
પારંપરરક વીસરાતી વાનગીઓની હરીફાઈ-15, વર્ષ – 2017 

 

વવજેતાના નામ 

ન.ં નામ વાનગીન  ંનામ 

1 
ડૉ. વિભાબેન ય.ુ મહતેા 
9825388309 

બીટના પાનનુું શાક, બીટના પાનના મઠુીયા, 
બીટના દાુંડાનો રસ (જયસુ) 

2 
જાનિી િી. રાિ 

9879184774 

કાચાુંકેળાનો ફુલ વમવિત રોટલો, ગોળ પોળી 
(તલ, સીંગદાણા કોપરુું ગોળન ુસ્ટફીગ સાથે), 

ગોજ્જુ(વમિ દાળનુું આબલીં સાથે રસમ), 

ડાુંગર(અડદની દાળ સેકી ને દહીંમાું રાયત ુું) 

3 
નીતી ઉદય ભણસાલી 
8401809850 

રજિાડી ઔષધી પાક, પડીયા(પાનીયા), 

તલુસી માુંજરની ખીર, જામફળ- બોરનો ચીકી 
પાક, ગ્રીન મીનરલ સપુ 

 

 

 

સ્પર્ષકના નામ 
ન.ં નામ વાનગીન  ંનામ 

1 
અવનતા શઠે 

9909022137 

કોળાનો હલિો (ભરુાપાક) કોળા રીંગણનો રોલ, રાગી 
અને બાજરીની િરાળીયા ઢોકળી 

2 

કલ્પનાબેન વનલેશકુમાર 
મહતેા 
7802024769  

શલેણ(ચોખાના લાડુું), જિનુું હલિાસન  

3 
વનરાલી ચચિંતન પુંચાલ 

9574221770 

શકકતિધધક લસણ, જિના ફાડાની ફીરની 
પરિરના ફીટસધ 



4 

ભાિનાબેન ધમેન્દ્રકુમાર 
પુંડયા 
9427627663 

ખજુર અંજીરના કાલાજામ, ઘીતેલાનો/જીતોલા પોંક 

5 
અલકા કે. વ્યાસ 

9427627663 

નાચળયેળ ના દુધની છાશ, લોઢાન ુશાક( 

વશગોડા જેવુું ફળ) 

6 
જાનકી પી. ઠાકર 

9409386511 
જિના જિારાની ગ્રીનચટણી, જિની કાજી 

7 
ધમેન્દ્રકુમાર કે. પુંડયા 
9427627663 

બામ્બ ુરાઈસ, એલોિરેાનો મોહનથાળ, જિના જિારાનો 
રસ 

8 
ભારતીબેન સોની 
9427020181, 9426427968 

કદિલેાનો દેશી કદવ્ય હલિો, કદિલેા દેશી ખીર 

9 
ફાલ્ગનુી કૃણાલ સોનેજી 

7600484943, 9375767033 
પાલકનો હલિો, ચીલની ભાજી, ચોળીના ઢોકળા 

10 
તરૂલતા કકશોર ભટ્ટ 

9820612636 

કોદરીની બરફી, જુિારપરુી, ચીલના વમકસિડા, 
જુિારનો મીની હાડિો 

11 
તરૂલતા હસમખુભાઈ પુંચાલ 

9574848808 

કળથીની ભાખરી, કળથીનુુંપ ુંચભાજી શાક, રાજગરાની હનીસખુડી,  
ગરમાળોનો ગોળ, સામોની ઘેંસ, કેરડાનુું અથાણું, મઠનો લસણયો 
રોટલો 

12 
કહરલ વિનોદભાઈ દીચિત 

9879199646 

જામફળ ડ્રાયફ્રુટ હલિો, જિ બાજરીની પૌષ્ટટક ભાખરી પર 
ફણગાિેલા કઠોળનો પીઝા 

13 
લીનાબેન નીલમકાુંન્દ્ત દોશી 
079-40052052 

ચીલી-મેથીની ભાજીના મઠુીયા, થલુી- કોદરીની ખીચડી, રાગી, 
ઓટ, અને અળસીની સખુડી, ગરમાળોનો જયસુ, 

કેકટસ(ફીંડલા)નો જયસુ 

14 
નીના નરેન દેસાઈ 

9428520778 

કારેલા ડ્રાયફ્રુટ ચીકી, પ્રોટીનયકુત જિ-કઠોળ ચાટ, 

રાગીની ખાુંડિી 

15 
સાવિત્રીબેન પટેલ 

9825212047 
અડદીયા, મગનુું અથાણુું (લીલી હળદળ, મરચાું લીંબ ુસાથે) 

16 
આશા તોતલાની 
9727446963 

સોયાબીન િડી અને ગ્રીન સલાડ (બારબેકય)ુ 

 કોથમીરની ચટણી સાથે 

17 
ગૌરાુંગી જયેશભાઈ પુંચાલ 

9924115158 

એલોિેરા સમઘુી, મોરીગા(સરગિાનાું પાન સાથે કઠોળનુું  
સલાડ), ડ્રમસ્ટીક કેન્દ્ડી(સરગિાનાની પાનની વમઠાઈ) 



18 
ધારા જે. પુંચાલ 

9924499977 

પુંચધાન બીટની પરૂણપોળી, સોયા મોરીંગા રોલ કટ, ગ્રીન હલે્થી 
અપ્પમ(હાડિો) 

19 
કૃવત જીગીશ દેસાઈ 

9898384499 
દહીં રતાળુ ચાટ, બાજરીની ઘઘુરી 

20 
કમલા િમાધ 
9106496536 

કાચા કેળાની શાક 

21 
વનરજા વનરુંજન પ્રધાન 

9408056318 

કોથમીર િડી (રાગી), રાગી અને મલ્ટીગ્રેન કપકેક,  

મલ્ટીગ્રેન િેજીટેબલ મોફીન્દ્સ, રાગીની સેિૈયાનો પલુાિ 

22 
મોવનકા અને પ્રાચી 
7600002906 

કેપ્સીકમ મરચાનો વત્રરુંગી હલિો, બાજરીની ભેળ, પાપડી ચાટ 

23 
જાનિી પી. લાખિાની 
9712057220 

રાગી અને ઘઉંની કેક, ઘઉં અને ફળની કેક 

24 
પરીતા ભાિેશભાઈ માણીઆર 

9712900982 

હબધલ શોટ (જીરૂ, િરીયાળી, ધાણા, આદુ, મધ અને દુધનુું ઉકાળો 
પીણ)ુ, આયનધ કોકટેલ ગાજર-પાલક, આદુ,લીબ,ુ મધનુું પીણ ુ

25 
કકટના આર. નાગર 

9825419365 
સોયા પેટીસ, ચોકલેટ પાન, રાગી શીરો,  

26 
નીલા આર. નાગર 

9825119365 

રાગી બીટ કપકેક, ચોખા ખજૂર કપકેક, મોરયા રાજગરા 
વશગોડાની કપકેક 

27 
સાધના પ્રદીપ શાહ 

9924124033 
સ્િીટ ચોકલેટ 

28 
કદવ્યા ઠકકર 

9408226011 

કેલ્લ્શયમ રોલ -  સરગિાના પાનના પાિડર, સતનુા ખજૂર રોલ, 

રોસ્ટેડ ચિાણ-ુ (રાજગરા, મીઠો લીમડો, મખણાનુું ચિાણુું,) 
પ્રોટીન બાર-તલ મખણા, ઓટ્સની સખુડી 

29 
અમી પ્રકાશ ઉદેશી 
9712618088 

કાળ રાિનુું શરબત, ખજુર અને નટ બોલ્સ 

30 
કકકડ રૂજલ એન. 
9106348131 

બાજરીનો ઉતપમ, શ્યામપાક 

31 
કકકડ જાગવૃત એન. 
8980034812 

બાજરીના િડા, થલુ ુ

32 
હવષિદા પ્રયાુંગ પટેલ 

079-26763837 
શકકરીયાુંનો હલિો/શીરો,  કુંદની ફરાળી પેટીસ 

33 
પટેલ ફેસ્ટીના તણૃાલ 

079-26600206/9376252560 
કુુંિરપાઠાનુું શાક,  કુુંિરપાઠાનાું ચોકલેટ બોલ્સ 

 

 

 


