
પારંપરરક વીસરાતી વાનગીઓની હરીફાઈ-12, વર્ષ – 2014 

 
વવજેતાના નામ 

(1) રેખા મધસુદુન ઠક્કર - (મો. 9979097363, 02717235621) 

 વિવિધ મગજતરીનો હલિો, અળસી-તલ-અખરોટની સ્મવુધ 

  

(2) કલ્પના કે. શાહ - (મો. 9978722150, 079-40077993) 

 લીલા ચણાનુું ઝાલરીયુું, મેઘધનષુી કેક, લણુીની ભાજીના મઠુઠયા,  

 થલુીની ખીચડી, કેરીનુું શાક 

 

(3) કમલ શ્રોફ - (મો. 9879503383) 

 મોરુ ધાન દાળ પાસીયો, સેિ દહીં (પારસી ઓથેન્ટીક િાનગી) 

 

(4) કેતકીબેન આવશષકુમાર પુંચાલ  (9429357002) 

 કમળકાકડી અને તલુસીના માુંજરની ખીર, અળસીના લાડુ/બોલ્સ, અસાળીયાની સખુડી 

 

(5) કોરસોગમીત લેપચા - મોમોઝ, ખપજાય, ટોપીકા ચીપ્સ,  

 નીમકીત લેપચા -   સકુનીયોક  

 
અન્ય સ્પર્ષકના નામ 

 

(1) િૈશાલીબેન એ. દિ ે- રાગીની ઈડલી 

(2) જયોત્સનાબેન ઠકશોરભાઈ જોષી - ચાર લોટમાું લીલી મેથીના ઢેબરામાું લીલી તિેુરનુું   

     સ્ટઠફિંગ, રાગીના ઢોંસા  

(3) રૂપાબેન સરેુશભાઈ જોષી - લીલી મકાઈના સમોસા, િેજીટેબલ મકાઈના લોટની ખીચુું 

(4) અંજલી જગદીશકુમાર ઠક્કર - કોદરીનાું મલ્ટીગ્રેન િેજીટેબલ મફીંગ્સ, મેથીના સરપ્રાઈઝ  

     હરીયાલી કબાબ, ગલુકુંદની ધારી,  

     કોઠીમડા ગિારની િેફર, કાળેગાના બીજનો મખુિાસ 

(5) વિભાબેન ય.ુ મહતેા - પોઈના પાનના ગોટા, મોરડની ભાજીની રોસ્ટી 

(6) ધમેન્રભાઈ પુંડયા - બબહારી રાસેશ્વરી કદુંબ ચટણી,  

    રાસેશ્વર કદુંબ અચાર, દુંતારાની કેક, દુંતારાની ચોકલેટ 

(7) જાનકીબેન પુંડયા - પુંચરત્ન ચટણી, કોકમનુું શરબત 



 

(8) કલ્પનાબેન મહતેા - કમરૂખનુું શરબત, એલોિેરાનો હલિો 

(9) ઝલક આર. સોની - સ્રોબેરી ગ્રીન ટી, કાચી હળદર અને બીટના ગપુચપુ    

(10) સુંગીતા આર. સોની - રતાળુ અને કાચી હળદરની ક્રુંચી બાસુુંદી, રતાળુના પકોડા 

(11) મીતા કે. વિિેદી - સોયાબીન પનીર ફે્રન્કી, સોયાબીન પનીર િેજ. સલાડ 

(12) મેધા વમલીનકુમાર જાની - જુિાર અને બાજરીનુું ઉસળ, બાજરીની ખીર 

(13) રીત ુવનલેશભાઈ શાહ - મકાઈના બાફલા, પરિળની ચટણી, દાળ 

(14) દશશના ડી. શાહ - કોળુ, કોદરી, અળસી હાુંડિો,  

    સલગમના મઠુઠયા, અળસી ટમેટાની ચટણી 

(15) સુંતોષ અગ્રિાલ - જ્િારી રસમલાઈ, હઠરયાળા ગ્રીન બોલ 

(16) જ્યોવત જીજ્ઞેશ પાઠક - રાગી રોલ, ગ્રીન કાળો, ખજુર બબસ્કીટ 

(17) વનરજા વનરુંજન પ્રધાન - કળથી-કોદરી અને મકાઈની બરફી,  

     કાુંગ અને ચીલની ભાજીના મઠુઠયા 

(18) વમનાક્ષીબેન વિજયકુમાર પુંચાલ - આખા રાજગરાની ચીક્કી 

(19) ભારતી આર. સોની - જિ-જુિાર પલુાિ, સષૃ્ટટ સપુ 

(20) કેતનભાઈ પાયઘોડ ે- રસાિડા, ઝુલકા, ભાખર, ઠેચા, કોકણી િડા 

(21) કેયરુ દિે - વમસળ, થાલીપીઠ 

(22) અરૂણાબેન ઠકરીટકુમાર સલોત - કોદરી કળથીની સ્ટફ પેટીસ, કળથીનુું સપુ, કળથીનુું શાક   

(23) મયરુી ધિલકુમાર સલોત - જિ-બાજરીની દાલબાટી 

(24) પ્રીવત તેજસ પટેલ - બાજરી રીસોટો ઈન પાન સીગાર,  

    દુિાશ બીલ્િફીઝ (ધરો અને બીલીફળનુું શરબત) 

(25) પ્રાચી તલરેજા - સત ુકા નમકીન શરબત, મટર કા પરાઠા 

(26) મોવનકા છાિછઠરયા - અરબી કટલેસ, ચટપટા ગરાડુ કુંદ, અજિાઈ કે પત્ત ેકા પકોડા 

(27) હષાશ બળદેિ પટેલ - અળસી હળદર પાક 

(28) તરૂલતાબેન હસમખુભાઈ પુંચાલ - જાદરીયુું, પથ્થરફુટીના પાનની ચટણી,  

      ચણોઠીના પાનનો મખુિાસ,  

      સરગિાના પાન (ભાજી)ના મઠુઠયા 

(29) સોનલબેન ઠદપકભાઈ શાહ - રાગી-ઓપ્સ સ્ટીમ કપકેક, જુિાર-ખજુરના કુકીઝ,  

      બીટ-આમળાને સપુ 

(30) સરેુખા પ્રકાશભાઈ શાહ - કોદરી-પાલક ગ્રીન પલુાિ,  

     પુંચરત્ન ફાડાની લાપસી, રાગી-મમરાની ચીક્કી 

(31) ભારતીબેન રમેશભાઈ દેસાઈ - રાગીની સખુડી, ચીલની ભાજીની કઢી,  



      કળથીનો સપુ, રાગી/મકાઈના પીઝા 

(32) જ્યોવત એન. ભટ્ટ - રાગી-સરગિાના પાનની રાબ, સરગિાના પાન સાથેનો વિધાન્ય  

    (ડાયેટ નાસ્તો) રાગી-જુિાર-મકાઈ 

(33) અબચિતા પુંકજકુમાર પટેલ - આલિુીથ ચીલની ભાજીની પેટીસ, ગ્રીનલાઈિ િેજીટેબલ  

     બીરીયાની, ચીલની ભાજી અને લીલી ડુુંગળીની કઢી 

(34) શ્રવૃત ઠહરેન કુંસારા - પ્રોટીન શોરબા, રાગી પેનકેક િીથ ટોપીંગ્સ, રાગી કેક 

(35) પ્રકાશભાઈ કાુંવતલાલ ઠક્કર - કચ્છી બિીસ ુકાટલુું, કચ્છી અડદીયો, બાજરીનો ચટાકો 

(36) વિણાબેન વિનોદચુંર બટુાલા - બટાકાની સકુી છાલ અને આંબળાના પાિડરનો હલિો,  

     બટાકાની છાલની કટલેસ 

(37) શેફાલી કે. દેસાઈ - બોરના પેંડા 

(38) હવષિદા િી. પટેલ - કમળ કાકડીના ઢોકળાું, કમળ કાકડીનો હાુંડિો 

(39) જલ્પાબેન સેજલભાઈ પટેલ - કોળાના બીજ અને કોથમીરની ચટણી,  

      જાસદુ અને કેળાની કુલ્ફી 

(40) ફે્રસ્ટીના પટેલ - રાગી-કોકોનેટના પકોડા, િોટરમેલન હલિો, સ્પીનીચ રાગીના કબાબ 

(41) દક્ષા શાહ - કળથી-રાગી-ચીલની ભાજીનુું સપુ, ચીલ અને કળથી-રાગીની પેટીસ 

(42) ઉિશશી રાઘિભાઈ પજુારા - દહીં ખજુરનુું ફ્રુટ સલાડ 

(43) અમી શાહ - ઘઉંના લીલા પોંકનુું જાદરીયુું, લીલા પોંકની ઉપમા,  

   લીલા પોંકની મેથી ભાખરી ગ્રીન ચટની  

(44) ઠક્રટના આર. નાગર - ખીચડાની સેન્ડિીચ 

(45) નીલાબેન આર. નાગર - ફરાળી મોમોઝ, ફરાળી મોદક 

(46) મનીષા સુંજયકુમાર ભટ્ટ - ચીલ અને રાગીનો િેજીટેબલ હાુંડિો 

 


