વાનગી હરીફાઈ 2019
ક્રમ નામ
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દિવ્યા દિપક ઠક્કર

રીટા આર મોિી

વવણાબેન વવનોિચુંદ્ર રૂપાલા

વાનગીના નામ
પત્થરચટ્ટીના પાનનો સુપ, વવટામીન ભાખી,

પારીજાત-કોથમીર-લીલી હળિર-આમળાનો સુપ,
વશિંગોડાનુ ું શાક, રાજગરા-શ્રીફળ-મખાનાની ખીર

પુંચ ફૂટી મસાલા રોટલો, જામફળનુ ું શાક, કાકવી ગોળ,
કીનવા ખીર, પાની પુરી સલાડ સાથે રજકો

રાગી, કારે લાની બી,

આંબળા બીનો પાક,
ફણગાવેલા કઠોળની પેટીસ

4

ઉવવશીબેન મયુરકુ માર મહેતા

5

નીના િે સાઈ

6

સાધનાબેન પ્રિીપભાઈ શાહ

બાજરીની સુખડી, જુ વારની કણઘી
ચીલની કઢી , જારનો ખીચડો
ડોડીની ભાજીના થેપલા

મીઠા લીમડાના સાત્ત્વક રસગુલ્લા, ધઆ
ું તરકારી,

શીંગોડા-ખજર-નાળળયેરના છીલકાના ચુરાના લાડુ

કોિરીનો હદરયાણો હાુંડવો સાથે અજમાના પાનની ચટણી,

વસાણા વમષ્ટી, શાહી કટોરી, લેમનગ્રાસ લસ્સી, મુખવાસ વમક્સ

7

છાયાબેન પ્રદિપભાઈ શાહ

8

જાન્હવી રાવ
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ડૉ. ધવમિષ્ડા એ. ગાુંધી

કવવતા િવે
સહારા એનજીઓ, દહમાચલ
પ્રિે શ

12

ગૌરાુંગી જયેશભાઈ પુંચાલ

13

કેતકી આવશષભાઈ પુંચાલ

14

વનતાબેન જનકભાઈ પટેલ

15

હેમાબેન ડી. પુંચાલ

ગુિ
ું ર પાર (પેિ)

તાુંિડાની અમબેટી ભાજી (મરાઠી વાનગી), મચી વડા,

કીનોવા-ઓટ્સ-રાઈસ, હાયા ગ્રીવા (સાઉથ ઈન્ન્ડયન વાનગી)

હાથછડના આખા ઘઉનો ગળ્યો ખીચડો,
સફેિ મકાઈ ફાડાની રબડી,

રાગીની ખીર, આમળા મુખવાસ
કાઠીયાવાડી ઢોકળીનુ ું શાક, બાજરીનો રોટલો

વસડ્ડુ, લોસર હબવલ ચા,

હળિર-આંબળા પાક,

મહુડા-અળસી મોરીંગા બોલ્સ, હબવલ ટી

હબવલ પાક, મહુડાનો સુપ, જુ વારની ઉપમા,

સ્પ્રાઉટ મેથીનુ ું સલાડ, લીંબુની છાલનો ચટપટી ગોળી

ઘઉંનો તીખો ખીચડો

ચોળાની વમકસભાજીની ઢોકળી અને કઢી,
વમક્સભાજી પરાઠા, ચટણી, અચારી પરાઠા
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17

ચેતનાબેન શૈલેષકુ માર િવે

તરૂલત્તાબેન હસમુખભાઈ
પુંચાલ

18

ભાવના દિનેશ શાહ

19

નીવત ભણસાલી

સ્પાઈસી સ્વીટ કોનવ કેન્ડી

જ્વાસોના પાનની ઠુંડાઈ (ઘમાસો),
લીમડાના મોરની ખીર,

વમક્સ ઉગાડેલા કઠોળનો સુપ, મોગરીના પરાઠા,
લીલા મહુડાનો મુરબ્બો

વશિંગોડા રાગીની રોસ્ટી, જાસુિ કોિરી-ખજરની ખીર,
જાસુિનુ ું શરબત, કોઠાનુ ું જામ

મોરૈ યાનો કુંસાર, કળથી સુરણના કબાલ

બાજરી-રાગી-જવના લોટની ચોકલેટ સ્રોબેરી કેક,
20

અંજલી જગિીશ ઠક્કર

મેથી-બાજરીની થાલીપીઠ,
મકાઈનો છુંિો,

બાજરીના મનચુરીયન, ગ્રીન ચટણી, લાલ મરચાની ચટ્ટણી

21

રોદહણી પૌરવ શાહ

હળિર પાક, જુ વાર ચોકલેટ પુડીંગ, લણીની ભાજીના ભજીયા,
રાજકુ મારી કઢી પકોડા,
બીટની ભાજીનુ ું શાક

22

જયશ્રી ચારાણી

બાજરીનુ ું બગવર

23

વનરજા વનરું જન પ્રધાન

કાઠીયાવાડી ઘટું ો

24

ભારતી ર. સોની

જુ વાર ફાડા લાપસી, િે શી નડલ્સ (સોયાબીન-જુ વાર)

25

પજા ગૌરવ શાહ

સ્ટફવડી, મસાલા વડી, કાળાતલના લાડુ

26

પરીતા ભાવેશ મળણઆર

મીજબાની

27

દહરલ િીળિત

28

અલકાબેન કીરીટકુ માર વ્યાસ

29

કલ્પનાબેન વનલેશકુ માર
મહેતા

બેલાયચી શ્રીખુંડ (ળબલ્વફળ-ઈલાયચી)
હરા-ભરા વશિંગોડા રોલ

જાસુિના ફૂલનો શરબત, જાસુિના ફૂલની ચટણી

શાુંકાત્સવ ઢેબરા - મુઠીયા, િહીં

30

ભાવનાબેન ધમેન્દ્રભાઈ પુંડયા

લીલા િાણાનો હલવો

31

પ ૃથ્વી ધમેન્દ્રભાઈ પુંડયા

લાલ કેળાું અને રાગીની રાબ

32

ધમેન્દ્રભાઈ કાુંવતલાલ પુંડયા

બામ્બુની ઈડલી અને સુંભાર

33

નીલા નાગર

રાગી-જુ વારનો રજવાડી ખીચડો, રાગીનો શીરો

34

દિષ્ના આર નાગર

રાગી-લાડ્ડુ

35

સુલ્ભા િવે

ખજરના લાડુ, ઘુટું ો,
વમક્સ વેજીટેબલ મુદઠયા

