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વવજેતાના નામ
(1)

ઉષાબેન સુરેશભાઈ જાની

- ત્રિપચ લાડુ,ું પુંચરત્ન સુપ
(2)

હીનાબેન રાવલ

- રાગી-ખજૂરનુું હલવાસન, અળસીની ચીકી, મલ્ટીગ્રેન સ્ટીમ બાસ્કેટ ચાટ
(3)

પ્રત્રવણાબેન સુંજ્યકુમાર મહેતા

- સેવન ગ્રેઈન સ્વીટ સ્ટફ પરોઠા, સામો તથા રોસ્ટે ડ આલમુંડ ડીપ, કાુંગ અને ચીલની ભાજીના ગ્રીન
ઢોકળા
(4)

ભારતીબેન સોની

- જુવાર-મકાઈની ગ્રીન ખાુંડવી
(5) જ્યોત્રતબેન ધોળકીયા
- બાજરી-બદામની રબડી

સ્પર્ષકના નામ
(1)

જ્યોત્રતબેન નરે ન્દ્રભાઈ ભટ્ટ

-

રાગી કમરખનુ ું પોષ્ટટક હલવાસન, મકાઈ ફણગાવેલ રાગી

ચચલ્લા, આમળા-જેઠીમધ કોથમીરની ચટણી
(2)

ભારતીબેન રમેશભાઈ દે સાઈ -

અળસીના લાડુ, આમળાની ભેળ અને આમળા, કોથમીર

અને ફૂદીનાની ચટણી
(3)

મીનાબેન કકરીટભાઈ શાહ

-

પનીર કોકો બરફી

(4)

ત્રપ્રયુંકાબેન કકરીટભાઈ શાહ

-

ચીઝ બોલ, ગાજર-પનીર ખીર

(5)

અરૂણાબેન કકરીટકુમાર સલોત -

હેલ્ધી હાટટ (સોયબીન-સ્પ્રાઉટ રાગી-મગની ફોતરી દાળ),

છડેલી બાજરીની ખીચડી વીથ કોદરી મકાઈ
(6)

મયુરી ધવલ સલોત

-

સોયાબીન-જુવાર-રાગીના પુડલા, મ ૂળા-લીલી હળદરની કઢી

(7)

શબનમ એમ. સૈયદ

-

બાજરીનો સ ૂપ (પરું પરાગત), બાજરા-ગોળનો રોટલો, સાઠી

-

રાગી-ખજૂરના થાલીપીઠ, મકાઈ-જુવારના પાનીયા અને દાળ

ચોખાનુું ખાટીયુું
(8)

ત્રનરજા એન. પ્રધાન

(9)

વસુંતબેન જગદીશભાઈ વકેરીયા

-

જુવારની બરફી, અળસીનો મુખવાસ, સોયાબીનના

-

તાુંદળજો અને સુવાની ભાજીની વરાળીયુ,ું કોદરી

દાળીયા
(10)

ઉવટશીબેન મહેશભાઈ વઘાસીયા

અને જુવારની પાનકી, સાનીની ચોકલેટ ખજૂર
(11)

કલ્પના ગાુંધી - રાગી-જવના ખાખરા, રાગીના ખાખરાનો ચેવડો, કોદરી-જુવાર-જવ-મકાઈનો

મીક્ષ હાુંડવો
(12)

તારાબેન કાનાણી

-

કઠોળનો ખીચડો

(13)

અમીબેન પ્રકાશભાઈ ઉદે શી

(14)

શારદાબેન ભરતભાઈ દાણેચા -

-

રાગી ઓલ ચોકો કડલાઈટ, જુવારની પેનપાઈ
મકાઈ-કળથીના પરોઠા, આમળાની ચટણી, કોદરીની

માટલા ખીચડી, રાજગરાની થેપલી
ુ ેરનાું ઢેખરાું
લીલી તવ

(15)

સુધાબેન એન. વસાણી -

(16)

મેઘનાબેન તેજસભાઈ પટે લ -

રાગીના લાડુ

(17)

માચલનીબેન અંબકરષ હાથી

-

ૃ
હબટલ સમોસા, મગના મોતીચુર, પુંચામત

(18)

હેમાબેન પરે શભાઈ શેઠ

-

નાચણી-ઓટ-કોદરી-શીગોડમાુંથી કટલેસ, પાણીમાુંથી

બનતા રસ ગુલ્લા
(19)

રું જનબેન એસ. શાહ

-

(20) કલ્પના ભાલચુંર ભટ્ટ -

શ્યામા સુખડી, સોયા ઉપમા, ભાજણી થાલીપીઠનો હાુંડવો
હકરયાળું પાલક ખીચુ ું

