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વિજેતાના નામ 

 

 (1) જ્યોતતબહને નરેન્દ્રભાઈ ભટ્ટ 

 કોદરી-રાગીના લાડુ (વસાણુ)ં 

 કોદરી-ખજૂરના લાડુ  

 આમળા-જમરૂખ-તલુસીનુ ંશરબત 

 

(2) રદપ્તીબહને એન. પટેલ 

 ઢેકળા - જુવારનુ ંભડકુ 

 ચોખાનો આછો રોટલો અને નાગલીની પાપડી 

 આજીલાની ચટણી દહીંવાળી 
 

(3) અરુણાબહને રકરીટભાઈ સલોત 

 સરગવાના પાના-કોદરીના ઘેરવડા 

 રાગી (સ્પ્રાઉટેડ) ની ખીર 

 સરગવાના પાન-કોદરીની ખીચડી 
 

(4) નીતાબહને એન. પચંાલ 

 બાજરીના મોદક 

 નાગલી ચીલી ચીલ પીઝા 
 

(5) તારાબહને પટેલ 

 કાગંના લાડુ 

 સોયાબીનના થેપલા 

 ચીલ-સવુાની ભાજી 

 મકાઈ-જુવારના પાપડ 

 

અન્ય સ્પર્ધકના નામ 

(1) રંજનબહને એસ શાહ - સાતધાન પરોઠા, હબષલ સપુ, ક્વેતસડીલાઝ 

(2) અમીબહને રકાશભાઈ ઉદેશી - મકાઈ-જુવાર-કાગં-કોદરીની ઈડલી, મનભાવન સપૂ 

(3) ઉતમિલાબહને ગડેંચા - એલોવેરા પાક, જુવારનો લસણીયો રોટલો 

(4) ભારતીબહને આર. દેસાઈ - આમળા-આદુ લાડુ, મલ્ટી ગે્રઈન મઠરી 

(5) તનષ્ઠાબેહન ટી. મહતેા - હલે્ધી ગ્રીન પીન્દ્ક ચાટ, તમલેટ ફીગ સ્પ્વીટ પેનકેક 



(6) સગંીતાબહને આર સોની - મહુડાના રબડી માલપઆુ, મરુાડા અને નાગરવેલના પાનની     

રટક્કી, અફીમની ભાજી 

(7) નીતાબહને તનરેનભાઈ લગોવાલા - જાસદુ-ફુદીનાનુ ંશરબત, મલ્ટીપલ તવટામીન ચોકલેટ,   

    પૌષ્ટીક પીઝા 

(8) અનીતાબહને જૈન - કોકમની કઢી, કેસરીયા કોદરી, મકાઈ કે પખુીયે 

(9) આંગીબહને શાહ - કરબો (જવ) (બાટ) 

(10) શારદાબહને ભરતભાઈ દાણેચા - મકાઈ-કળથીના પીઝા 

(11) હસંાબહને રકશોરચરં સોઢા - બાજરીનો આરોગ્યરદ સપુ, સવુાના પચંરત્ન મરૂઠયા 

(12) નપુરુબહને ભાગષવભાઈ રામાનજુ - રાગી-સવુાભાજીના ઢોકળા 

(13) બસંીબહને ભરતભાઈ દક્ષીણી - મકાઈના ખમણ 

(14) ડૉ. ધતમિષ્ઠાબહને એ. ગાધંી - ટે્રડીશનલ કરી-કોફતા, મકાઈ-ચોખાની રોટલી,  

(15) તરયકંાબહને રકરીટીભાઈ શાહ - સરસવની ભાજી, મકાઈની ભાખરી, મોહનથાળ 

(16) રદવ્યાબહને શશીનભાઈ પડંયા - દૂધીયો બાજરો 

(17) બેલાબહને જોર્ી - ગુદંર-ખજુરની પેંદ, દેશી ફ્રેંકી 

(18) આતશતાબહને શાહ -   ઈડલી-બગષર 

(19) સગંીતાબહને રરતેશકુમાર ભટ્ટ - ટીકાર 

(20) મયરુીબહને ધવલકુમાર સલોત - સ્પ્રાઉટેડ મેથી થેપલા, રાગીના પડુલા 

(21) મમતાબહને રદલીપકુમાર કંસારા - મકાઈ અને નાળાના ભાજીના રોલ,  

(22) કલ્પનાબહને ભાલચરં ભટ્ટ - ઢેખરા (સાઉથ ઈન્ન્દ્ડયન) 

(23) અવનીબહને અશોકકુમાર દેસાઈ - અમતૃપાક  

(24) સોનલબહને તેજસભાઈ બટુાલા - લીલા શીંગોડા અને મખાણાની સ્પ્ટફ ટીકી  

(25) તવણાબહને તવનોદચરં બટુાલા - બોઈલ શીંગોડાનો હલવો 

(26) ભક્ક્તબહને હમેતંભાઈ દેસાઈ - એલોવેરા મલ્ટીગે્રઈન લાડુ, એલોવેરા શરબત,  

      હલે્ધી બોઈલ દહીંવડા 

(27) વર્ાષબહને બી. દેસાઈ - મલ્ટી ગે્રઈન તમક્સ વેજ ઉપમા 

(28) હીનાબહને રાવલ - રાયણની ધારી (સગુર ફ્રી), હલે્થી લાડુ (રાજગરા) કાગંની સખુડી 

(29) વસતંબહને જગદીશભાઈ વેકરીયા - કાગંની સખુડી  

(30) કૈલાસબહને બબતપનભાઈ રજોરડયા - કળથીનુ ંશાક, જુવારનો રોટલો 

(31) દક્ષાબહને રહતેશભાઈ વેકરીયા - જુવારના ઢોકળા 

(32) તનશા પડંયા -  કાટલ-ુસખુડી, ટીકડી 

(33) રકિંજલ સોનેજી - તાવો ચાપડી 

(34) આરદ-ઔતર્ધ ગ્રપૃ - ડેડીયાપાડા - આઈસ્પ્રીમ બબસ્પ્કીટ 

(35) રેખાબહને મકુુલભાઈ અધ્વયુું - મખુવાસ 

  


