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http://suratiundhiyu.wordpress.com/ 
VIPUL M DESAI 

 

૪૦૦ વાનગીઓનો વવડીયો  
 

વધ ુરેસીપી,આરોગ્ય,જોક્સ,નાટક,ગરબા,ભજન,ન્યઝુપેપર,સવુવચાર,પાવરપોઇન્ટ જેવા વવવવધ વવભાગો જોવા 
ગજુરાતી ભાષામાાં વૈવવધ્ય ધરાવતો એક માત્ર બ્લોગ “સરુતીઉધીયુાં” પર નીચે ક્લીક કરો. 
 

સરુતીઉધીયુાં  

 

શાક:...................................................................................................................... 
વોટરમેલન વેજીટેબલ  

કેબેજ કરરશ્મા 
વેજીટેબલ સ્ટોક નોપ 

ભટૂ્ટ ેકે કબાબ 

અચારી આલુાં 
વેજીટેબલ અવધી કુરમા 
હાાંડી બબરરયાની 
વેજ હૈદરાબાદી - ભાગ - ૧ 

વેજ હૈદરાબાદી ભાગ - ૨ 

વેજીટેબલ જુગલબાંધી 
તરીવાલે આલુાં 
જસ્ન એ શાહી 
પનીર ટીક્કા મેથી ગાબલિક 

ઢાબા સ્ટાઈલ આલુાં મટર સબ્જી 

વેજીટેબલ અફઘાની કોફતા 
વેજીટેબલ મખ્ખનવાલા 
કેસી શાહી હલ્દી 
રદલરુબા 
રિસ્પી ભીંડી ઔર પ્યાજ - ૧ 

http://suratiundhiyu.wordpress.com/
http://suratiundhiyu.wordpress.com/
http://www.youtube.com/embed/7boqEnh_s1U
http://www.youtube.com/embed/agpwa5WQwBo
http://www.youtube.com/embed/BA5KJyXdtgI
http://www.youtube.com/embed/O-CSLTzX3m4
http://www.youtube.com/embed/Oki-DSCNwBY
http://www.youtube.com/embed/caLN5360O2g
http://www.youtube.com/embed/1yYZ3N_F2Xg
file:///C:/Users/Vipul/Desktop/વેજ%20હૈદરાબાદી%20-%20ભાગ%20-%20૧
http://www.youtube.com/embed/dYMQw-4XsrI
http://www.youtube.com/embed/2Upb30EPDLw
http://www.youtube.com/embed/VD-LT5ieuFs
http://www.youtube.com/embed/D-PID5pSRXI
http://www.youtube.com/embed/JjyeC5lA-eA
http://www.youtube.com/embed/xI1TR_CXBA4
http://www.youtube.com/embed/rRZ2nvt31mo
http://www.youtube.com/embed/Ep8ccfMyniw
http://www.youtube.com/embed/aKEAguTXnqQ
http://www.youtube.com/embed/TBagIBMHZxI
http://www.youtube.com/embed/uTjV3UoJg4I
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રિસ્પી ભીંડી વીથ પ્યાજ - ૨ 

મસાલા મસરુ 

પનીર વમચચ મસાલા 
હરે મ ૂાંગકી શામી 
નરેૂ જહાની કોફતા 
હરા ટમાટર પનીર મખની 
ધઆુ દમ ટીક્કી 
વેજ તવા ધમાકા 
ભરવાન પરૂી વીથ છોલે 

બાવરી હાાંડી - ૧ 

બાવરી હાાંડી - ૨ 

વેજી પનીર રેપ 

પનીર સ્ટીક સીઝલર 

ડાઈસ પનીર વેજી સીઝલર 

હરરયાલી મફીન 

મેથી પનીર બોલ્સ 

કેપ્સીકમ રેલીનોસ 

ગ્રીલ પનીર ઇન પાવિકા સોસ 

વેજીટેબલ વમન્ટ મસાલા 
 સ્ટફ્ડ નાન વીથ મટર પાલક બ્રીન્જલ સબ્જી 

બેક વેજીટેબલ ઇન ટોમેટો સોસ 

ચણા પાલકનુાં શાક 

વેજીટેબલ ધાનશાક -૧  

વેજીટેબલ ધાનશાક - ૨ 

ઊંવધયુાં ભાગ - ૧ 

ઊંવધયુાં ભાગ - ૨ 

વમક્સ ભાજીની મઠડી 
ઢોકળીનુાં શાક 

વષાચ ડોડીના ફૂલનુાં શાક 

http://www.youtube.com/embed/T98PFEfkHpg
http://www.youtube.com/embed/ilY0_N0dRkU
http://www.youtube.com/embed/6CmFkPVXBDY
http://www.youtube.com/embed/OOf4H4TySM0
http://www.youtube.com/embed/zaIuvuJBOtI
http://www.youtube.com/embed/bQCXZRMUFKc
http://www.youtube.com/embed/LKVaKZlfR9A
http://www.youtube.com/embed/oE9TJ0BtdLM
http://www.youtube.com/embed/o0OcizVrq14
http://www.youtube.com/embed/waTiR8E7hss
http://www.youtube.com/embed/NXP8F3bC8dg
http://www.youtube.com/embed/IAXzcOPyUy4
http://www.youtube.com/embed/MHrbJZ1BEzU
http://www.youtube.com/embed/2IDcjfNxbLs
http://www.youtube.com/embed/Fe4aXC5iZSI
http://www.youtube.com/embed/RyNzsoygJF0
http://www.youtube.com/embed/7Y_tAXbnAYc
http://www.youtube.com/embed/uDQHRnuTr5w
http://www.youtube.com/embed/KMyhAvy3WWM
http://www.youtube.com/embed/pIvm9tOjAa0
http://www.youtube.com/embed/OlphX-G83Uk
http://www.youtube.com/embed/xcrOW1RKfP0
http://www.youtube.com/embed/i28Mi56ynso
http://www.youtube.com/embed/tb0_nb6hixE
http://www.youtube.com/embed/5Sgl3w7oTOw
http://www.youtube.com/embed/KWt9JO7Wp1Y
http://www.youtube.com/embed/hRFaPDIJYpk
http://www.youtube.com/embed/hMUXhf4cO3Q
http://www.youtube.com/embed/51ntIcVtyAY
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રાઈસ-પલુાવ-ખીચડી ............................................................................................ 
હરાભરા પલુાવ 

ઓરેન્જ પલુાવ 

વમીસેલી સપૂ અને લીલવાનો પલુાવ - ૧ 

વમીસેલી સપૂ અને લીલવાનો પલુાવ - ૨ 

ગોલા ભાત 

બ્રીન્જલ રાઈસ 

 સેઝવાન રાઈસ વીથ સેઝવાન સોસ 

આમલીનો ભાત 

રીસોટી રાઈસ વીથ રોસ્ટેડ વેજીટેબલ્સ 

મહારાષ્ટ્રીયન સાબદુાણા ખીચડી 
પાંચમેલ ખીચડી - ૧ 

પાંચમેલ ખીચડી - ૨ 

મેથી મટર ખીચડી  
સ્િાઉટેડ મ ૂાંગ પૌવા 
 

કરી:...................................................................................................................... 
થ્રી બીન્સ કોફતા કરી 
કોનચ પોટેટો કરી 
ગજુરાતી કઢી 
વસિંધી કઢી - ૧ 

વસિંધી કઢી - ૨ 

ફાડાની  ખીચડી અને ટામેટાની કઢી 
કોનચ પનીર કરી - ૧ 

કોનચ પનીર કરી - ૨ 

ઝીરો ઓઈલ દાલ ટીક્કા 
મેથી દાલ 

દાળ સલુતાની 

http://www.youtube.com/embed/oBuiURg2su4
http://www.youtube.com/embed/qF5dweo1Xiw
http://www.youtube.com/embed/BSHkD82cMY4
http://www.youtube.com/embed/OVhmLVaCUW4
http://www.youtube.com/embed/QaL1xXe9Wxo
http://www.youtube.com/embed/PKTdaUtsQfA
http://www.youtube.com/embed/WM27R7tjoJY
http://www.youtube.com/embed/GbvW-bVV3cE
http://www.youtube.com/embed/Yr4z84iAhf4
http://www.youtube.com/embed/saBVllyW0Vw
http://www.youtube.com/embed/PyzjkPErUpo
http://www.youtube.com/embed/4R_3lxOstxc
http://www.youtube.com/embed/SEvXXoaMbwE
http://www.youtube.com/embed/bHLwHRy9olM
http://www.youtube.com/embed/Dr9zkA6KGiw
http://www.youtube.com/embed/7yUCE7MMGz0
http://www.youtube.com/embed/Hqw2kwa-Cc8
http://www.youtube.com/embed/bViBwlpuqqY
http://www.youtube.com/embed/n_dHKuEL4po
http://www.youtube.com/embed/Y1kuo8OwB7A
http://www.youtube.com/embed/65ttcvyIfjs
http://www.youtube.com/embed/Pt1-4u6ezyY
http://www.youtube.com/embed/rx8G6AHdh0c
http://www.youtube.com/embed/lAP0F84Sxbk
http://www.youtube.com/embed/ROJ4RO4e35Y
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ગવુારસીંગમાાં ઢોકળી 
ફણગાવેલા મગની આમટી 
 

પરાઠા:.................................................................................................................. 
વૈશાખી પરાઠા - ૧ 

વૈશાખી પરાઠા - ૨ 

લીલવાના પરોઠા 
લીલવાના પરોઠા 
મળુાની ભાજીના શાકના પરોઠા 
આલુાં મેથીની શબ્જીના પરોઠા - ૧ 

આલુાં મેથીની શબ્જીના પરોઠા - ૨ 

મગની દાળના શાકના પરોઠા - ૧ 

મગની દાળના શાકના પરોઠા - ૨ 

કોબીના શાકના પરોઠા 
ફણસી-વટાણા-કેપ્સીકમના શાકના પરોઠા - ૧ 

ફણસી-વટાણા-કેપ્સીકમના શાકના પરોઠા - ૨ 

પીઝા પરાઠા 
પાપડ પરાઠા 
તાંદુરી રોટી 
 

નાસ્તો:.................................................................................................................. 
વમક્સ વેજીટેબલ ભજીયા - ૧ 

વમક્સ વેજીટેબલ ભજીયા - ૨ 

કાાંદા ભજીયા વીથ ચટની - ૧ 

કાાંદા ભજીયા વીથ ચટની - ૨ 

ગલકા-તરુીયાના ભજીયા 
વેજીટેબલ વડા વીથ ફ્રુટ કડચ - ૧ 

વેજીટેબલ વડા વીથ ફ્રુટ કડચ - ૨ 

કાાંજી વડા 

http://www.youtube.com/embed/8Q4c-GsCryA
http://www.youtube.com/embed/Q6cdK46Bkd0
http://www.youtube.com/embed/8nfMg32GQK4
http://www.youtube.com/embed/PYRaKVBtaNs
http://www.youtube.com/embed/gx-O35d_qzE
http://www.youtube.com/embed/gx-O35d_qzE
http://www.youtube.com/embed/YYa3Q7r3DuE
http://www.youtube.com/embed/WPTAZd9j92E
http://www.youtube.com/embed/Kazp2oWLLVA
http://www.youtube.com/embed/g3-zilExvec
http://www.youtube.com/embed/7F1z5crIjGo
http://www.youtube.com/embed/VZVEuQBRW44
http://www.youtube.com/embed/QU-_A17gAZ0
http://www.youtube.com/embed/npOGuS0t8dM
http://www.youtube.com/embed/eVQNNvxEjOA
http://www.youtube.com/embed/CPrWt7XyhtY
http://www.youtube.com/embed/Y3sfSSPwMmw
http://www.youtube.com/embed/606LQJ9QB3I%3d
http://www.youtube.com/embed/w6SusAUyLaI
http://www.youtube.com/embed/e_C-FLQVtHY
http://www.youtube.com/embed/vtXSQunxRRw
http://www.youtube.com/embed/QHAewgG-gP8
http://www.youtube.com/embed/ADtLpMLKlpc
http://www.youtube.com/embed/7FcgffopWeM
http://www.youtube.com/embed/bOJrqhIwQbw
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વમચી વડા 
દહીં કબાબ 

પાતરાનો ચટાકો 
પાટી પાતરા 
બે્રડ કચોરી 
રતાળુ કાંદના પકોડા 
સ્વીટ કોનચ ચીઝ બોલ 

ચીઝીભાજી રેપ 

રાઈસ રેપ 

ડાકોરના ગોટા 
કોનચ ચીલા 
કોનચ ગાલીક ખીચુાં 
ચાઈનીઝ સ્ટફ્ડ મઠુીયા 
આલુાં સેવ 

મેથીના સક્કરપારા 
પાંચગીની પેટીસ 

કોનચની પેટીસ કોનચના રગડા સાથે 

ચાઈનીઝ ભેળ 

છોલાના દહીવડા 
ભાવનગરી ગાાંરઠયા 
પાંચરત્ન સમોસા ભાગ - ૧ 

પાંચરત્ન સમોસા ભાગ - ૨ 

પાંચરત્ન સમોસા ભાગ - ૩  

સરૂણના સમોસા 
ચાઈનીઝ સમોસા 
સ્પાઈસી જૈન ભાખરવડી 
ભાદરણના મગ 

સેવ ખમણી 
મસાલા રતાળુ 

http://www.youtube.com/embed/59r3dE7u15U
http://www.youtube.com/embed/b0cZ0OeAjYw
http://www.youtube.com/embed/AvxC3Pr3c-4
http://www.youtube.com/embed/--Xzw5VUhAg
http://www.youtube.com/embed/5P5spxZaTiE
http://www.youtube.com/embed/p-YnZsQcPRM
http://www.youtube.com/embed/-MJzYF2WmK0
http://www.youtube.com/embed/SoxswezEivo
http://www.youtube.com/embed/Wz0veoHFYVY
http://www.youtube.com/embed/M7dIOh1er80
http://www.youtube.com/embed/WvEiz4AKZp8
http://www.youtube.com/embed/H97Sur6SJ8M
http://www.youtube.com/embed/UwouMEi2ab4
http://www.youtube.com/embed/jVRLPmTtCUU
http://www.youtube.com/embed/vdMukZwpI08
http://www.youtube.com/embed/JCVzYwqxvK4
http://www.youtube.com/embed/6mus1D_IzCE
http://www.youtube.com/embed/XF5eKEwfxlM
http://www.youtube.com/embed/RPw-647e4RQ
http://www.youtube.com/embed/6Ef6JA0HCxk
http://www.youtube.com/embed/RsSng7oYL0Y
http://www.youtube.com/embed/OkZqBj-8cFo
http://www.youtube.com/embed/euAC9JzsESU
http://www.youtube.com/embed/WGLekWymNV4
http://www.youtube.com/embed/Dh2RLV_vZsw
http://www.youtube.com/embed/_OOnD4pbtzU
http://www.youtube.com/embed/5xv4NqCqtYs
http://gujaratichatko.blogspot.com/2010/12/blog-post.html
http://www.youtube.com/embed/J7-I5D-9l0k
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સરુતી પાપડીના ઘઘૂરા 
વેજીટેબલ હોટ ડોગ 

મીન્ટી કોનચ વેજ રોલ 

મમરાચરૂ પૌવા ચેવડો - ૧ 

મમરાચરૂ પૌવા ચેવડો - ૨  

બે્રડ પૌવા સાથે દાળનુાં સ્ટફીંગ 

 ખીચુાં - ૧ 

ખીચુાં - ૨ 

કચરરયુાં 
ઘઉંની સેવ 

વેજીટેબલ પેટીસ બગચર 

સ્પાઈસી પનીર બગચર 

બીન્સ બગચર 

છોલે રોલ 

નોડી ટાઈમ રોલ 

 

સાઉથ ઇન્ન્ડયન વાનગીઓ:.................................................................................... 
મેંગો ઢોસા 
સ્ટફ ઈડલી સરિાઈઝ 

વમક્સ દાલ ઈડલી 
વેજીટેબલ તડકા ઈડલી 
ઉસ્સાયન 

રવા રોલી પોલી 
તવા ઈડલી ચાટ 

આલુાં પોટલ કશા 
પનીયારમ સાંભાર 

સાઉથ ઇન્ન્ડયન વાનગીઓ - જ્યોવત નાંદીની 
સાઉથ ઇન્ન્ડયન વાનગીઓ - જ્યોવત નાંદીની ભાગ - ૨ 

પરફેક્ટ પાટચનર – ૧ જ્યોવત નાંદાણી 

http://www.youtube.com/embed/su93xFrH7sQ
http://www.youtube.com/embed/WeBmYUI386s
http://www.youtube.com/embed/2N0P3PTqhtM
http://www.youtube.com/embed/qYnHQxrK4Qs
http://www.youtube.com/embed/roVqayNdgGg
http://www.youtube.com/embed/caMH2dBUt1o
http://www.youtube.com/embed/MivXLoKKvog
http://www.youtube.com/embed/iov83j3dT8c
http://www.youtube.com/embed/j9xvkDoOt8M
http://gujaratichatko.blogspot.com/2010/12/blog-post_6852.html
http://www.youtube.com/embed/SzJMH6-0MbM
http://www.youtube.com/embed/OCbYU3YRLrk
http://www.youtube.com/embed/DtOVeLSJfc4
http://www.youtube.com/embed/7nEOqdoeVEE
http://www.youtube.com/embed/pkH7ghJOJZI
http://www.youtube.com/embed/qb6x7R4dYig
http://www.youtube.com/embed/p7Jr0to93hI
http://www.youtube.com/embed/FjgsMgnZ8J0
http://www.youtube.com/embed/P7L1TcW0z8Q
http://www.youtube.com/embed/MqiDIqeHaZk
http://www.youtube.com/embed/ET3q_aEmAAo
http://www.youtube.com/embed/UXfkaJaBRgA
http://www.youtube.com/embed/BKxibU9ErTc
http://www.youtube.com/embed/2x-k8JYAwEk
http://www.youtube.com/embed/-EEkmYApbsE
http://www.youtube.com/embed/8Dd4UEi54Cc
http://www.youtube.com/embed/1i9kqYZPCcY
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પરફેક્ટ પાટચનર - જ્યોવત નાંદાણી-૨  

બેસન સજુી ઈડલી - ૧ 

બેસન સજુી ઈડલી - ૨ 

બાજરીનો ઉત્તપમ 

 
 

ચાટ:..................................................................................................................... 
પનીર આલુાં ચાટ મસાલા - ૧ 

પનીર આલુાં ચાટ મસાલા - ૨ 

પોટેટો પનીર ચાટ 

વેજીટેબલ ટીક્કી વીથ છોલે ચાટ 

કઠોળ ચાટ 

 

સેન્ડવીચ:.............................................................................................................. 
વેજીટેબલ ટોરટા સેન્ડવીચ 

ચોકલેટ ફ્રુટ સેન્ડવીચ - ૧ 

ચોકલેટ ફ્રુટ સેન્ડવીચ - ૨ 

સાઉથ ઇન્ન્ડયન કરીડ સેન્ડવીચ - ૧ 

સાઉથ ઇન્ન્ડયન કરીડ સેન્ડવીચ - ૨ 

એક્ઝોટીક સેન્ડવીચ  ૧ 

એક્ઝોટીક સેન્ડવીચ - ૨ 

ગ્લોરીયા સેન્ડવીચ 

પ્લેય ટાઈમ સેન્ડવવચ 

 

બાઈટીંગ:............................................................................................................... 
હપે્પી પોટેટો બાઈટીંગ 

હરરયાલી ટીક્કી 
લોટસ સ્ટેમની ટીક્કી - ૧ 

લોટસ સ્ટેમની ટીક્કી - ૨ 

કોનચ પોટેટો ટીક્કી - ૧ 

http://www.youtube.com/embed/1i9kqYZPCcY
http://www.youtube.com/embed/RUXBdyUWKXQ
http://www.youtube.com/embed/9hDII4L-WJc
http://www.youtube.com/embed/m-91FWdioJo
file:///C:/Users/Vipul/Desktop/1%20http:/www.youtube.com/embed/e2u524ZLqQc
http://www.youtube.com/embed/sZ_eW7x7OJk
http://www.youtube.com/embed/ub6ixGk3VeY
http://www.youtube.com/embed/laO36bPCInA
http://www.youtube.com/embed/mhqxllcuwAk
http://www.youtube.com/embed/xPnPdjuVtXs
http://www.youtube.com/embed/cNRmf-va6q4
http://www.youtube.com/embed/8sip_mwMfc0
http://www.youtube.com/embed/2aAd7WqOB1w
http://www.youtube.com/embed/PaYelLrPi0U
http://www.youtube.com/embed/gJMobmc39oo
http://www.youtube.com/embed/V4fwgCdFxQo
http://www.youtube.com/embed/HGRCpk4Ydco
http://www.youtube.com/embed/J6aTbdjpkks
http://www.youtube.com/embed/dJWrAGaPHvU
http://www.youtube.com/embed/tpIJ5CRNy7s
http://www.youtube.com/embed/eGyEwQlOp08
http://www.youtube.com/embed/5lca0hXV6sM
http://www.youtube.com/embed/9zx7Ru0ulAI
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કોનચ પોટેટો ટીક્કી - ૨ 

સ્િાઉટેડ ટીક્કી વીથ કડચ  
ચકુાંદરી ટીક્કી 
ક્ક્વક કબાબ 

ફે્રશ કોકોનટ િન્ચી 
પનીર ચીલી વોલટોન 

સ્પાઈસી વટાણા શીંગ 

વેજીટેબલ ગલાવત કબાબ 

ગજુરાતી ચકરી 
રતલામી સેવ 

ફ્રેંચ ફ્રાઇઝ 

રિસ્પી ક્ુાંબ્ઝ 

પાલક પડુલા - ૧ 

પાલક પડુલા - ૨ 

હલે્ધી બે્રકફાસ્ટ 

નુાંરીઅસ પોકેટ ભાગ - ૨  

િન્ચી કેળાની વેફર 

જવાર પીતા પોકેટ 

 

સલાડ:................................................................................................................... 
કીમચી સલાડ 

મેલન આઈસબગચ સલાડ વીથ અવીઓલી 
ચીઝ ટોમેટો સલાડ 

ગ્રીન ગે્રપ સલાડ 

સલાડ કાવવિંગ કેપ્સીકમ કન્ટેનર 

ખીમચી સલાડ વીથ ટ્વવસ્ટ 

એપલ વીથ ઓરેન્જ ડેકોરેટીવ સલાડ 

મળુા પપૈયાનો સાંભારો 
ગાજરનો સાંભારો 

http://www.youtube.com/embed/R9H7EPZZJdg
http://www.youtube.com/embed/7ZdrFdwrxao
http://www.youtube.com/embed/rrdkRxeK0q8
http://www.youtube.com/embed/mpViApSTvPo
http://www.youtube.com/embed/CHkD2Ti-ELg
http://www.youtube.com/embed/qW1lvCJQz5w
http://www.youtube.com/embed/A_kl2ZOplao
http://www.youtube.com/embed/kW4algJgJvw
http://www.youtube.com/embed/_EyHZGNSj4A
http://www.youtube.com/embed/tEMiUY53TDA
http://www.youtube.com/embed/UsswI1bLCoY
http://www.youtube.com/embed/ZRA226WheaE
http://www.youtube.com/embed/DKaiOeykczk
http://www.youtube.com/embed/Hd38ogqXP_Q
http://www.youtube.com/embed/keRMc3VXhMg
http://www.youtube.com/embed/5q1avEGJVS4
http://www.youtube.com/embed/ScMVwrI0aaQ
http://www.youtube.com/embed/GfQ4bLiMaGs
http://www.youtube.com/embed/L5CK0v2bOh8
http://www.youtube.com/embed/7rIRTgxBBDo
http://www.youtube.com/embed/Q70qlhQLqZA
http://www.youtube.com/embed/Y519m-G6fvU
http://www.youtube.com/embed/aZ0iWqqIHHc
http://www.youtube.com/embed/7ZnocTllaR8
http://www.youtube.com/embed/t-piKi9fDas
http://www.youtube.com/embed/3fzXUFQdLmw
http://www.youtube.com/embed/DbM8ao7N2yo
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કેબેજનો સાંભારો 
 

ચટણી:.................................................................................................................. 
કાચી કેરીની ચટણી 
કાચી કેરીની ચટણી ભાગ - ૨  

મીઠા લીમડાની ચટણી 
 
 

એપલ મેંગો ચટણી 
આથેલા વઢવાણી લીલા મરચા 
નેચરલ મખુવાસ 

 

ખાખરા:................................................................................................................. 
જીરા-મરીના ખાખરા 
પાણીપરૂી ખાખરા 
પાાંવભાજી ખાખરા 
 

સપૂ:...................................................................................................................... 
લાક્સા ઇન્ડોનેવશયન સપૂ 

આલ્મોન્ડ કેરોટ સપૂ - ૧ 

આલ્મોન્ડ કેરોટ સપૂ - ૨ 

િીમ ઓફ વેજીટેબલ સપૂ 

બીન્સ પાસ્તા સપૂ - ૨ 

બચલ્ડ વોટરમેલન અને લેમનગ્રાસ સપૂ 

પાલક ટોમેટો શોરબા 
આલ્મોન્ડ સપૂ - ચના દાલ થાલપીઠ 

મેનહટન સપૂ વીથ ચીઝલીંગ 

 

પીઝા:.................................................................................................................... 
પીઝા ફ્લોરેનટાઈન 

http://www.youtube.com/embed/8hEPk4Y1Ifs
http://www.youtube.com/embed/7bzogePSMo8
http://www.youtube.com/embed/5wvFOv_k8rk
http://www.youtube.com/embed/44Nmoiicq7c
http://www.youtube.com/embed/znq9SG7XYyI
http://www.youtube.com/embed/dK0yWShNfB0
http://www.youtube.com/embed/vqORCohDYO4
http://www.youtube.com/embed/zw0L4WTCihg
http://www.youtube.com/embed/s1OIOfPjK18
http://www.youtube.com/embed/sDdAML31qt8
http://www.youtube.com/embed/HiRD9bC9OmQ
http://www.youtube.com/embed/9gSQisClbaY
http://www.youtube.com/embed/Yr7CZTOCqyM
http://www.youtube.com/embed/zzssfFWsGEU
http://www.youtube.com/embed/1f1biiDzNWw
http://www.youtube.com/embed/TwjEZbRqBPg
http://www.youtube.com/embed/LFy43jmo8jc
http://www.youtube.com/embed/0CXbhwKjMIc
http://www.youtube.com/embed/_u4wugFsOO8
http://www.youtube.com/embed/1uNyWlNLD9Y
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સ્િાઉટેડ પીઝા 
પાટી પીઝા - ૧ 

પાટી પીઝા - ૨ 

પાટી પીઝા - ૩ 

પાાંવભાજી પીઝા - ૧  

પાાંવભાજી પીઝા - ૨ 

ભાખરી પીઝા 
હલે્થી પીઝા - ૨ 

 

ફરાળી:.................................................................................................................. 
ફરાળી પેન કેક - ૧ 

ફરાળી પેન કેક - ૨ 

પનીરના ફરાળી પકોડા - ૧ 

પનીરના ફરાળી પકોડા - ૨ 

ફરાળી મઠુીયા 
ફરાળી સમોસા - ૧ 

ફરાળી સમોસા - ૨ 

 
 

પરુડિંગ:................................................................................................................... 
વમક્સફ્રુટ ત્રીફલ પરુડિંગ 

વાઈન પરુડિંગ - ૧ 

વાઈન પરુડિંગ - ૨ 

સમર પરુડિંગ 

બે્રડ પરુડિંગ 

 

સ્મવુધ:.................................................................................................................... 
બનાના સ્પીનચ સ્મવુધ 

મીન્ટ કીવી ફ્રુટ કકુમબર સ્મથુી 
રોવપકલ વોટરમેલન સ્મવુધ 

http://www.youtube.com/embed/zNumXTWPtz0
http://www.youtube.com/embed/Gv9e5OVz4sc
http://www.youtube.com/embed/bWR74HgznKw
http://www.youtube.com/embed/uxWXTOmpFCo
http://www.youtube.com/embed/dNggdZo1hE8
http://www.youtube.com/embed/GqhoeEsSwLI
http://www.youtube.com/embed/yw6oXgQ5zVo
http://www.youtube.com/embed/5aGgB_woY6w
http://www.youtube.com/embed/o6SXyiSBmXw
http://gujaratichatko.blogspot.com/2010/12/blog-post_02.htmll
http://www.youtube.com/embed/HY5N4ZYk3wA
http://www.youtube.com/embed/u4vGhcwkuMk
http://www.youtube.com/embed/C3EAFok5Ey4
http://www.youtube.com/embed/cKPkMm1jD2Q
http://www.youtube.com/embed/nolWQLzNFlQ
http://www.youtube.com/embed/Hk7_7jXJUiU
http://www.youtube.com/embed/fK7uWYD2UxY
http://www.youtube.com/embed/s-3zhL9kQkg
http://www.youtube.com/embed/cp0v_OJA5DE
http://www.youtube.com/embed/HeOI_-Y5t8s
http://www.youtube.com/embed/KAR_sqqit0o
http://www.youtube.com/embed/v6fZde5pAAc
http://www.youtube.com/embed/6d6HO6IMLN0
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ગોલ્ડન સ્મવુધ 

ગ્રીન ગ્લોરી 
 

ભોજનપછી: .......................................................................................................... 
કીવી ફ્રુટ ગે્રનેટા   

રકડ્સ કીવી ફ્રુટ કોન 

િન્ચી એપલ કસ્ટડચ  

ફ્રુટ વેજીટેબલ પાંચ 

ઓરેન્જ બ્લોસમ - ૧  

ઓરેન્જ બ્લોસમ - ૨ 

ફજેતો - ૧ 

ફજેતો - ૨ 

કોલ્ડ કોકો 
 

વવવવધ જાતના પાણી:............................................................................................ 
કાળી દ્રાક્ષનુાં પાણી 
લીલી વરરયાળીનુાં પાણી 
નારાંગીનુાં પાણી 
રેગ્યલુર પાણી 
 
 

ચીઝની મસ્તી: ...................................................................................................... 
ચીઝ રાયતા 
ચીઝી ગે્રપ રીંગ પરપલ રેઈન 

ચીઝ કાજુ - ૧ 

ચીઝ કાજુ - ૨ 

પોટેટો વોલનટ એન્ડ બ્લ ુચીઝ 

 

કોલ્ડ વોર:............................................................................................................. 
ગે્રપ જેલી પાય 

http://www.youtube.com/embed/lBiztaFonio
http://www.youtube.com/embed/gUw5fMFCoRU
http://www.youtube.com/embed/ft4yEL0wmqs
http://www.youtube.com/embed/yhM3W9yI2Zc
http://www.youtube.com/embed/-uV7vqcjy28
http://www.youtube.com/embed/Wz0veoHFYVY
http://www.youtube.com/embed/nxu6UPIBYR8
http://www.youtube.com/embed/NMc73gapJTE
http://www.youtube.com/embed/F4clxE5h8Qs
http://www.youtube.com/embed/5A9JIoNJqOc
http://www.youtube.com/embed/Cg7uZ-1cWNQ
http://www.youtube.com/embed/jcliaJ8WpHQ
http://www.youtube.com/embed/v6TNhowiGng
http://www.youtube.com/embed/0EduRbEMCnE
http://www.youtube.com/embed/Lg49JHwZInY
http://www.youtube.com/embed/WCsiD_6ujkk
http://www.youtube.com/embed/z7eym6o1L9A
http://www.youtube.com/embed/lgHS-rswPP8
http://www.youtube.com/embed/xewbg-_QzEo
http://www.youtube.com/embed/DHdbj6s-68o
ગ્રેપ%20જેલી%20પાય
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ચોકો સીરીયલ બાર 

મસુ્લી ફ્રુટ યોગટચ  
ટેંગી ટ્વીસ્ટર - ૧ 

ટેંગી ટ્વવસ્ટર - ૨ 

પાઈનેપલ િશ 

ફ્રુટ કરન્જી 

ટેન્ડર ટચ 

મીઠાઈ:.................................................................................................................. 
આલુાં બખુારા હલવા 
માજુન - ૧ 

માજુન - ૨ 

રસગલુ્લા 
ગરમ મોહનથાળ 

અજુ ચન ખીર પાક 

અદ્રકનો હલવો - ૧ 

અદ્રકનો હલવો - ૨ 

હલવાસન 

અમતૃભોગ 

લાડુ 

મોહનથાળ 

ફાડા લાપસી 
કાંસાર 

શીરો 
સત્યનારાયણના િસાદનો શીરો 
મગનોશીરો 
દુવધયો બાજરો - ૧ 

દુવધયો બાજરો - ૨ 

એરેકટીવ સ્રોબરી ફ્લાવર પ્લેટ 

ચોકો ચીપ્સ પાઈ 

http://www.youtube.com/embed/8la1UGoQxP0
http://www.youtube.com/embed/ITyiTB-J_Uk
http://www.youtube.com/embed/MOV_FOt8jHM
http://www.youtube.com/embed/TSr64eMg_ew
http://www.youtube.com/embed/irwBN-_iyA8
http://www.youtube.com/embed/1tq0ycCgdZc
http://www.youtube.com/embed/-SbD3JSdvno
http://www.youtube.com/embed/b7xwRjJxPwE
http://www.youtube.com/embed/wLAKSRW_vhU
http://www.youtube.com/embed/ELF2KFukhY8
http://www.youtube.com/embed/YXirk9OMXpc
http://www.youtube.com/embed/14dRc1OoVjo
http://www.youtube.com/embed/XmbkoX8RmIw
http://www.youtube.com/embed/QMBSf_6268A
http://www.youtube.com/embed/Rf1CZ5CnA6U
http://www.youtube.com/embed/4xbmt61Dcks
http://www.youtube.com/embed/oYFsnn8tDZA
http://gujaratichatko.blogspot.com/2010/12/blog-post_6643.html
http://www.youtube.com/embed/1j1dD1ABqls
http://gujaratichatko.blogspot.com/2010/12/blog-post_02.htmll
http://gujaratichatko.blogspot.com/2010/12/blog-post_01.html
http://gujaratichatko.blogspot.com/2010/12/blog-post_8543.html
http://gujaratichatko.blogspot.com/2010/12/blog-post_9370.html
http://gujaratichatko.blogspot.com/2010/12/blog-post_9370.html
http://www.youtube.com/embed/UhcGzbNvaD0
http://www.youtube.com/embed/6vffoV9g6rA
http://www.youtube.com/embed/A9pC5UK-km0
http://www.youtube.com/embed/7srOM2Tj5OI
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ઠાંડાઈ 

સોનરસ  
ચીકુ વોલનટ ખીર - ૧ 

ચીકુ વોલનટ ખીર - ૨ 

મોરરયાની ખીર વીથ ખજુર અંજીર બોલ્સ 

નડુલ્સ નેસ્ટ વીથ આઈસ્િીમ 

 

બેકરી:................................................................................................................... 
સનસાઈન કેક 

 ઓરેન્જ પેન કેક 

બ્લ ુબેરી ચીઝ કેક 

કેરોટ કેક 

વેલેન્ટાઈન કેક 

ફ્રુટ એન્ડ નટ કેક 

ડેટ એન્ડ ઓટ કપ કેક 

ડોલ કેક 

ચોકલેટ ત્રફેલ કેક 

ચોળા-તવુરની પેન કેક 

ઓરાંજ પાઈ 

ફીગ એન્ડ વોલનટ રીવોલી કુકીઝ 

બીન્સ કરી ઓન ટોસ્ટ 

હરરયાળી ટોસ્ટ 

સી.ટી.સી.ટોસ્ટ 

ઉટી મ ૂાંગ ટોસ્ટ 

હવાઈ ટોસ્ટ 

ગ્રીન મસાલા પાાંવ 

મલ્ટીગે્રન મસાલા બે્રડ - ૨ 

મલ્ટીગે્રડ મસાલા બે્રડ - ૩  

બે્રડ સે્ત્રતા 

http://www.youtube.com/embed/lDvzUQmrSns
http://www.youtube.com/watch?v=BXo5hhUbaCQ&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/embed/mwuUurDk4ls
http://www.youtube.com/embed/xJNUUs7fV6c
http://www.youtube.com/embed/D03xnFjdNXI
http://www.youtube.com/embed/12STfO8sqdk
http://www.youtube.com/embed/IFqROfe5xsk
http://www.youtube.com/embed/ro61cVJR98Q
http://www.youtube.com/embed/R5xG0yIu4K8
file:///C:/Users/Vipul/Desktop/કેરોટ%20કેક
http://www.youtube.com/embed/jtcKBLlh-nE
http://www.youtube.com/embed/y8C3qqmHAIQ
http://www.youtube.com/embed/ejtorCgu55w
http://www.youtube.com/embed/EvQ5yFkLxwU
http://www.youtube.com/embed/7-jxnxCrOjE
http://www.youtube.com/embed/-ScZhd_uVOU
http://www.youtube.com/embed/FuxLTSb2pZY
http://www.youtube.com/embed/5BsU9JXrDr4
http://www.youtube.com/embed/mTS9ZWrJexY
http://www.youtube.com/embed/KW8_UCFBPOs
http://www.youtube.com/embed/vV3i0SfOmWU
http://www.youtube.com/embed/jS6XaI6P1Wc
http://www.youtube.com/embed/TwHPlVIOVdw
http://www.youtube.com/embed/BVmJjYnlRb0
http://www.youtube.com/embed/2yofe4iEq7M
http://www.youtube.com/embed/5SjvpfgcvMM
http://www.youtube.com/embed/OZD5TBpt9Ig
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ચોકો ગોલ્ડ મફીન 

હસે્ટી ટોસ્તી - ૧  

હસે્ટી ટોસ્તી - ૨  

વેજીટેબલ બબસ્કીટ 

મેથી અજવાઈન બબસ્કીટ 

કેસર નાાંન ખટાઈ 

ચોકલેટ વેનીલા કુકી 
કોકોનટ સ્રોબરી કુકીઝ 

વિન્ટેડ ચોકલેટ 

રોઝી ચોકલેટ રોલ 

હોટ ફજ સન્ડે િેપી 
વપિંક લેડી 
 

પરુણપોળી:............................................................................................................ 
પરુણપોળી 
તવેુરની દાળ અને ચણાની પરુણપોળી 
બટાકાની પરુણપોળી 
ખજૂરની પરુણપોળી 
 

દૂધ:...................................................................................................................... 
કેસર બદામ વપસ્તાનુાં દૂધ - ૧ 

કેસર બદામ વપસ્તાનુાં દૂધ - ૨ 

કાજુ કેરામલ વમલ્ક 

મોચા વમલ્ક 

અંજીર વમલ્ક 

 

વેસ્ટનચ-મેક્સીકન:.................................................................................................... 
ચીઝી પાઉચ 

મેક્સીકન ગ્રીન વેવ - ૧ 

http://www.youtube.com/embed/80cllReKZvE
http://www.youtube.com/embed/Ulnhr5g2G6k
http://www.youtube.com/embed/1NcXY3_h_8A
http://www.youtube.com/embed/Cq-5-PEMW5U
http://www.youtube.com/embed/EFAlbv-wLv4
http://www.youtube.com/embed/uCBwdyHbx7Q
http://www.youtube.com/embed/RSkgu0G1FCw
http://www.youtube.com/embed/h8ph-pqG4ZA
http://www.youtube.com/embed/Ss_obA6M1po
http://www.youtube.com/embed/ZpWDpXvItHQ
http://www.youtube.com/embed/4OYsjk0-c6I
http://www.youtube.com/embed/2zkoMx2Skgw
http://gujaratichatko.blogspot.com/2010/12/blog-post_404.html
http://gujaratichatko.blogspot.com/2010/12/blog-post_3098.html
http://gujaratichatko.blogspot.com/2010/12/blog-post_1032.html
http://gujaratichatko.blogspot.com/2010/12/blog-post_9042.html
http://www.youtube.com/embed/_iZPKId7qBo
http://www.youtube.com/embed/IlC_Sz9Kzzg
http://www.youtube.com/embed/0GEmsWUt5is
http://www.youtube.com/embed/GF7apY9p5Tw
http://www.youtube.com/embed/aCB7i32ISJc
http://www.youtube.com/embed/qH0DnBgGs9Y
http://www.youtube.com/embed/lPuopye_urY
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મેક્સીકન ગ્રીન વેવ - ૨ 

ચીઝ કેસેડીલા 
મોલે પાબ્લાનો 
પોટેટો કોનચ પેસ્ટો 
કેલ્ઝોન - ૧ 

કેલ્ઝોન - ૨ 

ટોટીલા રોલ 

ટોબેસ્કો થીન િસ્ટ પીઝા 
ક્સ્પનેચ વેજી રેપ 

ટાકો બીન્સ સલાડ 

સ્ટફડ સાલ્સા પોટેટો 
બે્રકફાસ્ટ બરીટોઝ 

સેમોલીના ચીઝ ફીટરસ 

બ્રસેુતા વીથ ચીક વપઆસ સ્િેડ 

રીબોન સલાડ 

ગાબલિક નડુલ્સ વીથ કોનચ 
સ્પીનીઆચ રુલેટ 

ફેત ુાંસીની પાસ્તા વીથ ચીઝ 

પાસ્તા સલાડ 

પાસ્તા સલાડ વીથ અલ્ફે્રડો સોસ 

બેક્ડ પાસ્તા ઇન વાઈટ સોસ 

િીમી હબચ પાસ્તા 
રિસ્પી ફ્રાઈ લોટસ સ્ટેમ વીથ પ્લમ ચીલી સોસ 

સ્પાઈસી ટોમેટો િીમ સોસ 

ઓરેન્જ મોજીટો 
ડેકોરેટીવ પીકોક 

થાઈ આઈલેન્ડ 

તેરીયાકી મેરીનેતેડ ગ્રીલ તોફાં એન્ડ વેજીટેબલ સ્ટીક્સ 

સાલ્સા મેક્સીકન વીથ ચીઝ ત્રાાંયાંગલ 

http://www.youtube.com/embed/OTN1KwYndwQ
http://www.youtube.com/embed/V3pIxiUzbKQ
http://www.youtube.com/embed/Lp-ORGFnnlw
http://www.youtube.com/embed/95sQi6lun90
http://www.youtube.com/embed/S83HQrF538M
http://www.youtube.com/embed/aoXQw6vUm2w
http://www.youtube.com/embed/7PhfkGwQmcM
http://www.youtube.com/embed/zQ3h_2v_NQM
http://www.youtube.com/embed/NguMQz6W6os
http://www.youtube.com/embed/fiQIDDwCFa4
http://www.youtube.com/embed/66tnB5AK7o0
http://www.youtube.com/embed/FfTDN0vfqF0
http://www.youtube.com/embed/I3TBI5cGOvo
http://www.youtube.com/embed/_Dr0aEjLVgA
http://www.youtube.com/embed/KMKKHG3qEnk
http://www.youtube.com/embed/SPCnIVtSR90
http://www.youtube.com/embed/9kjk55IvR4g
http://www.youtube.com/embed/FIzJNRW2bT8
http://www.youtube.com/embed/_tdNeh2G9OA
http://www.youtube.com/embed/_QsQJdspcK0
http://www.youtube.com/embed/DRJGCxKdiwo
http://www.youtube.com/embed/-95f1FdR3Io
http://www.youtube.com/embed/DkTdUq1iGKE
http://www.youtube.com/embed/auPJ0zbes6M
http://www.youtube.com/embed/dLXWwMDtFSE
http://www.youtube.com/embed/bgzzUwbhQfA
http://www.youtube.com/embed/X44flbdS34Y
http://www.youtube.com/embed/fOQ0N90Qk8o
http://www.youtube.com/embed/PLnIKos_Ip8
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યમદમ ડીપ ્

ગૌવા ગ્લો 
અલ્ફે્રડો સોસ વીથ સ્પઘેટી 
એક ફ્લોરલ પ્લેટ 

ટીમ્બલે ઓફ ઓરેન્જ એન્ડ સ્પીનચ 

કેનેપીઝ 

કોનચ સેવ કેનોપીઝ - ૧ 

કોનચ સેવ કેનોપીઝ - ૨ 

પીટા પોકેટ 

ફ્રાઇડ કોનચ સ્પીનચ 

સ્ટીમ કોનચ બોલ્સ 

બીન્સ સાલ્સા વીથ બેક્ડ ચીપ્સ 

વોટરમેલન સાલ્સા વવથ ચીપ્સ 

સોસી ચીપ્સ 

 

પરચરૂણ:............................................................................................................... 
ઓટ હાટચસ 

કફ કેર 

મટર વિઝવચ 
ફ્લોરટિંગ ફીશ 

િોન કરી વીથ ગજુરાતી રસોઈ ફીશ સોસ 

 

સૌજન્ય: ઈ.ટી.વી.ગજુરાતી  

 

 

http://suratiundhiyu.wordpress.com/ 
VIPUL M DESAI 

 

http://www.youtube.com/embed/mmOhXgi2rJ0
http://www.youtube.com/embed/ycbMTOA2QUg
http://www.youtube.com/embed/NiSCGCBdKt4
http://www.youtube.com/embed/i2RvNir2iSA
http://www.youtube.com/embed/W0q33DKtMWQ
http://www.youtube.com/embed/PN5IdaX22wM
http://www.youtube.com/embed/hQIdsoAaSfA
http://www.youtube.com/embed/G11FvLT5c_s
http://www.youtube.com/embed/_JnD9oKa-wA
http://www.youtube.com/embed/i38baew0W_E
http://www.youtube.com/embed/p4m3wXEvLvo
http://www.youtube.com/embed/P_FYdS2JHRc
http://www.youtube.com/embed/ArOk4YnR6uY
http://www.youtube.com/embed/M4zxhLZklUk
http://www.youtube.com/embed/qZhNjbkPhhI
http://www.youtube.com/embed/2JqyQU2IXGc
http://www.youtube.com/embed/fm6fxiPA1Vc
http://www.youtube.com/embed/DK-r4-hO-1c
http://www.youtube.com/embed/xxPzk-QznaA
http://suratiundhiyu.wordpress.com/

