પારં પરરક વીસરાતી વાનગીઓની હરીફાઈ-11, વર્ષ – 2013

(1) જાનકીબેન ધર્મેન્દ્રભાઈ પંડયા - હબબલ ડ્રીંક (ઉકાળો), બીલાનો સ ૂપ
(2) લીનાબેન નીલર્મકાન્દ્તભાઈ દોશી - કેકટસ (ફીંડલા)ના પાનન ં શાક,
કેકટસ ફીંડલાનો સ ૂપ, કેકટસન ં સલાડ
(3) પ્રાચીબેન તલરે જા - કર્મળ કાકડીના શેલોફ્રાય પકોડા, પહાડી પરોઠા, બેંગન ચચલ્લા
(4) અંજલીબેન જગદીશભાઈ ઠક્કર - કોળાનો હલવો, કારે લાની છાલના સ્ટફ ડમ્પલીંગ,
ર્મકાઈના લોટનો સ્ટફ વેજીટેબલ ઉપર્મા, આંબળાઆદન ં અથાણ,ં આંબળા લીલી હળદરન ં અથાણ,ં
તલસી કોથર્મીરની ચટણી, સેકલા લાલ ટાર્મેટા,
કેપ્સીકર્મની ચટણી
(5) શ્ર ૃતતબેન હહરે નકર્માર કંસારા - જવારનો રોટલો અને ડોડીની ભાજીન ં શાક, દે શી હાંડવા

અન્ય સ્પર્ષકના નામ

(1) કલ્પનાબેન બી ભટ્ટ - તિરં ગી સેન્દ્ડવીચ ઢોકળા
(2) ર્મીર્માંસાબેન યોગેન્દ્રભાઈ પારે ખ - દૂ ધની છાલન ં લોહટય,ં બાજરીન ં રાયત ં,
તલસી ર્મસાલા સ ૂપ
(3) ભહરકાબેન તપય ૂષભાઈ પંચાલ - તાંદરાનો વેજીટેબલ પલાવ
(4) ર્મીરાબેન દીપભાઈ વ્યાસ - પાંચ ધાનનો હાંડવો, પૌષ્ટટક મ ૂહઠયાં
(5) તવણાબેન તવનોદચંર બટાલા - કારે લાના બીજની પંચરત્ન ભેળ,
કારે લાના બી ના ગલાબ જાંબ
(6) જ્યોતતબેન હદપકભાઈ ધોળહકયા - બાજરી ર્મલાઈ પ ૂરી
(7) રૂચાબેન દશબનભાઈ શાહ - બથઆની ઘેંસ, ગ્રીન લેર્મન ટી, સરગવાનો સ ૂપ
(8) ગીતાબેન એચ. પટેલ - ચીઝ વ્હીટ ન્દ્યહિશન પલાવ
(9) કૈ લાસબેન આર. પટેલ - કોનબ રોલ્સ

(10) સાધનાબેન પ્રહદપભાઈ શાહ - હેલ્ધી ચટપટી (ફ્રુટ પાણીપરી), ગ્રીન સાતભાજીની
પાણીપરી
(11) ર્મીતાબેન મ ૃગેશભાઈ પંચાલ - દે શી ચણાની હટક્કી
(12) ર્મીનલબેન ભાવેશકર્માર પંચાલ - બાજરીનો સ ૂપ

(13) દશબનાબેન ધર્મેન્દ્રભાઈ શાહ - પૌષ્ટટક અપ્પર્મ, અળસીની ચટણી, સાત્તત્ત્વક પીણ ં
ડોડોલ - ર્મહારાટિીયન સ્વીટ
(14) ચંહરકાબેન ર્મહાસખભાઈ શાહ - ચીલ ચોળાની ડપકા કઢી (જૈન)
(15) કાનન કે. શાહ - પાલકની રોટલીના પત્તરવેચલયા, પાન શોટ
(16) પ ૂવી તવકાસ શાહ - જૈન ટોઠા, થ ૂલાના ઢોકળા, ચીલની ભાજી, ર્મકાઈના રોટલા
(17) જલી જે. પીંગલે - ઘઉં સત્ત્વનો શ્રીફળ હલવો, કનવલી,
સાતપડ વાળી શ્રીફળની પ ૂરી(ધ ૂધા)
(18) તરૂલતા હસમખભાઈ પંચાલ - ચીલની ભાજીની કઢી, ર્મકાઈનો રોટલો, ગાજરન ં અથાણ ં
(19) કોકીલાબેન હસમખભાઈ પરીખ - ચીલ-ર્મેથીનાં થેપલા, ર્મકાઈ-કઠોળની ભેળ
(20) હદપ્તીબેન કલ્પેશભાઈ પટેલ - ર્મેથી-જવાર ઢેબરાં
(21) સોનાબેન ર્મહેન્દ્રભાઈ રાણા - ચણાદાલ વીથ રોટલા
(22) સંગીતાબેન શંતશરણભાઈ પટેલ - લણીની ભાજીનાં મહઠયાં
(23) વૈશાલીબેન દવે - પાલકના મહઠયા
(24) જ્યોત્સનાબેન હકશોરભાઈ જોષી - પોંગલ ચટણી, ખીચા વડા, વધારે લો રોટલો
(25) ર્મેઘાબેન તર્મચલનભાઈ જાની - ચીલની ભાજી ર્મકાઈ રોટી, જવારના રોટલાનો લાડ
(26) અતર્મતાબેન જયર્મેષભાઈ પરીખ - નાગલીની સખડી
(27) રૂપાબેન સરે શભાઈ જોષી - તાજી ર્મકાઈનો છીણ
(28) અર્મીબેન સી. શાહ - રવા ચોક્લેટ પડીંગ ડીલાઈટ, ચીઝ કોનબ નાચોઝ ચાટ,
પાલક-ફુદીના સેવ બંટીન ં સલાડ
(29) લોપાબેન એ. પટેલ - રાગી પીઝા, હેલ્થી ર્મોતનિંગ વીથ કોડો ર્મીલેટ (કોદરી)
કોદરીની ઈડલી રસર્મ, રાગી (નાચલી)ની સખડી
(30) ર્મોતનકા છાવછહરયા - સત કા પરાઠા
(31) શૈલેષભાઈ એ. પટેલ - બીટનો જ્ય ૂસ
(32) નીશાબેન એસ. પટેલ - સ્ટફડ ટાર્મેટો
(33) ઉષાબેન પટેલ - ગાજરનો ઓઈલ ફ્રી હલવો
(34) તર્મનાક્ષીબેન પંચાલ - ઘઉં જવારનો ખીચડો

(35) કેતકીબેન પંચાલ - પાંચધાનના પડલા, લીલી હળદરન ં શાક, તલસીની ચટણી
(36) ડૉ. વષાબબેન સાવલીયા - રાગીના રસ પાિા, તસિંગદાણા-તલ અને ર્મધના લાડં
(37) અરૂણાબેન હકરીટકર્માર સલોત - પંચરં ગી નેચરલ કેક
(38) ર્મય ૂરી ધવલકર્માર સલોત - સ્પ્રાઉટ ર્મઠ વીથ સપ્તરં ગી દાળકોઈન
(38) શબનર્મ. એર્મ. સૈયદ - અજર્માની રાબ, બ્રાહ્મીના પરાઠા, સરગવાની ફૂલની ભાજી

(40) સોનલબેન હદપકભાઈ શાહ - એલોવેરા હેલ્થી ડ્રીંક, એલોવેરા શાક,
એલોવેરા હલવાસન પાક, જવાર-બાજરીની ખીચડી
ચીલ-ર્મેથીના રોટલ
(41) ર્મીનાકર્મારી એસ શર્માબ - સવા ચટણી, સવા સ ૂપ, સવા જવન ં દચલય ં,
ર્મલ્ટીગ્રેઈન અને ર્મલ્ટીગ્રીન હટક્કી, ચટપટા સોયા પાન
મખવાસ (પાલકર્માં સવા અને વટાણાન ં હફચલિંગ)
(42) જ્યોતતબેન નરે ન્દ્રભાઈ ભટ્ટ - કર્મળકાકડીનો પાક, તિધાન્દ્ય ચકરી (રાગી-ર્મકાઈ-જવાર),
ફણગાવેલા જવારન ં શાક
(43) ભારતીબેન રર્મેશભાઈ દે સાઈ - જવારની બ્રાઉની, જવારના ધધરા, કોદરી રાગીના
ફલાફલ, ડોડીની ભાજીની બેકડીશ, કાંગ-કોદરી-ર્મકાઈના ઢોકળા
(44) હતષિદાબેન તપ્રયાંગભાઈ પટેલ - બીટનાં રોલ
(45) ફેસ્ટીનાબેન ત ૃણાલભાઈ પટેલ - બાજરીયા લાડ, પૌષ્ટટક ર્મરૂડા
(46) પ ૂવીબેન આતશષભાઈ શેઠ - કોરર્માની રોટલી, છંદાન ં શાક, ખારે કનો શીરો
(47) ભારતીબેન ય. સલોત - ર્મલ્ટીગ્રેઈન ભાખરી, ર્મલ્ટી ગ્રેઈન ખીચડી
(48) નીલાબેન નાગર - કાઠીયાવાળી ડીશ (રોટલો, ઓળ, ઘઉં-ર્મગ ખીચડો, કઢી, તીખારી)
(49) ભાવનાબેન રાજેન્દ્રભાઈ પટેલ - પાલકના ઢેબરાં
(50) અવનીબેન અશોકભાઈ દે સાઈ - સાત્તત્ત્વક મખવાસ
(51) ઉવીબેન મકેશભાઈ પટેલ - કડવા લીર્મડાના ર્મીઠા થેપલાં
(52) નીતાબેન એર્મ. પંચાલ - શીંગોડા-ખજૂરી ધારી
(53) ઉવીબેન એસ. પંચાલ - ચીલી રાગી પીઝા વીથ ફૂદીના તલસી જ્યસ
(54) ભારતીબેન સોની - કંવારપાઠ કોદરખીર, કંવારપાઠં તશિંગોડા અથાણ ં
(55) ર્મોનાબેન દતધયા - ર્મીઠા લીર્મડાના પાનના મહઠયા, રાગીનો હાંડવો, જવના રોટલા,
કોદરીન ં ખીચ, હબબલ સ ૂપ
(56) ધર્મેન્દ્રભાઈ કાંતતલાલ પંડયા - નવરત્ન લાડ (ર્મલ્ટીગ્રેઈન લાડ), દં તારાની ચોકલેટ
(57) સંગીતાબેન આર. સોની - ઘઉંના ફાડા અને કળથીના રોલ,
શેકેલા ચણા (દાચળયાના લાડ) સત્ત,
અજર્મો ર્મારવાડી વસાણ,ં ચગલોડાન ં અથાણ ં

(58) રે ખાબેન ર્મધસદનભાઈ ઠક્કર - અળસીના ર્માલપવા, અસેચળયાની ખીર,
રાગીના અપ્પર્મ, સરગવાનો રસર્મ

