીલની ભાજીના પડુાલ,  

22 
સાંગીતાબેન સોની 
9426118335 

શક્કરીયા-બીટ-સ્વીટ કાનગના પાતરા,  
શક્કરીયા અને મરુાડાના કમળની દાાંડીના કસાટા  

23 
ડૉ. નેહલ નશમલુ શાહ 

09825007370 

વાાંસના ચોખાની ખીર, શતાવરી અને રાગીના ચબસ્કીટ, 

કોદરી અને લીલવાના ઢેબરા, સરગવાના પાનના પડુલા 

24 
ઠક્રટના આર. નાગર 

9825419365 
મળૂાની સખુડી, રાગીનો શીરો 

   
 

 


