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વિજેતાના નામ 

 

(1) ઉવષશીબહને વવરેન્દ્રભાઈ પરીખ 

 સજીવ સલાડ(ફણગાવેલી કળથીન  ંસલાડ) 

 જવનો સપૂ 

 બથ આની ભાજી (સરસવની ભાજી-જવ-મકાઈના થેપેલા રોટલા) 
 

(2) વનરજાબહને વનરંજનભાઈ પ્રધાન 

 રાગીની સ ખડી 

 ચીલની ભાજી અને લ ણીના મ ઠીયા 

 નાગરવેલના પાનના મ ઠીયા 
 

(3) વસતંબહને  જે. વેકરીયા 

 કાગંના લાડ  
 

(4) સગંીતાબહને રાજેન્દ્રભાઈ સોની 

 પરવલની મીઠાઈ  

 વટાણાની આખી સીંગ, મેથી દાણાન  ંશાક 

 મસાલાબાટી સાથે લસણની ચટણી અને દાણાની ચટની 
 

(5) આરદ ઔર્વધ ગપૃ વનવાલ્દા 

 બ્રાહ્મી મ ઠીયા 

 બ્રાહ્મી સપૂ 

 બ્રાહ્મી ખાખરા 
 

 

અન્ય સ્પર્ધકના નામ 

 

(1)  કેતકીબહને જે મહતેા -  અશેળળયાની ખીર, સરગવાનાફૂલન  ંશાક, તાદંળાની ઘેંસ 
(2)  મોનાબહને દૂધીયા  - કળથીનો સભંાર, મકાઈ કોદરીના ઉતપ્પા, મીઠો લીમડો અને નાળળયેરની ચટણી 
(3) હીનાબહને રાવલ  -  કોઠાનો જેમ, રાયણના હલે્ધી લાડ , કોદરીની ફીરની  
(4) રેણ કાબહને હર્ષવધષન સાધ  -   આસોપાલવ મકાઈના લોટના પાત્રા, આંબળાની બરફી 



(5) કૈલાસબહને બી. રજોરડયા - કોદરાની ઉપમા 
(6) ળબનલબહને ચૈતન્દ્યભાઈ ગદાણી  -પોઈપાન મ ઠીયા, કોદરી ઈડલી ચાટ, કોદરી પ લાવ 
(7) ભારતી ય . સલોત -  બાવટા શાહી સ ખડી, અસેળીયાની ઓર્ડીયા ખીર 
(8) સગંીતાબહને રહતેન્દ્રભાઈ ભટ્ટ -  પચંધાન ખીચ  
(9) કલ્પનાબહને ભાલચરં ભટ્ટ - થાલીપીઠ (મહારાષ્ટ્રીયન વાનગી) 
(10) વનવશતાબહને રહમાશં ભાઈ પટેલ - રાબ-ખીર (છડેલી બાજરીમાથંી) 
(11) રડમ્પલ શાહ - પરંપરાગત ભાણ , કોદરી અને બાટનો કરબો 
(12) પલ્લવીબહને સસ ગોરખ -  ઔર્વધય રાબ, કોદરીનો ઉપમા, કોદરીની ખીચડી 
(13)  વવભાબહને ય . મહતેા  -  જ વાર-મેથીના રોટલા, કળથીન  ંશાક, સરગવાના મ ઠીયા 
(14) ળબિંદીયાબહને વસદ્ધાથષભાઈ શાહ -  ફાડાની લાપસી, ચોળાની દાળના ઢોકળા  
(15) હવર્િદાબહને વપ્રયાગંભાઈ પટેલ - મગની વમસળ ચાટ 
(16)  ફે્રસ્ટીના રાજેર્ક માર પટેલ  -  ખાટા-મીઠા ંરસાવાળા મ ઠીયા 
(17) જલ્પાબહને સેજલભાઈ પટેલ  - ઘઉંના ફાડાની બાદશાહી ખીચડી 

(18)  દમયતંીબહને ળગરરધરભાઈ ફેગડે - અળશીના લાડ , લ ણીની ભાજી  

(19) અરૂણાબહને રકરીટક માર સલોત  - સોયા-રાગી વીથ સ્પ્રાઉટેડ મગ ઈડલી, સોયા ખમણી 
(20) મય રીબહને ધવલક માર સલોત  -  બાફેલી બાજરીની ચટપટી ચાટ, દૂવધયો બાજરો 
(21) આધાર મરહલા સેવા રસ્ટ - સોયાબીનની કટલેસ, ફલાવરના પાન-મકાઈના લોટના વડા 
(22) પદમાબહને જયેન્દ્રક માર શાહ  -  લીલા ચણાની રબડી, બાજરી-જ વાર-મકાઈના રોટલા 
(23) ગ ડ્ડી કાદંબરી વ્હોરા  -  ચોળાની દાળની પનોરી,  
(24)  ઠાકરસીભાઈ સાવલીયા  -  સીંગપાક, મોહનથાળ 
(25)  ફાલ્ગ નીબહને મહતેા  -  મકાઈની બીરીયાની, સરગવાનો સોસ, ક ટ્ટીની ચાનકી 
(26)  ભારતીબહને આર. સોની  -  સોયા-જ વાર-મકાઈ-બટંીના દહીંવડા (ડાયેટ) 
(27) કલ્પનાબહને રહમાશં ભાઈ ગાધંી  -  ઔર્વધય અમતૃ પીણ  ં
(28)  ભક્તતબહને હેંમતભાઈ દેસાઈ  -  રાગી સપૂ, વેજીટેબલ ફાડા પાન કેક 
(29)  તારાબહને પી. કાનાણી  -  મીકસ વડા, આંબલીના પાનની ચટણી, મકાઈ-જ વાર ખીચ  
(30) સેજલબહને ગૌરાગંભાઈ ચૌહાણ  -  ખજ રનો શીરો, સલોવેરા રસનો શીરો 
(31)  રિષ્ટ્નાબહને ધમેશભાઈ રાઠોડ  -  બાજરીના ઉત્તપા, લસણવાળી ભાખરી 
(32)  ચયવનકાબહને હમેતંક માર વત્રવેદી - ભાજી-મોગરાની ઢોકીળી, લીલા નાળળયેરનો હલવો 
(33)  નીતાબહને વનરેનભાઈ લગોવાલા  -  નાગલીન  સ ખડી, સરસવન  ંશાક, ખજૂરના લાડ  
(34)  અવનીબહને અશોકભાઈ દેસાઈ  -  સાત્ત્્વક રોટલો 

(35)  હારદિકભાઈ શશીકાતંભાઈ પટેલ  -  લીમડાના મોરનો મ ખવાસ, કણકીન  ંખીચ  ં

(36) પવૂવિકાબહને શશીકાતંભાઈ પટેલ - આંબળાનો મ રબો, સવાનો મ ખવાસ, સારેવડા 

(37)  શબનમ સમ. સૈયદ  -  પોઈનો રોલ, અજમાના પકોડા, જામફળની ચટણી 


