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ТРАДИЦИОННИ НАПИТКИ ОТ ЮЖНА 

СЪРБИЯ 

  

1.  ГЕОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЮЖНОТО 

ПОМОРАВИЕ    
  
Южно Поморавие е регион в южна Сърбия. Според разпределението на географските 

региони, той представлява подрегиона на мезорегиона Южна Сърбия, т.е. макрорегиона 

Планинско-басейнно-долинен макрорегион. 

Южно Поморавие може да се разглежда в по-широк и в по-тесен смисъл. В по-широк 

смисъл тя обхваща целия басейн на Южна Морава (към него принадлежи и районът на Косовско 

Поморавие, т.е. басейнът на Биначка Морава). Областа в долината на Южна Морава от Буяновац 

до Сталач представлява Южно Поморавие в по-тесен смисъл. 

Южно Поморавие в по-широк смисъл е ограничено на юг от сръбско-македонската граница, на 

изток от сръбско-българската граница, на североизток от района на Балканска Сърбия (линия Руй–

Бабичка Гора–Селичевица–Лесковик–Буковик), на север от региони, принадлежащи към Западно 

Поморавие в по-широк смисъл, а на запад, регион Ибър-Копаоник и Косово с Малко Косово. 

Преди 60 милиона години започва Алпийската орогения (процесът на формиране на 

планиския венец) започва с формирането на Динарската и Шарпланиската планина на запад и 

Карпатско-Балканските планини на изток. С разпадането на сръбско-македонската маса (най-

старата континентална част на Сърбия) се образуват огромни планини и долини (Вранска, 

Лесковашка и Нишка). 

  

Геоложки особености 
  

Южно Поморавие е изградено от шисти, гранит, андезит и варовик. На север от Буяновац 

има гранитна скала, докато в Иногощ има зона от горнокрейден варовик, зона на андезит и дацит. 

  

Геоморфологични характеристики 
  

Южно Поморавие е планинско долинен котловински макрорегион и мезорегион на Южна 

Сърбия. Родопска Сърбия включва южните и югоизточните части на Сърбия. Гръбнакът на тази 

част на Сърбия е Моравската долина, която е построена в района на родопската маса на западния 

край на Карпато-Балканския ръб. В по-тесен смисъл това е долинен регион, в който има подредени 

по меридиан долини, образувани от фрагментацията на родопската маса. Раздробяването на 

родопската маса започва в пиренейската фаза на алпийския орогений и продължава през средния и 

горния миоцен, което позволява трансгресията да обхване долините на север и на юг от дефилето 

Грделица. В морфологията на релефа също се открояват повърхности с различна 

височина. Повърхностите са образувани от басейни, които са се образували на дъното на 

Моравската долина на предезерното прегрешение и чиито изворни клонове са били изправени един 
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срещу друг в дефилето на Грделица. Повечето повърхности са с речен произход. Поредицата 

повърхности под най-ниската също е от речен произход. След регресията на езерото на север и на 

юг, реките задълбочиха долините си. Композитната долина на Южна Морава се състои 

от: долината Враня , дефилето Гърделица, долината Лесковац, Печеневско сужене, Брестовачка 

котловина, Корвинградско стеснение, Нишка котловина, Меъграйско стеснение, Алексинашката 

котловина и Сталачката клисура. 

Котловината на Враня е тясна (6 км) и дълга (30 км). Връзката между долините Враня и град 

Лесковац е дефилето Гърделица. Дефилето Грделица е дълго 30 км. Тя представлява морфологично 

разделение между Панонския и Егейския басейн. Долината Лесковац е с диаметър 50 км и е с кръгла 

форма. Тя е била спусната на платото Грделица. Долината Ниш-Алексинац е двойна тектонична 

депресия, изпълнена с езеро през неогена. В края на Южно Поморавие има 20 километровото 

дефиле Сталач. То представлява типичен доменен епигений, врязан в шистите между Послонските 

и Мойсинските планини. Надморската височина на това дефиле е 501 м. Това е референтна форма 

(геоморфологичен фосил) за морфохидрогенезата на басейна (региона). 

 

 
Снимка №1 Карта на Южна Сърбия 

 

Прешевска повия 

                                                 
Прешевската повия е много важна морфологично, хидрологично и за трафика. Тя е 

преместена към юг, относително низък, хидрологичен вододел между два големи басейна 

(Панонски и Егейски), т.е. басейните на Прешевска Моравица и Конярска река. Повия представлява 

най-ниската част на Прешево-Кумановската котловина. Дъното му е на 460 м абсолютна 

височина. Долината Прешево-Куманово между долините Враня и Куманово е дълга 60 км и широка 

8 км. Това е тектонично-ерозивна депресия, спусната между шистово-варовиковите планини на 

Скопска Черна гора - на запад и Руен - на изток. Склонът се издига на около десет метра над полето 
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Прешево , той е покрит с речен чакъл и пясък - от него водата се отклонява Ю. Морава и 

Вардар. Местността Прешево се използва от основните моравско-вардарски пътища. [1] 

  

Косовско Поморавие 
  

В частта на Косово има 6 региона - в Банички район са: Гниланска котловина, дефилето 

Углярска (която свързва долината Гнилан и Изморник), Изморничкото дефиле 15 км, 

Изморничкото разширение  и Кончулската клисура 14 км (която свързва Изморник с долината на 

Враня). 

  

Реки от южното Поморавие 
  

Основното речно корито е Южна Морава със своите 157 притоки. Най-важните леви 

притоци са: Бистрица, Калиманка, Ябланица, Ветерница, Пуста река и Топлица. Десните притоци 

са Върла, Джепска река, Предеянска река, Козарачка река, Власина, Нишава (най-дългият приток) 

и Сокобанска Моравица. 

 
Снимка №  2 Долината Южна Морава 
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Снимка №  3 Река Южна Морава 

 

Население и икономика 
  

Трафика в долината на Южна Морава е силен и тази долина е населена отдавна. Долините 

Лесковашката и Нишката котловина са били гъсто населени в предримско време, както и 

сега. Особеногъсто са населени долините. В Южното Поморавие живеят преселници от южните 

райони, които са се заселили в долината Враня, в Иногдище, Поляница, Пуста река, Лесковачка 

котловина, Заплане, Добрич и долината Нишко-Алексинашката котловина; след това шопското 

население на Власина и Краиште и в оазисите на Южното Поморавие; освен това преселници от 

Косово и Метохия в Косовското Поморавие, Копаоник и Топлица, където има и динарски 

преселници. Южно Поморавие е плодородно, тъй като се състои от значителна част от речни и 

езерни утайки. Като цяло обаче почвата на южното Поморавие изостава значително от почвата на 

голямо Поморавье, където почвата е по-плодородна, равнините и хълмовете са по-големи, утайките 

са по-високи, по-ниските надморски височини не причиняват ерозия и порои. Кватарните утайки 

Бинача са ливади, юито и тютюн. Дъната на всички котловини са под ливади и посеви от царевица, 

коноп, както и други култури и с много градини. На сухите неогенови хълмове освен плодове и 

тютюн се отглеждат и лозя. Котловините на Лесковац са под полета и лозя, а равнинните равнини 

са под зеленчуци и коноп. Южноморавските региони се специализират повече в селскостопанското 

производство. Особено се открояват зеленчуците. Отглеждане на чушки (Лесковац), домати, 

картофи и дини (Добрич). Някои села произвеждат градински култури за вътрешния и външния 

пазар. Планинските ръбове на долините са по-голи, тъй като земята е била обезлесена поради по-

ранни прекомерни сечи. Букова гора е запазена на места по периметъра на долината 

Лесковац. Минералното богатство на южното Поморавие, в по-широк смисъл, е дори богато на 

руди, но не толкова, колкото Карпатска Сърбия. Долината на Южна Морава е богата на 

въглища. Въглищните мини в град Алексинац произвеждат тъмни въглища. Близо до Алексинац и 

Враня има маслен шист, от които може да се получи нефт. Има асфалт близо до Враня. Край 

Прешево има хром, а близо до Буяновац - антимон и графит. Рудоносният район Ново Бърдо е един 

от най-известните ни руди места. Левцитната мина край Гнилан осигурява изкуствен тор. 

  

Селища 
  

Долината на Южна Морава винаги е била добре населена. Селските селища в котловините 

и долините са компактни, разположени по пътищата и се развиват по-бързо от планинските села, 

които са махленси тип. Планинските села се характеризират с миграция на своите жители. Ниш 

(184 635 жители.) е стар римски град, турска крепост и другия модерен център на Сърбия. По турско 

време Ниш е бил граничен град. Градът винаги е имал ролята на индустриален град. Първ е 

развивал индустрии, свързани с железопътния транспорт.  Позицията на града като транспортен 

център на страната повлия градът да стане паъарен център на плодородната околия. Ниш е силно 

гравитационно средище, а това подкрепват и силните миграции през деня. Близо до Ниш е Нишка 

баня с радиоактивна вода. В този град се намира Кулата от черепи, исторически паметник на 

Сърбия. Алексинац е най-голямото селище в алексинашката котловина. Той не се развива по-силно 

поради близостта на Ниш. Въглищните мини близо до града са развиха това населено 

място. Лесковац е вторият по големина град в Южното Поморавие. Седалището е лесковашката 

котловина и Дубо;ица. Лесковац се намира на мястото, където се събират пътищата, които водят 

към долините на Южна Морава. Лесковац е бил известен занаятчийски и търговски град през 19 

век. В Лесковац традиционно се отглежда коноп, който създава възможност за развитие на 

текстилната индустрия след изграждането на железопътната линия. Вране е известно старо 
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занаятчийско и търговско селище.  Градът е център Вранската котловина. В близост до Враня се 

намира рудник на фелдшпат и известната Вранска баня. Други важни селища са: Вранска баня, 

Владичин хан, Буяновац, Прешево, Гнилан и Ново Бърдо. 

В релефа на региона доминират от огромни планини, меридиански подредени котловини и 

клисури. От генетичните типове релеф най-често срещани са тектоничен, палеоабразионен, 

палеовулканичен и речен релеф, но няма ледников и еолов тип. Карстовите форми също се срещат 

спорадично. Планините на Южното Поморавие принадлежат към централната зона на огромни 

планини, която преминава от Източна Македония до Сърбия и се простира от двете страни на Южна 

Морава. Източно от долината на Южна Морава, между Пчиня и Власина и сръбско-българската 

граница пояс на Родопски планина оформят на: Бесна Кобила (1922 м), най-високата планина на 

мезорегионито, Дукат (1543 метра), Варденик (1565 м), Стрешер (1875 м), Чемерник (1683  

м), Остозуб (1546 м), Доганица (1621 м), Патарица (1806 м), Валодзи планина (1826 

м), Руй (1706 м) и Милевска планина (1733 м). Стрешер, Бесна Кобила и Дукат планина са 

водосборите между басейните на Южна Морава и Струма. Над Враня се издигат две 

палеовулканични купета Облик и Грот (1323 m). В Топлишко-Ябланишкия район най-голямата 

сред родопските планини е Ястребац (1492 м) северно от река Топлица. Състои се от Велики и 

Мали Ястребац и представлява хорст около който са спуснати Топлишка, Нишко-Алексинашка и 

Крушевашак котловините; Радан (1409 м), на водосбора и границата на региона на Пусторешки 

край към региона Косаница, Кукавица (по-рано Велика Влйна 1441 м), на водосбора между 

басейна на Ветерница и Южна Морава. 

 

 

 
Снимка № 4 Пейзажи от Южна Сърбия 
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Снимка №5 Южна Сърбия 

 

 
Снимка № 6 Южна Сърбия 
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2.  СРЪБСКИ НАЦИОНАЛНИ НАПИТКИ    
  

2.1. Сръбската кухня в миналото              
  

Можем да проследим развитието на националната кухня от най-ранните хранителни 

навици, които са част от славянското наследство на сръбския народ. Началото на националната 

кухня е свързано с династията Неманич и може да бъде проследено през цялото 

Средновековие. Византия, като център на цивилизацията, е оказала голямо влияние върху 

културата на тогавашната Сърбия, а жените, които се омъжиха за сръбски благородници, донесоха 

култура на облекло, хигиена и хранене. Храната придобива различен вкус и вид, на двора се яде 

кисела чорба, хайвер от моруна от река Дунав, прясна риба от Адриатическо море, печено месо, 

подправено с чесън и ароматни подправки. Също така се готви в „лубура“ (телешки стомах или в 

брезова кора) в продължение на няколко часа над огъня. Измиването на ръцете преди храненето 

било задължително, бяла кърпа над масата служи като покривка и като салфетка за избърсване на 

ръцете. Неразделна част от всяко ядене било червеното вино, изнесено от голям избар с 

чашите. Този човек имал огромна роля и бил е високо ценен от владетеля. Големият хлебар се е 

грижил за запасите от брашно и качеството на хляба, гриюил се е да го има достатъчмо и да не се 

хвърля. Кухните в двора винаги са били достатъчно отадлечени, така че миризмата на дима да не 

пречи на работещите в трапезариите. Печеното месо е печено на шиш-чеверме и като правило се 

реже в трапезарията. По-ниските благородници и обикновените хора имали възможност не само да 

видят как господарят им се храни, но и да опита същата храна след храненето на господаря. По този 

начин културата е пренесена в долните слоеве, които по-нататък отглеждат и поддържат тази 

традиция. 

  

Напитки 
 

Най-важната напитка е била водата, която населението е събирало от изворите или от 

кладенците. От алкохолните напитки най-разпространено е виното, повече червеното, отколкото 

бялото, медовина, особено в райони, където не се отглеждат лозя и бира. Медовината е стара 

славянска напитка, която се пиела не само в Сърбия, но и в други балкански страни, както и на 

север. 

Производството на ракия чрез дестилация не се споменава през Средновековието. Този 

обичай възниква по-късно. По време на турското робство Сърбия става известен производител на 

ракия, особено сливова ракия. 

  

2.2 Съвременна сръбска кухня              
  

Закуската 

Закуската е въведена в сръбската кухня през втората половина на 19 век. Може да се нарече 

и ранно здравословно хранене, за което се сервират чай, мляко или кафе и тесто или хляб със 

сланина, салам, колбаси, яйца или сметана. Традиционни ястия: различни видове тесто (със пълнеж 

от сирене, конфитюр, месо), като хлебчета, жужу, кифли, пастет, гевреци, бифлети, китки, пръчки. 

•                    бюрек 
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•                    качемак 

•                    попара 

•                   печен  качемак 

•                    сандвичи (хляб, масло, мед или конфитюр, сметана ...) 

•                    яйца със сирене, бъркани яйца, яйца с сланина или пръжки 

  

Основни ястия 

Традиционните сръбски ястия включват ястия на скара, които са много популярни и са 

основното предложение в повечето ресторанти. Тези ястия включват: Плескавица, кебап, 

вешалица, наденица, комбинирано месо, шишчета, колбаси на скара 

Други много популярни ястия са: 

Телешка глава в шкембе, агнешка дреболии, пълнени чушки, гювеч, караджорджева 

пържола, мусака, мучкалица, бечарски паприкаш, подварък, пребранац, пълнени тиквички, сърма, 

шкембе, пихтии, юфка с маково семе, сватбено зеле, картофени валюшци, или от зеле. 

  

Напитки 
 

Безалкохолните напитки, поради изобилието от качествени плодови и извори на минерални 

води в Сърбия се произвеждат голям брой качествени сокове и газирани и негазирани минерални 

води. Характерно е, че местната напитка, наречена боза, се прави от царевица и мая. Маята също е 

безалкохолен заместител на бирата. Кафето, което се нарича турско или черно, е много популярно 

в Сърбия. Макар и по-малко популярен, чайят също се консумира, както киселото мляко и кефирът. 

Алкохолните напитки са представени в сръбската кухня, предимно традиционната сръбска 

ракия - сливовата ракия. Производството на бира и вино също е много разпространено. Ракията се 

произвежда от различни плодове (лечебни плодове и билки), така че в сръбската кухня има 

следните видове ракия: 

• Сливова ракия 

• Гроздова ракия 

• Крушова ракия 

• Ябълкова ракия 

• Ракия с билки 

• Дюлева ракия 

• Ракия клековача 

• Медова ракия 

• Кайсиева ракия 

• Ракия от боровинки 

• Линцура 

• Пелинковац 

• Орехова ракия 

  

Уникален климат 
  

Сърбия със своя географски произход предствлява има идеалан климат за отглеждане на 

овощни култури. Големият брой слънчеви дни и високото съдържание на захар в плодовете, прави 

този климат подходящ за производството на качествени алкохолни напитки. 
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2.3 Овощарство в сърбия 
  

Овощарството и лозарството са много важен отрасъл на селскостопанското производство в 

Сърбия. Производството на плодове представлява около 11% от стойността на селскостопанската 

продукция в Сърбия (Стратегия за развитие на земеделието на Република Сърбия 2014–

2024). Природните условия в някои региони на Сърбия не съответстват на други области на 

растителното производство, но затова някои видове плодове и лозя в тези региони са намерили 

оптималното място за постигане на върхови резултати по отношение на качество, добив и доход. В 

допълнение към отглеждането на лозя, дългогодишната традиция в производството на сливи, 

малини, ябълки и череши е една от причините тези видове плодове да са най-важни за 

производството на плодове в Сърбия. Повечето други континентални видове плодове (праскова, 

круша, кайсия, череша, ягода, къпина) също се отглеждат традиционно в някои региони на 

Сърбия. Някои от тях са в процес на разширение заедно с по-слабо представените до момента 

боровинки, касис и арония. 

  

Сърбия е водещият производител на плодове в региона. По отношение на някои видове 

плодове ние сме водещата държава както в европейско, така и в световно 

съотношение. Благодарение на безмитния статус с Руската федерация и споразумението CEFTA, 

голяма част от трапезните плодове се пускат на тези пазари, докато замразените плодове и 

преработените продукти се изнасят главно за ЕС. Тя участва в структурата на износа на 

селскостопански продукти, плодове и плодови продукти със 17% (Стратегия за развитие на 

земеделието на Република Сърбия 2014–2024). В допълнение към производството на трапезни 

плодове и грозде, което е придружено от недостатъчен капацитет за съхранение, производството 

на плодове и вино са в основата на голяма преработвателна индустрия, от която има голям брой 

крайни продукти с допълнителна, висока стойност. Качеството на произвежданите плодове и 

грозде и преработени продукти е високо, така че нашите продукти са високо ценени на световния 

пазар. По-голямата част от продукцията е предназначена за някакъв вид преработка (замразяване, 
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каши, сокове, ракия, вино...), особено що се отнася до малини, сливи, череши, къпини и кайсии, 

докато ябълките, прасковите, черешите и боровинките са предназначени главно за консумация на 

маса. Представителството на трапезното грозде в общото лозарско производство е по-малко от 

5%. Производството на плодове в защитената зона е незначително. С изключение на зони, 

предимно ябълки, под противоградни мрежи, почти няма други видове защитени 

пространства. Само различни видове оранжерии се използват още по-широко за производството на 

ягоди. Производството на плодове и лозов посадъчен материал традиционно е една от важните 

дейности в сръбското земеделие. Въпреки че обемът на производството е голям, той не е придружен 

от качество и модерен асортимент. 

  

Овощарство в Сърбия 

  
Благодарение на преброяването на земеделието, проведено през 2012 г. в Република Сърбия, за 

първи път през последните 50 години бяха получени точни данни за площите под овощни градини, 

както общи, така и тези по овощни видове. Резултатите от това преброяване показват, че овощните 

градини заемат 163 310 ха (без ягоди), или 4,8% от общата земеделска земя, което е малко имайки 

предвид благоприятните климатични и почвени условия за отглеждане на овощни дървета. 

  

Обща площ на овощни градини 

  
Най-големите площи с овощни градини в Сърбия са разположени в Западна Сърбия, Шумадия, 

Дунавския регион (Гроцка и Смедерево) и части от Южна Сърбия. Въпреки че значителни площи 

на модерни овощни градини се намират във Войводина, те са все още значително по-малки, 

отколкото в тези части на Сърбия. Също така източна и югоизточна Сърбия са райони с по-слабо 

представено овощарство в земеделието. Най-големите площи под овощни градини са разположени 

в община Гроцка (7625 ха), следвана от Валево (5657 ха), Прокупле (4565 ха), Смедерево (4412 ха) 

и Чачак (4168 ха). В някои случаи (Гроцка, Смедерево), в допълнение към отличните климатични 

условия, близостта на пазара в Белград е била решаваща за развитието на овощарството, докато в 

други изброени общини са решаващи предимно благоприятни агро-екологични фактори, но също 

така и невъзможността за отглеждане на други култури в тези райони. Ако обаче погледнем 

площите под насаждения, тоест обширни насаждения, картата на сръбското овощарство се променя 

много. В Западна Сърбия, Шумадия, има големи площи с обширни насаждения (Валево, Кралево, 

Ужице, Бажина Баща, Крагуевац), а най-големите площи под насаждения са в общините Гроцка, 

Смедерево, Прокупле, Топола и Валево. Картата показва, че делът на обширни насаждения във 

Войводина е малък. Предполага се, че най-големият дял от обширни насаждения в Сърбия са 

сливовите градини, които са доминиращи овощни видове. 

  

• Ябълка 
Най-важният ябълков плодов вид в Сърбия е разположен на 23 737 ха и е вторият по площ плодов 

вид зад сливите. В европейски мащаб Сърбия се нарежда на 12. място в областта на ябълките.Най-

големите площи под ябълки (карта 4а) се намират в общините Суботица (1596 ха), Смедерево (1340 

ха), Гроцка  (1219 ха), Чачак (831 ха) и Ариле (778 ха). Причината за толкова голям брой ябълки в 

община Суботица се крие в спецификата на почвата, която е предимно пясъчна и не е подходяща 

за полски култури, а ниските температури през зимата и пролетта ограничават отглеждането на 

други овощни видове на по-голям мащаб. Значителни области има и в Срем, части от Шумадия и 

южен Банат. Това е преди всичко благодарение на факта, че ябълката понася добре ниските зимни 

температури, изборът на основа и сортове е голям и плодовете могат да се съхраняват дълго време. 
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Снимка №  7 Ябълкова градина в южната част на Сърбия 

 

 
Снимка № 8 Овощна градина с ябълки и череши 

 

 

• Круша 
Общата площ под круши в Сърбия е 7 343 ха, което поставя Сърбия на 10-то място в Европа. Далеч 

най-големите площи са в община Лесковац (362 ха), следвана от Чачак (287 ха), Шид (215 ха), 

Кралево (202 ха) и Гроцка  (196 ха). В допълнение към отличните климатични условия, големите 

площи под крушата в Лесковац са следствие от ориентацията към преработката на този плодов вид, 

предимно в ракия. Освен в тези общини крушата присъства и в други части на Срем, в северната 

част на Бачка, в Мачва, части от Западна Сърбия и Шумадия. 

 

• Дюля 
Въпреки че е силно търсен плод, предимно за производство на ракия, дюлята не е достатъчно 

представена в сръбското овощарство - тя нараства до едва 1631 ха. Дори и тези малки площи обаче 

са достатъчни, за да може Сърбия да бъде водещата страна по площ от дюли в Европа. Най-

големите площи са разположени в община Блаце (98 ха), след това в Александровац (73 ха), 

Кралево (68 ха), Прокупле (65 ха) и Вране (55 ха), т.е. главно в южна и централна Сърбия. 
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• Слива 
Сливата е водещият плодов вид в Сърбия и дори може да се каже, че е един от символите 

на Сърбия. Общата площ под сливи през 2012 г. е 77 949 ха. Въпреки че според данните на ФАО 

площта със сливи в БиХ е малко над 78 000 ха, тези данни вероятно са неверни, така че можем да 

твърдим, че Сърбия все още е страната с най-големите площи със сливи в Европа. Сливите се 

отглеждат на територията на цяла Сърбия, но все още се открояват районите на Западна Сърбия, 

Шумадия и част от Южна Сърбия около Прокупле. Водещите общини по площ са Валево (4006 ха), 

Кралево (2351 ха), Крагуевац (2330 ха), Осечина (2265 ха) и Прокупле (2049 ха). Традиция, 

благоприятни природни условия, преработка в ракия и др. преди това те решиха да произвеждат 

сливи, но, за съжаление, най-вече по екстензивен начин. Малко са овощните градини, в които се 

произвеждат плодове, предназначени за консумация на маса, а продължителността на живота на 

повечето овощни градини е доста дълга. Като се има предвид, че знаем, че през миналата година в 

Сърбия са произведени 738 278 тона сливи, заключаваме, че средният добив е малко над 10 т/ха за 

рекордна година. 

В структурата на сръбското овощарство сливите заемат водещо място по обем на 

производството. Общият брой на дърветата леко намалява през последните 10 години, но общото 

годишно производство се увеличава, което показва факта, че екстензивното производство все 

повече се заменя с полуинтензивни и интензивни методи на отглеждане. 

 

 
Снимка №9 Сливова градина 
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• Снимка № 10 Сръбска слива 

•  

• Кайсия 
В допълнение към прасковата, кайсията е един от най-чувствителните видове плодове към ниски 

температури, както през зимата, така и през пролетта,  в разцвет и цъфтеж. Въпреки този факт 

виждаме на карта 10 изобилие от кайсиеви овощни градини. Кайсии са разположени в равнините 

на Войводина, което е рисковано и неоправдано. Кайсиите обаче се отглеждат най-вече в 

Дунавския регион и околностите на Чачак и в Сърбия на общо 5290 ха. Според площите под този 

плодов вид Сърбия е на осмо място в Европа. Наблюдавано по общини, най-големите площи са в 

Гроцка (1949 ха), следвана от Чачак (549 ха), Смедерево (234 ха), Зренянин (95 ха) и Суботица (94 

ха). 

 

2.4 Лозарство в република Сърбия              
  

Лозарството в Република Сърбия е много важен селскостопански отрасъл. Като интензивна 

култура лозата позволява ангажирането на по-голям брой хора, както и реализирането на 

значителни доходи на единица площ спрямо повечето селскостопански култури, отглеждани в 

Сърбия. Именно поради това значението на настоящото интензивно развитие на лозарството и 

неговия принос за икономическия прогрес на цялата страна е безспорно, а значението на 

лозарството е още по-голямо, ако имаме предвид, че то допринася за утвърждаването на селските 

райони и производство на вино. 

С течение на времето този клон премина през трудни, но и славни и успешни 

периоди. Икономическите кризи, войните, миграциите на народите, нападението на нови видове 

вредители и болести, са само част от факторите, повлияли на формирането на домашното 

лозарство. След всеки застой и упадък обаче сръбското лозарство се възстановява и става 

качествено по-добро и по-напреднало. По този начин, дори след, може би, най-трудния кризисен 

период на сръбското лозарство в края на 20-ти век, разчистване на овощни градини, изчезване на 

големи лозарски комплекси, т.е. след това трудно положение, лозарството и винопроизводството в 

Сърбия претърпяха значителни трансформации, модернизация и като цяло положителни 

смяна. Това е значителна стъпка към приближаване към европейските стандарти и практики на 

страни, които отбелязват високи резултати в тази област. Познаване на реалното положение, когато 
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става дума за лозови площи, асортимент, възраст на насажденията, климатични и почвени условия, 

потенциали на лозарските райони за производство, някои статистически данни и структура на 

лозята и производителите, както и анализ на други важните аспекти на лозарството е необходима 

предпоставка и планирано развитие на този сектор. 

  

2.4.1. Историческо развитие на лозарството, асортимент и начин на 

отглеждане на гроздето в сърбия              
  

Лозарството през историята 
  

Фосилни останки от лозови семена и лозарски съдове на археологически обекти на брега на 

Дунав близо до Гроцка, във Винча и на други места показват, че лозата е присъствала в днешна 

Сърбия преди хиляди години. Древните народи, траките и гърците, са отговорни за 

разпространението на културата на отглеждане на лозя, но първите писмени данни за лозата, 

сортовете и начина на отглеждане датират от римско време. Към първи век сл. Н. Е. Лозарството е 

напреднало толкова много, че през 92 г. на новата ера Император Домициан въвежда забрана за 

производство на вино във всички римски провинции извън Апенинския полуостров, тъй като 

Римската империя е изправена пред значителни излишъци от вино на пазара. Забраната за 

отглеждане на лозя е продължила до третия век на новата ера, когато е премахната от император 

Марк Аврелий Проб (276–282). С името на император Проб се свързва с обновяването на 

лозарството в римските провинции Панония, Галия и Мизия. Смята се, че реставрацията е 

започнала в Срем, където е роден император Проб. 

Разпространението на християнството през ранното средновековие е имало особено 

положителен ефект върху развитието на лозарството и винопроизводството в нашата област, а 

славяните по това време са усъвършенствали производството на вино. Също така, разширяването 

на лозарството и винопроизводството е повлияно от земевладелците и сръбските династии, най-

вече Властимировичи, т.е. Вишеславичи (VIII и IX век), княз Часлав Клонимирович (927-950) и 

велики префекти от втората половина на X век до втората половина от XII век. Лозарството в 

средновековна Сърбия процъфтява по време на нейното интензивно икономическо развитие, т.е. по 

време на династията Неманичи (от XII до XIV век). През този период тя се развива особено на 

монашеските имоти и земите на сръбското благородство. Манастирите развивали лозята си в 

„метосите“ - монашески имоти. Метосите на манастирите Високи Дечани и Девич са били в село 

Велика Хоча, докато метохът на Печската патриаршия е бил в град Ораховац. В грамотата на 

Студеница (XII век) е записано, че великият префект Стефан Неманя (1166-1196) дарява околните 

лозарски села на манастира Студеница. В края на управлението си Стефан Неманя дари лозята във 

Велика Хоча и на манастира Хиландар на Светата гора, известен винарски край в 

Метохия. Историческите източници също така записват, че Стефан Неманя е посрещнал 

германския император Фридрих Барбароса в Ниш през 1189 г. и с вино и медовина, който е 

преминал през Сърбия с кръстоносците на път за Светата земя. Всички сръбски владетели 

обръщали голямо внимание на лозарството и по този начин създавали основите на днешните 

лозарски райони. Цар Милутин (1282–1321) подобрява лозарството в Косово и Метохия, докато 

цар Драгутин (1276 - 1282) и кралят на Срем (1282 - 1316) развиват лозарството в Поцерина и Срем 

и отглежда лозя по склоновете на Фрушка гора непосредствено около Сремски Карловац и на 

Матей, където имал резиденция за отдих. 

Отбелязва се, че по времето на император Душан Силни (1331–1355) виното 

се транспортира по „тръбопровод за вино “, а цар Душан също така със закон е уредил 

задължението да обработка на лозята, защитава качеството на виното и забранява смесването на 

виното и водата. Също така, през този период е имало обмен на сортове грозде, т.е. донесени са 
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някои сортове от крайморските краища и от други части, които са били част от 

сръбската държава по това време . По-късно княз Лазар Хребелянович (1385–1389) отглежда лозя 

в Жупа и Моравския регион, когато тези лозарски райони изпитват истински разцвет и признание 

за качествено вино. Неговият син, деспот Стефан Лазаревич (1389 - 1427) развива лозарство и 

винарство в Шумадия (по склоновете на планината Рудник и в околностите на Крагуевац), както и 

в района около 9 Белград и поради голямото производство и излишък вино, Законът за мините 

регламентира събирането на данъци. "псуня" на площадите на Ново Бърдо за вина, произхождащи 

от райони извън градския метох. 

Деспот Джурадж Бранкович (1427–1456) има значителен принос за развитието 

на лозарството в Смедерево и Дунавския регион и защото е донел посадъчен материал 

от околностите на Призрен в Смедерево, той осигури иновации на асортимента в тази област и 

запазване на някои стари автохтонни разновидности на Метохия. 

Голямото развитие на този бранш в началото на XV век е описано от Константин Философ, 

който свидетелства, че „в Сърбия са засадени много лозя, с големи усилия, като никъде другаде 

като в тази страна“, а пътеписникът пише за много лозя и висококачествено вино, произведено в 

средновековна Сърбия, ъаписал е пътеписеца от херцогството Бургундия през 1457 г. Бертран дьо 

ла Брокие в своето произведение "Пътуване през морето", написана след преминаването му през 

Сърбия. Развитието на лозарството и винопроизводството в средновековна Сърбия е съпроводено 

с напредък в изкуството на живописта и производството на дървени съдове за вино от сръбски дъб 

от планините Хомолие, така че през Средновековието дъбът от района на местността Дебели луг 

край Майданпек бе особено ценен. С проникването на турците в тази област сръбското лозарство 

постепенно запада. Сръбското население, преследвано от турските нашественици, се преместило 

на север през Сава и Дунав, носейки със себе си, наред с други неща и лозата. В региона на 

Войводина лозарството се развива особено по време на  на Хабъбуршка монархияа, особено в 

Срем, където се проиъвеюдало световноизвестното и уникално ароматизирано вино "Бермет", 

което и до ден днешен се произвежда по стари семейни рецепти. 

След обновяването на сръбската държава и интензивното развитие на лозарството, 

златният век на този сектор е прекъснат през втората половина на 19 век от вредителя 

филоксера, която унищожава всички лозя. Обновяването на лозята чрез въвеждане на присаждане 

на местни лози върху устойчиви американски субстрати бе бързо и ефективно благодарение на 

държавната помощ и създаването на лозя в Смедерево (1882), Буково (1886), Ягодина (1889) и 

Александровац (1891). Наред с развитието на разсадническото производство се създават и лозарски 

кооперации. 

Първата кооперация, Венчачка лозаеска кооперация, е основана през 1903 г. в село Баня 

близо до Аранджеловац. По време на Първата и Втората световни войни сръбското лозарство не се 

развива и запада, но след края на Втората световна война страната е възстановена и са построени 

лозя. Създават се големи държавни имоти и се изграждат големи винарни („Навип“, „Рубин“, 

„Виноюупа“ и др.). През този период обаче производството на вино в отделния сектор е 

пренебрегнато и традицията на пазарно производство на вино на семейните производители 

е прекъсната. От 1970 г. законът забранява на лозарите сами да произвеждат и продават вино и те 

вече предават произведеното грозде на големи винарни. По този начин те придобиха монопол на 

пазара, диктуваха изкупната цена на гроздето и така понякога поставяха лозарите в незавидно 

положение, така че е имало частично изчистване на лозята и намаляване на площта под лоза. 

Географската ширина на сръбските винарски райони е подобна на районите на Бордо и Рона 

във Франция, както и на Тоскана в Италия. 

Лозарството процъфтява по времето на Неманичите, най-вече в Метохия, но застоява под 

османско и австро-унгарско владичество, а възстановява се с  освобождението на Сърбия. По време 

на цар Душан е приет закон свързан с производството и правенето на виното и неговото качество, 
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за което свидетелства записа от „Хартата на Стеван Първокоронени“. Самият цар Душан е 

притежавал големи лозя и придворна винарска изба край Призрен. По негово време вино се 

доставяло от лозята и избите във Велика Хоча по 25-километров керамичен тръбопровод за вино 

до кралските изби в столицата Призрен. 

След освобождението от турците в Сърбия се наблюдава интензивно развитие на 

лозарството, което се превръща в най-важния икономически отрасъл. През 1848 г. с основаването 

на изба "Навип" започва организираното производство на вино в Сърбия. 

В началото на 20-ти век крал Петър I Караджорджевич и синът му Александър построиха 

десетки хектари лозя и изба в централна Сърбия на хълма Опленац близо до Топола, в които 

произвеждаха висококачествени вина. В близост до избата на царя се намирала и Венчачка 

винарска кооперация, която е била известна с производството на пенливо вино, известна като една 

от най-големите винарни на Балканите. 

Лозарството в Сърбия е развит отрасъл на земеделието. Качеството на сръбското вино също 

се базира на голям брой малки производители, които ги продават на определени места. 

  

2.4.2. Развитие на начина на отглеждане  сортове лоза              
  

През втората половина на миналия век в големи социални имоти се отглеждат предимно 

въведени западноевропейски сортове за качествени бели и червени вина и много малко сортове 

трапезно грозде. С регионализацията северните райони бяха предназначени за отглеждане на 

сортове бели вина (Войводина), а южните, по-топлите региони за отглеждане на сортове червени 

вина. Доминират западноевропейски сортове за качествени бели вина , като: Италиански ризлинг, 

Траминац, Рейнски ризлинг, Совиньон, Бургундско бяло и Шардоне, а червените сортове се 

отглеждат Прокупац, Гаме червен, Португизатор, Франковка, Мерло, Бургундско червено и 

Каберне совиньон. Трапезни сортове бяха много слабо представени в асортимента, а Мускат 

хамбург бе най-разпространен, малко по-малко Шасели, Кардинал и други трапезни сортове. 

Само през последните десет години в Сърбия има качествен напредък в лозарството, 

особено в частната собственост. Благодарение на стимулиращите мерки на държавата, развитието 

на консултантската служба и дейността на научни и образователни институции, технологията на 

лозарството и винопроизводството се модернизира. Постепенно в лозарската практика се въвеждат 

нови технологии и се използва по-висококачествен, избран и сертифициран посадъчен материал, 

като по-голямо внимание се обръща на избора на сортовете, отглеждането и обработването на 

лозята. Разстоянието между редовете в лозето е намалено до 2,2–2,7 m между редовете и 0,6–0,8 m 

в един ред, така че броят на растенията на хектар е 4000–6000. Всички агро- и ампело-технически 

мерки се извършват внимателно и професионално. Постепенно се въвежда интегралната концепция 

за производство и интересът на лозарите към въвеждането на биологично производство на грозде 

и вино нараства. Подобрява се и технологията на преработка на гроздето и производството на 

виното. 

Световните тенденции в производството на вино се наблюдават внимателно, закупува се 

качествено оборудване за вино и се въвеждат модерни технологични процедури. Редица 

винопроизводители са достигнали завидно ниво на качество на своите винарски продукти, 

въвеждат вината си в системата с географски произход и се асоциират в рамките на географските 

указания, но обемът на производството все още е ограничен. В резултат на тенденцията на търсене 

на висококачествени вина с географски произход, в модерните млади овощни градини доминират 

сортове бели вина: Шардоне, Совиньон, Бургундско бяло, Рейн ризлинг, Италиански ризлинг, 

Бургундац сив и др., но поради липса на домашно червено вино и интереса на потребителите към 

високо качество червени вина с географски произход, в момента има много лозя с червени винени 

сортове: Каберне совиньон и Мерло, и в по-малка степен сортовете Бургундско червено, Франковка 
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и Португизатор. През предходните години обаче в домашния асортимент бяха въведени редица 

винени и трапезни сортове, които досега не са имали традиция за отглеждане у нас (темпрамильо, 

Пети вердо, Сира, Марселин, Блек меджик, Виктория, Матилда, Прима, Мишел палери и други). 

 

 

 

Снимка №  11 Лоза 

 

 

 

 

 
Снимка № 12 Лоза в Сърбия 
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Снимка №13 Лоза в Сърбия 

 

 

2.4.3. Винородна Сърбия              
  

Лозарският регион е по-широк лозарски район в лозарска Сърбия, който се характеризира 

със сходни фактори на околната среда, подбор на препоръчани сортове и други необходими 

фактори за успешно отглеждане на грозде, което дава възможност за производство на грозде, мъст, 

вино и други продукти, характеризиращи се с качество, добив на грозде и сензорни характеристики 

за този регион; 

Лозарският район е по-тесен лозарски край в региона, който се характеризира със сходни 

специфични фактори на околната среда, подбор на препоръчани сортове и други фактори, което 

позволява производството на грозде, мъст, вино и други продукти, характерни за качеството, добив 

на грозде и сензорни свойства за този регион. 

  

Граници на винородна Сърбия 

Според регионализацията на лозарските географски райони на Сърбия, изготвена от 

Министерството на земеделието, горите и управлението на водите в рамките на Твининг проекта, 

лозарство Сърбия обхваща цялата територия на Република Сърбия до 800 м надморска височина, 

както и области над тази надморска височина с по-голяма надморска височина. 

В лозарската Сърбия има три лозарски региона: 

1. Регион Централна Сърбия, 

2. Регион Войводина и 

3. Регион Косово и Метохия. 

  

В трите региона има 22 района със 77 виногория и няколко лозарски оазиси: 

Име на региона, района и лозовите масиви на територията на Република Сърбия 

  

1. Поцерско-Валевски район/Цер-Валево 

1.1. Поцерски лозови масиви/Поцерина 

1.2. Подгорски лозови масиви/Подгорина 

1.3. Колубарско-лишки лозови масиви/Колубара-Лиг 
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2. Район Неготинска Крайна/ Неготинска Крайна 

2.1. Ключки лозови масиви/Ключ 

2.2. Лозови масиви Брзопаланашки/Бърза Паланка 

2.3. Михайловачки лозови масиви/Михайловац 

2.4. Неготински лозови масиви/Неготин 

2.5. Роглевачко-раячки лозови масиви/Роглево-Раяц 

  

3. Княжевачки регион /Княжевац 

3.1. Борски лозови масиви/Бор 

3.2. Болевачки лозови масиви/Болевац 

3.3. Зайчарски лозови масиви/Зайчар 

3.4. Потркански лозови масиви/Потркане 

  

4. Млавски лозови масиви/Млава 

4.1. Браничевси лозови масиви/Браничево 

4.2. Пожаревашки лозови масиви/Пожаревац 

4.3. Ресавски лозови масиви/Ресава 

  

5. Топлички регион/ Топлица 

5.1. Прокупашки лозови масиви/Прокупле 

5.2. Югбогдановачки лозови масиви/Юг Богдан 

5.3. Житорадски лозови масиви/Житорадя 

  

6. Нишки регион/Ниш 

6.1. Сокобански лозови масиви/Сокобаня 

6.2. Алексиначки лозови масиви/Алексинац 

6.3. Житковачки лозови масиви/Житковац 

6.4. Чегарски лозови масиви/Чегар 

6.5. Кутински лозови масиви/Кутина 

6.6. Свърлижки лозови масиви/Свърлиг 

  

7. Нишавски регион/Нишава 

7.1. Белопаланашки лозови масиви/Бела Паланка 

7.2. Пиротски лозови масиви/Пирот 

7.3. Бабушнишки лозови масиви/Бабушница 

  

8. Лесковашки регион/Лесковац 

8.1. Бабишки лозови масиви/Бабичко 

8.2. Пустореки лозови масиви/Пуста  река 

8.3. Винарачко лозови масиви/Винарци 

8.4. Власотински лозови масиви/Власотинце 

  

9. Врански лозови масиви/Враня 

9.1. Сурдулишки лозови масиви/Сурдулица 

9.2. Вртогошки лозови масиви/Вртогош 

9.3. Буштрански лозови масиви/Буштрене 

  

10. Чачанско-кралеввачки регион/ Чачак-Кралево 
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10.1. Любишки лозови масиви/Любич 

10.2. Йеленишки лозови масиви/Йелица 

10.3. Ибарски лозови масиви/Ибар 

  

11. Региона Три Морави/ Три Морави 

11.1. Парачински лозови масиви/Парачин 

11.2. Ягодински лозови масиви/Ягодина 

11.3. Йовачки лозови масиви/Йовац 

11.4. Левачки лозови масиви/Левач 

11.5. Темнички лозови масиви/Темнич 

11.6. Трстенишки лозови масиви/Тръстеник 

11.7. Крушевашки лозови масиви/Крушевац 

11.8. Юупски лозови масиви/Жупа 

11.9. Ражански лозови масиви/Раюан 

  

12. Белградски регион/Белград 

12.1. Авалско-космайски лозови масиви/Авала-Космай 

12.2. Грочански лозови масиви/Гроцка 

12.3. Смедеревски лозови масиви/Смедерево 

12.4. Дубански лозови масиви/Дубона 

12.5. Лазаревашки лозови масиви/Лазаревац 

  

13. Шумадийски регион/Шумадия 

13.1. Кърневашки лозови масиви/Кърнево 

13.2. Опленачки лозови масиви/Опленац 

13.3. Рачански лозови масиви/Рача 

13.4. Крагуевашки лозови масиви/Крагуевац 

  

Лозарски регион Войводина/ Войводина 

  

1. Сремски о регион/Срем 

1.1. Фрушкогорски лозови масиви/Фрушка гора 

  

2. Суботишки регион/Суботица/Суботишко-хоргошки пясъчник 

2.1. Риджански лозови масиви/Риджица 

2.2. Палишки лозови масиви/Палич 

2.3. Хоргошки лозови масиви/Хоргош 

 

3. Телечки регион/Телечка 

3.1. Западнотелечки лозови масиви/Телечка коса 

3.2. Централнотелечки лозови масиви/Бачка Топола 

3.3. Източнотелечки лозови масиви/Мали Иджош 

  

4. Потиски регион/Тиса 

4.1. Севернопотиски лозови масиви/Горна Тиса 

4.2. Среднепотиски лозови масиви/Средне Потисйе 

4.3. Южнопотиски лозови масиви/Долна Тиса 

  

5. Банатски регион/Банат 
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5.1. Кикиндски лозови масиви/Кикинда 

5.2. Среднебанатски лозови масиви/Средни Банат 

  

6. Южнобанатски регион/Южен Банат 

6.1. Вършачки лозови масиви/Вършац 

6.2. Белоцрквански лозови масиви/Бела църква 

6.3. Лозови  мсиви на Делиблатската пешчара/ Делиблатска пешчара 

  

7. Бачки регион/Бачка 

  

Лозарски регион на Косово и Метохия/Косово и Метохия 

  

1. Севернометохийски регион/Северна Метохия 

1.1. Печки лозови масиви/ Печ 

1.2. Източни лозови масиви/Изток 

  

2. Южнометохийск регион/Южна Метохия 

2.1. Джаковишки лозови масиви/Джаковица 

2.2. Ораховашки лозови масиви/Ораховац 

2.3. Призренски лозови масиви/Призрен 

2.4. Суворечки лозови масиви/Сува река 

2.5. Малишевски лозови масиви/Малишево 

  

Излишна да говорим за вино, тази божествена напитка, защото Бог го е създал за хората, на 

виното трябва да се наслаждаваме. Вероятно има причини, поради които Сърбия със 

своите хълмове, склонове и възвишения, преминавайки през раъни исторически периоди, моюем 

да видим колоко са далечни корените на производството на виното.  Но виното не се пили само 

царете, кралете и кнезовете, но и от обикновените хора, така че виното е високо ценено в тези 

краища, а самото производство на вино излъчва известна мистика, история и любов. 

Малко са държавите в света, на които природата е дала почти оптимални условия за 

отглеждане на лозя. Климатичните условия, голям брой слънчеви дни, благоприятно разпределение 

на валежите, характерна конфигурация на терена позволяват в Сърбия да отглежда еднакво 

успешно бели и черни сортове грозде, което е характерно за малък брой страни в света. 

 Лозарството и винопроизводството в Сърбия преживяват истинска експанзия през 

последните двадесет години. Няколко упорити и трудолюбиви ентусиасти на практика съживиха 

местното производство на вино и допринесоха за това, че днес сръбските вина да се счита за едно 

от най-добрите в света, а броят на хектарите под лози се увеличава от година на година. Освен 

групи висококачествени вина, важно е и производството на трапезни вина, които са много 

популярни в Сърбия. Тези вина обикновено се пият смесени със газирана вода или минерална 

газирана вода и у нас са известната под названието шприцер. Виното, бяло или розово или ружица, 

се смесват със газирана вода предимно в съотношение половина-половина. 

В Сърбия се отглеждат предимно чуждестранните сортове грозде, главно поради 

изискванията на пазара, но е важно да се отбележи, че са запазени и автохтонните сръбски сортове 

грозде. От белите сортове се отглеюдат смедеревка, багрина, жуплянака, неопланта, тамяника, 

пламенка и черните сортове на прокупац, черна тамяника, тробус. 
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Снимка №  15 Пейзаж от Сърбия 

 

 
Снимка №16 Лозя в Сърбия 
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Снимка №  17 Лозя в Сърбия 

 

 

 
Снимка №  18 Лозя в Сърбия 

 

 
Снимка №  19 Вършачки лозови масиви 
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СОРТОВЕ 

  
В Сърбия, наред с други, се отглеждат следните сортове грозде: 

  

Аликант буше 

Багрина 

Бувијеова ранка 

Бургундац бял 

Бургундац сив 

Бургундац черен 

Вранац                  

Гаме Бојадисер                      

Гаме черен 

Жаметна чрен 

Жилавка 

Жупљанка 

Зачинак а 

Ягода (грозде) 

Каберне Совиньон 

Каберне фран 

Кевединка 

Кратошия 

Креаца 

Кръстач 

Куюндюша 

Мерло 

Мословац 

Мускат бял 

Мускат крокан 

Мускат отонел 

Мускат Хамбург 

Неопланта 

Пловдина 

Португизер 

Прокупац 

Ризванац 

Ризлинг италиански 

Ризлинг рейнски 

Ръкацители 

Семийон 

Силванац зелен 

Скадарка 

Смедеревка 

Сремска зеленика 

Совиньон 

Станушина 
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Тамяника 

Траминац мирисав 

Траминац червен 

Франковка 

Шардоне 

Шасла бяла 
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3. ТРАДИЦИОННИ НАПИТКИ НА ЮЖНА СЪРБИЯ    
  

3.1 РАНИЯ 
  

Ракия, вълшебна дума, която е популяризирана сред сърбите, е по-стара, отколкото се 

мисли. Откриването на дестилацията се приписва на древните египтяни, докато арабските лекари 

дестилирали алкохол с добавка на билки през 11 и 12 век. В Италия йезуитите споделят своята 

„вода на живота" - aqua vitae. До 15 век ракията се счита за лечебна, от 16 век ракията постепенно 

започва да се използва в почти всички европейски страни. Дестилацията се извършва и в Китай, на 

Арабския полуостров, във Византия, Месопотамия, Вавилон, в Османската империя, сред древните 

славяни, келти и германци. 

Консумацията на силни алкохолни напитки в нашия район датира от времето на 

преселването на  славяните на Балканите през 7 век. Има писмени доказателства за производството 

на ракия в Сърбия от 1354 година. В Кодекса на Душан в параграф 166 се казва „за пияници", в 

който се споменават строги наказания за прекомерно пиене. Процесите на дестилация са били 

известни по това време само на учени хора. Известно е, че владетелите от семейство Неманич и 

техните най-близки роднините са били първите сърби, които имаха възможността да опитат това, 

което сега наричаме комовице, лозовача и траварица, но пиеха само за лечебни цели. 

Името ракия влезе в сръбския език от турски, в който същата напитка се нарича раки. За 

първи път ракията в нашия регион започва да се пече от плодове през 17 век. Турците са донели в 

при нас плодови видове като праскови, кайсии, мушмули и портокали и въвели медни казани на 

турски „казган". През 18 век, наречен „век на ракията", за първи път се пие повече ракия от виното 

и това създава основи за по-късния бум на ракията. 

Що се отнася до оборудването, използвано за печене на ракия, през Средновековието тя се 

пече в глинени гърнета, едва по-късно има промяна, когато местните производители започват да 

поемат иновации от Франция, която е известна със своите казани. След Втората световна война 

оборудването е модернизирано, така че селските домакинства закупуват оборудване в съответствие 

със стандарти, които им позволяват да произвеждат качествени плодови ракии. 

Традиционната сръбска напитка е сливовата ракия. Тя се счита за лечебна и се използва за 

външна и вътрешна употреба. Прави се от различни сортове сливи, а най-добрата  е от сливи 

пожегачи. Всеки селянин, който държи за себе си, има котел и сам си прави ракия. Освен от  

сливите, добра ракия се прави от кайсии, грозде (Лоза), круши (Вилямовка), дюли, ябълки, 

мед (Медовина), а чрез смесване на ракия с лечебни билки се получава траварица, комовица и 

клека. Дамите обичат вишневача и ореховача. 
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Снимка №  20 Казан за печене на ракия 

 

Добрата ракия се прави от зрели и здрави, непръскани плодове. Незрелите и развалени 

плодове, както и костилките се отстраняват. Здравите плодове се нарязват и слагат в чисто буре, 

което се пълни до 80% от обема и е се защитава от външни влияния. Дестилацията не трябва да се 

отлага, когато ферментацията завърши. Съседите и приятелите се канят на разговор и дегустация,  

зада прекратят времето прекарано край казана. Средната част на дестилата, която има около 30 

процента алкохол, се използва за ракия. След това тази "мека" ракия се връща обратно в измития 

казан и процедурата се повтаря. Все още се отделя само средната част на дестилата, така че от 100 

литра „мека“ се получават около тридесет литра силна ракия. Сърбите наричат дестилирано печене, 

а двукратно дестилираната ракия – Препеченица. 

Много интересен е факт, че не само при съседите, но и никъде по света, сливовата ракия не 

се прави с толкова добри характеристики и отчетливо качество. За това, освен климатичните 

фактори, трябва да благодарим на сортовете сливи - пожегача, който е доминиращ сорт в нашите 

сливови ракии. Няколко региона се открояват в производството на добра сливова ракия, предимно 

Западна Сърбия, Шумадия и Южна Сърбия. 

Освен сливова ракия, Сърбия е известна и с производството на гроздова ракия - 

лозовача. Колкото по-високо е качеството на гроздето, толкова по-добро е качеството на 

лозовачата, особено ако се използват сортове грозде мускат. Освен от лозовачата, гроздето се 

произвежда и от комовица, която се прави от дръжките и кората на гроздето, останали след 

изстискването на плодовете. Има характерен вкус и малко по-лошо качество от 

лозовачата. Лозовачата се произвежда в райони, където се отглеждат грозде, предимно в Източна 

Сърбия и Шумадия. 

Ракията се „пече“ бавно, на слаб огън, за да не загори. Добрата ракия съдържа 40 до 45 

процента алкохол, плъзга се по гърлото, затопля стомаха и не изгаря устата. Преди употреба 

ракията се съхранява в стъклена опаковка за два месеца (за нетърпеливите) или в дъбови бъчви в 
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продължение на няколко години (за хедонисти). Сервира се студена до температурата в избата, в 

малки чаши или чоканчета (малка стъклена бутилка за ракия). Пие се преди или след хранене (т.е. 

през целия ден), но умерено, защото ако прекалите, няма да можете да й се наслаждавате и да 

почувствате миризмата на плодовете. 

 

 
Картина №21 Процесът на печене на ракия 

 

Когато искате да поръчате ракия в ресторант, попитайте дали има някаква „домашна“, 

защото те са по-добри от индустриално произведените ракии. Сервитьорите обикновено предлагат 

дюля или кайсия (тъй като те са по-слаби по характер, така че чужденците могат да ги приемат по-

лесно), но ако искате да опитате "кралицата" на ракията, тогава опитайте Сливовата. 

През последните няколко десетилетия малки семейни компании започнаха да произвеждат 

ракия по традиционния начин. В сътрудничество с науката се използват по-добри сортове плодове 

и най-вече всеки се ръководи от мотото „какво слагам в устата слагам и в ракията“, визирайки 

качествени плодове, които трябва да се използват в самото производство. Все повече такива 

дестилерии се появяват на пазара и те започват бавно да завладяват както вътрешния, така и 

чуждестранния пазар. 

В южните части на Сърбия се е развило производството на крушова ракия. И тази ракия, 

подобна на кайсиевата, благодарение на характерния си аромат и качество, се превърна в една от 

най-популярните ракии. Най-добрите кайсии се произвеждат във Войводина, а крушите в Южна и 

Западна Сърбия. 

Малко по-малко популярна, но много качествена е ракията, направена от ябълки - 

ябуковача. 

Разбира се, когато говорим за ракии, трябва да споменем билкови ракии, които се основават 

на лозова или сливова ракия с добавка на лечебни билки, предимно мащерка, градински чай и 

пелин. Също така една от най-известните сръбски билки е тази, направена от плода на хвойна - 

клековача, а не по-малко известна е билката от корена на линцура. 

Има и известни ликьори, ракия с мед - медена роса, череши - черешов ликьор, малинови и 

черешови ликьори и ракия с млади орехи - ораховача. Историята на ракиите от Сърбия е дълга и 

неизчерпаема, като неизчерпаеми идеи, предимно на сръбския селянин, който е бил в състояние да 

използва това, което климатът и природата му дават. 

Първите редове от историята на ракията са написани край Враня, в село Ристовац, на 15 км 

южно към манастира Прохор Пчински на старата сръбско-турска граница, в плодородната част на 

долината Враня по поречието на река Южна Морава. Всичко започна първо от идеите на семейство 

Митич, дори преди официалното откриване на дестилерията. 
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Фамилията е кръстена на прадядо им, чорбаджия Мита, който единствен е имал тухлен 

котел в селото, така че хората от района носили плодовете и пекли ракията в неговия двора. Той е 

говорил, че производственият процес започва в овощната градина. Всяка година това е било място, 

което оживява по време на печенето на ракия, двора е бил изпълнен със сладки плодови аромати. 

В края на сезона чорбаджия Мита сваля лулата от казана, слага я в мазето и казва на 

семейството си: „Деца, това е златна лула, тя ни защити в най-трудните времена, погрижете се за 

нея, когато дойдат по-добри дни". Така е настанало и името на ракията Златна лула, сръбска марка, 

с която сърбите са признати в света. 

Дестилерията е основана през 2010 г. с цел производство на качествена ракия, а не на 

количествена, което по-късно ства проблем, тъй като търсенето на ракията е голямо и не може да 

бъде проследено достатъчно колияество ракия поради липса на продукти. Производството се 

извършва в медни казани, дестилатът отлежава в дървени бъчви с прилагането на стандартите 

ХАЦЦП и под наблюдението на технолози. Използваната суровина е с доказано качество от 

собствените овощни градини, както и от покупката. Производството в началото на работата било 

изключително от сливови дестилати и с течение на времето се превърна в тяхната тясна 

специалност. Това, което ги отличава и ги прави уникални на сцената с ракия в южната част на 

Сърбия, е най-високото качество на ракията. 

 

 
Снимка №  22 Ракия 

 

  

Дестилерията Тривулеск в град Лесковац е основана през май 2015 г. и се занимава с 

производство на натурални плодови ракии. Годишният капацитет на дестилерията е 50 000 

бутилки, от които доминиращата е крушовата ракия Виляамовка. Поради голямото търсене на 

Тривуновт ракия, както и изключителния интерес на Руската търговска камара, с която вече са 

договорени контакти, планът е да се увеличи капацитетът на дестилерията до 100 000 бутилки 

годишно и да се изгради нов производствен цех. 
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Производствената програма се състои от 9 вида ракия с 34 продукта, а именно: вилямовка, 

кайсиевача, дюлева, сливова ракия, ябълкова, гроздова ракия, плодова ракия, медовина и специална 

билкова ракия - траварица, която се опакова в бутилки от 0,05 l, 0,187 l, 0,7 л, 0,75 и 5 

литра. Особено се открояват бутилки с форма на камиони, мотори, акордеони и тромпети, които са 

дело на италиански дизайнери. Запазената марка на дестилерията е "Вилиамовка с плод", 

ексклузивна бутилка със зрял плод на круша. 

От основаването си през 2015 г. до днес Тривуновата ракията се намира на пазара на цяла 

южна Сърбия, големи градове като Ниш и Крагуевац, както и на пазара на град 

Белград. Дестилерията Тривулеск вече е потвърдила качеството на своите продукти на панаири в 

цялата страна. 
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3.2 ВИНА 
  

3.2.1 лозови масиви в южна сърбия 
  

В района на Топлица се намират следните лозови масиви: 

Прокупачки, 

Югбогдановачки 

Житорадски. 

  

ПРОКУПАЧКИ ЛОЗОВИ МАСИВИ 
  

Разпространение 

Лозовите масиви на Прокупле заемат западната част на региона в широката Прокупачка 

котловина в подножието на планината Ястребац. 

  

Статистически данни 

В рамките на лозови масиви са 152,85 ха лозя, от които 118,75 ха са под 

трапезни сортове. 864 земеделски стопанства се занимават с лозарство, на средна площ от 17,7 

декара. 

  

ЮГБОГДАНОВАЧКИ ЛОЗОВИ МАСИВИ 

  
Разпространение 

Югбогдановачките лозови масиви включват площи от лявата страна на Южна Морава, в по-

широката зона около Мерошина. 

Статистически данни 

Югбогдановачките лозови масиви са с най-големи площи под лозя и най-голям брой лозя в 

района на Топлица. Лозята обхващат 370 ха, от които 77,6% са винени сортове, 2641 селски 

стопанства се занимават с лозарство, т.е. 41% от общия брой селски стопанства. 

  

ЖИТОРАДЖСКИ ЛОЗОВИ МАСИВИ 
  

Разпространение 

Житораджските лозови масиви а включват лозя на източните и югоизточните склонове на 

планината Видоевица. 

  

Статистически данни 

Житораджските лозови масиви  са регистрирани 1200 лозари, които притежават общо 

134,89 ха лозя. В асортимента преобладават винените сортове (115,55 ха). Средната площ на лозята, 

обработвани от едно лозе, е 11,2 декара. 
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Снимка №  23 Лозя в Топлица 

 

 

 
Снимка №  24 Лозя вТоплица 

 

 
Снимка №  25 Лозя в Топлица 
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• РЕГИОН НИШ              
  

В региона на Ниш има шест лозови масиви: 

1. СОКОБАНСКИ, 

2. АЛЕКСИНАЧКИ, 

3. ЖИТКОВАЧКИ, 

4. ЧЕГАРСКИ, 

5. КУТИНСКИ  И 

6. СВЪРЛИШКИ ЛОЗОВИ МАСИВИ. 
  

Разпространение 

Регионът на Ниш включва лозя, разположени в широката котловина на долния басейн на 

река Нишава и долните басейни на реките Южна Морава и Моравица. Регионът на Ниш заема площ 

от 104 084,40 ха, където най-големите са Чегарските лозови масиви. 

Въз основа на преброяването през 2012 г. в рагона на Ниш има 1311,85 ха лозя (около 

1246,82 ха местни лозя, или 95,04%), от които 246,99 ха са с трапезни сортове и 1064,86 ха с винени 

сортове. 

Условия на земята 

Преобладаващият тип почва в този регион е вертисол, но има и флувизол и еутричен 

камбизол също присъстват, докато в по-малка степен хумофлувизол и полуглей, калкокамбизол и 

калкомеланозол, лувизол и почви при излугване, псевдоглей и колувиум, както и други почви. 

Географска ширина 

Рагонът се простира от 43°41'ширина на север до 43°13' ширина на юг. 

Надморска височина 

По-голямата част от региона се простира на надморска височина от 150 m до 700 m, но 

районите, където са разположени лозовите масиви и където са разположени лозята най-вече са на 

надморска височина от 200 m до 450 m. 

  

СОКОБАНСКИ ЛОЗОВИ МАСИВИ 
  

Разпространение 

Сокобанските лозови масиви са разположени в североизточната част на региона и включват 

Сокобанската котлино-хулмиста област. 

Статистически данни 

В ло лозовите масиви се намира 51,41 ха лозя, от които 83,6% са лозя с винени сортове. С 

производстеото на грозде занимава се 501 производител, на средна площ от 10,2 декара. 

  

АЛЕКСИНАЧКИ ЛОЗОВИ МАСИВИ 
  

Разпространение 

Лозовите масиви на Алексинац включват терена от дясната страна на Южна Морава, между 

магистралата и планинските райони на изток от Алексинац. 

Статистически данни 

В лозовите масиви има 118,95 ха лозя, а 931 стопани се занимават с производство на 

грозде. Средната площ на лозята на в селскостопанските производители е 12,8 акра. 
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ЖИТКОВАЧКИ ЛОЗОВИ МАСИВИ 
  

Разпространение 

Житковачките лозови масиви включват терена от лявата страна на Южна Морава, между 

железопътната линия Белград-Ниш и склоновете на Ястребац и община Крушевац.  

Статистически данни 

Лозовите масиви имат 109,58 ха лозя. Трапезни сортове се отглеждат на повече от 68% от площта 

под лозя. С лозарство се занимават 818 производители, на средна площ от 13,4 декара. 

  

ЧЕГАРСКИ ЛОЗОВИ МАСИВИ 
  

Разпространение 

Чегарските лозови масиви включват терените в долния басейн на река Нишава и хълмистите терени 

от дясната страна. 

Статистически данни 

Според броя на лозарите и площите с лозя Чегарските лозови масиви са най-важните лозя в района 

на Ниш. 2539 селскостопански производители се занимават с лозарство на общо 527 ха. Винени 

сортове се отглеждат на почти 90% от площта. Средната площ на лозята, обработвани от един 

производител е 20,7 декара. С лозарство се занимава 61%  от производителите. 

  

КУТИНСКИ ЛОЗОВИ МАСИВИ 
  

Разпространение 

Кутинските лозови масиви включват лозя, разположени от южната страна и близо до град Ниш. 

Статистически данни 

Лозовите масиви заемат 128,02 ха лозя, от които винените сортове се отглеждат на 79,23 ха. С 

лозарство се занимават 942 производители, т.е. 54,2% от всички земеделски стопанства. 

  

СВРЪЛИШКИ ЛОЗОВИ МАСИВИ   
  

Разпространение 

Свърлишките лозовите масиви са разположени в северозападните склонове на Свърлиг планина, в 

долината около Свърлиг (в централната част на общината). 

Статистически данни 

В рамките на лозовите масиви има само 28,31 ха лозя, предимно винени сортове. С лозарство се 

занимават 140 стопански производители, на средна площ от 20 декара. 

  

НИШАВСКИ РЕГИОН 
В района на Нишава има три лозови масиви: 

1. БЕЛОПАЛАНАЧКИ, 

2. ПИРОТСКИ И 

3. БАБУШНИЧКИ ЛОЗОВ МАСИВ 
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В района на Нишава 3,598 производители притежават лозя, което е около 30,3% от общия брой 

земеделски стопанства в този регион. Най-голям брой лозари, както и парцели под лозя, се намират 

в община Пирот. 

  

БЕЛОПАЛАНАЧКИ ЛОЗОВИ МАСИВИ 
  

Разпространение 

Белопалана;ките лозови масиви включват тесните терени на Белопалаачката долина от двете страни 

на река Нишава. 

Статистически данни 

В рамките на лозовите масиви 102 ха са лозя, предимно винени сортове (92%). 1012 производители 

се занимават с лозарство, което е 47,7% от общия брой земеделски стопанства. Средната площ на 

лозята, обработвани от един производител е 10 декара. 

  

ПИРОТСКИ ЛОЗОВИ МАСИВИ  
  

Разпространение 

Пиротските лозови масиви заемат вълнообразните и хълмисти терени на долината на Пирот от 

двете страни на река Нишава. 

Статистически данни 

В лозовите  масиви има общо 300,24 ха лозя. Пиротските лозови масиви представляват лозови 

масиви с най-много лозя в района на Нишава. Доминират лозя с винени сортове, които заемат 95,7% 

от площите с лозя. С лозарство се занимават 2 051 производители, 47% от всички производители в 

лозовите масиви. 

  

БАБУШНИЧКИ ЛОЗОВИ МАСИВИ 
  

Разпространение 

Лозовите масиви Бабушница са лозя - оазис, разположен в котловината източно от Сува планина. 

Статистически данни 

В лозовите масиви има само 1,37 ха лозя, а девет производители се занимават с лозарство. 

  

ЛЕСКОВАЧКИ РЕГИОН  
  

В района на Лесковац има четири лозови масиви: 

1. БАБИЧКИ, 

2. ПУСТОРЕЧКИ, 

3. ВИНАРАЧКИ И 

4. ВЛАСОТИНАЧКИ. 
  

В този регион 10 863 производители притежават лозя, което е около 33,6% от общия брой 

земеделски производители в този регион. Най-голям брой лозари, както и парцели под лозя, се 

намират в община Лесковац. 

  

ВРАНСКИ РЕГИОН 
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В района на Враня има три лозови масиви: 

1. СУРДУЛИЧКИ, 

2. ЖЪРТОГОШКИ И 

3. БУШТРАНСКИ ЛОЗОВИ МАСИВИ. 
  

В региона на Враня 2613 производители притежават лозя, което е около 11,79% от общия брой 

земеделски стопанства в този регион. Най-голям брой лозари, както и парцели под лозя, са 

разположени в общините на град Враня. 

 
Снимка №  26 Малчански лозя в района на Ниш 

 

 

 
Снимка №  27 Лозя в района на Враня 
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Снимка №  28 Винарна "Алексич" във Враня 

 

 
Снимка №  29 Лозя край Лесковац 

 

 
Снимка №  30 Лозя край Пирот 
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3.3 Местни и регионални сортове 
  

-БЕСТИ ВИНО СОРТОВЕ 
Грашац 

Смедеревка 

Тамяника бяла  

Креаца 

Мускат крокан 

Ружица 

Багрина 

Сремска зеленика 

  

- СОРТОВЕ ЧЕРВЕНО ВИНО 
Прокупак 

Франковка 

Вранац 

Сланкаменка 

Скадарка 

Тамяника черен 

Кавчина 

Португизер 

Зачинак 

  

МЕСТНО СЪЗДАДЕНИ СОРТОВЕ 

- СОРТОВЕ БЯЛО  ВИНО 
Жуплянка 

Морава 

Сила 

Неопланта 

Панониа 

Медиана 

Петра 

  

- СОРТОВЕ ЧЕРВЕНО ВИНО 
Жупски боядисер 

Пробус 

  

- НАСТОЛНИ СОРТОВЕ 
Кармен 

Ласта 

Демир капия 

Сърбия 

Белградска бесемена 
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3.4 Въведени и приети сортове лоза 
  

- БЕЛИ СОРТОВЕ ВИНО  
Шардоне 

Рейнски ризлинг 

Совиньон 

Ръкацители 

Мускат Отонел 

Пино блан 

Пино гри 

Траминац 

  

- СОРТОВЕ ЧЕРВЕНО ВИНО 
Мерло 

Каберне Совиньон 

Пино ноар 

Каберне фран 

Гаме боядисар 

Гаме 

  

- НАСТОЛНИ СОРТОВЕ 
Мускат Хамбург 

Кардинал 

Италия 

Молдова 

Виктория 

Афус али 

  

Богатството на историческо-туристическата и друга необичайна оферта на Ниш се 

обогатява от развитието на винения туризъм. Само на няколко километра от Ниш, по магистралата 

Ниш София, по пътя на римските императори, Избата Малча построена през 1903 г. представлява 

уникален вековен синтез на винени пътища, които се кръстосват, разминават, проникват и накрая 

се сливат във вълшебна приказка, която заслужава да се спомене. 

Избата разказва тази приказка чрез необичайната комбинация от традиция и култура на 

римските императори, сръбските владетели и стари майстори на виното. 

Любителите на виното и историята могат да изживеят „Пътешествието през времето на 

виното“ на уникално място, като посетят четири винарски къщи от четири различни времеви епохи 

и се запознаят с толкова много начини за отглеждане на виното. 

Римската къща - изба с амфори е най-голямата атракция, която ще ви върне в далечното 

минало, в сърцето на винената история, където можете да опитате вина като това, което император 

Константин Велики е пил. Амфорите са най-старите винарски съдове от Грузия, които избата 

Малча първата е донесла в Сърбия и по този начин е обогатила винената оферта на нашата страна. 

В осем глинени амфори от по 2000 л, заровени в земята, виното дълго време мацерира върху 

епидермиса, създавайки необичайни вина с необичаен вкус. Ниш и Сърбия могат да се похвалят, 

че са тазгодишните победители на първото международно оценяване на виното от амфора 

проведено в Грузия. Бялото вино Царица Йелена, спечели златнен медал с 90,8 точки, докато 
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Константин Велики - червено вино от смесено с Каберне Совиньон и Мерло спечели бронзовия 

медал. 

Къщата на Неманич - изба с дървени бъчви, в които се произвеждат розови вина. По времето 

на Неманич се пиели розови вина, така че тук можете да опитате розе от автохтонния сорт Черна 

Тамяника. 

Сръбска къща от средата на 20-ти век - изба, в която се отглеждат вина в бетонни 

ферментатори - където можете да опитате червеното полусладко вино Калча, отлежано по стара 

нишка рецепта 

Съвременна винарна - където вината се отглеждат с помощта на най-новите технологии във 

ферментатори от неръждаема стомана, от които се ражда първокласна линия, наречена 

ANONYMUS. 

Короната на винения комплекс Малча е краят на пътуването, ресторант в римски стил, 

където вашето удоволствие на терасата, заобиколена от лозя, се допълва от ястия по рецептите на 

нашите предци. Има и магазин с местни вина, ракия и оцет, от които можете да удължите 

удоволствието си след престоя във винарната. 

Любовта създава всичко, затова Виното за двама е създадено точно тук, казва с усмивка 

сърдечният екип на Винарска изба Малча, който твърди, че основната му цел е производството на 

щастие! 

 

Снимка № 31 Винарска изба Малча 
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Снимка №  32 Римска къща-винарска изба Малча 

 

В покрайнините на лозарското село Гойиновац, в долината на река Топлица, има невероятни 

цели сгради насред безкрайни лозови полета: Винарска изба „Топлички виногради”. От 2011 г. тук 

се произвеждат вина. Още в самото начало те знаеха, че ЛОЗАТА е ключът към доброто вино. През 

2007 г. са започнаха да засаждат висококачествени лози върху старата, вече съществуваща лозарска 

почва, съживявайки почти изгубената традиция, поради ембаргото за износ в бивша 

Югославия. Жизненоважно е гроздето да запази качеството си по пътя от лозата до бутилката, така 

че производството е структурирано по съответния начин: потокът от гроздов сок се движи от силата 

на гравитацията. Става дума за площ от 51 хектар, на която в момента се ползва за производство, е 

и ще бъде посветена на Прокупац, автохтонната лоза в Южна Сърбия. Но се произвеждат и Cabernet 

Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Chardonnay и Sauvignon Blancсе. 

 

 

Снимка №  33 Топлички лозя 
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Снимка №  34 Винарна Топлички лозя 

 

 

Винарска изба Алексич се намира в града с най-голям брой слънчеви дни, само на 2 км от 

центъра на Враня. Градът с богата култура и история се простира в самия юг на Сърбия, на 350 км 

от Белград, разположен в югоизточната част на котловината на Враня, на левия бряг на Южна 

Морава. 

Избата е проектирана на три нива, две от които, предназначени за отлежаване на вино, са 

разположени на 8 метра под земята. Снабдена е с най-новото технологично оборудване за 

производство на вино, камера за охлаждане на гроздето, стая за първична обработка на грозде и 

алкохолна ферментация, барик зала за зреене на вино и бутилираща инсталация с капацитет 500 

бутилки/час. В рамките на избата има склад с готови продукти и дегустационна зала с капацитет 80 

души, където посетителите могат да се насладят на вината от тази къща. Всяко вино на винарна 

Алексич излъчва южна гореща кръв по свой начин . И именно тук гроздето получава свое 

потвърждение и се оформя сладката страст на вкуса. 

Настоящият капацитет на винарната е 300 000 л при средно годишно производство от 150 

000 л както червено, така и бяло и розе вино. Има осем различни етикета, осем различни стила вино, 

за всички сетива и вкусове. Всяка чаша вино е уникална комбинация от земя, вода, слънце, въздух 

и любов. Да знаеш как да пиеш вино означава да можеш да се радваш на живота и всичко, което те 

заобикаля. И така, насладете се на вкуса на винарна Алексич! 

 

 

Снимка №  35 Винарска изба Алексич, Враня 
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Снимка №  36 Винарна Алексич 

 

 
Снимка №  37 Винарска изба Алексич 
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4. ПРЕПОРЪЧНИ КОМБИНАЦИИ ХРАНА И ВИНО    
  

Изкуството да общуваме с вино и храна може да ни достави голямо удоволствие 

  

Тамяника: китайска и леко подправена храна, салати, печени зеленчуци, риба (включително и 

пушена риба). 

Совиньон бяло: морски дарове, тайландска храна, козе сирене, салати, зеленчуци (с изключение 

на гъби), пържена риба, пикантни сосове. 

Шардоне: почти всеки вид риба с изключение на най-тлъстата, от миди до пищно подправени 

рибни специалитети и яхнии, мазни сирена. 

Пино бели и сиви: риба, зеленчуково тесто, риба или рибна яхния, ризото, тесто с кремообразни 

сосове, пиле. 

Каберне Совиньон и Мерло: червено месо, колбаси, месо и зеленчуци на скара, еленско месо. 

Пино Ноар: сьомга, риба тон, гъби, свинско, патица, пъдпъдъци, всичко от боб и особено с черен 

бордо, яребица. 

Shiraz: печена пуйка, гъска, патица, колбаси, месо и зеленчуци на скара, готвени ястия с месо и 

зеленчуци, еленско месо. 

  

❖САЛАТИ      
 

При салатите най-важното е да обърнете внимание на топингите и подправките. Пикантните 

подправки изискват добро кисело вино - Ризлинг или Совиньон бяло, например. Подправките, 

получени от масла с различни вкусове, като тиквено масло и подправени със съставки като соя или 

джинджифил, също изискват вина с чист вкус, като бял совиньон или шардоне без примеси от дъб. 

  

❖ПАСТА      
  

Трябва да обърнете внимание само на соса, или заливката, или съставките, с които се 

комбинира. Спагетите с топинг, които съдържат морски дарове, изискват прясно, сухо, по-леко 

бяло вино, докато талиатели със заквасена сметана и гъби ще сервират по-пълно бяло вино. Някои 

червени вина ще изискват силен доматен дресинг. Лазанята с месо ще изисква мерло, гарван, 

франковка и др. 

  

❖РИБА      
  

Просто приготвената риба може да се комбинира с прости, свежи, леки бели вина, които на 

практика са заместител на лимона. Скъпата риба обаче заслужава и по-скъпа бутилка фин бял бордо 

или шардоне. Риба в кремообразни сосове с Пино Ноар, Пино Гри, Шардоне. Червените вина с 

нисък танин, особено Пино Ноар, често се съчетават с по-месести риби като сьомга и риба 

тон. Заслужава си обаче да опитате, ако няма прекалено много дъб, мерло. 

  

❖СИНЯ РИБА      
  

Малко са вината, които се съчетават добре със сардини и скумрия, но някои неутрални, свежи, сухи 

бели вина обикновено биха се съчетали добре. Стридните черупки са почти перфектни с шампанско 
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(в идеалния случай blanc de blancs) или премиер cru Cbablis. Тъй като тези вина не са лесно 

достъпни за много от нас, ще се задоволим със сухи бели вина, които не са барикадирани. Същото 

важи и за класическите морски дарове и просто приготвените миди. Когато добавите още малко сос 

към мидите, освен собствените им сокове, препоръчваме и по-богати вина, каквито могат да бъдат 

много шардонета. Ризлингът е друга възможност. С пушената скумрия е по-трудно, но ако е 

подправена с лека заливка от разбит черен пипер и много лимон, ще се съчетае добре с ризлинг. 

  

❖ПИЛЕШКО МЕСО      
  

Пилето е удивително толерантно. Поради мекия вкус на месото, бихме се фокусирали основно 

върху сосове и подправки. Средно силните бели и червени вина са подходящи с основните вкусове 

на пилешкото, просто трябва да избягвате танин и/или остри ароматни вина. Турция също е 

толерантна, но в повечето случаи е по-добре с червените вина. Сервиран със солидни аромати на 

сос, той изисква по-силни, достатъчно плодови/пикантни вина, като Каберне Совиньон или 

Шираз. Наред с патицата, винено черното е особено добър избор. 

 

❖ МЕСО ОД ДИВИ ЖИВОТНИ 
 

С малки изключения, като например шампанско със студено печен пернат дивеч или богати, тежки 

бели вина, каквито понякога могат да бъдат Шардоне или сив пино, месото от дивеч изисква 

червени вина. В допълнение към еленското месо и доста силните вкусове на див заек, гълъби и 

повечето готвени ястия от дивеч са необходими силни червени вина като каберне совиньон, шираз, 

вранац, мерло. 

  

❖МЕСО      
 

Свинското месо е много приспособимо, отлично се съчетава с широка гама от червени вина (не 

твърде танински) и бели вина със среден и силен характер. Изборът е ваш, но проверете останалите 

съставки и начина на приготвяне на ястията. 

Агнешко: топло агнешко се комбинира добре с кабемет совиньон и всички най-добри зрели вина 

от тип Бордо. Агнешкото също е изключително добре придружено от много други червени 

вина. Интересното е, че заедно със студено агнешко, по-пълното бяло вино върви изненадващо 

добре. 

Говеждо: Много червени вина се съчетават добре с това месо, така че изборът често зависи от това 

колко пари имаме. Ако, от друга страна, харесвате бяло вино повече от червено, опитайте нещо по-

пълно шардоне. 

С телешко месо върви средно силно бяло вино или нежните червени. 

  

❖ЗЕЛЕНЧУЦИ                  
  

Много зеленчуци, които поради своята киселинност, като доматите, сладостта на морковите, лука, 

пащърнака, ще вървят по-добре с белите вина, отколкото с танините на червените вина. Но гъбите, 

патладжаните и богатите ястия с печени зеленчуци обикновено се комбинират добре с червени 

вина, включително силни червени вина, както и за много ястия с боб. Ако добавим към тези ястия 

лимон, лимонена майонеза или оцет и сос от масло, трябва да изберем бяло, кисело вино. 
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❖ДОМАТ      
  

Киселинността на доматите, макар да не изглежда такава на пръв поглед, не бива да се 

подценява. Ако това е основен вкус, трябва да помислите за бял совиньон. Ако вкусът на домат е 

силно допълнение към ястието, което изисква червено вино, се взема предвид по-леко червено вино. 

  

❖ПОДПРАВКИ      

  
Солените храни и солените храни могат да маскират танина във виното, което не е добре. Ето защо 

таниновите вина не са най-добрият избор със сол. Пресни бели, силно кисели вина или пресни 

плодове, червени вина, често се съчетават по-добре със солени храни, докато със солено сирене 

сладките вина са добри. 

Друг съвет: готвенето със заквасена сметана или масло може да смекчи необичайни или силни 

вкусове - например металния или горчив вкус, който спанакът придава на някои вина. По същия 

начин, разумно добавяне на сирене, въпреки че самото сирене е трудно да се комбинира, също може 

да има омекотяващ ефект. 

Ето комбинации за най-известните и най-проблемните групи ястия и съставки, но това са само 

предложения, нищо повече от това. 

Може и да не харесате нашите предложения и се надяваме да намерите свои, приятни за вас 

комбинации. 

  

5. ВИНАРНИ И ИЗБИ В РЕГИОНА    
  

Традицията за производство на вино и ракия е широко представена в региона, така че 

повечето селски домакинства, включително редица градски, правят собствено вино или ракия. По 

време на преходния период бяха отворени много частни винарни/изби, които заеха значително 

място на вътрешния пазар и все повече се насочват към износ. Кафенетата и ресторантите предлагат 

богат избор от традиционни напитки от местни и чуждестранни производители. Особено интересни 

за туристите са винарните и производителите на риба, които правят вино от местно грозде, както и 

ракии от различни местни плодове. Голям брой от тези продукти са се превърнали в любими в целия 

граничен регион на Сърбия и България.   

На специална цена са онези винарни и търговци на риба, които предлагат цялостно 

обслужване в традиционна обстановка. Тоест тези, които позволяват на туристите да вкусят на 

място с подходяща храна, която съответства на техните продукти. Някои примери от региона са: 

· Винарска изба Малча, http://www.podrummalca.com/          

· Винарска изба Йович, https://vinarijajovic.rs/          

· Вино Йованович, http://www.ivanovicvino.com/vina/          

· Изба Дуланович, https://www.podrumdulanovic.com/          

· Изба Живкович, http://www.podrum-zivkovic.com/          

· Изба Кратина, https://sites.google.com/site/podrumvinakratina/home          

· Верица Гркович, https://www.facebook.com/vinicagrkovic          

· Изба Александър, http://www.podrumaleksandar.com/          

· Райачки кръчми (Раячки пивници), http://rajackepivnice.in.rs/          

  

Някои от тях са и част от тематичните проекти, които обикновено се наричат „Винени 

пътища“. 

  

https://translate.google.com/translate?hl=sr&prev=_t&sl=sr&tl=bg&u=http://www.podrummalca.com/
https://translate.google.com/translate?hl=sr&prev=_t&sl=sr&tl=bg&u=https://vinarijajovic.rs/
https://translate.google.com/translate?hl=sr&prev=_t&sl=sr&tl=bg&u=http://www.ivanovicvino.com/vina/
https://translate.google.com/translate?hl=sr&prev=_t&sl=sr&tl=bg&u=https://www.podrumdulanovic.com/
https://translate.google.com/translate?hl=sr&prev=_t&sl=sr&tl=bg&u=http://www.podrum-zivkovic.com/
https://translate.google.com/translate?hl=sr&prev=_t&sl=sr&tl=bg&u=https://sites.google.com/site/podrumvinakratina/home
https://translate.google.com/translate?hl=sr&prev=_t&sl=sr&tl=bg&u=https://www.facebook.com/vinicagrkovic
https://translate.google.com/translate?hl=sr&prev=_t&sl=sr&tl=bg&u=http://www.podrumaleksandar.com/
https://translate.google.com/translate?hl=sr&prev=_t&sl=sr&tl=bg&u=http://rajackepivnice.in.rs/
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Виното, както и ракията, се пие с чукане на пълни чаши, 

гледате се в очите и правите наздравица с поздрав - наздраве! 
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ТРАДИЦИОННИ НАПИТКИ ОТ 

КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ 
 

 

Настоящата разработка е подготвена от авторски колектив в лицето на инж. Христо Тончев 

и Симана Марковска, от името на Пирински туристически форум. Използваните в него визуалани 

материали са взети от източници със свободен достъп в Интернет. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 
 

Област Кюстендил е една от 28-те области на България, разположена в Югозападна 

България. Заема 3084,3 km² площ, която е  2,7% от територията на страната. Граничи на север, 

североизток и изток с областите Софийска и Перник и на юг - с Благоевград, а на запад – с 

Република  Северна Македония и Република Сърбия. Oбхваща 9 общини – Кюстендил, Дупница, 

Бобов дол, Сапарева баня, Рила, Кочериново, Невестино, Бобошево и Трекляно (фиг. 1) със 182 

населените места в 140 кметства и с население 126 014 души. 

 

 

Фиг.1. Карта на област Кюстендил 

 

Релефът на областта е разнообразен – плодородна котловина и долини, разделени с 

хълмисти земи и планини. Климатът на Кюстендилска област е умерено-континентален в 

Кюстендилското краище, преходно-континентален в Кюстендилско и Дупнишко поле, със 

средиземноморско влияние в Кочериновското поле и планински - в местата с надморска височина 

над 1200 m. В Кюстендилска област преобладават канелени горски почви. На отделни места има 

черноземи и чернозем-смолници, кафяви и хумусно-карбонатни. По долините на реките има 

алувиални (имащи най-важно значение за овощарството), алувиално-ливадни и делувиално-

ливадни почви. Има достатъчно водни източници - река Струма, в която се вливат реките 

Треклянска, Драговищица, Бистрица, Слокощица, Новоселска, Джерман и Рила и подпочвени  

води. Язовирите „Дяково“, „Берсин“, „Дреновдол“ и „Багренци“ се използват за напояване. 
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Тези природни условия определят добра възможност за развитие на овощарството. 

Особеностите на почвата, в съчетание с климата определят вкусови качества на плодовете (ябълки, 

череши, сливи, круши и др.), които се отличават с високо сухо съдържание и специфични ароматно-

вкусови характеристики. 

В котловинното дъно и в подножията на планините са разположени ниви, ливади, пасища, 

овощни градини, насаждения от орех. Отглеждат се и зърнени и фуражни култури, зеленчуци и др. 

Зеленчукопроизводството е развито в полските райони. По склоновете на планините има 

насаждения от бор, гори от бук, цер, благун, горун, воден габър, обикновен и келяв габър. За лов са 

интересни див зайци и сърни, а за риболов - речен кефал, черна мряна, скобар, каракуда, шаран и 

др. 

Използваната земеделска площ в Кюстендилска област е 252 117 дка (вкл. обработваема 

земя – 143 971 дка, лозя – 1 532 дка). В областта се отглеждат: 5 863 говеда и биволи ( 0,9% от 

общия брой в страната), крави и биволици – 3 551 ( 1% от общия брой в страната), овце  – 16 812 ( 

1% от общия брой в страната), кози – 6 719 ( 1,7% от общия брой в страната), свине – 7 246 ( 1% от 

общия брой в страната), птици – 161 401 ( 0,9% от общия брой в страната), пчелни семейства –  6 

897 ( 1% от общия брой в страната). 

Производството на традиционни напитки в района на Кюстендил е свързано, от една страна, 

с общките традиции на цяла България и в по-широк план Балканския полуостров, а от друга – с 

особеностите на земеделието и животновъдството в този край. 
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7. ТРАДИЦИИ В ОВОЩАРСТВОТО В 

КЮСТЕНДИЛСКИЯ КРАЙ 
 

Овощарството е било най-крупният поминъчен отрасъл на Кюстендилския край в 

продължение на много години. Не случайно районът е бил известен не само в нашата страна, но и 

в чужбина като „овощната градина на България”. Подходящите климатични и почвени условия в 

този красив край са благоприятствали овощарството да се развие в него още от дълбока древност, 

като това личи от изображенията на пауталийски монети от II-III век и от съобщения на 

пътешественици от по-късно време. 

До преди половин век кюстендилци са известни у нас като „сливари”. 

Сливопроизводството в Кюстендилско се увеличава твърде много от средата на миналия 

век. Тогава значителна част от сливите започнали да се изнасят през Солун за Марсилия и някои 

други западноевропейски пазари, предимно в изсушено състояние под името „турски сливи”. За 

развитието на този отрасъл на овощарството е допринесло и обстоятелството, че при липса на ж.п. 

транспорт до началото на този век тяхното пренасяне в изсушен вид (изпичани в многобройните 

сливарски фурни по селата), както и изваряването от тях на прочутата кюстендилска сливова ракия 

е осигурявало все пак добри доходи на стопаните. 

Това продължава до началото на 20-те години. През 1924 г. сливовите насаждения в 

Кюстендилско заемат 76,30 % от площите на овощните градини, а ябълковите – 14 %. Но тогава се 

появява вирусна болест „шарка”, известна сред населението в Кюстендилско с името църнилка. Тя 

поразява голяма част от сливовите дървета, поради което започва тяхното изкореняване и заменяне 

с ябълкови, по-късно и с черешови насаждения, като през 1936 г. ябълките вече заемат 45,40 %, а 

сливите 35,30 %. И това съотношение продължава да се изменя в полза на ябълковите и черешови 

насаждения.   

Появата на болестта шарка става причина да започнат да се изпитват и редица нови сортове 

сливи, устойчиви на заболяването. Традиционен и най-разпространен сливов сорт са обикновените 

сини сливи, наричани тук модри сливи или просто сливи, известни в други райони на страната с 

името "кюстендилски сливи”. Друг сорт са така наречените бели сливи, известни с името 

магарешки или тургуье. А ето имената и на някои нови сортове, които тогава се изпитват и някои 

от които са съвсем устойчиви на шарката и започват да се засаждат в различни райони на 

Кюстендилския край: стенлей, дюлска ранна, тулеугряф и др. Те са по-едри, а някои са и с по-

голяма захарност от тази на кюстендилските сини сливи. В миналото в много от селата е имало 

фурни за печене на сливи. 
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Джанкови дървета има задасени по дворовете. Джанките, особено тези от старите местни 

сортове „жъти и цървени“, които са по-дребни и кисели до узряването им, се използват 

изключително за изваряване на ракия. От 30-те години местните започват да облагородяват старите 

сортове джанки с калеми от сорта банарки, които са по-едри и са вкусни за ядене преди узряването 

им. Банарки означава „бански”, т.е. кюстендилски, градски - от старото име на Кюстендил „Баня”, 

с което е бил известен сред местното население.  

 

 
 

Някои от използваните сортове са хибридни, създадени от Института по земеделие в 

Кюстендил. Сред тях следва да се посочат: 

Изобилие - Сортът е получен от кръстоска на Кюстендилска синя слива с Монфорска. 

Плодовете са средно едри, овално-продълговати. Кожицата е зеленикава с тъмночервен цвят. 

Плодовото месо е светлозеленикаво, с нежна консистенция, сочно и приятно възкисело. Костилката 

е средноедра и се отделя от месото. Плодовете са подходящи за консумация в свеж вид и за 

произвеждане на компоти. Зреят около 15 дни  преди тези на Кюстендилска синя слива. Дървото е 

със средна сила на растеж и добра родовитост. Толерантно на болестта шарка. 
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Кюстендилска ранна слива – Сортът е получен от кръстоска между Кюстендилска синя 

слива и Монфорска. Плодовете са едри, симетрични, изравнени по форма и големина. Кожицата им 

е средно дебела, тъмносиня, а плодовото месо жълтеникаво, нежно, сладко-възкисело с много 

добро качество. Костилката е средно едра. Плодовете узряват в началото на август. Дървото е 

умеренорастящо с добра родовитост. Чувствително на шарка и червени листни петна. 

Струмска синя е хибрид, получен от кръстоска на Кюстендилска синя слива с Монфорска. 

Плодовете са средно едри, закръглени с тъмно синя плодова кожица, покрита с восъчен налеп. 

Плодовото месо е жълтеникаво с нежна консистенция, сладко, с аромат. Костилката е дребна. 

Плодовете зреят в края на август - началото на септември. Дървото е умеренорастящо, 

чувствително на шарка и практически устойчиво на червени листни петна. 

Осоговска едра е семеначе от свободно опрашване на местния сорт Жътварка. Плодовете 

са много едри, яйцевидни, с тъмносиня плодова кожица. Месото е зеленикавожълто, сочно, сладко-

възкисело. Костилката е средно едра. Плодовете зреят около 10 дена след тези на Кюстендилска 

синя слива. Дървото е умеренорастящо, устойчиво на червени листни петна. 

 

Ябълкопроизводство. За заменяне на сливовите насаждения с ябълки има и други 

причини. До 1908 г. Кюстендил не бил свързан посредством железница с големия консуматорски 

център на овощията от този край – София. Поради това дотогава пренасянето им дотам ставало с 

коне и коли на животински впряг, което било крайно неудобно. Ето защо производителите–

овощари предпочитали сливите. По същата причина ябълковите дървета до Първата световна война 

са рядкост. След като била прокарана ж.п. линия, условията се променят: търсенето на ябълките на 

нашия и и чуждия пазар и добрите цени, давани за тях, правят много по-изгодно тяхното 

производство и това подтиква мнозина стопани да правят по-големи насаждения с ябълкови 

дръвчета. А унищожаването на сливовите дървета само дава по-силен тласък на този процес. 

Хубавите цени, които износът на ябълки осигурява, прави така, че цените на овощните градини да 

се повишат извънредно много: една нива, засадена с ябълкови дръвчета, след няколко години 

утроява цената си. 

Много допринася и полезната работа на първия воден синдикат в България – „Струма”, 

който осигурява на селата в котловината вода за напояване на големи площи. Насажденията с 

ябълков цвят биват поощрявани от агрономическите власти, които улесняват населението с разсад 

– от овощния разсадник в Кюстендилското земеделско училище. Много разсадници биват 

създадени и по селата, защото производството на разсъдъчен материал става доходна работа. Освен 

това нивите, в които се засаждат овощни дървета, дълго време (докъм десетата година) могат да се 

използват за производство и на други земеделски култури. А после, когато короните на развилите 

се вече дървета правят по-големи сенки, ако не може да виреее друга култура, мястото може да 

стане ливада, та пак доходът от него да бъде двоен. По-голям подем има в селата, където има 

възможност за изкуствено напояване. До голяма степен това определя и цикличния характер на 

плодовитостта на дърветата. 

За засаждане с ябълкови и други овощни дървета се предпочитат ниви, които  могат да се 

напояват. Нивата се разорава и се изкопават дупки с диаметър до един метър, дълбоки към 70 см. 

Такива големи дупки се изкопават при недостатъчно и несигурно напояване По-късно, когато бива 

осигурено по-изобилно напояване от създадените вади и язовирите, се изкопават по-малки дупки. 

Засаждането става през пролетта, обикновено през месец март. Младата овощна градина се 

преорава няколко пъти с трупка. В нея се садят и други култури, които наричат „подкултури”: дини, 

пъпеши, тикви, картофи и др. Това съжителство е даже благоприятно в първите години за младите 

овощни фиданки, защото иначе стопаните не биха имали възможност често да преорават и торят 

насадената от тях площ.  

Ябълките са главно два вида или както казват местните, на две вери: летни и зимни. 

Насажденията с летни ябълки са по-ограничени поради нетрайност и по-слабото им търсене на 
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пазара. Наричат се така според времето на зреенето им. Най-рано узряват (в началото на м. юли) 

ябълките от сорта петровка, а един месец по-късно узряват и тези от сортовете елинка и бисмарка 

(берат се около Илинден), шарен кардинал, слава на свето и цар Александър. Тези ябълки (без 

петровките) са много едри и с хубав външен вид: слабо зачервени откъм страната, която е била 

откъм слънцето. На вкус са възкисели. От тях няма еднотипни масови насаждения – садят се 

единично по овощните градини и по дворовете. 

Зимните ябълки, наричани така поради времето на консумирането им, от по-старите сортове 

са буовица, тетовка, белфльор, кичовка, езопова, кадънка, лимонка, бела жиленска и др. През 30-те 

години се появяват различните видове ренети: киселска, зелена княжевска, бауманова, канадска, 

ньорка. От 60-те години, откогато започва реконструкцията на овощните насаждения, на мястото 

на изважданите стари овощни дървета се насаждат ябълки от сортовете червена превъзходна и 

бендска роза, от 1971 г. – само златна превъзходна и червена превъзходна. 

До 1937 г. насоката в местното овощарство е преди всичко количествено увеличаване на 

овощните насаждения, почти без прилагане на съвременна агротехника, поради което голяма част 

от плодовете са червиви и с ниско качество. Дотогава почти никой не пръска овощните си дървета 

и затова често пъти половината от ябълките изпопадат до започването на беритбата. Опитът на 

неколцина стопани да пръскат дърветата против гъсеници и болести излиза много сполучлив и от 

1938-39 г. голяма част от производителите започват да пръскат ябълките и другите овощни дървета 

по няколко пъти в годината. 

Плодовото производство е предназначено главно за износ и по-малко за вътрешния пазар. 

Голяма част от некачествените ябълки се преработват в пулп. Една част от падналите ябълки, 

наричани капушки, се режат и сушат за ошав или се изваряват в ракия. 

Сред съвмеремнните хибридни сортове, създадени от Института по земеделие в Кюстендил 

следва да се посочат: 

 

 
 

Бесапара. Сортът е получен от кръстоска между сортовете Флорина и Макфри.  Дървото е 

с умерена растежна сила, родовито и устойчиво на струпясване. Плодовете са със средно тегло от 

180 до 200 грама, яркочервено оцветени и с много добро качество на плодовото месо. Зреят към 

края на септември и се съхраняват до февруари. Вероятно заради комплекса от положителни 

качества на плодовете на този сорт, комисията е взела решение за неговото награждаване като 

победител в Конкурса за иновации и му е присъдила диплом и златен медал. Името Бесапара е взето 

от името на стар тракийски град, руини от който и сега съществуват южно от гр. Пазарджик, в 

подножието на Бесапарските ридове. 
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Горана. Сортът е получен от кръстоска между сортовете Прима и Купър 4. Дървото е 

с умерена растежна сила, родовито и плодоноси редовно. Слабо чувствително на  струпясване. 

Плодовете са със средно тегло от 180 до 225 грама. Те са тъмночервено  оцветени и с много добро 

качество на плодовото месо. Зреят между 20 и 30 септември и се съхраняват до февруари. 

 

 
 

Елегия. Сортът е получен от същата кръстоска, както и Горана. Дървото е с по-силен растеж, 

родовито и плодоноси редовно. Слабо чувствително на струпясване. Плодовете са едри със средно 

тегло между 170-180 грама. Те са оранжево-червени, покрити с яркочервен покровен цвят. Качество 

– много добро. Зреят към 24 септември и се съхраняват до февруари. 

 

https://iz-kyustendil.org/images/phocagallery/gallery/thumbs/phoca_thumb_l_gorana.jpg
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Марлена. Сортът е получен от кръстоска между Флорина и Макфрий. Дървото е с умерена 

растежна сила и ражда всяка година. Устойчиво на струпясване. Плодовете са едри – между 170 до 

210 грама. Те са покрити почти изцяло от светлочервен покровен цвят. Зреят към 20 септември и 

се съхраняват до януари. 

 

 
 

Мартиника. Сортът е получен от кръстоска между сортовете Прима и японския сорт Секай-

ичи. Растежната сила на дървото е близка с тази на Прима. Плодоноси редовно и дава високи 

добиви. Устойчиво на струпясване. Плодовете на сорта са със средно тегло между 175 и 200 грама. 

Ярко червено оцветени. Плодовото месо е с много добро качество. Зреят почти едновременно с тези 

на Елегия и Бесапара. 

 

Черешопроизводство. До 70-те години на миналия век Кюстендил и околните села не са 

били известни с черешови масиви. Както бе отбелязано, в овощните градини масово се отглеждали 

сини сливи, които носят прозвището кюстендилски, а броят на черешовите дървета въобще не 

можел да се сравнява с тях. Поради това че сливите били нападнати от коварен и неизтребим вирус, 

се наложило всички овошки да бъдат изкоренени. За щастие кюстендилската слива оцелява в други 
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части на България. Всъщност плодовете, с които Троян се гордее толкова много, произхождат точно 

от тази стара българска разновидност. 

След тоталното унищожение обаче идва доброто решение в освободените масиви да се 

насадят ябълки и череши. Така в полите на Конявската планина се създава черешов пояс с площ 

над 28 000 дка и се ражда новата плодова слава на Кюстендил. А старата датира още от XIX век. 

През 1896 г. в града се провежда първата Национална овощарска изложба, което ясно показва 

значението на района за българското производство на плодове. За по-лесно и по-удобно като главни 

причини за това се обявяват умерено континенталният климат със средиземноморско влияние и 

песъчливите алувиални почви, но тези благоприятни фактори не са достатъчно обяснение. 

Изглежда в самите хора от Кюстендилската котловина има особена страст към плодовете на земята. 

Дори и в днешните трудни времена запустялата земя тук е малко, градините са обгрижени и всеки 

местен човек е в състояние да разкаже много интересни истории за ябълките, крушите, сливите, но 

най-вече за черешите.  

За съжаление старите местни сортове могат да се похвалят с голяма издръжливост, но не и 

с плодове, подходящи за транспортиране. Сред старите сортове от Кюстендилския край най-

популярният е раждавичката белвица – жълто обагрена с червени оттенъци, изключително 

ароматна в сравнение с останалите череши и с чудесен баланс на захари и киселини. И с толкова 

нежно месо, че при най-лекото притискане след малко покафенява. 

 

 
 

Други автентични локални разновидности са Бела ръскавица, дроганова жълта череша и 

перестата белвица. 

Бела ръскавица е от типа на хрущялките, т.е. със стегнато месо на плода. Обаче не е в 

обичайния червен цвят – кожицата и вътрешността са жълти с леко червено обагряне от едната 

страна, а сокът е безцветен. Плодът е доста ароматен и с много привлекателна кисела жилка, което 

го прави най-подходящ за черешово сладко. 

Следва популярната дроганова жълта череша, която никой не нарича с името, дадено й в 

родната Германия, а удобно са го променили на драганова. Въпреки че не произхожда от България, 

сортът се отглежда от толкова отдавна, че и най-възрастните хора си спомнят големите дървета с 

бели череши от своето детство. 

Макар името да подсказва друго, перестата белвица има наситено тъмночервени, средни 

към дребни плодове с фина горчива жилка, вероятно наследена от дивата череша, която расте из 
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цяла България. Нарича се переста, защото листата на дървото не са увиснали, както обикновено се 

случва при черешата, а са разперени.  

В подкрепа на не чак толкова древната, но вече вкоренила се черешова традиция, през юни 

традиционно в Кюстендил се провежда Празник на черешата.  

 

 
 

Друга суровина са крушите, които виреят добре в някои от районите на Кюстендилския 

край, но поради по-слабото им търсене на пазара няма масово крушово насаждение. Крушите се 

насаждат единично по овощните градини, по лозята (до ликвидирането ми през 1960 г.) и по 

дворовете. Традиционните крушови сортове са попска масловка, беграма, модриняци, рашка, жъти 

круши и др.  

Кайсии, зарзали и праскови се отглеждат единично в лозята и по дворовете и няма големи 

масиви. 

В резултат на интензивна селекционна дейност в Институт по земеделие - Кюстендил са 

създадени сортовете: череша – Победа, Черна Конявска, Кюстендилска хрущялка, 

Българска  хрущялка, Мизия, Данелия, Стефания; ябълка - Бесапара, Елегия, Горана, Марлена и 

Мартеника, круша – Пауталия,  Прогрес, Юбилеен дар, Кюстендилска 

масловка; слива – Изобилие, Осоговска  едра, Кюстендилска ранна, Кюстендилска красавица, 

Струмска синя;  праскова – 7-14;  кайсия – Фестивална; малина – Люлин, Самодива, Български 

рубин, Есенна позлата, Шопска алена, Костинбродка, Искра, Ралица; ягода - Българска ранна, 

Красавица, София, Биляна. 
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8. ТРАДИЦИИ В ЛОЗАРСТВОТО В 

КЮСТЕНДИЛСКИЯ КРАЙ 
 

В Кюстендилския край се отглеждали лозя за задоволяване на местните нужди от вино. Има 

спомени за лозарството още преди Освобождението, като по разкази от старите хора по селата агата 

карал селяните да му садят лозе. В изорана и подравнена нива те правели дупки с железни лостове 

и в тях мушкали отрязани при кроенето на лозето пръчки. Някои селяни нарочно засаждали 

пръчките наопаки, но за тяхно учудване те пак се прихващали. 

Голямото поражение, което нанесла на българското лозарство филоксерата, не отминало и 

кюстендилските лозя и те били заразени към 1910 г., а после трябвало да се засаждат отново с 

устойчивата американска лоза. 

Лозята в този край са засадени основно с винени сортове. Има само отделни лози, но не и 

цели лозя с десертно грозде. Преобладаващият сорт е памид. Кюстендилският памид е много хубав 

– сочно и сладко грозде, което може да послужи еднакво както за произвеждане на пивко вино, така 

и за консумиране в прясно състояние. То намира добър пласмент и в други райони.  

Ето как местните стопани произвеждат разсад за лозе. Пръчки от дива лоза се нарязват по 

на около 30 см и се присаждат с пъпки от питомна лоза. После се засаждат в дълбок сандък, пълен 

с навлажнена трина. При стайна температура с поддържана влажност при трината лозовите пръчки 

пускат коренчета, а мястото на присаждането започва все по-слабо да личи. През пролетта пръчките 

се засаждат или продават за засаждане. Тези, които останат непродадени, се бодват в градината или 

в лозето и през есента пак се продават, вече по-добре вкоренени.  

Когато определено място се подготвя за засаждане с лози, през пролетта се прекопава с 

двузъба копачка, известна с името дикел, и по-дълбоко до 70 см. с права лопата, наричана лизгар. 

Така лозето се „стреми“, т.е. прави се стрема. Прекопаното място се заравнява. После се засаждат 

вкоренени лози, като всяка пръчка се наторява с размит с вода тор. Около лозичката се натрупва 

купче пръст, тя се загърля, и после леко се затрупва. След известно време лозичката пробива 

пръстта и започва да расте. На третата година новопосаденото лозе проражда. До 5-6 години 

младите лози се подпират с колове, докато надебелеят дънерите им. 

По стара традиция на Трифуновден лозарите закрояват лозята си. Събират се на групи и с 

вино отиват на лозята. Ходят от лозе на лозе. Някои стопани заразвят в коренището на лозата 

първото боядисано яйце в четвъртък преди Великден (от предишната година). Лозата се закройва, 

сипва й се малко вино, после стопанинът черпи другите лозари с вино. 

Истинското кроене на лозята става по-късно – в края на месец март и началото на месец 

април. До Първата световна война кроенето е ставало със съпровидни косери, а после се 

употребяват лозарски ножици. 

Към края на м. март лозето се прекопава, като около лозите се правят ями, поради което 

самият процес се нарича яменье. Израстъците около коренищата се изравят. През м. май се копае с 

дикел и ямите се изравняват с мотики, като се изчистват израсналата трева и бурените. След 

няколко пръскания с бордолезов разтвор (повече или по-малко, в зависимост от това дали пролетта 

е дъждовна, или не) против болестта брашнеста мана, която наричат църнилка, лозето се окопава 

наново, праши се. 

Още преди гроздобера стопаните измиват и накисват съдовете, в които ще сипват виното. 

Ако гроздето не е повече от 200-300 кг., то се сипва в бурета, а ако е повече – в голяма каца, наречена 

бадень. Гроздоберът е радостно събитие в живота на местното население. Той става в определени 

за цялото село дни, до което време специален пазач, наречен поляк, пази лозята. Гроздето берат с 

нож и ножче в кошници и обикновено се изсипват в плетени кошове, а някои направо във високи, 

разширени в горния край каци, известни с името футии, в които още на лозето го смачкват. 

Кошовете и футиите може да се товарят на кон със самар, а каците се закарват с волска кола. 
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Гроздето се употребява предимно за производството на вино: бяло, червено и сладко, което 

в този край наричат благо. В някои от селата през 30-те години се образуват въздържателни 

дружества и тогава употребата на безалкохолно вино се засилва. Виното се консумира в по-големи 

количества през зимата, когато работата намалее и започнат селските веселби: сватби, кръщенета, 

домашни служби, именни дни и гостувания. След изкореняването на лозята вино произвеждат тези, 

които имат лозници в дворовете си, а те не са малко. 
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9. РАКИЯ  
 

Дефинира се като вид бренди, силен алкохол, дестилиран от различни плодове. Всички страни от 

Балканския полуостров считат тази напитка за свое национално питие. Тя се произвежда по 

различен начин в различните райони, с различни съставки, начини за дестилиране, съобразно 

законодателството на всяка държава. Съдържанието на алкохол в ракията обикновено е 40%, но в 

домашни условия може и да е по-силна (например 50%). 

 

9.1 История на ракията  
 

Историята на тази традиционна напитка по балканските земи е противоречива. 

Документираните данни за нейното производство и употреба датират от 14 век, но по-ранната й 

история се свързва с ползването на дестилатори, наречени аламбици. Според някои историци, за 

пръв път аламбици са намирани в Месопотамия от преди 4000 години. Без съмнение отначало 

аламбиците са били използвани за нуждите на парфюмерията и медицината, а по-късно за 

производство на спиртни напитки. Ябин-Ибн-Хаян (персиец), живял през 8 век сл.н.е., днес се счита 

за първият алхимик в света, като неговите опити имат световен принос за цивилизацията. Изучил 

всички науки, и оставил над 20 изобретения, той пръв въвежда аламбика във химични опити, и 

описва процеса дестилация. Това го прави основоположник на съвременната химия. Арабският 

историк Ал Кинди за пръв път описва аламбиците през 9 век. В Европа устройствата на Хаян са 

пренесени по море по-късно, като първото им споменаване в европейски (латински) източник е от 

12 век, когато се споменава за дестилирано вино.  

От същия период в България са намерени археологически материали (части от аламбици), 

които доказват тяхната употреба и по тези земи - два от с. Хотница, от с. Дядово, Новозагорско, от 

Ямбол и от Южните Родопи (по Иван Петрински). Не може да се твърди със сигурност дали са се 

ползвали само в парфюмерията и фармацията, или и за производство на алкохолни напитки. Следва 

да се има предвид обаче, че в България самото име на ракията идва с турския език (а това означава 

14 век) – „ракъ“ или „raki“, което пък произлиза от арабското „арак“.  

Има и известни претенции за още по-ранно познаване на ракията по нашите земи. На 

18.12.2013 година в. „Труд“ обявява, че в Обзор е открит най-древният казан за ракия в света. Той 

датира от 9 век и впечатлява с вида си. Съставен е от три съда. Първият е голям и е поставян върху 

огъня. В него са джибрите. През втория минават спиртните пари и чрез глинени тръби стигат до 

трети – медено бакърче, където дестилатът вече е охладен. Тази теория се поддържа най-вече от 

уредника на местния музей. 

 

9.2 Видове ракия 
 

Майсторите на ракия твърдят, че хубава ракия става само от качествена суровина. 

„Суровината“ са плодове, добре узрели и с висока захарност. Най-популярни са гроздето, сливите 

и кайсиите, като ракията може да е само от един вид плодове (гроздовица, сливовица) или смесена, 

тогава се нарича плодова ракия. В Долината на розите в България пък произвеждат гюлова ракия 

от ферментацията на листенца от маслодайна роза, със или без добавка на захар, оцет и/или спирт. 

Могат да се слагат и различни добавки, за да се получават разновидности на основния продукт. В 

Добруджа, например, съществува обичай да се отделя дамаджана или друг голям съд с т.нар. ракия 

„първак“, с най-висок алкохолен градус, и в нея да се добавят поетапно различни видове плодове 

по реда на тяхното зреене. Това се прави докато почти не остане течност, а по-скоро колекция от 
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„пияни“ плодове, които се сервират с лъжичка. Специалитетът се нарича „боле“ и е предназначен 

за дами. 

Една от най-популярните ракии от костилкови плодове е сливовата ракия, наречена още 

сливовица. Произвежда се чрез дестилация на ферментирала каша от плодовете на сливата. В 

България най-популярна е сливовата ракия от Троянско. Твърди се, че началото на традицията е 

поставено не другаде, а в Троянския манастир, през 14 век, а точната рецепта била тайна и се пазела 

от игумените. В нея бил описан не само детайлният начин на производство, но и специалните 

билки, които монасите добавяли за аромат – поне 40 вида! В едни по-късни времена варенето на 

сливова ракия става част от битието на старопланинците, като във всеки район се ползват местните 

сортове сливи и това придава характерни особености на местното производство.  

Имайки предвид, че ракията е тясно обвързана с местното производство и местните видове и 

сортове плодове, всеки район произвежда свой собствен специфичен вкус. В района на Кюстендил, 

освен по-традиционните видове, се правят и ябълкова и черешова ракии.  

 „Винпром – Кюстендил“ АД е традиционен производител на висококачествени плодови 

ракии с повече от шестдесет годишна история. Знаковите питиета на фирмата са Кюстендилска 

ябълкова ракия, Кюстендилска черешова ракия, Кюстендилска сливова ракия, Кюстендилска 

гроздова ракия и специалната Кюстендилска вилямова ракия, която се прави от сорта круши 

„Вилямова масловка“, отглеждан изключително в този регион. 

„Вилямовката“ или „Бартлет“ произхожда от Англия, първите сведения за нея са от 1770 г. 

Носи името на Ричард Уилямс, който прави сорта известен в началото на 19 век и подпомага 

неговото разпространение. Във втората половина на века сортът бива “разнесен“ из цяла Европа. В 

България е внесен от Австрия през 1910 г. Плодовете са сладки и много ароматни, жълти с 

червеникаво-кафяв загар. 

Ракията, произведена от „вилямовка“, или Вилямовата ракия е изключително специфичен и 

знаков за района на Кюстендил продукт. Тя има особен и неповторим аромат и вкус, поради което 

се употребява по по-различен начин от останалите плодови ракии. Специфичен при нея е дори 

начинът на съхранение. От изключителна важност е готовият краен продукт да се съхранява в 

стъклени съдове, на хладно и най-вече тъмно място. В противен случай се появяват необратими 

ефекти върху аромата на напитката.  

В дестиларната в Кюстендил работят изключително с местни плодове като суровина, 

включително чрез изкупуване от частни земеделци. Срещу 100 кг плод, един производител на 

ябълки може да си закупи 9 л готова ракия на доста ниска цена, например 4 лв./л. 

 

9.3 Как се приготвя ракия? 
 

Начинът на приготвяне на алкохолната напитка не се е променил значително от миналото 

досега. В много семейства технологията за направа на хубава ракия се предава от поколение на 

поколение. Вече стана ясно, че изходният материал е от голямо значение. Джибрите трябва да имат 

приятен аромат и да не са нито прекалено сладки, нито твърде кисели. Ако се усеща по-горчив 

привкус, то значи джибрите са престояли дълго време (повече от 5 месеца). Най-простото описание 

на технологията е, че ракията се вари в казан, от който изпаренията се извеждат през тръба и отиват 

в серпентина. Серпентината се се намира в съд с вода, където изпаренията се охлаждат и така вече 

имаме готова ракия. С най-силни градуси е ракията в началото – 60 до 80. При варенето на 

костилкови плодове е от изключително значение първият половин-един литър от спиртната 

напитка да се отдели, тъй като съдържа метанол, който е вреден за здравето. Друг риск, който крият 

тези плодове, е, че понякога дават горчив вкус и неприятен дъх на ракията. Костилките трябва да 
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се махнат преди ферментацията, за да се избегне този ефект. Киселата жилка понякога се 

неутрализира и с дървесна пепел. 

Важно е също как се „точи“ ракията. Единият начин е така наречената преварка или 

преваряване. Времето, вложеният труд и изгорените дърва са повечко, но за сметка на това се 

добива великолепна ракия – преварка – „като за своя душа’. Основното при преваряването, ако се 

прави както трябва, е, че се отделят някои остатъчни неприятни миризми и паточни масла. Това е 

основният начин на точене при производството на сливова ракия. 

Другият начин е последователното точене на ракия и патоки. „Патоки“ е слабата 

недоброкачествена ракия с неприятен възкисел вкус, която се получава в края на дестилацията на 

джибрите. Важният въпрос тук е да се намери границата между тях, като се отчита големината на 

казана и качеството на плодовете, а оттам и на кашата. В ракията не трябва да попадат патоки, 

защото те я правят кисела, в някои случаи възгорчива, и се увеличава количеството на метиловия 

алкохол, тоест вероятността за получаване на главоболие след консумация. 

При казан с големина 100-120 литра се получават около 15-18 литра хубава ракия с алкохол 

40 градуса и около 20 литра патоки. За „разделителна линия“ между хубавата ракия и патоките се 

приема алкохолното съдържание от 35-36 градуса, което се мери на изхода на охладителя. Когато 

то спадне на 2-3 градуса, събирането на патоки се преустановява. Ако производителят не разполага 

със спиртомер, мери по стария „народен“ начин, като сипва малко течност в чаша и я плисва в 

огъня. Ракията избухва със синкав пламък, а патоките се точат дотогава, докато изляната в 

огнището чаша гаси огъня. 

Някои майстори практикуват още при варенето да оцветяват ракията, обикновено в жълто, 

жълто-златисто. Често за целта се използват сушени сливи, черничева или сливова гъба, корени или 

кори от тези дървета, ябълкови листа, липов чай или смрадлика. Сливите се нарязват, както и 

гъбите; всички оцветители предварително се накисват в ракия. Поставят се в малка торбичка от 

памучен плат, която се пуска в съда, в който се събира ракията или се връзва на чучура така, че 

течащата ракия да минава през нея. Напоследък се използва и оцветяването с горена, ка-

рамелизирана, захар, която още докато е гореща, се залива с вода и се бърка до пълното й 

разтваряне. Оцветителите, според повечето майстори, не трябва да се смесват, а освен това не бива 

да се забравя, че ракията трябва да има аромат на плодовете, от които е направена, а не на 

оцветителя. 

Класически начин за оцветяване на ракията си остава наливането й в дървено буре. В него, 

на ред с отлежаването, се променя и цветът. Трябва да се обърне внимание на някои много важни 

особености при тази технология, защото те оказват влияние върху цвета и вкуса. Някои наливат 

ракията в бурето диретно с онзи градус, над 40, с който е сварена. За препоръчване е обаче 

предварителното й разреждане с дестилирана, изворна или в краен случай преварена вода в 

съотношение 12,5 л на 50 л ракия. Възможно е слабо размътване на ракията, което се дължи на 

разтворените във водата карбонати, но те се утаяват след известно време. Важното е да се внимава 

да не се вдигне мътилката от дъното на съда, която всъщност може да се смеси с патоките и да се 

превари отново. 

Относно това къде се вари ракията, често срещана практика е собствениците на градини да 

предават плодове на промишлени спиртоварни, откъдето да си купуват готов алкохол на 

преференциални цени. Също широко разпространен модел са общите, „селски“ казани, където 

ракията се вари за всяко отделно домакинство по график. В по-редки случаи народният гений залага 

на самоделни устройства, направени например от стари полу-автоматични перални машини. 
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9.4 Домашен начин за приготвяне на ракия в 

Кюстендилския край 
 

Традициите в овощарството предопределят факта, че една от основните напитки за 

Кюстендилския край е ракията, която се изварява от плодовете. Традиционно се приготвя ракия 

най-много от джанки и по-малко от други плодове и джибри. Макар и останали по-малко 

насаждения от сливи, се изварява и сливова ракия. 

До 1950 г., когато бива забранено домашното производство на ракия, по-заможните стопани 

имат в дворовете си специална малка сграда с монтирано устройство за изваряване на ракия, 

наречена казанджилница. То се състои от зазидан в пещта меден казан, обикновено столитров, по 

името на който се нарича цялото устройство, и глинен капак за казана. Две извити глинени тръби 

излизат изпод него и влизат в една тясна висока каца, наречена футия, напълнена догоре със студена 

вода за охлаждане на парата. Тези тръби наричат беневреци. От казана излизат две метални тръби, 

свързани с беневреците и известни с името лули, през които изтича втечнената спиртна пара във 

вид на тънка струйка в специален глинен съд, наричан гаваза. Отгоре на пещта, до казана, има 

отвор, наричан кюлан, който се отпушва или запушва – според нуждата огънят да бъде по-силен 

или по-слаб. 

За да бъдат готови за варене, плодовете трябва да са престояли известно време във футията: 

сините сливи един-два месеца, джанките 10-15 дни, ябълките и крушите до един месец. Джибрито 

е готово един месец след прекипяването на виното. 

След като казанът се напълни с престоялия вече плод, върху него се поставя капакът, който 

се замазва по ръба с кал и пепел. После се поставят беневреците, които също се замазват – при 

капака и лулите – но с тесто. На устията на лулите се прикрепят малко кълчища, по които да се 

оттича ракията. 

Огънят се запалва при отпушен кюлан, за да е по-силен и по-бързо да се сгрее казанът. След 

около половин час ракията започва да капе, а подир малко и да тече. Тогава кюланът се запушва, за 

да намалее силата на огъня. В такъв случай и ракията тече по-бавно, но затова пък е по-силна. В 

продължение на около 3-4 часа (за сливите и джибрито повече) при казан с вместимост сто литра 

от сини сливи изтича 15-20 л. ракия/от джанки 6-10 л., от круши 6 л., от ябълки до 8, а от джибри – 

15-20 литра. Ракията се оставя да тече в гавазата, докато е по-силна и съдържа достатъчно спирт, 

който тук наричат шпирт. За целта човекът, които наглежда казана, постоянно опитва силата й. 

Щом спиртът започне да се усеща много слабо и течността, излята върху капака, не може вече да 

се запали, ракията в гавазата се вдига, а под лулите се оставя друг съд, ако производителят иска. На 

края изтича ракия със слаб градус – наричат я пърцока. Тя после може да се превари в следващия 

напълнен казан. Обикновено сливовата ракия се оставя да има 36-40 градуса, джибровата 42, 

джанковата 35, по толкова градуса са също крушовата и ябълковите ракии. 

Докато гавазата се напълни, нетърпеливият стопанин постоянно мери съдържанието й със 

специална мярка, наречена рабуш или мерильок. Той се приготвя така: в гавазата се сипва литър 

вода, докато се напълни, като след всяко сипване се поставя в нея 30-40-сантиметрова издялана 

пръчка и по нея се отбелязва с нож мястото, докъдето я е намокрила водата. 

От 1950 г. започва масовото изваряване на ракията в обща кооперативна казанджийница. 

Някои стопани занасят плодовете и във винарски изби, където срещу тях и съответно доплащане 

получават готова ракия. 

Ракията се употребява обикновено при работа на полето или у дома – преди ядене в малки 

дози. През време на ядене обикновено се пие вино, като само в Западна България и по-конкретно 

Кюстендилския край този ред не се спазва. 
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9.5 Ракии от Кюстендилския край 
 

Черешова ракия 

Необходими съставки за 8 литра: 65-70 кг узрели череши; 10 кг захар; 700 г жива мая; 60 л 

вода. Технология: Подбират се добре узрели и здрави череши. Измиват се. Отстраняват се 

костилките и плодовата пулпа се смачква. Добавят се захарта и водата и се разбърква добре. 

Зхарността на получената смес трябва да е около 16-17 процента. Добавя се натрошената мая и 

съдът се затваря плътно. Добре е той да е оборудван с клапан, който да отвежда навън въглеродните 

газове от процеса на ферментацията.  

Джибрите се съхраняват на около 16-25 градуса. Разбъркват се два пъти дневно. Когато 

процесите на ферментация (кипене) свършат, сместа се оставя да се дестилира за около 3-4 дни. 

Черешовата ракия се препича двойно, като задължително се отделя 3 процента от алкохолният 

градус за първак, т.е. литрите материал, умножени по алкохолния градус и по 0,03. Готовата ракия 

се оставя да отлежи в дъбови бъчви, до омекотяване на вкуса, след което се разрежда с дестилирана 

вода до получаването на желания градус. 

 

Дюлева ракия  

Необходими съставки: дюли - зрели и здрави, захар. Технология: Дюлите най-напред се 

измиват и се изчистват много добре от мъха. Желателно е да се отстранят и семките. В противен 

случай трябва много да се внимавате да не се спукат, когато плодовете се смачкват на пюре. В 

пюрето може да се добави пектин, ако е станало прекалено гъсто, но това не е задължително. 

Пюрето се залива с разтворена във вода захар, като обикновено съотношението е 3:1 (на 150 л вода 

- 50 кг захар). Захарността в съда накрая трябва да е между 18-20%. Киселинността се измерва с 

лакмус. Ако pH e високо, се използва лимонена киселина, за да се свали до около 3. Всичко, което 

се добавя в ракията, се слага предварително разтворено, при интензивно бъркане. Съдът се държи 

в тъмно помещение на около 20 градуса температура. Той трябва да е добре затворен, за да няма 

достъп на въздух. Въглеродният двуокис от ферментацията се пуска през воден клапан. Ако 

ферментацията не тръгне веднага, е възможно да се добави разбъркана мая. Дюлевата ракия също 

се препича двойно, като се отделят първака и патоките. Препоръчва се готовата ракия да се 

съхранява 6 месеца в дъбово буре за максимално добър вкус.  

 

Греяна ракия 

Греяната ракия, както и греяното вино, се прави с цел да затопли организма и да предпазва 

от и лекува настинки, простуди и дори грип. Всяка плодова ракия можете да се ползва за направа 

на греяното питие. Използват се мед или захар, по предпочитание, като се внимава да не се прекали 

с подсладителите. В повечето рецепти се препоръчва около 1 с.л за 200 г ракия.  
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Предлаганите в някои рецепти кори от лимон и портокал, както и карамфилчета, могат да 

направят ракията прекалено ароматна. Затова преди да се добавят аромати, се препоръчва да се 

опита доколко ароматна е самата ракия. Едно от най-важните неща за греяната ракия – когато се 

сложи на котлона, тя не бива да завира, достатъчно е само да се затопли. Ракията се слага в джезве 

или подобен съд на котлона и се добавят меда или захарта точно в момента преди да заври, при 

разбъркване. Джезвето бързо се отдръпва от горещия котлон. Греяната ракия се сервира в дебели 

порцеланови чашки, за да могат да издържат топлината, без да се пукнат. Греяната ракия се 

приготвя непосредствено преди консумация и се пие, докато е гореща. Не бива да се вдишва от 

парата при пиене, силните изпарения могат да предизвикат задавяне. Пие се на малки глътки.  
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10. ВИНО 
  

Виното е една от най-ценените от човека алкохолни напитки, произвеждана чрез 

ферментация на грозде. От различните сортове се получават различни типове вина – бели, червени, 

розе. Могат да бъдат чисти, от един сорт, или купажни, когато се правят от смесица от гроздови 

сортове. Правят се и вина от други плодове, различни от грозде, например ябълково, шипково и 

т.н., но когато се ползва само термина „вино“, се разбира традиционната напитка от грозде. 

 

10.1 История на виното 
  

В исторически план, най-ранните доказателства за производство на вино датират отпреди 

близо 8000 години и произхождат от Грузия и Италия. Цялата антична история е свързана с виното, 

което често се консумира вместо вода, поради което се пие разредено, в някои случаи подправено 

с мед и билки. В Римската империя на почит е бялото вино, от това време има изписани и множество 

трудове за лозарството и винопроизводството. Напитката присъства не само в рутината на 

ежедневието, но и в ритуалите, празниците и обичаите; в даровете към боговете и почитта към 

предците. Не случайно още в пантеона на елинските богове присъства Дионисий – бог на виното и 

веселието. 

 Интересни са съдовете, които са ползвани за съхранение и за консумация на виното 

в древността. Виното се наливало в амфори – продълговати глинени съдове със заострено дъно. 

Тази форма била избрана, защото е била подходяща за транспортиране, особено в трюмовете на 

корабите, където амфорите са нареждани и уплътнявани на няколко реда. Съдовете за пиене на 

вино са били разнообразни, като се започне от кратера – по-голяма глинена делва, в която виното 

се е разреждало и оттам се е загребвало с черпак, кана или направо с чаша. Най-красивите „чаши“ 

за вино от онова време са ритоните, които са били за официални случаи, често направени от ценни 

метали, и от тях има запазени изключителни образци. В по-опростения си вариант, чашите за вино 

са били глинени. 

Разглеждайки земите на днешна България, траките са били едни от признатите майстори на 

вино в древния свят. Сред откритите тракийски златни и сребърни съкровища, едни от най-

красивите съдове са именно тези за вино. Традицията се пренася и в следващите векове. В 

предполагаемо първите писани закони на средновековната българска държава, тези на хан Крум, 

са предвидени тежки наказания за злоупотреба с популярната напитка. През по-късното 

Средновековие производството продължава, но всъщност е доста примитивно, а основен проблем 

е съхранението на виното – факт, водещ до парадокса младото вино да е по-ценно от отлежалото. 

През Възраждането и след това, винарството в България се развива бързо, оформят се винарски 

центрове и българското вино започва да носи на страната международна популярност. Една от най-

известните истории за мелнишкото вино, например, е че то е било любимата напитка на Уинстън 

Чърчил и дори във военно време той е правел и невъзможното, за да си осигурява редовни доставки 

от нея. 

Днес в България се отглеждат много и различни винени сортове грозде, и енолозите се 

справят много добре с вносните. Следва обаче да се обръща специално внимание и да се опазват 

родните сортове, които придават уникалност на тази индустрия. Сред тях са маврудът, мискетът, 

рубинът, широката мелнишка лоза, керацудата и други. 

 

Производство на вино 
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Процесът на производство на вино е доста сложен, тъй като е тясно обвързан със 

спецификите на района, в който се реализира. Става въпрос не само за сортовете грозде, които се 

отглеждат там, а и за съчетанието на различни елементи на средата – вода, климат, почви, скален 

състав и прочее.  

Гроздовият сок, от който се произвежда виното в България се нарича шира. Ширата се 

получава обикновено чрез изстискване на гроздовите зърна с преса, при което се отделят чист сок 

и джибри – смес от семки, люспи и малко течност. На някои места традицията не е да се ползват 

преси, а гроздето да се изцежда под собствената си тежест. Гроздовият сок се оставя да ферментира, 

след което се филтрира. Някои видове вина се консумират на този етап, тъй като не могат да се 

съхраняват продължително. Повечето се оставят да „узреят“ в дървени бъчви или бутилки. 

 

10.2 Домашен начин за приготвяне на вино в кюстендилския 

край 
 

Грозде, което ще се сипва в буре, се смачква преди това във футия с дърво, наречено къцало, 

и се изсипва със специално медно гърне в бурето, докато то се напълни през отвор, който наричат 

враня. За да влиза всичкото смачкано грозде в бурето, по ръбовете на вранята се наслагва глина, та 

да се образува фуния. Вранята се замазва с тесто от пепел и счукани в чутура брястови листа, 

разбъркани с малко олио. Грозде в по-голямо количество се сипва направо в бадена. Преди това 

около чепа отвътре се нареждат житни класове, за да не го запушат зърната. След като се изсипят 

няколко коша грозде, двама-трима мъже, боси и със запретнати крачоли го газят, докато то се 

смачка. После сипват друго грозде и продължават да го тъпчат. Някои го мачкат и с трамбовка. 

Щом баденът се напълни, притискат смачканото грозде с дъсчен капак от кръстосани дъски и 

нареждат върху тях камъни. А за да не пропадне, капакът се връзва с тел за едно дърво, преметнато 

върху кацата. Като прекипи виното отгоре се образува кора, която го задушава. Част от виното се 

източва още докато не се е оцветило – това е отточено бело вино. Който иска виното да стане 

червено, го държи с джибрито или както казват, с „майката”, поне един месец и след това точи от 

него. Виното от бадена трябва да се източи докъм Коледа, за да не прокисне, а комината се изварява 

за ракия. 

 

Какво вино се пие в района на Кюстендил 

 

Традицията за домашно винопроизводство в района на Кюстендил, както в цяла България, 

все още е жива и активна. Много семейства имат собствени малки лозя, но се доставя и грозде от 

други райони на страната, които произвеждат в по-големи количества или по-специални сортове. 

Няма типичен местен сорт грозде, най-популярни са мерло, каберне, памид, сира и широка 

мелнишка за червеното вино, и ркацители, димят, шардоне, совиньон блан, мускат отонел за 

бялото. Най-често се правят купажни вина (от смесени сортове грозде). 

 

Каберне совиньон 

Това е несъмнено кралят на червените сортове грозде. В някои региони той дава вино с 

необикновена дълбочина, богатство, концентрация и продължителност на вкусовите и ароматни 

качества. Най-добрите вина Каберне Совиньон са тъмночервено-рубинени на цвят, със стегната 

киселинност, пълно тяло, висока интензивност, концентриран аромат и танини. Това вино има 

афинитет към дъб и обикновено престоява в дъбови бъчви (най-често френски) 15 – 30 месеца, 

което му придава и дъх на пушен кедър и ванилия. Класическият аромат съдържа нюанси на 

стафиди, сливи, череши и подправки. Характеризира се с наситен тъмночервен цвят, интензивен 
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аромат на дребни червени плодове (черница, къпина и касис) и добра плътност. След отлежаване в 

дъбова бъчва има комплексен и богат аромат с приятни нюанси на дим, дъб, подправки, канела и 

шоколад. 

 

Мерло 

Този сорт символизира успеха на червените вина на 90-те, като неговата популярност нараства 

многократно, заедно с увеличаването на лозовите насаждения от Мерло, които все още изглеждат 

недостатъчни за търсенето му. Младите вина са много пивки. Те имат черешов цвят, а някои се 

доближават до цвят на синя слива. При отлежаване придобиват цвят с виолетови оттенъци, а също 

подобряват вкуса си. Вината, отглеждани в различните части на света, са с различен аромат-дори и 

цветист. 

Памид 

Памид е един от най-старите български червени сортове. Относително рано зреещ сорт,който 

е  разпространен предимно в южните райони на страната. Вината направени от Памид са леки с 

много изразени плодови нюанси и е за предпочитане да се консумират много млади - дори и през 

първата година.Отличават се със светлочервен, жив и искрящ цвят, както и с балансиран вкус. Те 

са свежи и плодови вина, ето защо някои любители на виното ги сравняват с френското боржоле. 

 

Мавруд 

Има рубиненочервен цвят и мек вкус. Това вино отлежава в специални съдове и е богато на танини 

и киселини. То има специфичен аромат с нотки на къпина или черница. Най-качествените вина от 

този сорт се отличават с превъзходен букет от плодове, плътен, хармоничен вкус. 

 

Широка мелнишка лоза  

Виното има специфичен аромат и вкус, отчетливо се различава от другите сортове. Енолози и 

дегустатори намират във вкуса му различни нюанси, но някои са като отличителна черта – диви 

ягоди, костилка, смоли, пипер, тютюн, билки. Често се прави с повече „екстракция“, т.е. виното 

престоява по-дълго със сока, и тогава се получава тежкия тъмночервен цвят, с който е известно. 

 

Рубин  

Рубин е уникален български червен винен сорт грозде. Получен хибридно от френския сорт Сира и 

италианския сорт Небиоло. Препоръчан е да се засажда в южна и източна България. Специалистите 

определят цвета му като „дълбок“, почти непрогледен рубинен. Усещат се аромати на червени 

плодове, вишна, череша и малина. Ако е отлежавало в дъбови бъчви, от което виното се повлиява 

добре, се появяват и аромати на ванилия, люляк, както и лека пикантност. Получават се комплексни 

уникални вина, които могат да отлежават от 5 до15 години. 

Сира - Изключително сочно, ароматно и комплексно, с гладка и мека структура, с нюанси на 

шоколад и прясно смлян черен пипер, миризма на кожа и цветни ухания, дим и намек за свежо 

червено месо, с наситен плодов вкус. Отлежалите реколти от този сорт се отличават с повече дъбови 

аромати като печено, смола, ванилия и сухи подправки и с по-свежи нюанси във вкуса. 
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Сира Инканто 2015 г. Винарска изба, Кюстендилско 

                                              

         Мискет (червен мискет) 

Вино с цветисти нотки, допълвани от аромати на жълт плод, акация, роза, цитруси и тропически 

плодове. Ниско-киселинно, подходящо за купаж с по-кисели вина като Совиньон блан. 

 

         Мускат  

Твърди се, че виното от мускат е най-старото бяло вино на нашия континент. От мускат се правят 

качествени сухи и полусухи вина, а също и много добри десертни, пенливи и ликьорни вина. Имат 

интензивен аромат с цветист характер, напомнящ теменуга и индрише. Отличават се със значителна 

плътност и умерена свежест. 

Димят 

 

Сортът Димят е стар местен сорт. Димят е късен винен и десертен сорт. Гроздето узрява през 

втората половина на септември. Има силен растеж, висока родовитост и висок добив. Страда от 

засушаване. Устойчив е на гниене, но е чувствителен към ниски зимни температури. От гроздето 

се получават обикновени бели трапезни вина и висококачествен материал за конячен дестилат. 

Приятни, трапезни, сухи бели вина, които се отличават с дискретен ванилов тон в аромата. Сортът 

се използва и за производство на винен дестилат (поради високото съдържание на киселини той е 

много подходящ за производство на конячни дестилати с отлични качества). 

 

Шардоне (Chardonnay) – бяло. 

Също както Каберне за червените, така и Шардоне може да бъде провъзгласено за краля на белите 

вина. Този сорт грозде постоянно дава отлични, богати и комплексни бели вина.  Това е изумително 

всестранен сорт, който расте в голямо разнообразие от региони по целия свят. Доброто Шардоне 

предлага узрели, богати и интензивни плодови аромати на ябълка, смокиня, пъпеш, круша, 

праскова, ананас, лимон и грепфрут, заедно с привкус на подправки, мед, масло и лешници. Няма 

друго трапезно бяло вино, което така да се облагодетелства от ферментация или отлежаване в 

дъбови бъчви. 
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                  Шардоне барел- Винарска изба, 

Кюстендилско 

 
           Совиньон блан 

Виното се произвежда в два стила. „Зеленият“ има интензивни, разпознаваеми аромати на зелена 

чушка, аспержи, трева, коприва, бръшлян, цариградско грозде и киви, придружени в идеалния 

случай от нотки на варовик и мокра скала. При„жълтия“ стил преобладават ароматите на зряла 

круша, дюля, пъпеш, бъз, акация, бели и жълти цветя и препечена кора от хляб. При отлежаване в 

дъбови бъчви се добавят и интересни ядкови аромати.  Виното от Совиньон Блан се консумира най-

добре, когато е младо, но понякога може и да отлежи малко. Като късно бран сорт грозде то често 

е с фантастична способност да даде комплексно и много ароматно вино.  

    Совиньон Блан - Винарска изба, Кюстендилско 

Ркацители 

Произхожда от Грузия. Виното обичайно е високо киселинно, което означава, че гроздето 

остава върху лозата почти до последния момент. Обичайният вкус на Ркацители е на подправки, 

цветя и дюли.  

 

10.3 Винени рецепти 
 

Рецепта за домашно вино 
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Необходими съставки: грозде, захар (3 кг за 100 л гроздов сок), вода (10 л за 3 кг захар). 

Обикновено от 100 кг грозде излиза около 40 л вино. Технология: Гроздето се намачква със 

специална преса и се събира в съда, в който ще ферментира. Според някои, ако се смачка с чепките 

и се остави така, това може да подобри вкуса на продукта. Мери се захарността (за червено вино – 

22-24 градуса) и при нужда се добавя захар. Съдът се затваря и се оставя гроздето да ферментира и 

да се утаи, като се бърка всеки ден до пълно утаяване. Обикновено виното ферментира за около 10 

дена на 15-20 градуса. Готовото вино се източва в рамките на една седмица след края на 

ферментацията и се слага в подходящ съд (бъчва).  

 

  

 

Рецепта за ароматно греяно вино 

Традиционното греяно вино се приготвя от червено вино, като се добавят най-различни 

ароматни подправки, плодове, захар или мед. Сервира се горещо, но може и само леко загрято. 

Необходими съставки: 1 л червено вино, 2 супени лъжички кафява захар, ябълка, кора от портокал 

и лимон, пръчка канела, малко джинджифил и няколко карамфилчета. Технология: Всички 

съставки се смесват, виното се загрява, но без да достига температура на кипене и се оставя на тих 

огън за около час, за да поеме ароматите. 

 
 

Селско греяно вино 

Необходими съставки: 1 л червено вино, 2-3 ябълки, 200 г захар, 5-6 карамфилчета, 1 ч.л. 

канела. Технология: Ябълките се нарязват на кубчета след като се почистят от семките. Виното се 

слага в пододящ за затопляне съд и се добавят ябълките, захарта и подправките. Загрява се до 

кипване и се маха от огъня, сервира се топло с парченца плодове в чашата.  
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Домашно бяло вино 

Необходими съставки: бяло грозде от сортовете Ризлинг, Димят, Мускат, Шардоне, 

Ркацители, Тамянка, Траминер, Алиготе и др. Технология: Бялото вино изисква по-фина обработка 

на суровината от червеното. Най-важното при производството на бяло вино е, че смачканите зърна 

трябва да ферментират без семките, чепките и ципите. За целта в бурето може да се постави решетка 

от летви с отвори на процепите по 1 см, или гъста мрежа от лозови пръчки пред вътрешния отвор 

на канелката. Допълнителното пресоване с ръчна преса ще увеличи добива. Получената смес е 

мътна, затова се добавя серниста киселина (1 г 6%-на киселина на 1 л мъст) и се оставя да престои 

ок. 20 часа. Избистрената смес се претаква в бурето, като отгоре се оставя малко разстояние. 

Отделената утайка заедно с джибрите могат да се ползват за варене на ракия. 

За ферментацията, към 100 литра мъст се прибавя 2% мая от дрожди. Съдът, в който 

ферментира виното, трябва да е разположен в хладно помещение. Първо протича бурна 

ферментация, след което съдът се долива и се оставя да протече тиха ферментация. След като и 

тихата ферментация приключи, бялото вино се оставя към три седмици, за да се избистри.  

 

 
 

Сухо вино от ябълки 

 Необходими съставки: 2 кг ябълки (кисели и сладки – смес), 10 л вода, 250 г мед, 25 г жива 

мая, 2 с.л. канела. Технология: Ябълките се измиват и режат на тънки резени. Слагат се във водата 

на умерен огън, в голям съд. Варят се 5-6 минути с разбъркване и после се оставят да се охладят. 

Отделно се разбърква маята с канелата и меда. Сместа се изсипва при ябълките и се покрива, като 

трябва да се остави някъде малък отвор за въздух. След максимум 4 дни, напитката е готова за 

прецеждане и наливане в бутилки. Съхранява се на студено. 
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11. ПЛОДОВИ БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ 
 

В тази част са включени и напитки, които са част от съвременната културна традиция. 

Въпреки че са базирани на продукти, които са навлезли в България и в частност в Кюстендилския 

край в сравнително по-ново време, те вече са неотменима част от местния бит. 

 

Сироп от череши без варене 

Необходими продукти: 2 кг череши, 500 мл филтрирана вода, 2 кг захар, 2 ч.л. лимонена 

киселина, подправки по желание – канела, карамфил, индрише. Технология: Подбират се здрави и 

добре узрели плодове. Сиропът може да се приготви по два начина - с топлинна обработка или 

студено пресован. Без нагряване, е препоръчително да се ползва машина за сок. На плодовете им 

се махат костилките и се изцеждат. Добавя се захарта, като количеството може да варира според 

личните предпочитания. Прибавя се и лимонената киселина, разтворена в малко топла вода. Налива 

се в бутилки и се съхранява в хладилник за бърза консумация.  

Вторият начин за приготвянето на сироп от череши е чрез топлинна обработка. Плодът се 

пресова и престоява 1-2 дни в хладилник. Така приготвеният сок е по-наситен. Смесва се със 

захарта и се налива в горещи и добре измити и подсушени бутилки.  

 

 
 

 

Сироп от сливи 

Необходими съставки: 3 кг сини сливи, 1 кг захар, ок. 9 л вода, 1 пръчка канела. Технология: 

Сливите се измиват, разделят на две и им се махат костилките. Варят се във водата заедно с канелата 

и захарта, до пълно омекване на плодовете. Сокът се прецежда и налива в бутилки.  

 

 
 

Домашна лимонада 
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 Необходими съставки: 5 лимона, връзка прясна мента, захар на вкус, вода. Технология: 

Настърва се кората на четири от лимоните, без да се засяга бялото подкорие, а сокът се изстисква. 

Лимоновата кора се стрива в хаванче с около една трета от ментата. Прибавя се захарта и сместа се 

затопля в голяма тенджера при разбъркване. След около 2 минути се залива с гореща вода и се 

бърка до разтваряне на захарта. Добавя се лимоновият сок и сместа се оставя да се охлади хубаво. 

Пренощува в хладилник, а на следващия ден се прецежда, добавят се останалите листа мента и 

нарязаният на филийки пети лимон. По желание се сервира с кубчета лед. 

 

 
 

Домашна лимонада – втори вариант  

Необходими съставки: 3 лимона, 4 с.л. мед, 350 мл газирана вода и лед на кубчета по 

желание. Технология: Лимоните се изстискват и сипват в блендер заедно с меда и около 50 мл от 

газираната вода. Бърка се докато медът се разтвори и се получи лека пяна. Сместа се разрежда с 

останалата газирана вода и се охлажда с лед. По желание може да се добавят и ароматни листа от 

мента. 

 

Домашна лимонада – трети вариант 

Необходими съставки: 1 лимон, 1 лайм, 50 г пресен джинджифил, 2 ч.чаши вода и 1 с.л. 

мед. Технология: Джинджифилът се обелва, лимонът и лаймът се изцеждат. Всички съставки се 

смесват и блендират, по желание се напитката се охлажда с лед. Джинджифилът е изключително 

полезен, тъй като укрепва имунната система, понижава холестерола, успокоява раздразнения 

стомах и има детоксикиращ ефект. В състава му влизат витамин В6, магнезий, фосфор, цинк, 

фолиева киселина и много други полезни за тялото вещества. 

 

Свежа лятна малинова лимонада 

Необходими съставки: 150 г малини, 2 с.л. мед, сокът от 1 лимон, 500 мл вода и листа прясна 

мента. Технология: Малините се пасират и към сместа се добавят изцедения лимонов сок и медът. 

Сместа се съхранява в хладилник, като преди сервиране се прецежда, за да се махнат семките от 

малините, и се добавят листенца мента и лед по желание.  
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Розова лимонада 

Необходими съставки: 1 грейпфрут, 1 л газирана вода, няколко кубчета лед и свежа мента. 

Технология: Сокът от грейпфрута се изцежда и налива в кана. Добавят се водата, ментата и леда. 

Грейпрфрутът е считан за натурален антибиотик заради благоприятното му действие върху 

храносмилателната, сърдечно-съдовата и имунната система. 

 

Домашен сироп от липа и лимони 

Необходими съставки: липов цвят – колкото да се напълни 10 литров съд; 7 бр. лимони, 7 л 

вода, 5-6 кг захар, 2 пакетчета лимонена киселина. Технология: Измиваме цветовете липа и пълним 

с тях тубата от минерална вода.Измиваме добре лимоните. Изцеждаме сока им, а корите нарязваме 

на малки парченца. Прибавяме ги при липовия цвят в тубата и насипваме до горе студена минерална 

вода. Добавяме и лимонтозуто .Оставяме тубата на хладно място да престои 48 часа. След това 

поставяме фунията върху друга празна туба и през тензуха прецеждаме течността. Прибавяме 

захарта при нея и разбъркваме периодично до разтварянето й. Щом захарта се стопи пресипваме 

сиропа в стъклените бутилки. Съхраняваме ги в хладилник. /Не бива да се използват метални съдове 

и прибори при приготвянето на напитката/.Разреждаме сиропа със студена вода /съотношението е 

според вкусовите предпочитания/ и сервираме с резени лимон и кубчета лед. 

 

 
 

Лимонада от череши  

Необходими съставки: 100 г череши, 30 мл предварително приготвен черешов сироп, сокът 

от половин лимон, прясно изцеден. 1 л студена (газирана) вода, лед. Технология: Черешите се 

измиват добре и се почистват от костилките и дръжките. В кана се смесват черешовият сироп, сокът 

от лимона и водата, добавят се целите череши и леда. 

 

 
 

Домашен сок от грозде 

https://kulinari.bg/wp-content/uploads/2018/07/домашен-сироп-от-липа-и-лимони.jpg
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Необходими съставки: 3 кг грозде, 500 г захар. Технология: Гроздовите зърна се отделят и 

се измиват добре. Слагат се в блендер със захарта (или се пасират заедно с пасатор). Сместа се 

прецежда и сокът е готов. 

 

 
 

Домашен сок от касис 

Необходими съставки: 1 кг касис, 150 мл вода, 1,5 кг захар на литър сок, 5 г лимонена 

киселина. Технология: Плодчетата касис се измиват добре и се смилат, може и в блендер. Смесват 

се с водата до получаване на гъста каша. Зарява се до кипване, сваля се от огъня и се оставя да 

престои една нощ. На сутринта се прецежда и отново се слага на котлона до завиране. Налива се в 

бутилки и се съхранява на хладно и тъмно. 

 

 
 

Сироп от малини без загряване  

Необходими продукти: 750 г малини, 3 ч.чаши вода, 15 г лимонена киселина. Технология: 

Малините се почистват добре, измиват се и се заливат с водата, в която е разтворена лимонената 

киселина. Оставят се да престоят ок. 24 часа на хладно, като няколко пъти се разбъркват. Сокът се 

прецежда през тънък плат, без да се изстискват плодовете. На 1 чаена чаша сок се добавя по 1 и 

половина чаена лъжица захар. Разбърква се до разтваряне на захарта и се налива в бутилки. 
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Сироп от къпини 

Необходими съставки: 2 кг къпини, 2 ч.л. лимонена киселина, 1 кг захар. Технология: 

Плодовете се почистват и измиват добре, след което се пресоват. Отделеният сок се смесва с 

лимонената киселина и захарта. Слага се на котлона за 20 минути, след което се налива в бутилки 

и се затваря веднага. Съхранява се на хладно и тъмно място. 

 

Сироп от боровинки без варене 

 Необходими съставки: 2 кг боровинки, 2 л вода, 6 пакетчета лимонена киселина, 5 кг захар. 

Технология: Плодовете се измиват много добре. Засипват се с лимонената киселина и се оставят да 

престоят 12-16 часа. Прецеждат се през тънък плат. В получения сок, на 1 л течност се добавя по 1 

кг захар. Разбърква се до пълно разтваряне на захарта. Сиропът се налива в бутилки, които се 

съхраняват на хладно и тъмно място. 

 

 
 

Сироп от боровинки без варене – втори вид 

Необходими съставки: 1 кг пресни боровинки, 2 ч.л. лимонена киселина, 1 кг захар. 

Технология: Плодовете се измиват и пресоват. Полученият сок се прецежда и се оставя да престои 

24 часа. Добавя се лимонената киселина и се разбърква. Готовият сироп се налива в бутилки, които 

се съхраняват на хладно и тъмно място. 
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Сок от черници 

Необходими съставки: Черници – количество по желание или наличност, захар. 

Технология: Черниците (добре узрели) се измиват и отцеждат. Оставят се да престоят 4-5 дена на 

хладно, като съдът се разклаща от време на време. Следи се в този период на ферментация сместа 

да мирише приятно. След това се прецеждат два пъти. На всеки 600 мл от получения сок се добавят 

900 г захар. Сместа се вари 1-2 минути и се налива топла с сухи бутилки. Държи се в хладилник. 

Черницата е богата на витамини и захари, минерали. Плодовете на черницата се използват широко 

в народната медицина. В традиционната медицина има много медикаменти, в състава на които има 

екстрати от черница. 

 

Сироп от дренки 

Необходими съставки: 3 кг. дренки, 3 кг. захар, 1 чаена лъжичка лимонена киселина. 

Технология: Дренките се измиват добре и се слагат в тенджера. Долива се вода да ги покрие. Варят 

се 5 минути, след което се прецежда през тънък плат. Към сока се добавя захарта и се вари още 5-6 

минути при добавяне на лимонената киселина. Сиропът се налива в сухи бутилки или буркани, 

които се стерилизират. 

 

Сок от бъз 

Необходими съставки: 30 едри цвята бъз, 2 кг захар, 1,5 л вода, 3 лимона. Технология: Берат 

се свежи и бели цветове от бъз, които не са почнали да потъмняват. Необходимо е да се обработят 

веднага. Дебелите дръжки се изрязват и бъза се оставя да съхне, ако е влажен. Цветовете се слагат 

без да се мият в голяма тенджера. Преди това се сварява захарният сироп от захарта и водата. Вари 

се, докато захарта се разтопи, а после се охлажда напълно преди да се залеят с него цветовете бъз. 

Предварително при тях са добавени и нарязаните на парченца лимони. Така всичко престоява 48 

часа, след което сокът трябва да се прецеди. Първо внимателно се изстискват големите цветове с 

лимоните, след това малките; каквото е възможно се обира с цедка, накрая сокът се прецежда през 

тънък плат. Налива се в бутилки и се съхранява на тъмно и хладно. При консумация се разрежда с 

вода според вкуса.  
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Домашен сок от арония 

Необходими съставки: Плодове от арония – според желанието и нуждите, захар. 

Технология: Плодовете се измиват добре и се смилат, като предварително трябва да се поразмачкат, 

защото кожицата им е много здрава. Получената каша се смесва със захар в съотношение 1 л смес 

: 750 г захар (за по-голяма сладост може и съотношение 1:1). Получената смес се изсипва в стъклен 

съд, който се оставя на тъмно и хладно за 48 часа. Сокът е най-добре да се приготвя в края на лятото 

или началото на есента, когато плодовете на аронията са узрели и подходящи за получаване на 

желания домашен сок. Самите плодове са горчиви, тръпчиви и тъмнолилави на цвят. Те съдържат 

висока концентрация на флавоноиди и антиоксиданти. 

 

 
 

Сироп от арония с лимони 

Необходими съставки: 2 кг арония, 1 кг лимони, 2,5 кг захар, лимонена киселина. 

Технология: Аронията (2 кг) и лимоните (1 кг) се пасират в блендер. Прецеждат се през тензух и 
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сокът се смесва със захарта (2 1/2 кг). На литър сок се слага по 1 гр лимонтузу. Съхранява се без 

стерилизация. 

 

 
 

Сироп от бяла акация 

Необходими съставки: 30 съцветия от акация, 1 л вода, 0,500 кг захар, 1/2 ч.л. лимонов сок. 

Технология: От водата и захарта се сварява гъст захарен сироп за около 20 минути на слаб огън. 

Оставя се да се охлади, а през това време акациевите цветове се измиват и подсушават добре. След 

като сиропът се охлади, в него се добавят акацията и лимоновият сок. Разбърква се внимателно и 

съдът се оставя плътно затворен за 24 часа на стайна температура. На следващия ден сиропът се 

прецежда и се налива в стъклени съдове. Изключително полезен е при грип и настинка. Подходящ 

е и при стомашни неразположения, упорита кашлица и силно главоболие. Може да се взима 3 пъти 

по 1 с.л. 

 

 
 

Сироп от бъз, акация и лимон 

Необходими съставки: 10 съцветия от бъз, 5 цвята акация, 2-3 лимона, 1 кг захар, 3 л вода, 

1 лъжичка лимонена киселина. Технология: Цветовете от бъз и акация се накисват във вода за 

няколко минути. Захарта се разтопява в съд с гореща вода при бъркане, след което се сваля от 

котлона и се оставя да изстине. Цветовете се измиват и слагат в захарния сироп. Добавя се лимонът, 
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нарязан на кръгчета, заедно с лимонената киселина. Разбърква се и се оставя за 24 часа; изваждат 

се част от цветовете и престоява още 24 часа. Прецежда се, пълни се в бутилки и се съхранява на 

студено. По желание се консумира с газирана вода, лед, мента или допълнително количество лимон. 

 

Сок от ягоди 

Необходими съставки: 2 кг ягоди, 1 кг захар, 20 мл лимонов сок, 1 пак. лимонена киселина, 

2 л вода. Технология: Ягодите се измиват и пасират. Захарта с водата се вари за около 20 минути. 

Добавят се ягодите и се вари още 30 минути. Прежда се на горещо и се вари още 20 минути. Добавят 

се сокът от лимон и лимонената киселина, вари се последни 20 минути. Сокът се сипва в бутилки 

докато е горещ. 

 

 
 

Сироп от акация, ягоди и маточина 

Необходими съставки: 25 цвята от акация, 1 кг ягоди, 8-10 листа маточина, 3 л вода, 2,3 кг 

захар, 2 пакетчета лимонена киселина. Технология: Акациевите цветове се заливат с 2 л вода, като 

се добавят 2 кг захар, маточината и лимонената киселина. Сместа престоява 24 часа, като 

периодически се разбърква до стопяване на захарта. Ягодите се измиват и нарязват на парчета. 

Заливат се с 1 л вода и 300 г захар. Сместа се слага на умерен огън до завиране, после се вари още 

10 минути. Двата сока се преждат през тънък плат и се смесват. След охлаждане се наливат в 

бутилки, които се съхраняват на тъмно и хладно. При консумация се добавят лимон и лед по 

желание.  
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12. НАПИТКИ НА МЛЕЧНА ОСНОВА 
 

Сурово краве прясно мляко 

Това е една от най-добрите храни за изграждането на мускулите. Съдържащият се в него 

протеин е два вида: суроватъчен (20%) и казеин (80%). Суроватъчният протеин се абсорбира бързо 

от организма, а казеинът се разгражда по-бавно и снабдява тялото с протеин за по-дълъг период от 

време. Около 2/3 от мазнините в суровото мляко са наситени. Те са много важни за организма на 

човека. Същото важи за мастноразтворимите витамини – А и D. Калцият е в изобилие в суровото 

прясно мляко, което води до намаляване риска от рак на дебелото черво, по-висока плътност на 

костите при хора от всички възрасти, намалява риска от остеопороза при възрастните, понижава 

риска от камъни в бъбреците, помага при формирането на здрави зъби. Суровото краве прясно 

мляко е богато на имуноглобулини, които осигуряват устойчивост на организма срещу много 

вируси и бактерии и помогат за намаляване симптомите на астма. 

Когато суроото прясно мляко се вари или пастьоризира, се наблюдава значителна загуба на 

тези важни вещества, особено на витамините А и D. Не е широко известно, че суровото прясно 

мляко от крави, хранени с естествена храна е било използвано като лекарство в началото на 20 век. 

Когато идва от пасищни животни, то е с по-добър вкус, по-сладко и по-полезно, защото е без 

никакви добавки. Две или три чаши мляко дневно, намаляват риска от сърдечен и мозъчен удар, 

подобрявайки холестеролните нива и намалявайки кръвното налягане. През последните години 

консумацията на млечни продукти и особено на прясно мляко предизвиква противоречиви мнения 

сред експертите. Някои го отричат напълно след определена възраст, а други препоръчват редовна 

консумация през целия живот. 

Мътеница 

Мътеницата е много популярна в България. Получава се при извличането на масло от мляко, 

което е започнало да се пресича. Представлява гъста напитка със специфичен вкус, който се 

променя с времето, защото когато се остави да престои, започва да ферментира. Изключително 

ценна напитка за летните месеци, утолява чудесно жаждата в жегите. Тогава особено трябва да се 

внимава с консумацията, защото и ферментацията протича по-бързо.   

В кюстендилския край мътеницата се прави по следния начин: ползва се прясно издоено 

краве мляко (може и козе или биволско). Суровото мляко не се вари, а се слага в чист съд на хладно 

и тъмно място и в него не се добавя закваска. В продължение на няколко дни млякото започва да 

ферментира и да се пресича. Пресеченото мляко се разрежда с вода и се бие с дървено бутало в 

специален дървен съд. След биене от млякото се отделя маслото, а това, което остава, е мътеницата.  

За Кюстендилското краище мътеницата не е най-предпочитаната напитка. Това се обяснява 

с начина, по който се бие млякото за масло в различните региони. В Краище изваждат маслото 

направо от прясното мляко, а след това го квасят. Зимно време в Краище се е употребявало и т.н. 

„брано“ мляко, но по-рядко. 

Айрян 

Айрянът представлява кисело мляко, разбито и разредено с вода. Вкусът е подобен на 

мътеницата, но напитката е по-рядка и с по-ниска масленост, макар че последното зависи от 

маслеността на самото кисело мляко, което се ползва. Много хора го предпочитат солен, някои 

добавят към него подправки като кимион, черен пипер и др. Също изключително подходящ за 

разхлаждане в летните месеци, чаша солен айрян спасява бързо хората с ниско кръвно налягане. 

Българското Министерство на земеделието и храните има изготвен стандарт за производители, 

съгласно който „наименованието „айран“ се използва за течен млечен продукт, претърпял 

млечнокисела ферментация, с добавка на вода под 50% и с добавена сол и съдържание на сол около 

0,8%.“.  
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13. ДРУГИ  ПИТИЕТА ОТ МИНАЛОТО, 

ПРИГОТВЯНИ И УПОТРЕБЯВАНИ В 

КЮСТЕНДИЛСКИЯ КРАЙ 
 

В Западна България при добро състояние на пчеларството до късно през XIX век са 

приготвяли и т.нар медовина от дестилиран като ракията по-долнокачествен мед. 

Потребявали се, макар и по-рядко, по-различни производи от плодове. Пример за такова 

питие е крушеницата и различните видове ошафи, т.е. сокове от слабо ферметнирали сварени ли 

несварени круши или други овощия. Тези питиета често пъти са със сладко-резлив вкус вследствие 

на непълна, изкуствено прекъсната ферментация. Това прекъсване /загасяване/ става със синапово 

семе или с пепел от изгорели дърва – луга. 

Друго популярно освежително питие е зелевата чорба /разсол, разсолница/ - сокът от 

киселото зеле, каквото всяка къща слага за през зимата. 

В някои населени места се е приготвяло и употребявало и питието боза, приготвено от 

просено или царевично брашно, разредено с вряла вода и оставено слабо да ферментира. 

 

 

14. ПОДХОДЯЩИ СЪЧЕТАНИЯ НА ХРАНИ И 

НАПИТКИ 
 

ЗА РАКИЯ 

 

Ракията е широкоспектърно питие в менюто на българина. Традицията е да се консумира 

като аперитив, преди хранене, но според личния вкус може да се употребява в различни 

комбинации. Възприето е да се вдига наздравица с ракия, а не всеки да си я пие сам. Тя съпътства 

почти всяко събитие в живота на българина – радостно или тъжно, в умерени количества се 

консумира в студения сезон ежедневно, като противо-болестно средство. 

Най-подходящата храна към стандартната (без добавки и не произведена от специални 

плодове) ракия е салатата. В сезона на пресни зеленчуци, за салата към ракията може да се ползва 

практически всичко, което ражда земята. В наши дни най-разпространената комбинация е ракия с 

шопска салата и подобните на нея селска, мешана, редена, овчарска и гръцка. Тоест комбинации от 

домати, краставици, чушки, лук, сирене и в някои случаи различни добавки. Салати от зеле, листни 

зеленчуци, стъргани кореноплоди като ряпа, моркови, цвекло – всичко свежо. Специално в 

Кюстендилския край се правят т.нар. Салата по кюстендилски (домати и счукани с чесън печени 

белени пиперки, обичайно червени), салата от печени червени чушки с орехи и др. Традиционен 

„разредител“ към ракията може да бъде айрянът, мътеницата или даже лятната млежна супа 

таратор.  

По обясними причини, ракията се е консумирала традиционно в по-големи количества в 

студения сезон. Най-доброто зимно мезе за ракията е туршията. Най-старият тип туршия в района 

е тъй наречената сурова мешана туршия. По традиция се е произвеждала в цели каци, за да има 

зеленчуци за ядене през зимата. Съдържа чушки, зелени домати, нарязано зеле, някои слагат дребни 

динки и пъпешчета, в по-ново време и моркови. Зеленчуците са се набождали с игла и са се редели 

на редове със сол. Кацата се е допълвала с вода и се е оставяла да ферментира. Паралелно със 

суровата мешана туршия се е слагала и голяма каца с кисело зеле, по подобна технология – със сол 
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и вода. Някои са слагали добавки за разнообразяване на вкуса, като например царевица. За мезе на 

ракията се ползва не само нарязаната туршия като салата, а и сокът – за „разредител“. 

В по-ново време към зимнините се добавят и кисели краставички (корнишони), които също 

са чудесно мезе за ракия – самостоятелно, в комбинация с други туршии или като част от салати – 

с бял боб, грах и прочее. Мариноват се и тиквички, патладжани и различни комбинации от 

зеленчуци. 

Ракията може да се консумира и със супи, като вече споменатия таратор. Но също и 

типичните за Кюстендилския край пролетни супи (с листни зеленчуци или комбинация от 

тиквички, моркови, грах и пр. с прясно мляко, доматена супа с печени пиперки, картофена чорба с 

чесън, супа от праз, прясно или кисело зеле, както и месни супи – от пиле, агнешко, шкембе чорба 

или пача чорба от свински крачета/ уши). 

Според повечето ценители на ракията, тя не върви с основни храни или десерти, но 

всъщност е въпрос на личен вкус.  

Вилямовата ракия се сервира както като аперитив, така и като диджестив (силно питие, 

консумирано в малки количества в края на храненето с цел стимулиране и подобряване на 

храносмилателните процеси). Поради специфичния си вкус, тази ракия не се съчетава добре със 

салати, а по-скоро с ядки, леки сирена (с не висока масленост и без силен аромат), не много мазни 

тестени гризини и някои леки десерти като целувки или чийз кейк. 

 ЗА ВИНО 

 Виното може да бъде чудесен партньор на храната. Тази тема често е обвита в много 

мистерия и донякъде умишлено усложнявана, но всичко се свежда до лични предпочитания и 

няколко общи правила. За повечето хора, почти всяко вино е приемливо за почти всяка храна, т.е. 

стига виното да е с добри качества и храната – вкусно приготвена, по-нататъшен подбор не се прави. 

За да се постигне идеална комбинация на храна с вино обаче, е необходимо да се анализират 

основните съставки в нея. Основният принцип е да се постигне баланс между отделните съставки, 

така че нито една от тях да не доминира.  

Основните компоненти в храната, с които човек трябва да се съобрази и вземе предвид са:  

• Кисело   

• Солено   

• Сладко   

• Горчиво 

• Умами (така нареченият „пети вкус“, който е близък до соленото, но се дефинира 

по-скоро като приятен и произхожда от японска концепция за храната) 

• Люто  

• Плътност  

• Вкусова интензивност и характеристики 

 

Каберне совиньон 

Комбинира се с различни видове меса като телешко, агнешко, говеждо, пилешко и патешко, 

както и с пикантни ястия и различни видове сирена. 

 

Мерло 

Комбинира се с пилешко, патешко, пуешко, говеждо, агнешко, телешко месо, пица, дроб, 

задушени зеленчуци или картофи. Съчетават се със специалитети, сухи мезета, различни видове 

сирена. 

 

Памид 
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Съчетава се с различни храни, включително и с по-тежки меса, всякакъв вид паста и салати. 

 

Широка мелнишка лоза 

Комбинира се с бяло саламурено сирене, фета сирене; постни ястия с гъби; ястия от червени 

меса, дори силно подправени. 

 

Рубин 

Добре се съчетава с паста и ризото със сметанови сосове и сирена; постни рецепти с чушки; 

отлежали жълти сирена - гауда, чедър; пушени колбаси; ястия от свинско месо със сметанови 

сосове, синьо или пушено сирене; гювечета с наденица и колбаси. 

 

Сира 

Добре се комбинира с мека храна - тестени изделия, паста, бели и жълти стари сирена, ястия 

от дивеч, филета от тъмните меса с нежна консистенция, сосове със сметана и картофени гарнитури. 

 

Мискет (червен мискет) 

Комбинира се с паста с пикантни или доматени сосове; салати и предястия с артишок; 

шопска салата, туршия; постни ястия, съдържащи броколи и карфиол; риба на пара, пържена или 

със сметанови сосове (скумрия, сафрид, ципура, пъстърва, треска); морски дарове на скара; пуешко 

месо; пилешко месо - на скара, пържено или със сосове от сметана, сирена 

 

Мускат  

Подхожда си с леки меса и риба. Смята се също, че е подходящ за пикантни ястия, например 

от индийската, тайландска и виетнамска кухня, и изобщо ястия с много подправки. Подходящи са 

къри, печени морски дарове, твърди и по-ароматни сирена, ядки като кашу и фъстъци. 

Димят 

Комбинира се с постни ястия с грах и царевица; салати с лук, салати с майонезен или 

сметанов дресинг; тлъста риба на скара (сом, скумрия, сьомга, риба тон); ястия от пиле - на грил, 

пържено, панирано, дори във вид на дюнер кебап. 

             Шардоне  

Шардоне е изискано вино, което се отличава с повишена киселинност и много фин аромат и вкус. 

То успешно се съчетава със свежи зеленчуци, които са много нежни – например аспержи и артишок.  

С шардоне също така се съчетават успешно различни видове мазнариба,  изпечена на грил или 

опечена във фолио. Сьомга, опечена на грил, е перфектна за поднасяне с чаша шардоне.  

За да подчертаете ароматния букет на това уханно вино, както и изтънчения му вкус, поднесете го 

с различни видове морски дарове.  

 

Совиньон блан 

На този сорт му подхождат зеленолистни салати, ястия с аспержи, риби и морски ястия, 

стриди, козе сирене. Поради специфичните си киселини и аромати сортът не се вписва в 

общоприетите правила за бяло вино и храна: така например той не си отива с пилешко месо и 

поширани яйца. Именно поради тази негова специфичност, той е особено подходящ за аперитив. 

 

Ркацители 

Подхожда си с почти всяка храна. От такава със свинско и пилешко месо, рибни и морски 

деликатеси, до голямото разнообразие от грузински национални ястия. 

 

ЗА БЕЗАЛКОХОЛНИ ПЛОДОВИ НАПИТКИ 
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Плодовите сокове, сиропи и нектари могат да се консумират с всякакъв тип храна, а също 

самостоятелно. Някои твърдят, че не са подходящи за десерти (сладко със сладко), но това е изцяло 

въпрос на вкус. Започвайки още от закуската, която на целия Балкански полуостров и в частност в 

Кюстендилския край по традиция е с тестени храни, плодовите напитки вървят с всякакви баници, 

пити, тутманици, юфка, милинки, мекици, дори палачинки и сандвичи със или без месни продукти. 

Обичайно не се консумират със салати или супи, но могат да се комбинират с всеки вид основно 

ястие. Ползват се и като „разредител“ към алкохолни питиета. 

 

ЗА НАПИТКИ НА МЛЕЧНА ОСНОВА 

 

Мътеницата намира най-голяма употреба при консумация на блажен зелник, качамак и 

баница. За айряна може да се каже абсолютно същото като за плодовите безалкохолни напитки. В 

по-ново време, любителите на здравословно хранене не пропускат ежедневната консумация на 

прясно мляко с храни като мюсли и други зърнени закуски. 

В заключение следва да се отбележи, че по отношение на традиционните напитки 

Кюстендилският край не прави изключение от цяла България и дори Балканския полуостров; 

спецификата доколкото я има, идва главно от суровината, която се ползва за производство на тези 

напитки. Например производството на ракия от круши-вилямовки и черешова ракия от череши. 

Независимо от това, че общо взето не са уникални, традиционните напитки не трябва да се 

пренебрегват от една страна, като неизменна част от културното наследство на региона, а от друга 

– като чудесен ресурс за развитие на всякакъв тип туризъм. 

 

 

 

 

 



 

 

Агенция NUCLEUS б помош Пирински туристически форум подготви материала съгласно алинея 

1. 2. “Traditional Beverages of the Serbian cross-border region" от договора „Services for gathering of 

information and content for compiling the Е-Libraries for cuisine and beverages“, CB007.2.13.085 -TD3 , 

за сдружението Права стъпка, което реализира проекта „Изграждане на капацитет за електронно 

обучение в туристическия сектор в трансграничния регион“, CB007.2.13.085. 
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