
પારંપરરક વીસરાતી વાનગીઓની હરીફાઈ-10, વર્ષ - 2012 

 

વવજેતાના નામ 

(1) વિણાબેન વિનોદચદં્ર બટુાલા - કમળ કાકડીના ફીટટસ, કારેલાના બી નો મખુિાસ 

(2) ધમેન્દ્દ્રકુમાર કાવંિલાલ પડંયા  - કોકોનેટ ટી, કોદરા-મકાઈ-કાગં-જુિાર-મગના લાડ 

(3) નીલાબેન આર નાગર - લસણીયો રોટલો, વિયાળં પાક લાડિા, પાનનો મખુિાસ,  

ફરાળી કેક (ઓિન િગર) 

(4) સોનલબેન દદપકકુમાર િાહ - રાગીનો બેકડ ચાટ િીથ સ્પાઉટ મગ, સરગિાના ફૂલનુ ં

િાક, જુિાર-બાજરીના ભાજી રોટલા, હલે્દી આમળા ડ્રીંક 

(5) જલ્પાબેન સેજલભાઈ પટેલ - કોદરીની ગ્રીન ઈડલી િીથ ચટણી, રાગી-ખજૂરની ગોળ પાપડી 

 

અન્ય સ્પર્ષકના નામ 

 

(1) કામીનીબેન રોદહિકુમાર મહિેા - લીલા વિિંગોડા અને અળસીના હાટટ , લીલા વિિંગોડાની પટેસી, 

લીલા મરચાનુ ંિાક 

(2) અંજલીબેન જગદીિ ઠક્કર - બ્રહ્મ ખીચડો (મલ્ટીગ્રઈેન મલ્ટી િેજીટેબલ) 

(3) એકિા અમીિ પારેખ - જુિાર મકાઈની ગઠ્ઠરીયા, રાગી-કોદરી-મગની દાળની સ્ટફ ઉત્તપા    

(4) ભારિીબેન એસ સઘંિી - કટ્ટુ અને મકાઈનો િેજ હાડંિો, િક્તિિધટક સખુડી, િધારેલ છાિ િીથ 

લીમડાની ગ્રીન ચટણી 

(5) પ્રવિણાબને સજં્યકુમાર મહિેા - િેકેલી બદામ, કોદરી સામાની ખીર, િક્તિિધટક રોટલીના પાિરા, 

લીલા તિેુર-કોદરી-મકાઈ-જિના ઢેકરા  

(6) રક્ષાબેન ભરિભાઈ ઠાકર - ઘઉંના ફાડાનો ખીચડો, આંબળા-મીતસ સરબિ, આંબળા આદુ સરબિ, 

બાજરીનો ખીચડો, ચોકલેટ-કોપરાનો રોલ, કારેલાની કાચલી,  



(7) સગંીિાબેન આર. સોની - ફણસની ગોઠલીયોના ફરાળી પરોઠા, ગ્િારાપાઠાની ફૂલોની છડીની 

દાળ, અથણા,ં કાળા અંકુવિિ િલ અને કોદરીની ભાખરી 

(8) પનુમદેિી ગટ્ટાની - કેસર દફરની, મેથી-મસાલાની રોટલી, સરસો કી સબજી, લસણની ચટણી, 

(9) નીિા મહને્દ્દ્ર પચંાલ - ચીલ-રાગી પાસ્િા સાથે પોઈ (સ્ટીરફાઈ) 

(10) પ્રીિી પ્રણામ િાહ - સરગિાનો સપૂ, ગ્રીન લેમન ટી 

(11) પિૂી આવિષભાઈ િેઠ - ભૈડકાની ઢોકળી, થલુાના ઢોકળા, છડલેા ઘઉંનો ચેિડો 

(12) વમત્તલબેન પરાગભાઈ પડંયા - દંિારાની ચોકલેટ 

(13) જાનકીબેન ધમેન્દ્દ્રકુમાર પડંયા - દંિારાના લોટના ખાખરા, દંિારાની ભાખરી 

(16) અદદવિ એસ બધુભટ્ટી - સ્પ્રાઉટેડ ભેળ, સ્ટફ મરચી િડા 

 

(14) સ્તવુિ િાહ - મલ્ટીગ્રેઈન પીઝા, મેથી સપૂ, રાજમા દટક્કી િીથ ગ્રીન ચટણી  

(15) નીિાબેન વનરેનભાઈ લગોિાલા -  પૌષ્ટટક સ્ટફ પડુલા,ં કાગંના ચટપટા ઢોકળા, સરગિો-

તલુસી-ફુદીના-કોથમીરની ચટણી, જામફળની ચટણી 

(16) વપ્રયકંાબેન કે. ઓઝા - હોમમેઈડ બેબી ફૂડ, સ્િાસ્થય િધટક મકાઈ ઉપમા, ન્દ્યટુ્રીસ્યસ  ચોકલેટ 

(17) હીનાબેન રાિલ - કુિકીના નાચોઝ, ફલાિરના પાનનો હાડંિો, કોઠાનો સાલ્સા, મલ્ટીગ્રેન ક્રન્દ્ચી 

ખજૂર ટાટટ , જામફળનો સાલ્સા, કોઠાનો સ્િોસ 

(18) મીમાસંાબેન યોગેન્દ્દ્રભાઈ પારેખ - રાગી કેક, રાગી નડુલ્સ, લાલ ચોખાનો પલુાિ 

(19) રેણકુાબેન હષટિધટન સાધ ુ- સરગાિાના પાદંડાના ંથપેલા, કેળાની છાલનુ ંિાક 

(20) કમળાબેન હષટિધટન સાધ ુ- દાણામેથીની સખુડી 

(21) રેખાબેન અધ્િયુું - અળસી પાક,  

(22) હમેાલીબેન કે. િાહ - ચીલ ભાજી કેન્દ્ડી 

(23) ભાિનાબેન નૈનેિકુમાર સોની - મકાઈનો કરબો / વિખારી  

(24) િોરલબેન આવિષ ડગલી - બેસીલ સપૂ 



(25) રીનાબેન િોરા - રાજસ્થાની કળથી, રજિાડી સખુડી, આમળા અને લીલી હળદરની ચટણી 

(26) સાધનાબને પ્રદીપભાઈ િાહ - ગલુાબ-ખારેક િથા પનીરની ચોકલેટ, જૈન રાબ, રોયલ ખજૂર 

રોલ્સ, આમળા-ગલુાબનો મરુબ્બો 

(27) જ્યોત્સનાબેન િી. મહિેા - સાગંરી-ફોિરા (કેરીના)નુ ંિાક, કુમદટયાનુ ંિાક અને જુિાર-બાજરીના 

રોટલા, િઘારેલી છાિ, િડી-પાપડનુ ંિાક 

(28) જ્યોવિબેન એન ભટ્ટ - રાગી-ગુદંરનુ ંઘી િગરનુ ંિસાણુ,ં રાગી-મકાઈ ઢોકળીનુ ંિાક, દેિી નડુલ્સ, 

જુિાર-મકાઈ-રાગી ચીલની ભાજીની ભાખરી 

(29) ભારિીબેન રમેિભાઈ દેસાઈ - ઘટુ્ટો, અપ્પમ (દક્ષક્ષણ ભારિની િાનગી), થાલીપીઠ (મહારાટટ્રીન 

િાનગી), જુિારનો િીરો 

(30) અદદવિબેન િવિટટ - એપલ ઘઘુરા 

(31) ભક્તિ હેંમિ દેસાઈ - સાત્ત્િક ભાણુ ં(કળથીનુ ંિાક, કળથીનુ ંસપુ, રાગીના લાડુ, લીલી હળદરનુ ં

િાક, આમળા-હળદરનુ ંસરબિ, ઘઉંના ફાડા-કોદરી-રાગીની ખીચડી, રાગીનો રોટલો, લાલ ચોખાનો 

દૂધપાક 

(32) વનરજાબેન વનરંજન પ્રધાન - સોયાબીનના પૌષ્ટટક લાડુ,ં મકાઈની બદુીના લાડુ ં

(33) પ્રાચીબેન િલરેજા - ભટુ્ટ ેકા કીિ, રબડી, પાિરા ચટકા, બમીિ ઉપમા 

(34) ભારિીબેન સોની (પટ્ટણી) - રાગી રાબ, દેિી માળો 

(35) જયશ્રીબેન મહિેભાઈ ઠક્કર - મીક્ષભાજીના રજિાડી મઠુીયા,ં જામફળની ચટણી 

(36) રેખાબેન મધસુદુન ઠક્કર - સ્ટફ રોટલો, લીલી મથેીની કઢી, ખજૂર-ડ્રાયફુટ રોલ, લીલી મેથી-કોનટ 

ઉપમા 

(37) ભારિીબેન કોઠારી - રાગી-બાજરા દક્રસ્પીઝ, ------- મખુિાસ (તલુસી માજંર) 

(38) અમીબેન પ્રકાિ ઉદેિી - હલે્ધી ફલાફલ, હબટલ ડ્રીંક 

(39) ફેસ્ટીનાબેન પટેલ - પાચં ધાનના વમતસ ભાજી સાથે મદુઠયા, આંબળાની કોથમીર સાથે ચટણી 

(40) હવષિદાબેન પટેલ -  હળદર િટાણાનુ ંિાક, પચંરત્ન ધાનનો રોટલો, લીલા ચણાની પૌષ્ટટક કઢી 



(41) મીનાબેન િમાટ - મકાઈનો લોટ અને ચીલની ભાજીના રોલ, ચીલભાજીનુ ંરાયતુ,ં મકાઈ લોટના 

ઢોકળા, કોથમીર-ફુદીના-લીલી ડુગંળીની ચટણી 

(42) અરૂણાબેન સલોિ - રાગી પડુીંગ, સ્પાઉટ કઠોળ કેન્દ્ડી 

(43) મયરુીબને સલોિ - અળસીની ચીક્કી, મલ્ટીગ્રેઈન મઠરી 

(44) નીલાબેન િાહ - રિાળાની વિરંગી હાડંિો 

(45) જીનલબેન િાહ - કોદરીના સ્ટફ ડગંેલા 

(46) િષાટબને િાહ - છડલેા ઘઉંનો ખીચડો, રિૈયા બટાકાનુ ંભરેલુ ંિાક 

(47) ઉન્નવિબેન િાહ - જુિાર-બનાના સેન્દ્ડિીચ કેક 

(48) પારૂલબેન ભડંારી - મકાઈ કરી  

(49) દહમાનીબેન પટેલ - પનીર-મટર-કોદરી કોફિા 

(50) અદદવિ એસ બધુભટ્ટી - મોમોસ સ્પ્રાઉટ ભળે, વમચી િડા5 

 


