પારં પ રક વીસરાતી વાનગીઓની હર ફાઈ-16, ડસે બર 2016
વીસરાતી વાનગી હર ફાઈમાં ભાગ લેનાર િવ તાના નામ
નં. નામ

વાનગી ંુ નામ
કણજાના લ (પલપલીયા)ની સુખડી
કરમદાનું અથાણું
અળવીના પાનની ડાંડીના મુઠીયા
જવ ગોટલીની રોટલી
પ્રાઉટ મગ-મઠ મેથીનું સલાડ

1

ત લ ાબેન હસમુખભાઈ
પંચાલ
9574848808

2

ૂ ીના પાનના રસનો
અરણીના લના ઢેબરાં, અરડસ
ફેિ ટનાબેન ત ૃણાલભાઈ પટે લ શીરો,
9376252560
ફાંગના પાનની ભાજી અને વરહા ડોડીની ભાજીના
મુઠીયા

3

પરવળ અને કારે લાનો હલવો,
નીનાબહેન નરે નભાઈ દે સાઈ
ગ્રીન રે ડ હરીયાળી કટલેસ, ચીલ સવાની ભાજી
9428520778
સરગવાનું સુપ

વીસરાતી વાનગી હર ફાઈમાં ભાગ લેનારના નામ
નં. નામ

વાનગી ંુ નામ

દક્ષાબેન યોગેશકુમાર શાહ
9898123278, 8511362309

એનજીર્બાર (રાગી-જુવાર-કળથી)
િસઝલર -પ્રાચીનધાન - અવાર્ચીન ડીશ

2

િનરાલીબેન િચંતન પંચાલ
9574221770

જુવાર, લીલી ત ુવેરના ટોઠા
- રાગી-મકાઈ-સોયાબીન મેથી અને કોથમીરનો િમક્સ
રોટલો
- અળસી-સીંગની ચટણી
- બીટ-ગાજર-ખજૂર-નાળીયેરનો મોદક

3

પ ૂનમબેન અગ્રવાલ
8733933573

હરે ભરે કબાબ

4

સંતોષબેન અગ્રવાલ
9016172479

જુવાર ચુરમા બરફી

5

વૈશાલીબેન મહેતા
7405816001

પૌિ ટક મુઠીયા

6

યો સનાબેન િકશોરભાઈ જોષી
7600754930

રાગીની પેંદ, શતાવરીનો શીરો, લીલી ત ુવેરનુ ં ખાટીયુ

1

7
8
9

પરીતાબેન બી. મણીઆર
9033282451, 9879500975
ભારતીબેન સોની

સાિ વક મોદક ( રાગી અનો ઓટના લોડુ)
(ખાંડ અને ગોળ વગર)

િદ યાબેન િદપકકુમાર ઠક્કર
9408226011

રાગી અથાણુ,ં પ્રાઉટેડ ઢોકળાં, કોઠી બાની ચટણી,
ઘી વગરના કુલેર લાડુ, રાગી-બાજરીનો રોટલો

કુંવારપાઠાનો પાક, કુંવારપાઠાનુ ં અથાણું

ક પનાબેન િનલેશકુમાર મહેતા
10
9173330608

કમરખ અને અળસીની ચટણી, બીલીપત્રના ફળનુ ં
શરબત,
બીજોરાનુ ં શરબત, ચટપટી ગરાળાની ચી સ

ધમેર્ દ્રભાઈ કાંિતલાલ પંડયા
11
27509667, 27506541

પપૈયાનો હલવો, િબિલપત્રના ફળનુ ં અથાણુ,ં કમ ખનો
યુસ
કાંગ રાગીની ખીચડી, ડ્રેગન ચાટ

12

ભાવનાબેન ડી. પંડયા
27506541

દે શી ચટકો, ઘી કેળાનુ ં શાક, મ ટી ભાજી

13

અલકાબેન કે. યાસ
27509667

દં તાળાનુ ં શાક, કાંગની ભાજી

14

15

િદ તીબેન િવનયભાઈ દવે
9426520921
ગૌરાંગીબેન જયેશભાઈ પંચાલ
9924115158

લીલવાની બ્રેડ કચોરી
પંચધાન કઠોળ બા કેટ ચાટ, આંબળા-ખજૂર-અંજીર લાડુ, ઘઉંનો
મીઠો દિલયો

16

અમીબેન પ્રકાશભાઈ ઉદે શી
9712618088

માઈલેટ મેઝીક (મફીન)

17

સુલભા દવે
9825921942

મકાઈના ઢોકળા, તીખા મકાઈ બાટી

18

અરમૈતી ોફ
9879827007

પારસી સોસ અને રાઈસ, પારસી કરી રાઈસ

19

ફોરમબેન રાહલ
ુ ભાઈ શાહ
9978906171

મીઠી મીચીર્, મ ટીગ્રેન નાનખટાઈ, એપલ રોઝ વીટ

20

યો સનાબેન વી. મહેતા

બાજરીનો રોટલો, મેથી-મ ૂળાની ભાજીવડીનુ ં શાક,
મગની દાળ, સઠ-ગં
ંૂ
ઠોડાની લાડુડી

21

યોિતબેન નરે દ્રભાઈ ભ
26761799

ચીલની ભાજી સુપ, રાજગરા અને ચીલની ભાજીના પુડાલ,

22

સંગીતાબેન સોની
9426118335

શક્કરીયા-બીટ- વીટ કાનર્ના પાતરા,
શક્કરીયા અને મુરાડાના કમળની દાંડીના કસાટા

23

ડૉ. નેહલ િશમુલ શાહ
09825007370

વાંસના ચોખાની ખીર, શતાવરી અને રાગીના િબ કીટ,
કોદરી અને લીલવાના ઢેબરા, સરગવાના પાનના પુડલા

24

િક્ર ના આર. નાગર
9825419365

મ ૂળાની સુખડી, રાગીનો શીરો

