પારં પરરક વીસરાતી વાનગીઓની હરીફાઈ-8, વર્ષ - 2010
વિજેતાના નામ
(1) જ્યોતતબહેન નરે ન્દ્રભાઈ ભટ્ટ
કોદરી-રાગીના લાડુ (વસાણુ)ં
કોદરી-ખજૂરના લાડુ
આમળા-જમરૂખ-તુલસીનુ ં શરબત

(2) રદપ્તીબહેન એન. પટે લ
ઢેકળા - જુ વારનુ ં ભડકુ
ચોખાનો આછો રોટલો અને નાગલીની પાપડી
આજીલાની ચટણી દહીંવાળી

(3)

અરુણાબહેન રકરીટભાઈ સલોત
સરગવાના પાના-કોદરીના ઘેરવડા
રાગી (સ્પ્રાઉટે ડ) ની ખીર
સરગવાના પાન-કોદરીની ખીચડી

(4)

નીતાબહેન એન. પંચાલ
બાજરીના મોદક
નાગલી ચીલી ચીલ પીઝા

(5)

તારાબહેન પટે લ
કાંગના લાડુ
સોયાબીનના થેપલા
ચીલ-સુવાની ભાજી
મકાઈ-જુ વારના પાપડ

અન્ય સ્પર્ધકના નામ
(1) રં જનબહેન એસ શાહ - સાતધાન પરોઠા, હબષલ સુપ, ક્વેતસડીલાઝ
(2) અમીબહેન રકાશભાઈ ઉદે શી - મકાઈ-જુ વાર-કાંગ-કોદરીની ઈડલી, મનભાવન સ ૂપ
(3) ઉતમિલાબહેન ગંડેચા - એલોવેરા પાક, જુ વારનો લસણીયો રોટલો
(4) ભારતીબહેન આર. દે સાઈ - આમળા-આદુ લાડુ , મલ્ટી ગ્રેઈન મઠરી
(5) તનષ્ઠાબેહન ટી. મહેતા - હેલ્ધી ગ્રીન પીન્દ્ક ચાટ, તમલેટ ફીગ સ્પ્વીટ પેનકેક

(6) સંગીતાબહેન આર સોની -

મહુડાના રબડી માલપુઆ, મુરાડા અને નાગરવેલના પાનની

રટક્કી, અફીમની ભાજી

(7) નીતાબહેન તનરે નભાઈ લગોવાલા - જાસુદ-ફુદીનાનુ ં શરબત, મલ્ટીપલ તવટામીન ચોકલેટ,
પૌષ્ટીક પીઝા

(8) અનીતાબહેન જૈન - કોકમની કઢી, કેસરીયા કોદરી, મકાઈ કે પુખીયે
(9) આંગીબહેન શાહ - કરબો (જવ) (બાટ)
(10) શારદાબહેન ભરતભાઈ દાણેચા - મકાઈ-કળથીના પીઝા
(11) હંસાબહેન રકશોરચંર સોઢા - બાજરીનો આરોગ્યરદ સુપ, સુવાના પંચરત્ન મ ૂરઠયા
(12) નુપરુ બહેન ભાગષવભાઈ રામાનુજ - રાગી-સુવાભાજીના ઢોકળા
(13) બંસીબહેન ભરતભાઈ દક્ષીણી - મકાઈના ખમણ
(14) ડૉ. ધતમિષ્ઠાબહેન એ. ગાંધી - ટ્રે ડીશનલ કરી-કોફતા, મકાઈ-ચોખાની રોટલી,
(15) તરયંકાબહેન રકરીટીભાઈ શાહ - સરસવની ભાજી, મકાઈની ભાખરી, મોહનથાળ
(16) રદવ્યાબહેન શશીનભાઈ પંડયા - દૂ ધીયો બાજરો
(17) બેલાબહેન જોર્ી - ગુદ
ં ર-ખજુ રની પેંદ, દે શી ફ્રેંકી
(18) આતશતાબહેન શાહ -

ઈડલી-બગષર

(19) સંગીતાબહેન રરતેશકુ માર ભટ્ટ - ટીકાર
(20) મયુરીબહેન ધવલકુ માર સલોત - સ્પ્રાઉટે ડ મેથી થેપલા, રાગીના પુડલા
(21) મમતાબહેન રદલીપકુ માર કંસારા - મકાઈ અને નાળાના ભાજીના રોલ,
(22) કલ્પનાબહેન ભાલચંર ભટ્ટ - ઢેખરા (સાઉથ ઈન્ન્દ્ડયન)
(23) અવનીબહેન અશોકકુ માર દે સાઈ - અમ ૃતપાક
(24) સોનલબહેન તેજસભાઈ બુટાલા - લીલા શીંગોડા અને મખાણાની સ્પ્ટફ ટીકી
(25) તવણાબહેન તવનોદચંર બુટાલા - બોઈલ શીંગોડાનો હલવો
(26) ભક્ક્તબહેન હેમત
ં ભાઈ દે સાઈ - એલોવેરા મલ્ટીગ્રેઈન લાડુ , એલોવેરા શરબત,
હેલ્ધી બોઈલ દહીંવડા

(27) વર્ાષ બહેન બી. દે સાઈ - મલ્ટી ગ્રેઈન તમક્સ વેજ ઉપમા
(28) હીનાબહેન રાવલ - રાયણની ધારી (સુગર ફ્રી), હેલ્થી લાડુ (રાજગરા) કાંગની સુખડી
(29) વસંતબહેન જગદીશભાઈ વેકરીયા - કાંગની સુખડી
(30) કૈ લાસબહેન બબતપનભાઈ રજોરડયા - કળથીનુ ં શાક, જુ વારનો રોટલો
(31) દક્ષાબહેન રહતેશભાઈ વેકરીયા - જુ વારના ઢોકળા
(32) તનશા પંડયા - કાટલુ-સુખડી, ટીકડી
(33) રકિંજલ સોનેજી - તાવો ચાપડી
ૃ - ડેડીયાપાડા - આઈસ્પ્રીમ બબસ્પ્કીટ
(34) આરદ-ઔતર્ધ ગ્રપ

(35) રે ખાબહેન મુકુલભાઈ અધ્વયુું - મુખવાસ

