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ТРАДИЦИОНАЛНА ПИЋА СА 
ПОДРУЧЈА ЈУЖНЕ СРБИЈЕ 

 

1. ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ ЈУЖНОГ ПОМОРАВЉА 
 
Јужно Поморавље је регија (област) у јужној Србији. Према хијерархији географских регија 

она представља субрегију мезорегије Јужна Србија односно Планинско-котлинско-долинске 

макрорегије. 

Јужно Поморавље може се посматрати у ширем и ужем смислу. У ширем смислу обухвата 

читав слив Јужне Мораве (припада му и регија Косовско Поморавље односно слив Биначке 

Мораве). Област у долини Јужне Мораве од Бујановца до Сталаћа представља Јужно Поморавље у 

ужем смислу. 

Јужно Поморавље у ширем смислу ограничено је на југу српско-македонском границом, на 

истоку српско-бугарском границом, на североистоку регијом Балканска Србија (линија Руј–

Бабичка Гора–Селичевица–Лесковик–Буковик), на северу регијама које припадају Западном 

Поморављу у ширем смислу и на западу Ибарско-копаоничким крајем и Косовом са Малим 

Косовом. 

Пре 60 милиона година, почиње Алпска орогенеза (процес постанка веначних планина) 

набирањем настају Динарске и Шарске планине на западу и Карпатско-балканске на истоку. 

Раседањем српско-македонске масе (најстарије копно у Србији) настају громадне планине и 

котлине (Врањска, Лесковачка и Нишка). 

 

Геолошке одлике 

 

Јужно Поморавље изграђено је од шкриљаца, гранита, андезита и кречњака. Северно од 

Бујановца налази се гранитна громада док се у Иногошту налази зона горњокредних кречњака, зона 

андезита и дацита. 

 

Геоморфолошке карактеристике 

 

Јужно Поморавље је планинско долинско котлинска макрорегија и мезорегија јужне Србије. 

Родопска Србија обухвата јужне и југоисточне делове уже Србије. Окосница овог дела Србије је 

моравска удолина која је изграђена на простору родопске масе на западном рубу Карпатско-

балканског руба. У ужем смислу то је долинска регија у којој се налазе меридијански поређане 

котлине које су настале комадањем родопске масе. Комадање родопске масе је почело у пиринејској 

фази алпске орогенезе, наставља се током средњег и горњег миоцена, што је омогућило 

трансгресији да захвати потолине северно и јужно од Грделичке клисуре. У морфологији рељефа 

се издвајају и површи, различитих висина. Површи су формирали сливови који су се формирали на 

дну моравске удолине још прејезерске трансгресије и чији су се изворишни краци сучељавали у 

Грделичкој клисури. Највише површи су флувијалног порекла. Серија површи испод најниже је 

такође флувијалног порекла. Пратећи регресију језера ка северу и југу реке су удубљивале своје 
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долине. Композитна долина Јужне Мораве се састоји од: Врањске котлине, Грделичке клисуре, 

Лесковачке котлине, Печењевачко гсужења, Брестовачке котлине, Корвинградског сужења, Нишке 

котлине, Мезграјског сужења, Алексиначке котлине и Сталаћке клисуре. 

Врањска котлина је уска (6 km) и издужена (30 km). Везу између Врањске и Лесковачке 

котлине представља Грделичка клисура. Грделичка клисура дугачка је 30 km а усечена је у 

шкриљцима (гнајс Грделице). Она представља морфолошко развође између Панонског и Егејског 

басена. Лесковачка котлина има пречник од 50 km и округлог је облика. Спуштена је у Грделичкој 

висоравни. Нишко-алексиначка котлина представља двојно тектонско удубљење које је у неогену 

било испуњено језером. На завршетку Јужног Поморавља налази се 20 km дуга Сталаћка клисура. 

Она представља типску домну епигенију усечену у шкриљце између Послоњских и Мојсињских 

планина. Надморска висина ове клисуре је 501 m. Она је реперни облик (геоморфолошки фосил) за 

морфохидрогенезу слива (регије). 

 

 
Слика бр.1 Карта Јужне Србије 

 

Прешевска повија 

 

Прешевска повија је морфолошки, хидролошки и саобраћајно веома значајна. То је према 

југу померено, релативно ниско, хидролошко развође између два велика басена (Панонског и 

Егејског) односно сливова Прешевске Моравице и Коњарске реке. Повија представља најнижи део 

Прешевско-кумановске удолине. Њено дно налази се на 460 m апсолутне висине. Прешевско-

кумановска удолина између Врањске и Кумановске котлине је дужине 60 km а ширине 8 km . То је 

тектонско – ерозивно удубљење спуштено између шкриљасто-кречњачких планина Скопске Црне 

Горе – на западу и Рујена – на истоку. Повија се диже десетак метара над Прешевским пољем, 

покривена је речним шљунком и песком – од ње се вода разилазила Ј. Морави и Вардару . 

Прешевску повију користе магистралне моравско-вардарске саобраћајнице.[1] 
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Косовско Поморавље 

 

У Косовском делу су б регије - Биначком крају су: Гњиланска котлина, Угљарска сутеска 

(која спаја Гњиланску котлину и Изморник), Изморничка клисура 15 km, Изморничко проширење 

и Кончуљска клисура 14 km (која спаја Изморник са Врањском котлином). 

 

Реке јужног Поморавља 
 

Главни водоток је Јужна Морава са својих 157 притока. Најважније леве притоке су: 

Бистрица, Калиманка, Јабланица, Ветерница, Пуста река и Топлица. Десне притоке су Врла, Џепска 

река, Предејанска река, Козарачка река, Власина, Нишава (најдужа притока) и Сокобањска 

Моравица. 

 

 
Слика бр.2 Долина Јужне Мораве 

 

 

 

 

Слика бр.3 Река Јужна Морава 
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Становништво и привреда 

 

Прометна долина Јужне Мораве је одавно настањена. Лесковачка и Нишка котлина биле су 

густо насељене још у преримско доба, као и сада. Нарочито су густо насељене котлинске равни. У 

јужном Поморављу живе досељеници из јужних крајева који су се населили у Врањској котлини, у 

Иногдишту, Пољаници, Пустој реци, Лесковачкој котлини, Заплању, Добричу и Нишко-

алексиначкој котлини; затим шопско становништво у Власини и Крајишту и у оазама јужног 

Поморавља; даље, досељеници са Косова и Метохије у косовском Поморављу, Копаонику и 

Топлици где има и Динарских досељеника. Јужно Поморавље је плодно, јер се знатним делом 

састоји од речних и језерских седимената. Међутим, укупно узевши, тло јужног Поморавља знатно 

заостаје за тлом великог Поморавља, у којем је земљиште плодније, равнице и побрђе пространије, 

талози већи, мање надморске висине не изазивају ерозије и бујицу. Кватарне наслаге Бинача су под 

ливадама, шитом и дуваном. Дна свих котлина су под ливадама и културама кукуруза, конопља, 

као и осталим влажним културама и баштама. На сувим неогеним брежуљцима, поред воћа и дувана 

гаји се и винова лоза. Лесковачке котлине су под њивама и виноградима, а долинске равни су под 

поврћем и конопљом. Јужнопоморавски крајеви се више специјализују у пољопривредној 

производњи. Нарочито се истиче повртарство. Гајење паприка (Лесковац), парадајз, кромпир и 

бостан (Добрич). Поједина села производе баштованске културе за домаће и страно тржиште. 

Планински ободи котлина више су голи јер је земљиште обешумљено због раније претеране сече. 

По ободу Лескоачке котлине се местимиично очувала букова шума. Рудно богатство јужног 

Поморавља, у ширем смислу, је чак богато рудама, али не толико као карпатска Србија. Долина 

Јужне Мораве је богата угљем. Алексиначки рудници угља дају мрки угаљ. Код Алексинца и Врања 

има уљаних шкриљаца из којих се може добити нафта. Код Врања има асфалта. Код Прешева има 

Хрома а код Бујановца антимона и графита. Новобрдски рудоносни рејон спада у наша најпознатија 

рудишта. Рудник леуцита код Гњилана даје вештачко ђубриво. 

 

Насеља 

 

Долина Јужне Мораве је одувек добро насељена. Сеоска насеља у котлинама и долинама су 

збијена, налазе се дуж путева и брже се развијају од планинских села, која су разбијена. Планинска 

села одликује емиграција њихових становника. Ниш (184.635 ст) је стари римски град, турска 

тврђава и други савремени центар уже Србије. У турско време Ниш је био погранични град. Ниш 

је одувек имао улогу индустријског града. Први је добио индустрије у вези са железничким 

саобраћајем. Прометни положај Ниша утицао је да он постане тржиште плодне околине. У Нишу 

је најразвијенија метало-прерађивачка индустрија. Ниш је јако гравитационо средиште што 

потврђују знатне дневне миграције. У близини Ниша налази се Нишка Бања са радиоактивном 

водом. У овом граду се налази Ћеле кула, историјски споменик Србије. Алексинац највеће насеље 

алексиначке котлине. Он се није јаче развио због близине Ниша. Рудници угља у близини града 

развили су ново насеље. Лесковац је по величини други град Јужног Поморавља. Седиште је 

Лесковачке котлине и Дубочице. Лесковац лежи на месту где се стичу путеви, који воде долинама 

Јужне Мораве. Лесковац је у 19. веку био познат занатско-трговачки град. У Лесковцу се 

традиционално гаји конпља која је омогућила развитак текстилне индустрије након изградње 

железнице. Врање је познато старо занатско-трговачко насеље. Удаљено је од железнице 3 km. 

Средиште је Врањске котлине. У близини Врања налази се рудник фелдспата и позната Врањска 

Бања. Остала битна насеља су: Врањска бања, Владичин Хан, Бујановац, Прешево, Гњилане и Ново 

Брдо 
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У рељефу ове регије доминирају громадне планине, меридијански поређане котлине и 

клисуре. Од генетских типова рељефа најзаступљенији су тектонски, палеоабразиони, 

палеовулкански и флувијални рељеф, док глацијалних и еолских типова нема. Спорадично се срећу 

и крашки облици. Планине Јужног Поморавља припадају средишњој зони громадних планина, која 

прелази из источне Македоније у Србију и протежу се са обе стране Јужне Мораве. Источно од 

долине Јужне Мораве, између Пчиње и Власине и српско-бугарске границе појас родопских 

планина чине: Бесна Кобила (1922m), највиша планина мезорегије, Дукат (1543 m), Варденик 

(1565 m), Стрешер (1875 m), Чемерник (1683 m), Остозуб (1546 m), Доганица (1621 m), Патарица 

(1806 m), Валодзи планина (1826 m), Руј (1706 m) и Миљевска планина (1733 m). Стрешер, Бесна 

Кобила и Дукат планина представљају развође између слива Јужне Мораве и Струме. Изнад Врања 

издижу се две палеовулканске купе Облик и Грот (1323 m). У топличко-јабланичком крају највећи 

међу родопским планинама је Јастребац (1492m) северно од реке Топлице. Састоји се од Великог 

и Малог Јастрепца и представља хорст око кога су спуштене Топличка, Нишко-алексиначка и 

Крушевачка котлина; Радан (1409 m), на развођу и граници Пусторечког краја према Косаничком 

крају, Кукавица (раније Велика Влајна 1441 m), на развођу између слива Ветернице и Јужне 

Мораве. 

 

 
Слика бр.4 Предели Јужне Србије 
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Слика бр.5 Јужна Србија 

 

 
Слика бр.6 Јужна Србија 
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2. СРПСКА НАЦИОНАЛНА ПИЋА 
 

2.1. Српска кухиња у прошлости 
 

Развој националне кухиње можемо пратити од најранијих навика у исхрани које су део 

словенског наслеђа српског народа. Почетак националне кухиње везује се за династију Немањића 

и може се пратити током целог средњег века. Византија као средиште цивилизације је имала велики 

утицај на културу тадашње Србије, жене које су се удавале за српске велможе су донеле културу 

облачења, хигијене и исхране. Храна поприма другачији укус и изглед, на двору се једе чорба 

киселица, кавијар од моруне са Дунава ,свежа риба са Јадранског мора, печење зачињено белим 

луком и мирисним зачинима. Такође кувало се у „лубури“ (говеђи желудац или у кори од брезе) 

неколико сати изнад ватре-жара. Прање руку пре оброка је било обавезно, бело платно преко стола 

је служило као столњак и као салвета за брисање руку. Саставни део сваког оброка на двору је било 

рујно вино које је износио велики подрумар са својим пехарницима. Ова особа је имала велику 

улогу и била веома цењена од стране владара. Велики хлебар је бринуо о складиштима брашна и 

квалитету хлеба, старао се да га има довољно и да се не расипа. Кухиње на двору су увек биле 

измештене довољно далеко да мирис дима не смета у трпезаријама. Печено месо доношено је са 

ражња и по правилу се секло у трпезарији. Нижа властела и обичан народ имали су прилику не само 

да виде свог господара како обедује већ и да пробају исту ту храну по његовом завршеном обеду. 

Овим чином се преносила култура на ниже слојеве који су ту традицију даље неговали и одржавали. 

 

Пића 
Најважније пиће била је вода, коју је становништво прикупљало са извора или из бунара. 

Од алкохолних пића најзаступљеније је било вино, и то више црвено него бело, медовина, посебно 

у крајевима где није гајена винова лоза и пиво. Медовина је старо словенско пиће које се није пило 

само у Србији, већ и у осталим балканским земљама, као и на северу. 

Производња ракије путем дестилације се не помиње током средњег века. Овај обичај је 

настао касније. Србија је током периода под турском влашћу постала познати произвођач ракије, 

посебно шљивовице. 

 

2.2. Савремена српска кухиња 
 

Доручак 

Доручак је уведен у српску исхрану у другој половини 19. века. Може се назвати и раним 

здравим оброком, за који се сервирају чај, млеко или кафа и тесто или хлеб са сланином, саламом, 

кобасицама, јајима или кајмаком. Традиционална јела: различите врсте теста (са пуњењем од сира, 

џема, меса), као што су погачице, жужу, кифле, паштете, переце, бухтле, плетенице, штапићи. 

• бурек 

• качамак 

• попара 

• проја 

• сендвичи (хлеб, бутер, мед или џем, кајмак...) 

• јаја са сиром, кајгана од јаја, јаја са сланином или чварцима 
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Главна јела 

У традиционална српска јела спадају јела са роштиља, која су веома популарна и чине 

главну понуду у већини ресторана. У ова јела спадају: Пљескавица, ћевапчићи, вешалица, кобасица, 

мешано месо, ражњићи, кобасице на роштиљу 

Остала веома популарна јела су: 

Телећа глава у шкембету, јагњећа сармица, пуњене паприке, ђувеч, карађорђева шницла, 

мусака, мућкалица, бећар паприкаш, подварак,пребранац, пуњене тиквице, сарма, шкембићи, 

пихтије, резанци са маком, свадбарски купус, ваљушци (флекице) од кромпира или купуса 

 

Пиће 
Безалкохолна пића, због обиља квалитетног воћа и извора минералне воде у Србији се 

производи велики број квалитетних сокова и газираних и негазираних минералних вода. 

Карактеристично је и домаће пиће названо боза, које се прави од кукуруза и квасца. Квас је такође 

безалкохолна замена за пиво. У Србији је веома популарно пиће кафа, која се зове турска или црна. 

Иако мање популаран, чај се такође конзумира, као и јогурт и кефир. 

Алкохолна пића су заступљена у српској кухињи, првенствено традиционална српска ракија 

- шљивовица. Такође је веома заступљена производња пива и вина. Производе се ракије од 

различитог воћа (лековитих плодова и трава), па у српској кухињи постоје следеће врсте ракије: 

• Шљивовице 

• Лозоваче 

• Виљамовке 

• Јабуковаче 

• Стомаклије 

• Дуњеваче 

• Клековаче 

• Медоваче 

• Кајсијеваче 

• Боровњаче 

• Линцуре 

• Пелинковца 

• Ораховача 

 

Јединствено поднебље 
 

Земља Србија са својим географским пореклом представља идеално поднебље за узгој 

воћних култура. Велики број сунчаних дана те висок садржај шећера у воћу, чини ово поднебље 

идеалним за производњу квалитетних алкохолних пића. 
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2.3. ВОЋАРСТВО У СРБИЈИ 
 

Воћарство и виноградарство су веома важна грана пољопривредне производње у Србији. 

Производња воћа чини око 11% вредности пољопривредне производње у Србији (Стратегија 

развоја пољопривреде Републике Србије 2014–2024). Природни услови у појединим регионима 

Србије не одговарају другим областима биљне производње, али су зато поједине воћне врсте и 

винова лоза у тим регионима нашле оптимално место за постизање врхунских резултата по 

квалитету, приносу и приходу. Поред гајења винове лозе, дуга традиција у производњи шљиве, 

малине, јабуке и вишње један је од разлога зашто су ове воћне врсте најзначајније за воћарску 

производњу Србије. Већина осталих континенталних воћних врста (бресква, крушка, кајсија, 

трешња, јагода, купина) такође се традиционално гаје у појединим регионима Србије. Неке од њих 

су у експанзији заједно са до сада мање заступљеном боровницом, рибизлом и аронијом. 

 

Србија је водећи произвођач воћа у региону. Код појединих воћних врста ми смо водећа 

земља и у европским и у светским размерама. Захваљујући бесцаринском статусу са Руском 

Федерацијом и споразуму CEFTA, велики део стоног воћа се пласира управо на ова тржишта, док 

се замрзнуто воће и прерађевине углавном извозе у ЕУ. У структури извоза пољопривредних 

производа воће и прерађевине од воћа учествује са 17% (Стратегија развоја пољопривреде 

Републике Србије 2014–2024). Поред производње стоног воћа и грожђа, која је праћена 

недовољним складишним капацитетима, воћарска и виноградарска производња су основа велике 

прерађивачке индустрије из које излази велики број финалних производа додатне, високе 

вредности. Квалитет произведеног воћа и грожђа и прерађевина је висок те су наши производи 

доста цењени на светском тржишту. Већи део производње је намењен неком виду прераде 

(замрзавање, каше, сокови, ракија, вино…), поготово кад је реч о малини, шљиви, вишњи, купини 

и кајсији, док су јабука, бресква, трешња и боровница углавном намењене стоној потрошњи. 

Заступљеност стоног грожђа у укупној виноградарској производњи мања је од 5%. Производња 

воћа у заштићеном простору је занемарљивог обима. Ако изузмемо површине, углавном јабуке, под 
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противградним мрежама, других видова заштићеног простора готово да и нема. Једино се још 

масовније користе различити видови пластеника за производњу јагоде. Производња садног 

материјала воћака и винове лозе је традиционално једна од важних делатности у пољопривреди 

Србије. Иако је обим производње велики, не прати га квалитет и савремени сортимент. 

 

Воћарство Србије 

 
Захваљујући Попису пољопривреде урађеном 2012. године у Републици Србији, први пут у 

последњих 50 година дошло се до тачних података о површинама под воћњацима, како укупних 

тако и оних по воћним врстама. Резултати овог пописа показују да воћњаци заузимају 163.310 ha 

(без јагоде), односно 4,8% површина укупног пољопривредног земљишта, што је мало с обзиром 

на повољне климатске и земљишне услове за гајење воћака. 

 

Укупне површине воћњака 

 
Највеће површине под воћњацима у Србији се налазе у западној Србији, Шумадији, Подунављу 

(Гроцка и Смедерево) и деловима јужне Србије. Иако се знатне површине модерних засада воћа 

налазе и у Војводини, површине су ипак значајно мање него у наведеним деловима Србије. Такође, 

источна и југоисточна Србија су крајеви са мање заступљеним воћарством у пољопривреди. 

Највеће површине под воћњацима се налазе у општини Гроцка (7625 ha), затим следе Ваљево (5657 

ha), Прокупље (4565 ha), Смедерево (4412 ha) и Чачак (4168 ha). У неким случајевима (Гроцка, 

Смедерево), поред одличних климатских услова, близина београдског тржишта је била пресудна за 

развој воћарства, док су код осталих набројаних општина пресудни највећим делом повољни 

агроеколошки фактори, али и немогућност гајења других култура у тим подручјима. Међутим, ако 

посматрамо површине под плантажним засадима, односно екстензивним засадима, мапа воћарства 

Србије се доста мења. У Западној Србији Шумадији налазе се велике површине екстензивних засада 

(Ваљево, Краљево, Ужице, Бајина Башта, Крагујевац), а највеће површине под плантажним 

засадима су у општинама Гроцка, Смедерево, Прокупље, Топола и Ваљево. Из карте се види да је 

удео екстензивних засада у Војводини мали. Претпоставка је да највећи удео екстензивних засада 

у Србији чине засади шљиве, која је доминантна воћна врста. 

 

• Јабука 
Најважнија јабучаста воћна врста се у Србији налази на 23.737 ha и друга је воћна врста по 

површинама, иза шљиве. У европским размерама, Србија је по површинама под јабуком на 12. 

месту.Највеће површине под јабуком (карта 4а) налазe се у општинама Суботица (1596 ha), 

Смедерево (1340 ha), Гроцка (1219 ha), Чачак (831 ha) и Ариље (778 ha). Разлог толике 

заступљености јабуке у општини Суботица лежи у специфичностима земљишта које је тамо 

углавном песковито те није погодно за ратарске културе, а ниске температуре током зиме и у 

пролеће ограничавају гајење других воћних врста у већем обиму. Значајне површине су и у Срему, 

деловима Шумадије и јужном Банату. Ово је, пре свега, захваљујући чињеници да јабука добро 

подноси ниске зимске температуре, избор подлога и сорти је велики и плодови могу дуго да се 

чувају. 
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Слика бр. 7 Воћњак јабуке на југу Србије 

 

 
Слика бр.8 Воћњак јабуке и трешње 

 

 

• Крушка 

Укупне површине под крушком у Србији износе 7.343 ha, што Србију смешта на 10.место у Европи. 

Убедљиво највеће површине налазе се у општини Лесковац (362 ha), затим следе Чачак (287 ha), 

Шид (215 ha), Краљево (202 ha) и Гроцка (196 ha). Поред одличних климатских услова, велике 

површине под крушком у Лесковцу последица су оријентације ка преради ове воћне врсте, пре свега 

у ракију. Осим ових општина, крушка је присутна и у другим деловима Срема, на северу Бачке, у 

Мачви, деловима западне Србије и Шумадији.  

 

• Дуња 

Иако представља веома тражено воће, пре свега за производњу ракије, дуња није довољно 

заступљена у воћарству Србије – расте на свега на 1.631 ha. Ипак, и те мале површине су довољне 

да Србија буде водећа земља по површинама под дуњом у Европи. Највеће површине налазе се у 

општини Блаце (98 ha), затим у Александровцу (73 ha), Краљеву (68 ha), Прокупљу (65 ha) и Врању 

(55 ha), дакле углавном у јужној и централној Србији. 
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• Шљива 

Шљива је водећа воћна врста у Србији, а чак се може рећи да је један од симбола Србије. 

Укупне површине под шљивом су у 2012. години биле 77.949 ha. Иако према подацима FAO 

површине под шљивом у БиХ износе нешто преко 78.000 ha, тај податак је вероватно нетачан, те 

можемо тврдити да је Србија и даље земља са највећим површинама под шљивом у Европи. Шљива 

се гаји на територији целе Србије, али се ипак издвајају подручја западне Србије, Шумадије и део 

јужне Србије око Прокупља. Водеће општине по површинама су Ваљево (4006 ha), Краљево (2351 

ha), Крагујевац (2330 ha), Осечина (2265 ha) и Прокупље (2049 ha). Традиција, повољни природни 

услови, прерада у ракију итд. раније су опредељивали произвођаче да се баве производњом шљиве, 

али, нажалост, углавном на екстензиван начин. Мало је засада у којима се производе плодови 

намењени стоној потрошњи, а животни век већине засада је доста дугачак. С обзиром на то да знамо 

да је у Србији у прошлој години произведено 738.278 тона шљиве, закључујемо да је просечан 

принос свега нешто изнад 10 t/ha, и то у рекордној години. 

У структури воћарства Србије шљива заузима водеће место по обиму производње. Укупан 

број стабала се у последњих 10 година незнатно смањује, али се укупна производња на годишњем 

нивоу повећава, што указује на чињеницу да се екстензивна производња све више замењује 

полуинтензивним и интензивним начинима гајења. 

 

 
Слика бр.9 Воћњак шљива 

 

 

 
Слика бр.10 Српска шљива 
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• Кајсија 

Поред брескве, кајсија је једна од најосетљивијих воћних врста на ниске температуре, како зимске 

тако и пролећне мразеве у цветању и прецветавању. И поред те чињенице видимо на карти 10 да се 

доста засада кајсије налази у равничарским деловима Војводине, што је ризично и неоправдано. 

Ипак, кајсија се највише гаји у Подунављу и околини Чачка, а у Србији укупно на 5.290 ha. По 

површинама под овом воћном врстом Србија је на осмом месту у Европи. Посматрано по 

општинама, далеко највеће површине се налазе у Гроцкој (1949 ha), затим у Чачку (549 ha), 

Смедереву (234 ha), Зрењанину (95 ha) и Суботици (94 ha).  

 

2.4. ВИНОГРАДАРСТВО У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 
 

Виноградарство у Републици Србији представља веома важну пољопривредну грану. Као 

радно интензивна култура, винова лоза омогућава ангажовање већег броја људи, као и остваривање 

знатнијих прихода по јединици површине у односу на већину пољопривредних култура које се гаје 

у Србији. Управо због тога, неспоран је значај тренутног интензивног развоја виноградарства и 

његов допринос економском напретку целокупне земље, а важност виноградарства је још већа ако 

се има у виду да оно доприноси афирмацији руралних подручја и промоцији области у којима се 

производи вино. 

Ова грана је током времена пролазила кроз тешке, али и славне и успешне периоде. 

Економске кризе, ратови, сеобе народа, напад нових врста штеточина и болести, само су неки од 

фактора који су утицали на формирање домаћег виноградарства. Међутим, после сваке стагнације 

и пропадања, српско виноградарство се опорављало и бивало квалитативно боље и напредније. 

Тако је и након можда најтежег кризног периода српског виноградарства крајем XX века, крчења 

засада, нестанка великих виноградарских и винарских комплекса, односно тешког стања, 

виноградаство и винарство Србије доживело битне трансформације, модернизацију и свеопшти 

позитиван помак. Тиме је начињен значајан корак ка приближавању европским стандардима и 

пракси земаља које у овој области бележе високе резултате. Познавање стварног стања када су у 

питању површине под виновом лозом, сортимент, старост засада, климатски и земљишни услови, 

потенцијали виноградарских географских производних подручја, поједини статистички подаци и 

структура винограда и газдинстава, као и анализа осталих важних аспеката виноградарства је 

неопходан предуслов за даље унапређивање и плански развој овог сектора. 

 

2.4.1. ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ ВИНОГРАДАРСТВА, СОРТИМЕНТА И 

НАЧИНА ГАЈЕЊА ВИНОВЕ ЛОЗЕ У СРБИЈИ 

 

Виноградарство кроз историју 
 

Фосилни остаци семенки винове лозе и посуде за вино на археолошким налазиштима на 

обали Дунава код Гроцке, у Винчи и другим местима указују да је винова лоза на просторима 

данашње Србије била присутна пре више хиљада година. За ширење културе гајења винове лозе 

заслужни су стари народи, Трачани и Грци, али први писани подаци о виновој лози, сортама и 

начину гајења потичу из римског доба. До првог века нове ере виноградарство је толико 

напредовало да је 92. године нове ере цар Домицијан увео забрану производње вина у свим римским 

провинцијама изван Апенинског полуострва, јер се Римско царство суочавало са знатним 

вишковима вина на тржишту. Забрана гајења винове лозе трајала је све до трећег века нове ере, 
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када ју је укинуо цар Марко Аурелије Проб (Marcus Aurelius Probus) (276–282). За име цара Проба 

везује се обнова виноградарства у римским провинцијама Панонији, Галији и Мезији. Сматра се да 

је обнова започета у Срему, где је цар Проб и рођен.  

Ширење хришћанства у раном средњем веку је посебно позитивно утицало на развој 

виноградарства и винарства на нашим просторима, а Словени у то време усавршавају производњу 

вина. Такође, на ширење виноградарства и винарства су утицали властелини и српске династије, а 

највише Властимировићи, односно Вишеславићи (VIII и IX век), кнез Часлав Клонимировић (927-

950) и велики жупани од друге половине X до друге половине XII века. Виноградарство у 

средњевековној Србији доживљава процват у време њеног интензивног привредног развоја, 

односно у време династије Немањић (од XII до XIV века). Оно се у овом периоду посебно развило 

на манастирским имањима и поседима српског племства. Манастири су подизали своје винограде 

на „метосима“ – манастирским имањима. Метоси манастира Високи Дечани и Девич били су у селу 

Велика Хоча, док је метох Пећке Патријаршије био у Ораховцу. У Студеничкој повељи (XII век) 

записано је да је велики жупан Стефан Немања (1166-1196) манастиру Студеница даривао околна 

виноградарска села. При крају своје владавине, Стефан Немања је и манастиру Хиландар на Светој 

гори даривао винограде у Великој Хочи, чувеном винарском селу у Метохији. Историјски извори 

такође бележе да је Стефан Немања 1189. године у Нишу дочекао и са вином и медовином угостио 

немачког цара Фридриха Барбаросу који је са крсташима пролазио кроз Србију на путу за Свету 

земљу. Сви српски владари су виноградарству поклањали велику пажњу и на тај начин створили 

темеље данашњих виноградарских подручја. Краљ Милутин (1282–1321) је унапређивао 

виноградарство на Косову и Метохији, док је краљ Драгутин (1276 – 1282) и Сремски краљ (1282 – 

1316) развијао виноградарство у Поцерини и Срему, а подигао је винограде на падинама Фрушке 

горе непосредно око Сремских Карловаца и на потесу Матеј где је имао летњиковац.  

Забележено је да се у време цара Душана Силног (1331–1355) вино транспортовало 

„виноводом“, а Цар Душан је и законски уредио обавезу обраде винограда, заштиту квалитета вина 

и забрану мешања вина и воде. Такође, у том периоду долази и до размене сорти винове лозе, 

односно доношења неких сорти са приморја и из других крајева који су у то време били у склопу 

српске државе. Касније, кнез Лазар Хребељановић (1385–1389) подиже винограде у Жупи и 

Моравској области, када та виноградарска подручја доживљавају прави процват и препознатљивост 

по квалитетном вину. Његов син деспот Стефан Лазаревић (1389 – 1427) је развијао виноградарство 

и винарство у Шумадији (на падинама планине Рудник и у околини Крагујевца), као и у области 

око 9 Београда, а због велике производње и вишка вина Законом о рудницима уређује и 

наплаћивање пореза „псуња“ на трговима Новог Брда за вина пореклом из области ван градског 

метоха. 

Деспот Ђурађ Бранковић (1427–1456) је у знатној мери допринео развоју виноградарства 

Смедерева и Подунавља, а доношењем садног материјала из околине Призрена у околину 

Смедерева обезбеђује и иновирање сортимента у том крају и очување неких старих аутохтоних 

сорти Метохије. 

Велики развој ове гране почетком XV века описује Константин Филозоф који сведочи да су 

у Србији „засађени многи виногради, нигде тако без великих трудова, као у овој земљи“, а о 

многобројним виноградима и јако квалитетном вину које се производило у средњевековној Србији 

пише и путописац из Бургундског војводства 1457. године Бертрандон де ла Брокијер у свом делу 

„Путовање преко мора“, начињеном након проласка кроз Србију. Развој виноградарства и 

винарства у средњевековној Србији је пратио и напредак у пинтерском занату и производњи 

дрвених судова за вино од српског храста са Хомољских планина, па се у средњем веку посебно 

ценио храст из атара места Дебели Луг у близини Мајданпека. Продирањем Турака на ове просторе 

српско виноградарство је постепено назадовало. Српско становништво, прогањано од турских 

освајача, селило се на север преко Саве и Дунава носећи са собом, између осталог, и винову лозу. 
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На просторима Војводине виноградарство се нарочито развило у време Хабзбуршке монархије, 

посебно у Срему, где се производило, у свету јединствено и славно ароматизовано вино „Бермет“, 

а које се и данас производи по старим породичним рецептурама. 

Након обнове српске државе и интензивног развоја виноградарства, златно доба овог 

сектора је у другој половини XIX века прекинула штеточина филоксера, која је уништила све 

винограде на везаним земљиштима. Обнова винограда увођењем калемљења домаће лозе на 

отпорне америчке подлоге je била брза и ефикасна захваљујући помоћи државе и оснивању лозних 

расадника у Смедереву (1882), Букову (1886), Јагодини (1889) и Александровцу (1891). Упоредо са 

развојем расадничке производње оснивају се виноградарско-винарске задруге. 

Прва задруга, Венчачка виноградарска задруга, основана je 1903. године у селу Бања код 

Аранђеловца. Током Првог и Другог светског рата српско виноградарство назадује и пропада, али 

се по завршетку Другог светског рата приступило обнови земље и подизању винограда. Оснивају 

се велика државна имања, а изграђују се и велике винарије („Навип“, „Рубин“, „Виножупа“ и др.). 

Међутим, у том периоду се запоставља производња вина у индивидуалном сектору и долази до 

прекида традиције тржишне производње вина у оквиру породичних газдинстава. Од 1970. године 

законом је забрањено да виноградари сами производе и продају вино, већ су произведено грожђе 

предавали великим винаријама. Оне су на тај начин стекле монопол на тржишту, диктирале су 

откупну цену грожђа и тиме понекад доводиле виноградаре у незавидан положај, па долази до 

делимичног крчења винограда и смањивања површина под виновом лозом. 

Географска ширина српских винских региона је слична областима Бордо и Рона у 

Француској, као и Тоскане у Италији. 

Виноградарство је процвало у доба Немањића, и то највише у Метохији, међутим стагнира 

под османском и аустроугарском влашћу, да би се поново повратило ослобођењем Србије.У доба 

цара Душана донет је закон који се односио на справљање вина и његов квалитет, о чему сведочи 

запис из “Повеље Стевана Првовенчаног”. Сам цар Душан је поседовао велике винограде и дворски 

вински подрум у близини Призрена. У његово време из винограда и подрума у Великој Хочи вино 

је керамичким виноводом дугим 25 км допремано све до царских подрума у престоницу Призрен. 

Након ослобођења од Турака у Србији долази до интензивног развоја виноградарства које 

постаје најзначајнија привредна грана. 1848. године, оснивањем “Навиповог” подрума почиње 

организована производња вина у Србији. 

Краљ Петар I Карађорђевић и његов син Александар су почетком 20. века у централној 

Србији на брду Опленац код Тополе подигли на десетине хектара винограда и подрум у коме су 

производили врхунска вина. У близини краљевог подрума постојала је и Венчачка виноградарска 

задруга која је била позната по производњи пенушавог вина, знана као једна од највећих винарија 

на Балкану. 

Виноградарство у Србији је развијена грана пољопривреде. Квалитет вина Србије почива и 

на великом броју малих произвођача, који их продају на малом броју места. 

 

2.4.2. РАЗВОЈ НАЧИНА ГАЈЕЊА И СОРТИМЕНТА ВИНОВЕ ЛОЗЕ  
 

У другој половини прошлог века, на великим друштвеним имањима се углавном гаје 

интродуковане западноевропске сорте за квалитетна бела и црвена вина, а врло мало стоне сорте 

винове лозе. Рејонизацијом су севернији рејони били предодређени за гајење белих винских сорти 

(Војводина), а јужнији, топлији рејони за гајење црних винских сорти. Доминирају западноевропске 

сорте за квалитетна бела вина као што су: Италијански ризлинг, Траминац, Рајнски ризлинг, 

Совињон, Бургундац бели и Шардоне, а од црних сорти гаје се Прокупац, Гаме црни, Португизер, 
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Франковка, Мерло, Бургундац црни и Каберне совињон. Стоне сорте су биле врло слабо заступљене 

у сортименту, а највише је гајен Мускат хамбург, нешто мање Шасле, Кардинал и друге стоне сорте. 

Тек у последњих десетак година у Србији долази до квалитативног напретка у 

виноградарству, нарочито на приватном поседу. Захваљујући подстицајним мерама државе, развоју 

саветодавне службе и активностима научнообразовних установа, технологија виноградарско-

винарске производње се осавремењује. Постепено се уводе нове технологије у виноградарску 

праксу и користи се квалитетнији, клонски селекционисан и сертификован садни материјал, а 

избору сорти, подизању и неговању винограда се посвећује већа пажња. Смањује се растојање 

између редова у винограду на 2,2–2,7 m између редова и 0,6–0,8 m у реду, тако да је број биљака по 

хектару 4000–6000. Пажљиво и стручно се изводе све агро- и ампело- техничке мере. Постепено се 

уводи интегрални концепт производње, а расте интересовање виноградара и за увођење органске 

производње грожђа и вина. Такође се унапређује технологија прераде грожђа и производње вина.  

Пажљиво се прате светски трендови у производњи вина, набавља се квалитетна винарска 

опрема и уводе савремени технолошки поступци. Известан број винара достигао је завидан ниво 

квалитета својих винских производа, уводе вина у систем географског порекла и удружују се у 

оквиру ознака географског порекла, али је обим производње још увек ограничен. Као резултат 

тренда потражње за висококвалитетним винима са географским пореклом, у савременим, младим 

засадима доминирају беле винске сорте: Шардоне, Совињон, Бургундац бели, Рајнски ризлинг, 

Италијански ризлинг, Бургундац сиви и др, а због недостатка домаћег црвеног вина и интересовања 

потрошача за високвалитетним црвеним винима са географским пореклом, тренутно се доста 

подижу виногради са црним винским сортама: Каберне совињон и Мерло, а у мањој мери и са 

сортама Бургундац црни, Франковка и Португизер. Међутим, у домаћи сортимент је претходних 

година интродукцијом уведен низ винских и стоних сорти које до сада нису имале традицију гајења 

код нас (Темпраниљо, Пети вердо, Сира, Марселан, Блек меџик, Викторија, Матилда, Прима, 

Мишел паљери и друге). 

 

 

Слика бр. 11 Винова лоза 
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Слика бр.12 Винова лоза у Србији 

 

 
Слика бр.13 Винова лоза у Србији 

 

 

 

2.4.3. ВИНОРОДНА СРБИЈА 
 

Виноградарски регион је шире виноградарско подручје у оквиру винородне Србије, које 

се одликује сличним еколошким факторима, избором препоручених сорти и осталим неопходним 

чиниоцима за успешно гајење винове лозе, што омогућава производњу грожђа, шире, вина и других 

производа карактеристичних по квалитету, приносу грожђа и сензорним особинама за тај регион; 

Виноградарски рејон је уже виноградарско подручје у оквиру региона, које се одликује 

сличним специфичним еколошким факторима, избором препоручених сорти и осталим чиниоцима, 

што омогућава производњу грожђа, шире, вина и других производа карактеристичних по 

квалитету, приносу грожђа и сензорним особинама за тај рејон. 
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Границе винородне Србије 

Према рејонизацији виноградарских географских производних подручја Србије, коју је 

израдило Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде у оквиру Твининг Пројекта, 

винородна Србија обухвата територију целе Републике Србије надморске висине до 800 m, као и 

подручја изнад ове надморске висине уколико се она налазе на листи рејонираних подручја са већом 

надморском висином. 

У оквиру винородне Србије налазе се три виноградарска региона: 

1.Регион Централнa Србија, 

2.Регион Војводина, и 

3.Регион Косово и Метохија. 

 

У оквиру три региона налазе се 22 рејона са 77 виногорја и више виноградарских оаза: 

Назив региона, рејона и виногорја на територији Републике Србије 

 

1. Поцерско-ваљевски рејон/Цер-Ваљево 

1.1. Поцерско виногорје/Поцерина 

1.2. Подгорско виногорје/Подгорина 

1.3. Колубарско-љишко виногорје/Колубара-Љиг 

 

2. Рејон Неготинска Крајина/Неготинска Крајина 

2.1. Кључко виногорје/Кључ 

2.2. Брзопаланачко виногорје/Брза Паланка 

2.3. Михајловачко виногорје/Михајловац 

2.4. Неготинско виногорје/Неготин 

2.5. Рогљевачко-рајачко виногорје/Рогљево-Рајац 

 

3. Књажевачки рејон/Књажевац 

3.1. Борско виногорје/Бор 

3.2. Бољевачко виногорје/Бољевац 

3.3. Зајечарско виногорје/Зајечар 

3.4. Потркањско виногорје/Потркање 

 

4. Млавски рејон/Млава 

4.1. Браничевско виногорје/Браничево 

4.2. Пожаревачко виногорје/Пожаревац 

4.3. Ресавско виногорје/Ресава 

 

5. Топлички рејон/Топлица 

5.1. Прокупачко виногорје/Прокупље 

5.2. Југбогдановачко виногорје/Југ Богдан 

5.3. Житорађско виногорје/Житорађа 

 

6. Нишки рејон/Ниш 

6.1. Сокобањско виногорје/Сокобања 

6.2. Алексиначко виногорје/Алексинац 

6.3. Житковачко виногорје/Житковац 

6.4. Чегарско виногорје/Чегар 

6.5. Кутинско виногорје/Кутина 
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6.6. Сврљишко виногорје/Сврљиг 

 

7. Нишавски рејон/Нишава 

7.1. Белопаланачко виногорје/Бела Паланка 

7.2. Пиротско виногорје/Пирот 

7.3. Бабушничко виногорје/Бабушница 

 

8. Лесковачки рејон/Лесковац 

8.1. Бабичко виногорје/Бабичко 

8.2. Пусторечко виногорје/Пуста Река 

8.3. Винарачко виногорје/Винарци 

8.4. Власотиначко виногорје/Власотинце 

 

9. Врањски рејон/Врање 

9.1. Сурдуличко виногорје/Сурдулица 

9.2. Вртогошко виногорје/Вртогош 

9.3. Буштрањско виногорје/Буштрање 

 

10. Чачанско-краљевачки рејон/Чачак-Краљево 

10.1. Љубићко виногорје/Љубић 

10.2. Јеличко виногорје/Јелица 

10.3. Ибарско виногорје/Ибар 

 

11. Рејон Три Мораве/Три Мораве 

11.1. Параћинско виногорје/Параћин 

11.2. Јагодинско виногорје/Јагодина 

11.3. Јовачко виногорје/Јовац 

11.4. Левачко виногорје/Левач 

11.5. Темнићко виногорје/Темнић 

11.6. Трстеничко виногорје/Трстеник 

11.7. Крушевачко виногорје/Крушевац 

11.8. Жупско виногорје / Жупа 

11.9. Ражањско виногорје/Ражањ 

 

12. Београдски рејон/Београд 

12.1. Авалско-космајско виногорје/Авала-Космај 

12.2. Грочанско виногорје/Гроцка 

12.3. Смедеревско виногорје/Смедерево 

12.4. Дубонско виногорје/Дубона 

12.5. Лазаревачко виногорје/Лазаревац 

 

13. Шумадијски рејон/Шумадија 

13.1. Крњевачко виногорје/Крњево 

13.2. Опленачко виногорје/Опленац 

13.3. Рачанско виногорје/Рача 

13.4. Крагујевачко виногорје/Крагујевац 

 

Виноградарски регион Војводина / Војводина 
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1. Сремски рејон/Срем 

1.1. Фрушкогорско виногорје/Фрушка гора 

 

2. Суботички рејон/Суботица/Суботичко-хоргошка пешчара 

2.1. Риђичко виногорје / Риђица 

2.2. Палићко виногорје / Палић 

2.3. Хоргошко виногорје / Хоргош 

 

3. Рејон Телечка/Телечка 

3.1. Западнотелечко виногорје / Телечка коса 

3.2. Централнотелечко виногорје / Бачка Топола 

3.3. Источнотелечко виногорје / Мали Иђош 

 

4. Потиски рејон / Тиса 

4.1. Севернопотиско виногорје /Горња Тиса 

4.2. Средњепотиско виногорје / Средње Потисје 

4.3. Јужнопотиско виногорје / Доња Тиса 

 

5. Банатски рејон / Банат 

5.1. Кикиндско виногорје / Кикинда 

5.2. Средњебанатско виногорје / Средњи Банат 

 

6. Јужнобанатски рејон / Јужни Банат 

6.1. Вршачко виногорје / Вршац 

6.2. Белоцркванско виногорје / Бела Црква 

6.3. Виногорје Делиблатске пешчаре / Делиблатска пешчара 

 

7. Бачки рејон / Бачка 

 

Виноградарски регион Косово и Метохија / Косово и Метохија 

 

1. Севернометохијски рејон / Северна Метохија 

1.1. Пећко виногорје / Пећ 

1.2. Источко виногорје / Исток 

 

2. Јужнометохијски рејон / Јужна Метохија 

2.1. Ђаковачко виногорје / Ђаковица 

2.2. Ораховачко виногорје / Ораховац 

2.3. Призренско виногорје / Призрен 

2.4. Суворечко виногорје / Сува Река 

2.5. Малишевско виногорје / Малишево 

 

Причати о вину, овом божанском пићу, јер га је Бог створио за људе, сувишно је, у вину 

треба уживати. Вероватно има разлога због којих је и Србија, са својим брежуљцима, падинама и 

чукама, богом дана за производњу винове лозе и, наравно, вина. Винова лоза се на подручју 

данашње Србије гаји вековима, па, пролазећи кроз разне периоде историје, можемо увидети колико 

су далеки корени и производња вина. Али вино нису пили само цареви, краљеви и кнезови, већ и 
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обичан народ, па је зато вино веома цењено у овим крајевима, а сама производња вина одише неком 

мистиком, историјом и љубављу. 

Ретке су земље у свету којима је природа подарила готово оптималне услове за гајење 

винове лозе. Климатски услови, велики број сунчаних дана, повољан распоред падавина, 

карактеристична конфигурација терена, омогућавају да се у Србији подједнако успешно могу 

гајити и беле и црне сорте грожђа, што је одлика малог броја земаља у свету. 

 

Виноградарство и винарство у Србији у последњих двадесет година доживљавају праву 

експанзију. Неколицина упорних и вредних ентузијаста практично је препородила домаћу 

производњу вина, и допринела да се данас српска вина сматрају за једна од најбољих у свету, а број 

хектара под виновом лозом из године у годину се повећава. Осим група висококвалитетних вина, 

значајна је и производња стоних вина, која су у Србији веома популарна. Ова вина се најчешће пију 

помешана са сода-водом или минералном газираном водом, као чувени шприцер. Вино, бело или 

розе, односно ружица, меша се са сода-водом углавном у односу пола-пола. 

У Србији се махом гаје стране сорте винове лозе, углавном због захтева тржишта, али је 

важно напоменути да су се задржале и аутохтоне српске сорте винове лозе. Тако се од белих сорти 

гаје смедеревка, багрина, жупљанка, неопланта, тамјаника, племенка, а од црних сорти прокупац, 

црна тамјаника, тробус. 

 

 
Слика бр. 15 Пејзаж Србије 
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Слика бр.16 Виногради Србије 

 

 

 
Слика бр. 17 Виногради у Србији 

 

 

 
Слика бр. 18 Виноград у Србији 
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Слика бр. 19 Вршачки виногради 

 

 

Сорте 

 
У Србији се, између осталих, гаје следеће сорте винове лозе: 

 

Аликант буше 

Багрина 

Бувијеова ранка 

Бургундац бели 

Бургундац сиви 

Бургундац црни 

Вранац 

Гаме Бојадисер                       

Гаме црни 

Жаметна чрнина 

Жилавка 

Жупљанка 

Зачинак 

Јагода (грожђе) 

Каберне совињон 

Каберне фран 

Кевединка 

Кратошија 

Креаца 

Крстач 

Кујунђуша 

Мерло 

Мословац 

Мускат бели 

Мускат крокан 

Мускат отонел 

Мускат Хамбург 
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Неопланта 

Пловдина 

Португизер 

Прокупац 

Ризванац 

Ризлинг италијански 

Ризлинг рајнски 

Ркацители 

Семијон 

Силванац зелени 

Скадарка 

Смедеревка 

Сремска зеленика 

Совињон 

Станушина 

Тамјаника 

Траминац мирисави 

Траминац црвени 

Франковка 

Шардоне 

Шасла бела 

 

 

3. ТРАДИЦИОНАЛНА ПИЋА ЈУГА СРБИЈЕ 
 

3.1 РАКИЈА 
 

Ракија, магична реч која је популаризована међу Србима, старија је више него што се мисли. 

Откриће дестилације приписује се старим Египћанима, док су арапски лекари дестиловали алкохол 

са додатком биља у 11. и 12. веку. Језуити су у Италији делили своју „воду живота" - aqua vitae. Све 

до 15. века ракију су сматрали лековитом, од 16. века ракија постепено почиње да се користи у 

готово свим европским земљама. Дестилација се вршила и у Кини, на Арапском полуострву, у 

Византији, Месопотамији, Вавилону, у Османском царству, код старих Словена, Келта и Германа. 

Конзумирање јаких алкохолних пића на нашим просторима датира из времена досељавања 

Словена на Балкан у 7. веку. Постоје писани докази о производњи ракије на подручју Србије из 

1354. године. У Душановом законику, у параграфу 166 пише „о пијаницама", где се спомињу оштре 

казне за прекомерно уживање у пићу. Процеси дестилације били су познати, у то време, само 

ученим људима. Познато је да су владари из дома Немањића и њихови најближи родјаци били први 

Срби који су били у прилици да пробају оно што ми данас називамо комовицама, лозовачама и 

траварицама, али се пило само у сврху лечења. 

Назив ракија је у српски језик ушао из турског, на којем се исто пиће назива раки. Први пут 

ракија у нашим крајевима почиње да се пече од воћа у 17. веку. Турци су донели у ове крајеве воћне 

врсте попут: брескве, кајсије, мушмуле и нарандзе и увели бакарне казане, на турском „казган". У 

18. веку, који је добио назив „ракијски век", по први пут се пило више ракије него вина и дало је 

темеље за каснији ракијски процват. 

Када је реч о апаратури која се користила приликом печења ракије, у средњем веку се пекло 

у казанима од печене глине, тек касније долази до помака, кад домаћи произвођачи почињу да 



 

Изградња капацитета електронског учења у сектору 

туризма у прекограничном региону, CB007.2.13.085 
 

 

 

Овај пројекат суфинансира Европска Унија кроз Интеррег-ИПА 

програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија 
25 

 

преузимају иновације из Француске, која је била позната по својим казанима. Након Другог 

светског рата долази до модернизације апаратуре, па сеоска домаћинства набављају апаратуру по 

стандардима која им омогућава производњу квалитетних воћних ракија. 

Традиционално српско пиће је ракија шљивовица. Сматра се лековитом и користи за 

спољњу и унутрашњу употребу. Прави се од разних сорти шљива, а најбоља је од шљиве пожегаче. 

Сваки сеоски домаћин који држи до себе има казан и прави своју ракију. Поред шљиве, добра ракија 

се прави од кајсије, грожђа (Лоза), крушке (Виљамовка), дуње, јабуке, меда (Медовача), а мешањем 

ракије са лековитим травама добија се траварица, комовица и клека. Даме воле вишњевачу и 

ораховачу. 

 

 
Слика бр. 20 Казан за печење ракије 

 

Добра ракија се прави од зрелих и здравих, непрсканих воћних плодова. Уклањају се 

недозрели и кварни плодови, као и коштице. Здрави плодови се уситне и стављају на врење у чисто 

буре које се напуни до 80% запремине и заштити од спољних утицаја. Кад се заврши врење не треба 

одлагати дестилацију. Позову се комшије и пријатељи да се време проведено поред казана прекрати 

разговором и дегустацијом. За ракију се користи средњи део дестилата који има око 30 процената 

алкохола. Та "мекана" ракија се затим поново ставља у опран казан и понавља се поступак. И даље 

се издваја само средњи део дестилата, тако да се од 100 литара "меке" добије тридесетак литара јаке 

ракије. Срби дестиловање зову печење, а двапут дестиловану ракију – Препеченица 

Веома је занимљива чињеница да се, не само у суседству, већ нигде у свету не прави ракија 

од шљива са тако добрим карактеристикама и изразитим квалитетом. За то, поред климатских 

фактора, треба захвалити сорти шљиве – пожегачи, доминантној у нашим шљивицима. Неколико 

рејона се посебно издваја у производњи добре шљивовице, пре свих западна Србија, Шумадија и 

јужна Србија.  
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Поред шљивовице, Србија је позната и по производњи ракије од винове лозе – лозоваче. 

Што је грожђе квалитетније, и сама лозовача је бољег квалитета, нарочито ако се користе мускатне 

сорте грожђа. Поред лозоваче, од винове лозе се производи и ракија комовица, која се прави од 

петељки и кожице грожђа преосталих после цеђења бобица. Карактеристичног је укуса и нешто 

лошијег квалитета од лозоваче. Лозовача се прави у подручјима где се гаји винова лоза, пре свега 

у источној Србији и Шумадији. 

Ракија се "пече" полако, на тихој ватри, да не би загорела. Добра ракија садржи 40 до 45 

процената алкохола, клизи низ грло, греје стомак и не пече уста. Ракија се пре употребе складишти 

у стакленој амбалажи два месеца (за нестрпљиве) или у храстовим бурадима неколико година (за 

хедонисте). Сервира се охлађена на подрумску температуру, у малим чашама или чокањима (мала 

стаклена флаша за ракију). Пије се пре или после јела (значи, током целог дана), али умерено, јер 

ако претерате нећете бити способни да уживате у њој и осетите мирис воћа. 

 

 
Слика бр.21 Процес печења ракије 

 

Када у ресторану желите да наручите ракију, питајте да ли имају неку "домаћу", јер су оне 

боље од индустријски произведених ракија. Конобари ће вам најчешће предложити дуњу или 

кајсију (јер су слабијег карактера па их странци лакше прихвате), али ако желите да пробате 

"краљицу" ракија, онда пробајте Шљивовицу. 

У последњих неколико деценија јављају се мале, породичне фирме које почињу да 

производе ракију на традиционални начин. У лаганом ходу са науком, користе се боље сорте воћа 

и углавном се сви воде девизом „што у уста то у ракију'', мислећи на квалитетно воће које треба да 

се користи у самој производњи. На тржишту се појављује све већи број таквих дестилерија и оне 

почињу полако да освајају како домаће тако и инострано тржиште. 

У јужним крајевима Србије развила се производња ракије од крушака – крушковаче. И ова 

ракија, слично ракији од кајсија, захваљујући карактеристичној ароми и квалитету, постала је једна 

од најомиљенијих ракија. Најбоља кајсијевача се производи у Војводини, а крушковача у јужној и 

западној Србији. 

Нешто мање популарна, али врло квалитетна, јесте и ракија која се производи од јабуке – 

јабуковача. 

Наравно, када се прича о ракијама, треба напоменути ракије траварице, које се на бази 

лозоваче или шљивовице производ уз додатак лековитих трава, пре свега мајчине душице, жалфије 

и пелина. Такође, једна од најпознатијих српских траварица јесте она која се прави од плода клеке 

– клековача, а ништа мање позната јесте траварица од корена линцуре. 
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Ту су и чувени ликери, ракија са медом – медовача, вишњама – ликер вишњеваче, ликери 

од малине и дрењине и ракија са младим орасима – ораховача. Прича о ракијама из Србије дуга је 

и непресушна, као што су непресушне идеје, пре свега српског сељака, који је умео да искористи 

оно што му поднебље и природа дају. 

Први редови једне ракијске историје исписани су и надомак Врања, у селу Ристовац, 15 км 

јужно ка манастиру Прохор Пчињски на старој српско-турској граници, у плодном делу врањске 

котлине уз саму реку Јужну Мораву. Све је почело прво у замишљањима породице Митић, још пре 

званичног отварања дестилерије. 

Презиме носе по њиховом прадеди газда Мити који је једини имао зидани казан у селу, па 

су људи из околине довозили воће и у његовом дворишту пекли ракију. Говорио би да процес 

производње почиње у воћњаку. Сваке године то је било место које је оживљавало у време печења 

ракије, двориште се пунило слатким мирисима воћа. 

Након завршетка сезоне, газда Мита је скидао лулу са казана, одлагао је у подрум и говорио 

укућанима: ''Децо, златна је ово лула, чувала нас је у најтежим временима, чувајте и ви њу када 

дођу бољи дани." Тако је настало и име ракије Златна лула. Српски бренд по којем Србе препознају 

у свету. 

Дестилерија је основана 2010. године са циљем да се производи квалитетно, а не масовно, 

што је касније био и проблем, јер је потражња била велика и није се могла испратити због 

недостатка количине производа. Производња се одвија на бакарним казанима, дестилат одлежава у 

дрвеним бурадима уз примену ХАЦЦП стандарда и уз надзор технолога. Сировина која се користи 

је провереног квалитета из сопствених воћњака као и из откупа. Производња на почетку рада је 

била искључиво шљивових дестилата и постала је временом њихова уска специјалност. Оно што 

их издваја и чини јединственим на ракијској сцени југа Србије јесте врхунски квалитет ракије. 

 

 
Слика бр. 22 Ракија 

 

Дестилерија Тривулеск у Лесковцу основана је маја 2015. године и бави се производњом 

природних воћних ракија. Годишњи капацитет дестилерије је 50 000 боца, од којих доминантну 

улогу има ракија од крушке Вилијамовке. Због велике потражње Тривунове ракије, као и изузетног 

интересовања руске привредне коморе, са којом су већ уговорени контакти, у плану је повећање 

капацитета дестилерије на 100.000 боца годишње и изградња новог производног погона. 
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Производни програм чини 9 врста ракија са 34 производа и то: вилијамовка, кајсијевача, 

дуњевача, шљивовица, јабуковача, лозовача, воћна, медица и специјална ракија траварица, које се 

пакују у боце од 0.05л, 0.187л, 0.7л, 0.75 и 5 литара. Посебно се издвајају боце у облику камиона, 

мотора, хармонике и трубе, које су дело италијанских дизајнера. Заштитни знак дестилерије је 

“Вилијамовка с плодом”, екслузивна боца у којој се налази зрео плод крушке. 

Од оснивања 2015. Године па до данас, Тривунова ракија се нашла на тржишту целе јужне 

Србије, великих градова попут Ниша и Крагујевца, као и на тржишту града Београда. Квалитет 

својих производа дестилерија Тривулеск је већ потврдила на сајмовима широм земље. 
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3.2 ВИНА 

 

3.2.1 ВИНОГОРЈА ЈУЖНЕ СРБИЈЕ 
 

У Топличком рејону налазе се следећа виногорја: 

Прокупачкo, 

Југбогдановачко и 

Житорађско. 

 

ПРОКУПАЧКО ВИНОГОРЈE 
 

Простирање 

Прокупачко виногорје заузима западни део рејона у широкој Прокупачко котлини у 

подножју планине Јастребац. 

 

Статистички подаци 

У оквиру виногорја налази се 152,85 ha винограда, од чега под стоним сортама 118,75 ha. 

Виноградарством се баве 864 пољопривредна газдинства, на просечној површини од 17,7 ари. 

 

ЈУГБОГДАНОВАЧКО ВИНОГОРЈЕ 

 
Простирање 

Југбогдановачко виногорје обухвата терене са леве стране Јужне Мораве, у ширем подручју 

око Мерошине. 

Статистички подаци 

Југбогдановачко виногорје је виногорје са највећим површинама под виноградима и 

највећим бројем виноградара у оквиру Топличког рејона. Виногради се простиру на 370 ha, од чега 

се винске сорте налазе на 77,6% површина. Виноградарством се бави 2.641 газдинство, односно 

41% укупног броја газдинстава. 

 

ЖИТОРАЂСКО ВИНОГОРЈЕ 
 

Простирање 

Житорађско виногорје обухвата виноградарске терене на источним и југоисточним 

обронцима планине Видојевица. 

 

Статистички подаци 

У виногорју је евидентирано 1.200 виноградара, који укупно поседују 134,89 ha винограда. 

У сортименту доминирају винске сорте (115,55 ha). Просечна површина винограда коју обрађује 

једно виноградарско газдинство износи 11,2 ара. 
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Слика бр. 23 Топлички виногради 

 

 

 
Слика бр. 24 Топлички виногради 

 

 
Слика бр. 25 Топлички виногради 
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• НИШКИ РЕЈОН 
 

У оквиру нишког рејона налазе се шест виногорја: 

1. СОКОБАЊСКО, 

2. АЛЕКСИНАЧКО, 

3. ЖИТКОВАЧКО, 

4. ЧЕГАРСКО, 

5. КУТИНСКО И 

6. СВРЉИШКО ВИНОГОРЈЕ. 
 

Простирање 

Нишки рејон обухвата виноградарске терене који се налазе у широкој котлини доњег слива 

реке Нишаве и доњих сливова река Јужне Мораве и Моравице. Нишки рејон заузима површину од 

104.084,40 ha, где је највеће Чегарско виногорје. 

На основу Пописа 2012, у Нишком рејону налази се 1311,85 ha винограда (око 1246,82 ha 

родних винограда, односно 95,04%), од чега је 246,99 ha са стоним сортама и 1064,86 ha са винским 

сортама. 

Земљишни услови 

Преовлађујући тип земљишта овог рејона је вертисол, а заступљени су и флувисол и 

еутрични камбисол, док у мањој мери и хумофлувисол и семиглеј, калкокамбисол и 

калкомеланосол, лувисол и земљишта у лесивирању, псеудоглеј и колувијум, као и остала 

земљишта. 

 

Географска ширина 

Рејон се простире од 43°41’ географске ширине на северу до 43°13’ географске ширине на 

југу. 

Надморска висина 

Већи део рејона простире се на надморским висинама од 150 m до 700 m, али се предели 

где се простиру виногорја и где су виногради углавном налазе на надморским висинама од 200 m 

до 450 m. 

 

СОКОБАЊСКО ВИНОГОРЈE 
 

Простирање 

Сокобањско виногорје налази се на североисточној страни рејона и обухвата Сокобањску 

котлинско-брдску област.  

Статистички подаци 

У виногорју се налази 51,41 ha винограда, од чега 83,6% представљају виногради са винским 

сортама. Производњом грожђа бави се 501 газдинство, на просечној површини од 10,2 ара. 

 

АЛЕКСИНАЧКО ВИНОГОРЈE 
 

Простирање 

Алексиначко виногорје обухвата терене са десне стране Јужне Мораве, између аутопута и 

планинских предела источно од Алексинца. 
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Статистички подаци 

У оквиру виногорја налази се 118,95 ha винограда, а производњом грожђа бави се 931 газдинство. 

Просечна површина винограда по газдинству износи 12,8 ари. 

 

ЖИТКОВАЧКО ВИНОГОРЈЕ 
 

Простирање 

Житковачко виногорје обухвата терене са леве стране Јужне Мораве, између пруге Београд–Ниш и 

обронака Јастрепца и општине Крушевац. 

Статистички подаци 

Виногорје има 109,58 ha винограда. Стоне сорте се гаје на нешто више од 68% површина под 

виноградима. Виноградарством се бави 818 газдинстава, на просечној површини од 13,4 ара. 

 

ЧЕГАРСКО ВИНОГОРЈЕ 
 

Простирање 

Чегарско виногорје обухвата терене у доњем сливу реке Нишаве, и то брдске терене са десне стране. 

Статистички подаци 

Према броју виноградара и површина под виновом лозом, Чегарско виногорје је најзначајније 

виногорје у оквиру Нишког рејона. На укупно 527 ha виноградарством се бави 2.539 газдинстава. 

Винске сорте се гаје на готово 90% површина. Просечна површина винограда коју обрађује једно 

газдинство износи 20,7 ари. Виноградарством се бави 61% пољопривредних газдинстава виногорја. 

 

КУТИНСКО ВИНОГОРЈЕ 
 

Простирање 

Кутинско виногорје обухвата виноградарске терене који се налазе са јужне стране и у непосредној 

близини града Ниша. 

Статистички подаци 

Виногорје има 128,02 ha винограда, од чега се винске сорте гаје на 79,23 ha. Виноградарством се 

баве 942 газдинства, односно 54,2% свих пољопривредних газдинстава. 

 

СВРЉИШКО ВИНОГОРЈЕ 
 

Простирање 

Сврљишко виногорје се налази на северозападним обронцима Сврљишких планина, у котлини око 

Сврљига (у средишњем делу општине). 

Статистички подаци 

У оквиру виногорја налази се свега 28,31 ha винограда, претежно винских сорти. Виноградарством 

се бави 140 газдинстава, на просечној површини од 20 ари. 

 

НИШАВСКИ РЕЈОН 
У оквиру нишавског рејона налазе се три виногорја: 

1. БЕЛОПАЛАНАЧКО, 

2. ПИРОТСКО И 

3. БАБУШНИЧКО ВИНОГОРЈЕ 
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У Нишавском рејону 3.598 газдинстава поседујe винограде, што чини око 30,3% од укупног броја 

пољопривредних газдинстава овог рејона. Највећи број виноградара, као и парцела под 

виноградима, налази се у општини Пирот. 

 

БЕЛОПАЛАНАЧКО ВИНОГОРЈE 
 

Простирање 

Белопаланачко виногорје обухвата уске терене Белопаланачке котлине са једне и друге стране реке 

Нишаве. 

Статистички подаци 

У оквиру виногорја налази се 102 ha винограда, претежно винских сорти (92%). Виноградарством 

се бави 1.012 газдинстава, што чини 47,7% од укупног броја пољопривредних газдинстава. 

Просечна површина винограда коју обрађује једно газдинство износи 10 ари. 

 

ПИРОТСКО ВИНОГОРЈE 
 

Простирање 

Пиротско виногорје заузима валовите и брдовите терене Пиротске котлине са једне и друге стране 

реке Нишаве. 

Статистички подаци 

Са укупно 300,24 ha винограда Пиротско виногорје представља виногорје са највише винограда у 

оквиру Нишавског рејона. Доминирају виногради са винским сортама, који заузимају 95,7% 

површина под виновом лозом. Виноградарством се бави 2.051 газдинство, 47% свих газдинстава у 

виногорју. 

 

БАБУШНИЧКО ВИНОГОРЈЕ 
 

Простирање 

Бабушничко виногорје представља виногорје – оазу смештену у котлини источно од Суве планине. 

Статистички подаци 

У виногорју се налази свега 1,37 ha винограда, а виноградарством се бави девет газдинстава. 

 

ЛЕСКОВАЧКИ РЕЈОН 
 

У оквиру лесковачког рејона налазе се четири виногорја: 

1. БАБИЧКО, 

2. ПУСТОРЕЧКО, 

3. ВИНАРАЧКО И 

4. ВЛАСОТИНАЧКО. 
 

У овом рејону 10.863 газдинства поседује винограде, што чини око 33,6% од укупног броја 

пољопривредних газдинстава овог рејона. Највећи број виноградара, као и парцела под 

виноградима, налази се у општини Лесковац. 
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ВРАЊСКИ РЕЈОН 

 
У оквиру врањског рејона налазе се три виногорја: 

1. СУРДУЛИЧКО, 

2. ВРТОГОШКО И 

3. БУШТРАЊСКО ВИНОГОРЈЕ. 
 

У Врањском рејону 2.613 газдинстава поседује винограде, што чини око 11,79% од укупног броја 

пољопривредних газдинстава овог рејона. Највећи број виноградара, као и парцела под 

виноградима, налази се у општинама града Врања. 

 

 
Слика бр. 26 Малчански виногради у околини Ниша 

 

 

 
Слика бр. 27 Виногради у околини Врања 
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Слика бр. 28 Винарија „Алексић“ у Врању 

 

 
Слика бр. 29 Лесковачки виногради 

 

 
Слика бр. 30 Виногради околина Пирота 
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3.3 АУТОХТОНЕ И РЕГИОНАЛНЕ СОРТЕ 
 

-БЕЛЕ ВИНСКЕ СОРТЕ 
Грашац 

Смедеревка 

Тамјаника бела 

Креаца 

Мускат крокан 

Ружица 

Багрина 

Сремска зеленика 

 

-ЦРНЕ ВИНСКЕ СОРТЕ 
Прокупац 

Франковка 

Вранац 

Сланкаменка 

Скадарка 

Тамјаника црна 

Кавчина 

Португизер 

Зачинак 

 

ДОМАЋЕ СТВОРЕНЕ СОРТЕ 

-БЕЛЕ ВИНСКЕ СОРТЕ 
Жупљанка 

Морава 

Сила 

Неопланта 

Панониа 

Медиана 

Петра 

 

-ЦРНЕ ВИНСКЕ СОРТЕ 
Жупски бојадисер 

Пробус 

 

-СТОНЕ СОРТЕ 
Кармен 

Ласта 

Демир капија 

Србија 

Београдска рана 

Грочанка 
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Београдска бесемена 

 

3.4 ИНТРОДУКОВАНЕ И ОДОМАЋЕНЕ СОРТЕ ВИНОВЕ 

ЛОЗЕ 
 

-БЕЛЕ ВИНСКЕ СОРТЕ 
Шардоне 

Рајнски ризлинг 

Совињон 

Ркацители 

Мускат Отонел 

Пино блан 

Пино гри 

Траминац 

 

-ЦРНЕ ВИНСКЕ СОРТЕ 
Мерло 

Каберне совињон 

Пино ноар 

Каберне фран 

Гаме бојадисер 

Гаме 

 

-СТОНЕ СОРТЕ 
Мускат Хамбург 

Кардинал 

Италиа 

Молдова 

Викторија 

Афус али 

 

Богатство историјско туристичке и несвакидашње понуде Ниша оплемењено је и развојем 

винског туризма. На само неколико километара од Ниша, уз ауто пут Ниш Софија, на путу римских 

императора Подрум Малча из 1903. године  представља јединствену више-вековну синтезу путева 

вина који су се на овим просторима укрштали, мимоилазили, прожимали и на крају спојили у бајку 

вредну помена. 

Подрум ту бајку прича кроз свој несвакидашњи спој традиције и културе Римских 

императора, Српских владара и старих мајстора вина. 

Лубитеље вина и историје на, може се рећи, јединственом месту могу доживети “Путовање 

кроз винско време” обилазећи четири винске куће из четири различитих временских епоха и 

упознати толико начина неговања вина. 

Римска кућа – подрум са амфорама је највећа атракција која ће вас вратити у далеку 

прошлост, у срце винске приче где можете пробати вина каква је пио и сам Цар Константин Велики. 

Амфоре су најстарији вински судови из Грузије, које је винарија Малча прва донела у Србију и 

тиме оплеменила винску понуду наше земље. 
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У осам глинених амфора од по 2000 л. закопаним у земљу, вино дуго мацерира на покожици 

стварајући необична вина необичних укуса. Ниш и Србија се могу похвалити, да су овогодишњи 

победници на првом међународном оцењивању вина из амфоре које је одржано у Грузији. Бело 

вино Царица Јелена, добитник је златне медаље са 90,8 бодова, док је Константин Велики – црвено 

вино купаже каберне совињона и мерлоа добио бронзану медаљу. 

Немањића кућа – подрум са дрвеним бачвама у ком се производе рујна вина. У време 

Немањића пила су се рујна вина, па овде можете пробати розе вино од аутохтоне сорте Црна 

Тамјаника. 

Српска кућа средине XX века – подрум у коме се вина негују у бетонским ферменторима – 

где можете пробати црвено полуслатко вино Калча, неговано по старој нишкој рецептури 

Савремена Винарија – где се вина негују по најсавременијој технологији у инокс 

ферменторима, из које се родила премиум линија која носи назив ANONYMUS. 

Круна винског комплеса Малча је завршетак путовања, ресторан у римском стилу где вам 

уживање на тераси окруженој виноградом употпуњују јела по рецептурама наших предака. Ту је И 

продавница домаћих вина, ракије и сирћа из које свој ужитак можете продужити и након боравка у 

винарији. 

Љубав ствара све, зато је баш овде створено и Вино за двоје, са осмехом поручује срдачни 

тим Винског подрума Малча, који тврди да му је основни циљ проиводња среће! 

 

 

Слика бр. 31 Вински подрум Малча 
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Слика бр. 32 Римска кућа-Вински подрум Малча 

 

На периферији виноградарског села Гојиновац, у долини реке Топлице, смештена је 

невероватна целина зграда усред бескрајних поља винограда: Винарија “Топлички виногради”. Ту 

се производе вина од 2011. године. Од самог почетка су знали да је ЛОЗА кључ доброг вина. Тако 

су од 2007. године почели са сађењем винове лозе високог квалитета, на старом, већ постојећем 

виноградарском тлу, оживљавајући скоро изгубљену традицију, због ембарга извоза у бившој 

Југославији. Од виталног значаја је да грожђе задржи квалитет на путу од лозе до боце, дакле, па је 

производња структурисана у складу са тим: ток сока грожђа вођен је силом гравитације. Област од 

51 хектара, која је тренутно у производњи, јесте и биће посвећена Прокупцу, аутохтоној лози јужне 

Србије. Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Chardonnay i Sauvignon Blancсе, такође, производе. 

 

 

Слика бр. 33 Топлички виногради 
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Слика бр. 34 Винарија „Топлички виногради“ 

 

 

Винарија Алексић се налази у граду са највећим бројем сунчаних дана, на само 2 км од 

најужег центра Врања. Град са богатом културом и историјом простире се на самом југу Србије, 

удаљеном 350км од Београда, смештеном у југоисточном делу врањске котлине, на левој обали 

Јужне Мораве. 

Подрум је пројектован у три нивоа, од којих су два, намењена одлежавању вина, налазе 

укопана 8м под земљом. Опремљен је најсавременијом технолошком опремом за производњу вина, 

комором за хлађење грожђа, просторијом за примарну прераду грожђа и алкохолну ферментацију, 

барриqуе салом за сазревање вина и пунионицом капацитета 500 боца/h. У склопу подрума налази 

се и магацин готових производа и дегустациона сала капацитета 80 особа, где посетиоци могу да 

уживају у винима ове куће. Свако вино винарије Алексић на свој начин одише јужњачком врелом 

крвљу. А ту је управо грожђе добило свој печат и обликовало га у слатку страст укуса. 

Тренутни смештајни капацитет винарије је 300.000л са просечном годишњом производњом 

од 150.000л како црвеног и белог, тако и розе вина.  Постоје осам различитих етикета, осам 

различитих стилова вина, за свачија чула и укусе. Свака чаша вина је јединствени спој земље, воде, 

сунца, ваздуха и љубави. Знати пити вина је умети уживати у животу, у свему што вас окружује. И 

зато уживајте у укусу винарија Алексић! 

 

Слика бр. 35 Подрум вина Алексић, Врање 
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Слика бр. 36  Винарија Алексић 

 

 
Слика бр. 37 Подрум вина Алексић 

 

 

 

4. ПРЕПОРУЧЕНЕ КОМБИНАЦИЈЕ ЈЕЛА И ВИНА  
 

Умеће дружења са вином и храном може нам учинити велико задовољство 

 

Тамњаника: кинеска и лако зачињена храна, салате, печено поврће, риба (укључујући и димљену 

рибу). 

Sauvignoн бели: морски плодови, тајландска храна, козји сир, салате, поврће (осим печурака), 

пржена риба, оштри сосови. 

Шардоне: готово свака врста рибе осим оне најмасније, од острига до раскошно зачињених рибљих 

специјалитета и варива, масни сиреви. 

Пинот бели и сиви: риба, тесто с поврћем, фиш или чорба од риба или бузара, рижото, тесто с 

кремастим сосовима, пилетина. 

Каберне совињон и Мерло: црвена меса, кобасице, месо и поврће с роштиља, месо од дивљачи. 

Пинот црни: лосос, туна, печурке, свињетина, патка, препелица, све од пасуља и посебно с црним 

бургундцем, јаребица. 

Shiraz: печена ћуретина, гуска, патка, кобасице, месо и поврће с роштиља, кувана јела с месом и 

поврћем, месо од дивљачи. 
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❖ САЛАТЕ 
Код салата је најважније обратити пажњу на преливе и зачине. Оштри зачини траже добро 

киселкасто вино – ризлинг или совињон бели, на пример. Зачини који потичу од уља изразитих 

укуса, као што је рецимо уље од бундеве, и зачињени састојцима као соја или ђумбир, такође траже 

вина чистих укуса, на пример sauvignon бели или шардоне без примеса храста. 

 

❖ ТЕСТЕНИНЕ 
 

Треба обратити пажњу само на сос, односно прелив, или састојке уз које се комбинује. Шпагети са 

преливом који садрже морске плодове захтевају свеже, суво, лакше бело вино, док ће таљателе с 

павлаком и печуркама поднети и пуније бело вино. Јак прелив од парадајза тражиће неко црно вино. 

Лазање с месом тражиће мерло, вранац, франковку и сл. 

 

❖ РИБА 
 

Једноставно припремљена риба може да се комбинује с једноставним, свежим, лаким белим винима 

која су ту практично замена за лимун. Медутим, скупа риба заслужује и скупљу бутељку финог 

белог бургундца или шардонеа. Риба у кремастим сосовима уз пинот бели, пинот сиви, шардоне. 

Црна вина ниских танина, посебно пинот црни, често добро прате меснатије рибе као што су лосос 

и туна. Ипак, вреди пробати, ако нема превише примеса храста, мерло. 

 

❖ ПЛАВА РИБА 
 

Мало има вина која се слажу уз сардине и скуше, али би се нека неутрална, свежа, сува бела вина 

обично добро уклопила. Шкољке остриге су готово савршене уз шампањац (идеалан је blanc de 

blancs) или premier cru Cbablis. Како многима од нас та вина нису лако доступна, задовољићемо се 

сувим белим винима која нису барикирана. Исто важи и за класичне плодове мора и једноставно 

припремљене дагње. Кад у шкољке, уз њихове сопствене сокове додате још неки сос, 

препоручујемо богатија вина као што могу да буду многи шардонеи. Ризлинг је још једна 

могућност. С димљеном скушом је теже, али уколико се зачини лаким преливом од истуцаног црног 

бибера и много лимуна, добро ће ићи уз ризлинг. 

 

❖ ЖИВИНА 
 

Пилетина је задивљујуће толерантна. Због благог укуса меса, углавном бисмо се оријентисали на 

сосове и зачине. Средње јака бела и црна вина су прикладна уз основне укусе пилетине, само треба 

избегавати танинска и/ или продорно мирисна вина. Ћуретина је такоде толерантна, али у већини 

случајева боља је уз црна вина. Послужена уз робусне укусе сосова захтева јача, довољно 

воћна/зачињена вина, као што су каберне совињон или схираз. Уз патку, посебно је добар избор 

бургундац црни. 
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❖ МЕСО ОД ДИВЉАЧИ 
 

Осим неколико изузетака, као што су, на пример, шампањац уз хладну печену пернату дивљач или 

богата, тешка бела вина као што некад уме да буде шардоне или сиви пино, месо дивљачи тражи 

црна вина. Уз дивљач и прилично снажне укусе дивљег зеца, голуба и већине куваних јела од 

дивљачи, потребна су снажна црна вина као што су каберне совињон, шираз, вранац, мерло. 

 

❖ МЕСО 
Свињетина је врло прилагодљива, добро пристаје уз широку лепезу црних вина (не превише 

танинских), и белих вина средњег и јаког карактера. Избор лежи на вама, али проверите друге 

састојке и начин припремања јела. 

Јагњетина: уз топлу јагњетину лепо иде цабемет саувигнон и сва најфинија зрела вина бордошког 

типа. Јагњетину такоде изузетно добро прате и многа друга цвена вина. Оно што је занимљиво, уз 

хладну јагњетини изненађујуће добро иде и пуније бело вино. 

Јунетина: уз ово месо добро се слажу многа црна вина, тако да у складу са тим избор често зависи 

од тога с колико пара располажемо. Ако, с друге стране, волите бело вино више од црног, пробајте 

нешто пунији шардоне. 

Уз деликатну телетину добро би ишла средње јака бела вина или нежна црвена, средњег карактера. 

 

❖ ПОВРЋЕ 
 

Многа поврћа, што због своје киселости као што има парадајз, слаткоће шаргарепе, лука, 

пашканата, боље ће ићи уз бела вина него уз танине црних вина. Али, печурке, патлиџан и богата 

јела с печеним поврћем углавном боље пријају уз црна вина, укључујући и јака црна вина, а исто 

важи за многа јела од пасуља. Ако овим јелима додамо лимун, лимунасти мајонез или сос од 

сирћета и уља, треба изабрати бело, киселкасто вино. 

 

❖ ПАРАДАЈЗ 
 

Киселост парадајза, иако на први поглед тако не изгледа, не треба потцењивати. Ако је реч о 

основном укусу, треба размислити о белом совињону. Уколико је укус парадајза јак додатак у јелу 

које захтева црно вино, у обзир долази неко лакше црно вино. 

 

❖ ЗАЧИНИ 

 
Слана храна и слана јела могу да прикрију танин у вину, што није добро. Због тога танинска вина 

нису баш најбољи избор уз слано. Свежа бела, наглашено кисела вина или свежа воћна, црна вина, 

често боље иду уз слану храну док уз слани сир, добра су слаткаста вина. 

Још један савет: кување с павлаком или путером може да омекша неуобичајене или снажне укусе – 

на пример, метални или горкасти укус који спанаћ даје неким винима. Исто тако, разумно додавање 

сира, иако се сам сир тешко комбинује, може такоде да има омекшавајуће дејство. 

Овде су комбинације за најпознатије и најпроблематичније групе јела и састојака, али, то су само 

предлози, ништа више од тога. 

Слободно могу да вам се не свиде наши предлози, и надамо се да ћете пронаћи сопствене, за вас 

пријатне, комбинације. 
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5. ВИНАРИЈЕ И ПОДРУМИ У РЕГИОНУ 
  

Традиција прављења вина и ракије широко је заступљена у региону тако да већина сеоских 

домаћинстава,  па и један број градских, прави сопствено вино или ракију. У транзиционом периоду 

отворене су многе приватне винарије/подруми које су заузеле значајно место на домаћем тржишту 

и све више се окрећу извозу. Кафане и ресторани нуде широк избор традиционалних пића од 

домаћих али и страних произвођача. За туристе су посебно интересантне винарије и пецаре које 

праве вино од аутохтоних врста грожђа као и ракије од различитог домаћег воћа. Велики број ових 

производа постао је омиљен у целом граничном региону Србије и Бугарске. 

На посебној цени су оне винарије и пецаре које нуде комплетну услугу у традиционалном 

амбијенту. Односно оне које омогућавају туристима дегустацију на лицу места уз пригодну храну 

која одговара њиховим производима. Неки примери из региона су: 

·        Вински подрум Малча, http://www.podrummalca.com/ 

·        Винарија Јовић, https://vinarijajovic.rs/ 

·        Јовановић вино, http://www.ivanovicvino.com/vina/ 

·        Подрум Дулановић, https://www.podrumdulanovic.com/ 

·        Подрум Живковић, http://www.podrum-zivkovic.com/ 

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

·        Виница Грковић, https://www.facebook.com/vinicagrkovic 

·        Подрум Александар, http://www.podrumaleksandar.com/ 

·        Рајачке пивнице, http://rajackepivnice.in.rs/ 

  

Неке од њих су и део тематских пројеката који обично носе назив „Вински путеви“. 

 

 

Вино се, као и ракија, пије тако што се куцне пуним чашама, 

гледа се у очи и наздравља поздравом – живели! 

 

 

 

 

 

  

http://www.podrummalca.com/
https://vinarijajovic.rs/
http://www.ivanovicvino.com/vina/
https://www.podrumdulanovic.com/
http://www.podrum-zivkovic.com/
https://sites.google.com/site/podrumvinakratina/home
https://www.facebook.com/vinicagrkovic
http://www.podrumaleksandar.com/
http://rajackepivnice.in.rs/
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ТРАДИЦИОНАЛНА ПИЋА ИЗ 
ЋУСТЕНДИЛСКЕ ОБЛАСТИ 

 

 Ову разраду је у име Туристичког форума Пирин припремио ауторски тим састањљен од 

инжињера Христа Тончева и Симане Марковске. Визуелни материјали коришћени у њему преузети 

су из извора са бесплатним приступом Интернету. 

 

6. КАРАКТЕРИСТИКЕ ЋУСТЕНДИЛСКЕ ОБЛАСТИ 
 

 Област Ћустендил је једна од 28 области Бугарске који се налази на Југозападу Бугарске. 

Заузима површину од 3084,3 км², што је 2,7% територије земље. На северу, североистоку и истоку 

граничи се са Софијском облашћу и Перничком облапћу и на југу - са Благоевградом облашћу, а на 

западу - са Републиком Северна Македонија и Републиком Србијом. Обухвата 9 општина - 

Ћустендил, Дупница, Бобов Дол, Сапарева Бања, Рила, Кочериново, Невестино, Бобошево и 

Трекљано (слика 1) са 182 насеља у 140 месних заједница и популацијом од 126 014 људи. 

 

 

 

 

Слика 1. Карта области Ћустендил 



 

Изградња капацитета електронског учења у сектору 

туризма у прекограничном региону, CB007.2.13.085 

 

46 
 

 

 

 Рељеф подручја је разнолик – плодна котлина и долине, одвојене брдима и планинама. 

Клима области Ћустендил је умерено-континентална у Ћустендилској области, прелазно-

континентална у Ћустендилском и Дупничком пољу, са медитеранским утицајем у Кочериновском 

пољу – у местима са надморском висином изнад 1200 m. У области Ћустендил преовлађује шумска 

црвеница. Понегде има црнице и црнице-смонице, браон и хумусно-карбонатних земљишта. У 

долинама река постоје алувијална (од најважнијег значаја за воћарство), алувијално-ливадска и 

делувијално-ливадска земљишта. Има довољно водених извора - река Струма у коју се уливају реке 

Трекљанска, Драговиштица, Бистрица, Слокоштица, Новоселска, Ђерман и Рила и има подземних 

вода. Вештачка језера „Ђаково“, „Берсин“, „Дреновдол“ и „Багренци“ се користе за наводњавање. 

 Ови природни услови пружају добру прилику за развој воћарства. Особености тла, у 

комбинацији са климом, одређују особине укуса плодова (јабуке, трешње, шљиве, крушке итд.), 

које карактеришу висок садржај суве и специфичне ароматичне и укусне карактеристике. 

 На котлинама и у подножју планина налазе се поља, ливаде, пашњаци, воћњаци, засади 

ораха. Гаје се и житарице и крмне културе, поврће итд. Производња поврћа развијена је у пољским 

регионима. На обронцима планина има засада бор, има буквих шума, цера, сладуна, храста китњака, 

воденог граба, обичног и белог граба. За лов су интересантне срне и дивљи зечеви, а за риболов - 

клен, црна мрена, скобаљ, караш, шаран и други. 

 Искоришћена пољопривредна површина у области Ћустендил износи 252 117 хектара 

(укључујући обрадиво земљиште – 143 971 хектара, под виниградима је – 1 532 хектара). У области 

се гаји: 5 863 говеда и бивола (0,9% од укупног броја у земљи), крава и биволица - 3 551 (1% од 

укупног броја у земљи), оваца - 16 812 (1% од укупног броја у земљи ), коза - 6 719 (1,7% од укупног 

броја у земљи), свиња - 7 246 (1% од укупног броја у држави), птица - 161 401 (0,9% од укупног 

броја у земљи), пчелињих кошница - 6 897 (1% од укупног броја у земљи). 

 Производња традиционалних пића у области Ћустендила повезана је, с једне стране, са 

заједничким традицијама целе Бугарске и ширег Балкана, а са друге - са особеностима 

пољопривреде и сточарства у овом крају. 

 

7.  ТРАДИЦИЈЕ У ВОЋАРСТВУ У  

ЋУСТЕНДИЛСКОМ КРАЈУ 
 

 Воћарство је већ дуги низ година највећа егзистенцијална грана у области Ћустендила. 

Није случајно што је регион био познат не само код нас већ и у иностранству као „воћњак Бугарске“. 

Одговарајући климатски и земљишни услови на овом прелепом подручју погодовали су воћарству 

да се у њему развија од давнина, о чему сведоче слике пауталијског новца из II-III века и поруке 

путника из каснијих времена. 

 До пре пола века, становници Ћустендила били су у Бугарској познати као „шљивари“. 

  

Производња шљиве у области Ћустендила много се увећава средином прошлог века. Тада је 

значајан део шљива почео да се извози преко Солуна у Марсеј и на нека друга западноевропска 

тржишта, углавном у сувом стању под називом „турске шљиве“. За развој ове гране воћарства 

допринела је чињеница да је у одсуству железнчког транспорта до почетка овог века, њихов превоз 

у сушеном облику (печен у бројним шљиварским пећницама по селима), као и кување познате 

ћустендилске шљивовице, ипак је обезбеђивало добар приход власницима. 

 То се наставило до почетка двадесетих године. Током 1924. засади шљиве у области 

Ћустендил заузимали су 76,30% површине воћарских засада, а засади јабука - 14%. Али тада се 

појавила вирусна болест „шарка”, међу становништвом у Ћустендилу позната под називом црница. 

Он унуиштава велики део стабала шљиве, због чега је започело њихово искорењивање и замена 
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засадима јабука и каснијих трешања, јер јабуке 1936. године већ заузимају 45,40%, а шљиве 35,30% 

и овај однос се и даље мења у корист засада јабука и трешања. 

 Појава болести шарка је разлог што су почели са испитивањем нових сорти шљива које 

су отпорне на болест. Традиционална и најраспрострањенија сорта шљиве су уобичајене плаве 

шљиве, овде зване модре шљиве, или једноставно шљиве, у другим деловима земље познате као 

„ћустендилске шљиве“. Друга сорта је такозвана бела шљива, позната као магареће или тургује.  

Али да наведемо имена неких нових сорти, које су тада тестиране, а неке од њих су 

прилично отпорне отпорне на шарку и почелие су да се саде у различитим регионима 

Ћустендилског краја: Станлејка, Диула еарли, Тулеугриаф и друге. Шљиве су веће, а неке имају 

већи садржај шећера од ћустендилске плаве шљиве. Некада су у многим селима постојале пећнице 

за печење шљива. 

 

 

 

 Стабла црвенолисне шљиве засађена су у  двориштима. Црвенолисна шљива, посебно 

оне старе локалне сорте „жута и црвена“, који су до зрења ситније и киселе, користе се искључиво 

за печење ракије. Од тридесетих година прошлог века, мештани су почели да оплемењују старе 

сорте црвенолисне шљиве калемима сорте банарка, које су веће и укусније за јело пре него што 

сазру. Реч Банарка значи „купаћи костим“, тј. Ћустендилске градске - од старог имена Ћустендил 

„Бања“, по  чему је сорта позната међу локалним становништвом. 

 Неке од сорти које су коришћене су хибриди које је створио Институт за пољопривреду 

у Ћустендилу. Међу њим треба навести: 

 Изобилие - Сорта је добијена укрштањем плаве шљиве Ћустендил  са Монфорском. 

Плодови су средње велики, овално дугуљасти. Кожа је зеленкаста са тамноцрвеном бојом. Месо 

плода је светло зелено, нежне текстуре, сочно и пријатно кисело. Коштица  је средње величине и 

одваја се од меса. Плодови су погодни за свежу конзумацију и производњу компота. Сазревају око 

15 дана пре плаве шљиве Ћустендил. Стабло има средњу снагу раста и добру плодност. Толерантно 

је на болест шарку. 
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 Ћустендилска рана шљива - сорта је добијена укрштањем између ћуустендилске плаве 

шљиве и Монфорске. Плодови су крупни, симетрични, спљоштеног облика и величине. Кожа им је 

средње густа, тамноплава, а месо је жућкасто, нежно, слатко и кисело, врло доброг квалитета. 

Коштица је средње величине. Плодови сазревају почетком августа. Стабло расте умерено са добром 

плодношћу. Осетљива је на шарку и црвене флеке на лишћa. 

 Плава Струма је хибрид добијен укрштањем плаве шљиве Ћустендил и Монфорске. 

Плодови су средње крупни, заобљени тамноплавом кожицом плода прекривени воштаним 

премазом. Месо је жућкасто нежне текстуре, слатко, са аромом. Коштица  је мала. Воће сазрева 

крајем августа - почетком септембра. Дрво расте умерено, осетљиво је на шарку и практично 

отпорно на црвене флеке на лишћу. 

 

 Осоговска једра е садница  свободног опрашвивања локалне сорте Жатварка. Плодови 

су врло велики, јајолики, са тамноплавом кожицом плода. Месо је зеленкасто-жуто, сочно, слатко-

кисело. Коштица је средње величине. Плодови сазревају око 10 дана након плодова шљиве 

Ћустендил. Стабло расте умерено, отпорно на црвене флеке на лишћу. 

 

 Производња јабука. Постоје и други разлози да се засади шљива замене јабукама. До 

1908. године Ћустендил није био повезан железницом  са великим потрошачким центром воћа из 

овог краја - Софијом. Због тога су их до тада тамо превозили коњима и запрегом, што је било крајње 

незгодно. Због тога су воћари више волели шљиве. Из истог разлога, стабла јабука су до Првог 

светског рата била реткост. Након што је изграђена пруга, услови се мењају: потражња за јабукама 

на нашем и страним тржиштима и добре цене које се за њих дају чине њихову производњу много 

исплативијом, што подстиче многе пољопривреднике да праве веће засаде стабала јабука. А 

уништавање шљива само даје снажнији замах овом процесу. Добре цене које пружа извоз јабука 

чине да воћњаци изузетно брзо расту: њива засађена стаблима јабуке утростручује његову цену за 

неколико година. 
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Велике заслуге за то има и рад првог воденог синдиката у Бугарској - „Струма“ којаи селима у 

котлини обезбеђује воду за наводњавање великих површина. Воћњаке са јабуковим цветом 

контролишу агрономске инспекције, који помажу становништву садницама - из расадника 

Пољопривредне школе Ћустендил. У селима се оснивају и многи расадници јер производња 

расадног материјала постаје уносан посао. Поред тога, поља на којима се саде воћке могу се дуго 

користити (око десетак година) за производњу других земљорадничких култура. А потом, када 

крошње већ развијених стабала почну да праве веће сенке, ако друга култура не може да успева, 

место може постати ливада, тако да се приход од ње може удвостручити. Већег пораста има у 

селима, где постоји могућност вештачког наводњавања. То у великој мери одређује цикличну 

природу плодности дрвећа. 

 Наводњавана поља су пожељна за садњу са јабукама и другим воћкама. Поља се ору и 

копају се рупе пречника до једног метра, дубоке до 70 цм. Тако велике рупе копају се у случају 

недовољног и небезбедног наводњавања. Касније, када се обезбеди обилније наводњавање од 

створених канала и брана, ископавају се мање рупе. Садња се одвија у пролеће, обично у марту. 

Млади воћњак се неколико пута оре балваном. У њему су засађене друге културе, које називају 

„субкултурама“: лубенице, диње, тикве, кромпир и друго. Овај суживот је чак повољан у првим 

годинама за младе саднице воћа, јер у супротном пољопривредници не би могли често да 

преоравају и ђубре површину коју су засадили. 

 Јабуке су углавном две врсте или, како мештани кажу, две вере: летње и зимске. Воћњака 

са летњим јабукама је мање због њихове неодрживости и ниже тржишне тржишта. Тако су названи 

према времену сазревања. Најраније сазревају јабуке сорте Петровка (почетком јула), а месец дана 

касније сазревају сорте елинка и бисмарк (беру се око Илиндена. Ове јабуке (изузимајући петровку) 

су веома велике и лепог су изгледа: благо поцрвенеле на страни која је била окренута сунцу. 

Киселог су укуса. Не постоје масовне плантаже тог типа - појединачно се саде у воћњацима и 

двориштима. 

 Зимске јабуке, назване су тако због времена конзумирања. Од старијих сорти су буовица, 

тетовка, белфлљор, кичовка, езопопа, каданка, лимонка, бела жилинска и друге. Тридесетих година 

појавиле су се различите врсте: киселска, зелена кнежевска, бауманова, канадска, њорка. Од 

шездесетих година, када је започета реконструкција воћњака, на местима извађених старих воћки 

засађене су јабуке сорти Црвени делишес и Бернска ружичаста, од 1971 године - само Црвени 

делишес и Златни делишес. 

 До 1937. године правац локалног воћарства био је пре свега квантитативни пораст 

воћњака, готово без примене савремених пољопривредних техника, због чега је већина плодова 

црвљива и неквалитетна. До тада готово нико није прскао воћке, па често половина јабука падне 

пре почетка бербе. Покушај неколико фармера да прскају дрвеће против гусеница и болести био је 

веома успешан и од 1938-39 године већина произвођача је почела да прска јабуке и друго воћке 

неколико пута годишње. 

 Производња воћа је намењена углавном извозу, а мање домаћем тржишту. Већина 

неквалитетних јабука се прерађује у кашу. Неке пале јабуке, секу се и суше или се од њих пече 

ракију. 

 Међу савременим хибридним сортама које је створио Институт за пољопривреду у 

Ћустендилу треба поменути: 

 Бесапара. Сорта је добијена укрштањем сорти Флорина и Макфри. Стабло има умерену 

силу раста, генеративно и отпорно на красту. Плодови у просеку теже 180 до 200 грама, светло су 

црвене боје и имају врло добар квалитет воћног меса. Сазревају крајем септембра и чувају се до 

фебруара. Вероватно због комплекса позитивних квалитета плодова ове сорте, комисија је 

одлучила да га награди као победника на такмичењу за иновације и додели му диплому и златну 
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медаљу. Име Бесапара преузето је од имена старог трачког града, чије рушевине и данас постоје 

јужно од града Пазарџик, у подножју бесапарских брда. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 Горана. Сорта је добијена укрштањем сорти Прима и Купар 4. Дрво има умерену силу 

раста, рађа и редовно доноси плодове. Благо осетљив на красту. Плодови имају просечну тежину 

од 180 до 225 грама. Тамноцрвене су боје и имају врло добар квалитет воћног меса. Сазревају 

између 20. и 30. септембра и чувају се до фебруара. 
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 Елегија. Сорта је добијена од истог укрштаја као и Горана. Стабло има јачи раст, даје 

плодове и редовно рађа. Благо осетљив на красту. Плодови су крупни, просечне масе између 170-

180 грама. Они су наранџасто-црвени, прекривени јарко црвеном бојом покривача. Квалитет - врло 

добар. Сазревају између 20. и 30. септембра и чувају се до фебруара. 

 

 

 
 

 Марлена. Сорта је добијена укрштањем Флорине и Макфриј-а. Дрво има умерену силу 

раста и рађа сваке године. Отпорна је на красту. Плодови су крупни - између 170 и 210 грама. Готово 

у потпуности су прекривени светло црвеном бојом покривача. Сазревају око 20. септембра и чувају 

се до јануара. 
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 Мартиника. Сорта је добијена укрштањем сорти Прима и јапанске сорте Секај-ичи. Сила 

раста дрвета слична је снази коју има Прима. Рођа редовно и даје високе приносе. Отпорна је на 

красту. Плодови сорте имају просечну тежину између 175 и 200 грама. Светле црвене боје. Месо 

плода је врло доброг квалитета. Сазревају готово истовремено кад и плодови  Елегије и Бесапаре. 

 

 Производња вишње. До 1970 године, Ћустендил и околна села нису били познати по 

својим трешњама. Као што је већ напоменуто, масовно су се у воћњацима узгајале суве шљиве, а 

број стабала трешње уопште није могао да се упореди са њима. Пошто је шљиве напао подмукли и 

неуништиви вирус, све воћке су морале бити искорењене. Срећом, ћустендилска  шљива је 

преживела у другим деловима Бугарске. Заправо, плодови којима се град Тројан поноси потичу од 

ове старе бугарске разноликости. 

 Након потпуног уништења, међутим, долази добра одлука о садњи јабука и трешања на 

раскрченим плантажама. Тако је у подножју Коњавске планине створен појас трешње на површини 

већиј од  28.000 хектара и тако се Ћустендил поново прочуо. А стари датира још из XIX века. Током 

1896 године у граду је одржана прва Национална изложба воћа, што јасно показује значај региона 

за бугарску производњу воћа. Главни разлози за то су умерено континентална клима са 

медитеранским утицајем и пешчана алувијална тла, али ови повољни фактори нису довољно 

објашњење. Чини се да и сами људи из долине Ћустендил имају посебну страст према плодовима 

земље. Чак и у данашњим тешким временима, овде има мало запуштене земље мала, а сваки 

мештанин је у стању да исприча много занимљивих прича о јабукама, крушкама, шљивама, а 

највише о трешњама. 

 Нажалост, старе локалне сорте могу се похвалити великом издржљивошћу,  али не и 

плодовима погодним за транспорт. Међу старим сортама из региона Ћустендил, најпопуларнија је 

рајдавичка белвица - жуто обојена, са црвеним нијансама, изузетним мирисима у поређењу са 

осталим трешњама и са одличном равнотежом шећера и киселина. И са тако нежним месом да на 

најмањи притисак после неког времена порумени. 
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 Остале аутентичне локалне сорте су Бела рускавица, дрогана жута трешња и пераста 

белица. 

 Бела раставица је тип хрскавице, тј. са чврстим месом плода. Међутим, није у уобичајеној 

црвеној боји - кожа и унутрашњост су жути са благо црвеном бојом на једној страни, а сок је 

безбојан. Воће је прилично мирисно и врло привлачног киселог укуса, што га чини 

најприкладнијим за џем од трешања. 

 Следи популарна Драгана жута трешња коју нико не назива именом које јој је дато у њеној 

родној Немачкој, али су је згодно променили у драганову. Иако не потиче из Бугарске, сорта се 

узгаја толико дуго да се и најстарији људи сећају великих стабала са белим трешњама из свог 

детињства. 

 Иако назив сугерише другачије, переста белвица има тамноцрвено, средње, скорао мале 

плодове са фином горком нити, вероватно наслеђено од дивље трешње, која расте у целој Бугарској. 

Зове се переста јер њени листови не висе, као што је обично случај са трешњама, већ су раширени. 

 У знак подршке не тако старој, али већ укорењеној традицији гајења трешања, у јуну се у 

Ћустендилу традиционално одржава Фестивал трешања. 
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Друга сировина су крушке, које добро успевају у неким деловима облатима Ћустендил, али због 

њихове слабије потражње на тржишту не постоји масовна плантажа крушака. Крушке се саде 

појединачно у воћњаке, винограде (до њиховог уклањања 1960 године) и по двориштима. 

Традиционалне сорте крушака су попска масловка, беграма, модрињаци, рашка, жуте крушке и 

друге. 

 Кајсије, зарзали и брескве узгајају се појединачно у виноградима и двориштима и нема 

великих површина под засадом. 

 Као резултат интензивне селекционе активности у Институту за пољопривреду - 

Ћустендил створене су следеће сорте: трешња - Победа, Црна Коњавска, Ћустендилска хрскава, 

Бугарска хрскава, Мезија, Данелија, Стефанија; јабука - Бесапара, Елегија, Горана, Марлена и 

Мартеника, крушка - Пауталија, Прогрес, Јубиларни дар, Ћустендилска масловка; шљива - 

Изобилие, Осогово једра, Ћустендилска рана, Ћустендилска лепотица, Струма плава; бресква - 

7-14; кајсија - Фестивална; малина - Љуљин, Самодива, Бугарски рубин, Јесења позлата, Шопска 

алена, Костинбродка, Искра, Ралица; јагода - Бугарска рана, Лепотица, Софија, Биљјана. 



 

Изградња капацитета електронског учења у сектору 

туризма у прекограничном региону, CB007.2.13.085 
 

 

 

Овај пројекат суфинансира Европска Унија кроз Интеррег-ИПА 

програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија 
55 

 

 

8. ТРАДИЦИЈЕ У ВИНОГРАДАРСТВУ У 

ЋУСТЕНДИЛСКОМ КРАЈУ 
 

 У Ћустендилском крају виногради су узгајани виногради како би се задовољиле локалне 

потребе за вином. Постоје сећања о виноградарству и пре Ослобођења, како из прича старих људи 

из села, ага је сељане терао да му засаде виноград. У изаораним и поравнатим нивоима правили су 

рупе гвозденим полугама и у њих су убацивали посечене прутове. Неки сељани су прутеве намерно 

постављали наопако, али су их на њихово изненађење прутеви примили. 

 Велики пораз који је филоксера нанела бугарском виноградарству није заобишло ни 

винограде у ћустендилском крају и они су заражени око 1910. године, а затим су морали поново да 

их се засаде одрживом америчком лозом. 

 Виногради на овом подручју засађени су углавном винским сортама. Постоје само 

појединачне лозе, али не и цели виногради са десертним грожђем. Преовлађујућа сорта је памид. 

Ћустендил  памид је веома леп - сочно и слатко грожђе, које се може користити и за производњу 

вина и за конзумираве у свежем стању. Проналази добар пласман и у другим областима. 

 Ево како локални пољопривредници производе виноградарске саднице. Прутове дивље 

лозе се пресеку на око 30 цм и калеме пупољцима питоме лозе. Затим се саде у дубоку сандуке пуну 

навлажене трине. На собној температури са одржаваном влагом у трини прутови лозе пуштају 

корење и место калемљења све мање се примећује. У пролеће се прутови саде или продају за садњу. 

Они који остану непродати саде се у башти или виноград и на јесен поново се нуде за продају, али 

сада боље укорењене. 

 Када се одређено место припрема за садњу винове лозе, на пролеће се копа двозубим 

копачем, познатом као дикел, дубоко до 70 цм правом лопатом која се назива лизгар. Тако виноград 

„тежи“, тј. прави се стрема. Ископано место се поравњава. Затим се сади укорењена лоза, а сваки 

прут се ђубри ђубривом разређеним водом. Гомила земље се нагомила око винове лозе, она се огрне 

земљом, а затим лагано покрије. Након неког времена, лоза пробија земљу и почиње да расте. Треће 

године новосађени виноград почиње да рађа. До 5-6 година млада винова лоза се подупире 

колцима, све дотле док им стабла не буду довољно дебела. 

 По старој традицији виноградари на Трифуновден подрезују винограде. Окупљају се у 

групе и одлазе у винограде са вином. Шетају од винограда до винограда. Неки домаћини засичу у 

корену винове лозе прво обојено јаје у четвртак пред Ускрс (из претходне године). Лоза се 

подрезује, прелива се са мало вина, а затим власник чашћава остале виноградаре. 

 Право подрезивање винограда одвија се касније - крајем марта и почетком априла. До 

Првог светског рата сечење се вршило косерима у облику српа, а касније су се користиле маказе за 

орезивање. 

 Пред крај марта виноград се прекопава, а око лоза се праве јаме, због чега се и сам процес 

назива јамење. Израслине око корења су иравњавају. У мају се копа дикелом, а јаме се изравнавају 

мотикама, рашчишћавајући зараслу траву и коров. После неколико прскања бакарним кречом 

(мање или више, у зависности од тога да ли је пролеће кишовито или не) против болести пепелнице, 

која се назива црнилка, виноград се поново копа, праши се. 

 И пре бербе грожђа пољопривредници оперу и натапају посуде у које ће сипати вино. Ако 

род није већи од 200-300 кг, сипа се у бурад, а ако је више - у велику каду која се зове бадањ. Берба 

грожђа је радостан догађај у животу локалног становништва. Одржава се одређеним данима у 

целом селу, а до тада винограде чувају посебне страже, зване пудари. Грожђе се бере ножем и 
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ножићем у корпама и обично се сипају у плетене кошеве, а неко директно у високу бурад са великим 

отвором, познате као футије, у којима се гњече још у винограду. Кошеве и футијр могу да се 

натоваре на коња са самаром, а бурад се одвозе воловским колима.  

 Грожђе се користи углавном за производњу вина: бело, црвено и слатко, што се у овом 

крају назива благим /слатким вином/. У неким селима су тридесетих година основана  

апстиненцијска друштва и од тада се интензивирала употреба безалкохолног вина. Вино се у већим 

количинама конзумира зими, када послови опадају и започињу сеоске свечаности: свадбе, крштења, 

кућне славе, имендани и долазак у госте. После уништавања винограда вино производе они који 

имају стабла лозе у својим двориштима, а њих није мало. 

 

9. РАКИЈА 
 

 Дефинише се као врста брендија, јаки алкохол, дестилована из разног воћа. Све државе 

Балканског полуострва сматрају ово пиће својим националним пићем. Производи се различито у 

различитим регионима, са различитим састојцима, начинима дестилације, у складу са 

законодавством сваке земље. Садржај алкохола у ракији је обично 40%, али у кућним условима 

може бити и јачи (на пример 50%). 

 

9.1 Историја ракије 
 

 Историја овог традиционалног пића на Балкану је контрадикторна. 

Документирани подаци о њеној производњи и употреби датирају још из 14. века, али њена 

ранија историја повезана је са употребом дестилатора званих аламбици. Према неким 

историчарима, аламбици су први пут пронађени у Месопотамији пре 4.000 година. 

Несумњиво су се мириси прво користили за парфимерију и лекове, а касније за производњу 

алкохолних пића. Јабин-Ибн-Хајан (Персијанац), који је живео у 8. веку нове ере, данас се 

сматра првим алхемичаром на свету, а његови експерименти су дали глобални допринос 

цивилизацији. Проучивши све науке и оставивши преко 20 изума, први је увео аламбик у 

хемијске експерименте и описао поступак дестилације. То га чини оснивачем модерне 

хемије. Арапски историчар Ал-Кинди први пут је описао аламбике у 9. веку. У Европи су 

Хајанови уређаји касније превожени морем, а њихово прво помињање у европском 

(латинскмм) извору датира из 12. века, када се помиње дестиловано вино. 

 У Бугарској су из истог периода пронађени археолошки материјали (делови аламбика), 

који доказују њихову употребу и у овим земљама - два из села Хотница, из села Дјадово, 

Новозагорски крај, из Јамбола и из Јужних Родопа (по Ивану Петринском). Не може се са 

сигурношћу рећи да ли су коришћени само у парфимерији и фармацији, или и за производњу 

алкохолних пића. Треба, међутим, имати на уму да у Бугарској само име ракије потиче из турског 

језика (што значи 14. век) - „раки“ или „raki“, што потиче од арапског „арак“. 

 Постоје и неке тврдње за још раније познавање ракије у нашим крајевима. Лист "Труд" 

су 18. децембра 2013. објавиле да је у Обзору откривена најстарија посуда са ракијом на свету. 

Датира из 9. века и импресионира изгледом. Састоји се од три суда. Прва је велика и ставља се на 

ватру. У 
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њему је џибра. Кроз други пролазе алкохолне паре пара и кроз глинене цеви стиже до треће - 

бакарна посуда, где је дестилат већ охлађен. Ову теорију углавном подржава кустос локалног 

музеја. 

 

9.2 Врсте ракије 
 

 Мајстори ракије тврде да се добра ракија прави само од квалитетних сировина. 

„Сировина“ је воће, добро зрело и богато шећером. Најпопуларније су грожђе, шљиве и кајсије, јер 

ракија може бити само једну врсту воћа (лоза, шљивовица) или мешовита, тада се назива воћна 

ракија. У Долини ружа у Бугарској производе ђулову ракија, ферментацијом латица уљане руже, са 

или без додавања шећера, сирћета и/или алкохола. Такође се могу додати различити додаци за 

добијање различитих врста главног производа. У Добруџи, на пример, постоји обичај да се бокал 

или друга велика посуда одвајају тзв. „прва“ ракија, са највећим садржајем алкохола, и у њу се 

додају постепено различите врсте воћа по редоследу зрења. То се ради све док готово не остане 

течност, тачније, кад остане збирка „пијаног“ воћа које се служи кашиком. Специјалитет се зове 

"боле" и намењен је дамама. 

 Једна од најпопуларнијих ракија од коштица је ракија од шљива, која се назива и 

шљивовица. Производи се дестилацијом ферментисане каше шљиве. Најпопуларнија у 

Бугарској је шљивовица из регије Тројан. Тврди се да је почетак традиције постављен не 

негде другде, већ у Тројанском манастиру у 14. веку, а тачан рецепт су тајни чували 

игумани. У рецептури неје описан само детаљан начин производње, већ и специјално биље 

које су монаси додали за укус - најмање 40 врста! У каснијим временима, печење 

шљивовице постало је део живота Старопланинског становништва, јер се у свакој области 

користе локалне сорте шљива, што даје посебне карактеристике локалне производње. 
 С обзиром на то да је ракија уско повезана са локалном производњом и локалним врстама 

и сортама воћа, сваки регион производи свој специфични укус. У области Ћустендила, поред 

традиционалнијих врста, производе се и ракије од јабука и трешања. 

 "Винпром - Ћустендил"  АД је традиционални произвођач висококвалитетних воћних 

ракија са више од шездесет година историје. Значајна пића компаније су ракија од јабука, 

Ћустендилска ракија од трешња, Ћустендилска ракија од шљиве, Ћустендилска ракија од грожђа и 

специјална ракија Ћустендилска виљамовка, која се прави од сорте крушке „Виљамовка“, узгајане 

искључиво у овом региону. 

 „Виљамовка“или „Бартлет“ потиче из Енглеске, а први подаци о њој потичу из 1770. 

године. Име је добио по Ричарду Виллиамсу, који је сорту прославио почетком 19. века и помогао 

њеном ширењу. У другој половини века сорта је „разнета“ широм Европе. У Бугарску је сорта 

увезена из Аустрије 1910. Плодови су слатки и врло мирисни, жути са црвенкасто-смеђом 

препланулошћу. 

 Ракија коју се производи од „виљамовке“ или Виљамова ракија изузетно је специфичан и 

значајан производ за регион Ћустендила. Има посебну и јединствену арому и укус, због чега се 

користи на другачији начин од осталих воћних ракија. Чак је и начин складиштења специфичан. 

Изузетно је важно да се готов производ чува у стакленим посудама, на хладном и посебно тамном 

месту. У супротном, појављују се неповратни ефекти на арому пића. 
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 Дестилерија у Ћустендилу ради искључиво са локалним воћем као сировином, 

укључујући куповину од приватних фармера. За 100 кг воћа произвођач јабука може да купи 9 

литара готове ракије по врло ниској цени, на пример 4 лв по литру. 

 

9.3 Како се припрема ракија? 
 

 Начин припреме алкохолног пића није се значајно променио од прошлости до сада. У 

многим породицама технологија справљања добре ракије преноси се с колена на колено. Већ је 

постало јасно да је изворни материјал од велике важности. Џибре треба да имају пријатну арому и 

да не буду ни преслатке ни киселе. Ако се осети горак укус, то значи да је џибра дуго стајала (више 

од 5 месеци). Најједноставнији опис технологије је да се ракија пече у казану, из ког се испарења 

изводе преко цеви и одлазе у серпентину. Серпентина се налази у посуди са водом, где се паре 

хладе и тако већ добијамо готову ракију. Ракија има најјаче степене на почетку - 60 до 80. При 

печењу коштичавог воћа изузетно је важно одвојити првих пола - до једног  литра алкохола, јер 

садржи метанол, штетан по здравље. Још један ризик који ово воће скрива је тај што ракији понекад 

даје горак укус и непријатан мирис. Коштице се морају уклонити пре ферментације да би се избегао 

овај ефекат. Кисела жица се понекад неутралише пепелом од дрвета. 

 Важно је и како се ракија „точи“. Један од начина је такозвани препек или ново печење 

ракије. Време, уложени рад и потрошена дрва се троше више, али с друге стране добија се 

величанствена ракија - препечена - „као за своју душу“. Основно код препечене ракије, ако се 

правилно уради, код печења је да се ослободе неки заостали мириси и уља од патоке. Ово је главни 

начин наливања у производњи шљивовице. 

 Други начин је доследно точење ракије и патоке. „Патока“ је слаба ракија ниског 

квалитета са непријатним киселкастим укусом, која се добија на крају дестилације џибре. Овде је 

важно пронаћи границу између њих, узимајући у обзир величину казана и квалитет плода, а тиме и 

каше. Патока не сме да уђе у ракију јер је чини киселкастом, у неким случајевима горком и повећава 

количину метилног алкохола, односно вероватноћу да заболи глава након конзумирања. 

 У казану величине 100-120 литара добије се око 15-18 литара добре ракије са алкохолом 

од 40 степени и око 20 литара патоке. „Граница разграничења“ између добре ракије и патоке је 

садржај алкохола од 35-36 степени, који се мери на излазу из хладњака. Када падне на 2-3 степена, 

сакупљање патака престаје. Ако произвођач нема мерач алкохола, мерите према старом 

"Народном" начину, сипајући мало течности у чашу и прскајући је у ватру. Ракија пукне 

плавичастим пламеном, а патока се пушта да тече док чаша изливена у огњиште не угаси ватру. 

 Неки мајстори ракију боје током печења, обично у жуто, жуто-златно. У ове сврхе често 

се користе суве шљиве, дудова печурка или печурка шљиве, корење или кора ових стабала, лишће 

јабуке, липов чај или руј. Шљиве су исецкају, као и печурке; све боје су претходно натопљене 

ракијом. Стављају се у малу врећицу од памучне тканине, која се ставља у посуду у којој се ракија 

сакупља или веже за место где ракија излази из луле тако да кроз њу пролази ракија која тече. Од 

недавно се користи боја са сагорелим карамелизованим шећером, који се још врућ прелије водом и 

меша док се потпуно не раствори. Боје, према мишљењу већине мајстора, не треба мешати и не 

треба заборавити да ракија треба да има арому воћа од којег је направљена, а не арому бојила. 

 Класичан начин бојења ракије је сипање у дрвену бачву. У њему се, заједно са старењем, 

мења и боја. Треба узети у обзир неке врло важне карактеристике ове технологије, јер оне утичу на 

боју и укус. Неки ракију сипају у буре директно са степеном јачине изнад 40 степени, с којим се и 

пекла. Међутим, препоручује се претходно разблаживање дестилованом, изворском или, у 

екстремним случајевима, пркуваном водом у односу 12,5 литара на 50 литара ракије. Блага 
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замућеност ракије је могућа због карбоната растворених у води, али се они слежу после неког 

времена. Важно је бити опрезан да не подигнете замућеност са дна посуде, која се заправо може 

помешати са патоком и поново да се пећи. 

 Што се тиче где се ракија производи, уобичајена је пракса да власници башта воће предају 

индустријским дестилеријама, одакле могу да купе готови алкохол по повлашћеним ценама. Такође 

чест уобичајени модел су заједнички "сеоски" казани, где се ракија пече за свако домаћинство 

према распореду. У ретким случајевима народни геније се ослања на уређаје које сам  прави, на 

пример, од старих полуаутоматских машина за прање веша. 

 

 9.4 Домаћи начин за печење ракије у области Ћустендил 
  

Традиције у воћарству предодређују чињеницу да је једно од главних пића за регион Ћустендила 

ракија која се пече од воћа. Традиционално се ракија прави углавном од џанарика, а мање од другог 

воћа и џибри. Иако је остало мање плантажа шљиве, шљивовица се такође пече. 

 До 1950. године, када је забрањена домаћа производња ракије, богатији 

пољопривредници имали су у својим двориштима посебну малу зграду са уређајем за печење 

ракије, звану котларница. Састоји се од бакарног котла уграђеног у пећ, обично столитарског, по 

коме је цео уређај назван, и глиненог поклопца за казан. Две закривљене глинене цеви извирују 

испод њега и улазе у уско, високо буре звано футија, напуњену до врха хладном водом да хлади 

пару. Те цеви се називају беневреци. Из котла излазе две металне цеви повезане са беневрецима и 

познате као цеви, кроз које тече течна алкохолна пара у облику танког млаза у посебној глиненој 

посуди званој гаваза. На врху пећи, поред котла, налази се отвор зван ћулан, који се отвара или 

затвара - у зависности од потребе да ватра буде јача или слабија. 

 Да би воће било спремно за печење, морало је неко време да остане у футији: суве шљиве 

један или два месеца, џанке 10-15 дана, јабуке и крушке до месец дана. Џибра је спреман месец 

дана након што вино проври. 

 Након што се казан напуни већ престајалим воћем, на њега се поставља поклопац који је 

на ивицама премазан блатом и пепелом. Затим се постављају беневреци, који су такође замазују - 

код капања лула - али тестом. На спојевима лула се причвршћује мало кучине низ којих отиче 

ракија. 

 Ватра се пали са отвореним ћуланом како била јача и брже загревала котао. После 

отприлике пола сата ракија почиње да капа, а након неког времена и да тече. Ћулан се затим зачепи 

да би се смањила силина ватре. У овом случају ракија тече спорије, али је јача. Отприлике 3-4 сата 

(за шљиве и више за џибру) у казану капацитета сто литара плаве шљиве истече 15-20 литара ракије 

/од џанке 6-10 литара, крушака 6 литара, јабука до 8, а од џибре - 15-20 литара. Ракија може да тече 

у гавази док је јака и садржи довољно алкохола, који се овде назива шпирт. У ту сврху, особа која 

надгледа казан непрестано проверава јачину ракије. Чим алкохол почне да се осећа врло слабо и 

течност која се сипа на поклопац више не може да се запали, ракија у гавази се склања, а под лулу 

се поставља друга посуда ако произвођач то жели. На крају истече ракије са ниским степеном - 

називају је прцока. Она затим се може да се пече у следећем напуњеном казану. Обично се остави 

да шљивовица има 36-40 степени, џиброва 42, од џанки 35, исти толико степени имају и ракије од 

крушке и јабуке. 

 Док се гаваза не напуни, нестрпљиви власник непрестано мери њен садржај посебном 

мером која се назива рабуш или мериљок. Припрема се на следећи начин: у гавазу се сипа литар 
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воде док се не напуни, а након сваког сипања у њу се стави уклесани штап од 30-40 цм и место на 

коме је било мокро обележи ножем. 

 Од 1950. године почело је масовно печење ракије у заједничкој задружној котларници. 

Неки пољопривредници воће носе у винске подруме, где уз накнаду добијају готову ракију. 

 Ракија се обично користи када се ради у пољу или код куће - пре него што се једе у малим 

дозама. Вино се обично пије током оброка, а само у западној Бугарској, а посебно у регији 

Ћустендил, овај редослед се не поштује. 

 

 9.5 Ракија из региона Ћустендила 
  

Ракија од трешања 

 Потребни састојци за 8 литара: 65-70 кг зрелих трешања; 10 кг шећера; 700 г живог 

квасца; 60 литара воде. Технологија: Одабране су добре зреле и здраве трешње. Трешње се перу. 

Коштице се уклањају, а воћна каша се агњечи. Додаје се шећер и воду и добро измеша. Садржај 

шећера у резултујућој смеши треба да буде око 16-17 процената. Додаје се здробљени квасац и 

посуда се добро затвори. Добро је имати вентил који уклања гасове угљеника из процеса 

ферментације. 

 Џибра се чува на око 16-25 степени. Мешајте два пута дневно. Када се процеси 

ферментације (кључања) заврше, смеша се дестилира око 3-4 дана. Ракија од вишње се два пута 

препече, а за прву ракију издвојити 3 одсто садржаја алкохола, тј. број литара материјала 

помножени са степеном алкохола и пута 0,03. Готова ракија се оставља да сазри у храстовим 

бурадима док укус не омекша, а затим се разблажи дестилованом водом да би се добио жељени 

степен. 

 Ракија од дуње 

 Потребни следећи састојци: дуње - зреле и здраве, шећер. Технологија: Дуње се прво 

добро оперу и очисте од маховине. Пожељно је уклонити семе. У супротном, морате бити врло 

опрезни да не пукну када се воће пасира. Пектин се може додати у пире ако је постало прегусто, 

али то није неопходно. Пире се сипа шећером раствореним у води, а однос је обично 3: 1 (на 150 

литара воде - 50 кг шећера). Шећер у посуди коначно треба да буде између 18-20%. Киселост се 

мери лакмус тестом. Ако је рН висок, лимунска киселина се користи да се спусти на око 3. Све што 

се дода ракији ставља се растворено, уз снажно мешање. 

 

Посуда се чува у мрачној соби на око 20 степени. Мора бити добро затворена да би се 

спречио приступ ваздуха. Угљен-диоксид из ферментације се ослобађа кроз водени вентил. Ако 

ферментација не започне одмах, могуће је додати мешани квасац. Ракија од дуње се такође два пута 

препече, одвајајући прву ракију и патоку. Препоручује се да се готова ракија чува 6 месеци у 

храстовој бачви ради максимално доброг укуса. 

 

 Кувана ракија 

 Кувана ракија, као и кувано вино, прави се ради загревања тела и заштите и лечења 

прехладе, па чак и грипа. За припрему загрејаног пића можете користити било коју воћну 

ракију. Користите мед или шећер, по могућности, водећи рачуна да не претерате са 

заслађивачима. У већини рецепата препоручује се око 1 кашика за 200 г ракије. 
 



 

Изградња капацитета електронског учења у сектору 

туризма у прекограничном региону, CB007.2.13.085 
 

 

 

Овај пројекат суфинансира Европска Унија кроз Интеррег-ИПА 

програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија 
61 

 

 
 

 Коре од лимуна и поморанџе које се предлажу у неким рецептима, као и каранфилић, 

могу ракију учинити превише мирисном. Због тога се пре додавања укуса препоручује да испробате 

колико је ракија сама мирисна. Једна од најважнијих ствари за кувану ракију - кад се стави на 

шпорет, не би требало да прокључа, довољно је само да се загреје. Ставите ракију у џезву или 

сличну посуду на шпорету и додајте мед или шећер непосредно пре кључања уз мешање. Џезва се 

брзо повлачи са рингле. Загрејана ракија служи се у дебелим порцеланским шољама како би 

издржале врућину без пуцања. Загрејана ракија припрема се непосредно пре конзумирања и пије 

врућа. Не треба удисати паре током пијења, јаке паре могу да проузрокују гушење. Пије се у малим 

гутљајима. 
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10. ВИНО 
 

 Вино је једно од најцењенијих алкохолних пића произведено ферментацијом грожђа. 

Различите врсте вина добијају се од различитих сорти - бело, црвено, розе. Вина могу бити чиста, 

добијена од једне сорте или мешана, ако су направљена од мешавине сорти грожђа. Вина се осим 

од грожђа праве и од воћа, попут јабуке, шипка итд. али када се користи само израз „вино“, 

подразумева се традиционално пиће од грожђа. 

 

10.1 Историја вина 
 

 Историјски гледано, најранији докази о производњи вина датирају скоро 8 000 година и 

потичу из Грузије и Италије. Цела античка историја повезана је са вином, које се често конзумира 

уместо воде, због чега се пије разређено, у неким случајевима зачињено медом и биљкама. У 

Римском царству се бело вино поштује и од тада је било много дела о виноградарству и винарству. 

Пиће није присутно само у свакодневном животу, већ и у ритуалима, празницима и обичајима; у 

поклонима боговима и поштовању предака. Није случајно што је Дионисије јошу у пантеону 

хеленских богова  - бог вина и весеља. 

 Занимљиве су посуде које су се у давним временима користиле за чување и конзумирање 

вина. Вино се сипало у амфоре - дугуљасте глинене посуде са шиљастим дном. Овај облик је 

одабран јер је био погодан за превоз, посебно у бродском потплалубљу, где су амфоре биле 

поређане и збијене у неколико редова. Посуде за испијање вина биле су разноврсне, почев од 

кратера - веће глинене тегле у којој се вино разређивало и одатле црпало кутлачом, врчем или 

директно чашом. Најлепше „чаше“ за вино из тог доба су ритони, који су за службене прилике били 

често од племенитих метала, а од њих су сачувани изузетни примерци. У својој једноставнијој 

верзији, винске чаше су направљене од глине. 

 Посматрајући земље данашње Бугарске, Трачани су били један од признатих мајстора 

вина у древном свету. Међу откривеним трачким златним и сребрним благом најлепше посуде су 

оне за вино. Традиција се преноси у наредне векове. Наводно први писани закони средњовековне 

бугарске државе, закони кана Крума, предвиђали су строге казне за злоупотребу популарног пића. 

У каснијем средњем веку производња се наставила, али заправо је била прилично примитивна, а 

главни проблем било је чување вина - чињеница која је довела до парадокса да је младо вино 

вредније од одстајалог. Током Препорода и после, винарство у Бугарској се брзо развијало, 

формирани су вински центри и бугарско вино је почело да доноси међународну популарност земљи. 

На пример, једна од најпознатијих прича о мелничком вину је да је то било омиљено пиће Винстона 

Черчила, а чак је и током  рата чинио немогуће, како би обезбедио редовне количине за себе. 

 Данас се у Бугарској гаји много различитих винских сорти грожђа, а енолози се врло 

добро сналазе са увозним винима. Међутим, треба обратити посебну пажњу и сачувати домаће 

сорте које дају оригиналност овој индустрији. Међу њима су мавруд, Мискет , рубин, широка 

мелничка лоза, кератцуда и друге сорте. 
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 Производња вина 

  

Процес производње вина је прилично сложен, јер је уско повезан са специфичностима региона у 

којем се реализује. Не ради се само о сортама грожђа које се тамо гаје, већ ио комбинацији 

различитих елемената животне средине - воде, климе, тла, састава стена и тако даље. 

 Сок од грожђа од којег се вино производи у Бугарској назива се шира. Шира се обично 

добија цеђењем грожђа пресом која ослобађа чисти сок и џибру - мешавину семена, коре и мало 

течности. На неким местима традиција није да користи пресе и да течност истискује под сопственом 

тежином. Сок од грожђа се пушта да ферментира, а затим филтрира. Нека вина се конзумирају у 

овој фази, јер се не могу дуго чувати. Већина је остављена да „сазри“ у дрвеним бурадима или у 

боцама. 

 

10.2 ДОМАЋИ НАЧИН ЗА ВИНАРСТВО У РЕГИЈИ 

КЈУСТЕНДИЛ 
 

 Грожђе које ће се сипати у бачву прво се гњечи у кутији са дрветом која се назива кацало 

и сипа се уз помоћ специјалног бакарног лонца сипа се у посуду док се не напуни кроз отвор зван  

врања. Да би све згњечено грожђе ушло у буре, на ивице врање се поставља глина која се обликује  

улевак. Врања се замазује тестом од пепела и смрвљених листова бреста помешаних са мало уља. 

Грожђе се у великим количинама сипа директно у баден. Пре тога се око чепа с унутрашње стране 

се ређају пшенични класови тако да га зрна не зачепе. Након што су сипали неколико корпи грожђа, 

двојица или тројица мушкараца, боси, подигнутих ногавица, газе га док се грожђе не згњечи. Затим 

сипају још грожђе и настављају да га газе. Неки га гњече набијачем. Чим се баден напуни, згњечено 

грожђе притискају дрвеним поклопцем од укрштених дасака и на њега полажу камење. А да не би 

пропао, поклопац је везује жицом за дрво пребачено преко бачве. Када вино преври, одозго се 

ствара кора која га затвара. Део вина се оцеди пре него што се оно обоји - оцеди се бело вино. Ко 

жели да вино поцрвени, држите га у џибри или, како кажу, код „мајке“, најмање месец дана, а затим 

одливају од њега. Вино из бадена треба исцедити око Божића како се не би укиселио, а од комина 

се пече ракија. 

  

 Какво се вино пије у области Ћустендила 

  

Традиција домаћег винарства у области Ћустендила, као и у целој Бугарској, и даље је жива и 

активна. Многе породице имају своје мале винограде, али грожђе се такође испоручује из других 

делова земље, који производе у већим количинама или више посебних сорти. Не постоји типична 

локална сорта грожђа, најпопуларнији су мерлот, каберне, памид, сира и широка мелничка за црно 

вино и ркатцители, димјат, шардоне, совињон блан, Мискет  отонел за бело. Најчешће се праве 

мешана вина (од мешаних сорти грожђа). 

 

 Каберне совињон 

 Ово је несумњиво краљ сорти црвеног грожђа. У неким регионима даје вино изванредне 

дубине, богатства, концентрације и трајања укуса и ароматичних квалитета. Најбоља вина каберне 

совињона су тамноцрвено-рубин боје, чврсте киселости, целог тела, високог интензитета, 

концентрисане ароме и танина. Ово вино има афинитет према храсту и обично борави у храстовим 
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бурадима (обично француским) 15-30 месеци, што му даје мирис димљеног кедра и ваниле. 

Класична арома садржи нијансе сувог грожђа, шљива, трешања и зачина. Одликује се богатом 

тамноцрвеном бојом, интензивном аромом ситних црвених плодова (дуд, купина и рибизла) и 

добром густином. Након одлежавања у храстовом бурету, има сложену и богату арому са пријатним 

нијансама дима, храста, зачина, цимета и чоколаде. 

 

 Мерлот 

 Ова сорта симболизује успех црних вина деведесетих година, а популарност му је 

експоненцијално порасла, заједно са порастом винове лозе Мерлот, која и даље изгледа недовољно 

за потражњу. Млада вина су врло питка. Имају боју трешње, а неке су сличне боји шљиве. Са 

старењем добијају боју са љубичастим нијансама и такође побољшавају укус. Вина узгајана у 

различитим деловима света имају различите ароме - чак и боју. 

 

 Памид 

 Памид је једна од најстаријих бугарских црвених сорти. Сорта је релативно раног 

сазревања и распрострањена је углавном у јужним регионима земље. Вина произведена од Памида 

лагана су са изразито израженим воћним нијансама и пожељно је да се конзумирају врло млада - 

чак и у првој години, одликују се светло црвеном, живахном и светлуцавом бојом, као и 

уравнотеженим укусом. То су свежа и воћна вина, због чега их неки љубитељи вина упоређују са 

француским божолеом. 

 

 Мавруд 

 Има рубин црвену боју и благог је укуса. Ово вино сазрева у посебним посудама и богато 

је танинима и киселинама. Има специфичну арому са примесама купине или дуда. Најквалитетнија 

вина ове сорте одликује се изврсним букетом воћа, густим, складним укусом. 

 

 Широка Мелничка лоза 

 Вино има специфичну арому и укус, јасно се разликује од осталих сорти. Енолози и 

дегустатори проналазе различите нијансе у његовом укусу, али нека су са посебним 

карактеристикама - шумске јагоде, коштице , смоле, бибера, дувана, зачинског биља. Често се ради 

са више „екстракција“, тј. вино остаје дуже са соком и тада се добија тешка тамноцрвена боја по 

којој је познато. 

 

   Рубин 

 Рубин је јединствена бугарска сорта грожђа од црвеног вина. Добијени хибрид француске 

сорте Сира и италијанске сорте Небиоло. Препоручује се садња у јужној и источној Бугарској. 

Стручњаци описују његову боју као "дубоку", готово непрозирну рубин. Осећају се ароме црвеног 

воћа, вишње, трешње и малине. Ако је одлежало у храстовим бачвама, од којих вино добро реагује, 

појављују се и ароме ваниле, јоргована, као и блага пикантност. Добијају се сложена јединствена 

вина која могу да сазрију од 5 до 15 година. 

 Сира - Изузетно сочано, мирисно и сложено вино, глатке и меке текстуре, са нијансама 

чоколаде и свеже млевеног црног бибера, мирисом коже и цветним мирисима, дима и асоцијацијом 

на свеже црвено месо, богатог воћног укуса. Одлежалу бербу ове сорте карактерише више арома 

храста попут печења, смоле, ваниле, сувих зачина и свежијих нијанси у укусу. 
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Сира Инканто 2015. Вински подрум, регион Ћустендил 

 

 Мискет  (црвени Мискет ) 

 Вино са цветним нотама, допуњено аромама жутог воћа, багрема, руже, цитруса и 

тропског воћа. Ниска киселина, погодна за мешање са киселим винима као што је совињон блан. 

 

 Мискет  

 За вино Мискет  се тврди да је најстарије бело вино на нашем континенту. Од Мискет а 

се праве квалитетна сува и полусува вина, као и врло добра десертна, пенушава и ликерска вина. 

Имају интензивну арому са цветним карактером, која подсећа на љубичицу и мушкатлу. 

Карактерише их значајна густина и умерена свежина. 

 

 Димјат 

 Сорта Димјат је стара локална сорта. Димјат  је касна сорта вина и десерта. Грожђе сазрева 

у другој половини септембра. Има снажан раст, високу плодност и висок принос. Страда од суше. 

Отпоран је на труљење, али је осетљив на ниске зимске температуре. Од грожђа се праве обична 

бела стона вина и висококвалитетни дестилат коњака. Угодна, стона, сува бела вина која се 

одликују дискретним тоном ваниле у ароми. Сорта се користи и за производњу винског дестилата 

(због високог садржаја киселина сорта је веома погодна за производњу дестилата коњака са 

одличним квалитетима). 

 

   Шардоне (Chardonnay) – бело. 

 Попут кабернеа код црвених вина, и Шардоне се може прогласити краљем белих вина. 

Ова сорта грожђа непрестано даје одлична, богата и сложена бела вина. Ово је невероватно 

свестрана сорта која расте у најразличитијим регионима широм света. Добар Шардоне нуди зреле, 

богате и интензивне воћне ароме јабуке, смокве, диње, крушке, брескве, ананаса, лимуна и грејпа, 
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заједно са укусом зачина, меда, путера и лешника. Не постоји ниједно друго бело стоно вино које 

има толико користи од ферментације или старења у храстовим бурадима.  

 

  Шардоне барел - Вински подрум, регион Ћустендил 

 

 Совињон блан 

   Вино се производи у два стила. "Зелени" има интензивне, препознатљиве ароме зелене 

паприке, шпароге, траве, коприве, бршљана, огрозда и кивија, идеално праћених нотама кречњака 

и влажне стене. У „жутом“ стилу доминирају ароме зреле крушке, дуње, диње, зове, багрема, бело 

и жуто цвеће и препечене коре хлеба. Када одлежи у храстовим бурадима, додају се занимљиве 

ароме орашастих плодова. Вино совињон блан најбоље је конзумирати док је младо, али понекад 

може и неко време да одлежи мало. Као сорта грожђа са касним брањем, често има фантастичну 

способност да даје сложено и врло ароматично вино. 

 

 

                         Совињон блан - вински подрум, регија Ћустендил 
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Ркацители 

 Потиче из Грузије. Вино је обично јако кисело, што значи да грожђе остаје на виновој 

лози скоро до последњег тренутка. Уобичајени укус Ркацители је укус зачина, цвећа и дуње. 

 

  10.3 Вински рецепти 
 

 Рецепт за домаће вино 

 

 Потребни састојци: грожђе, шећер (3 кг на 100 литара сока од грожђа), вода (10 литара на 

3 кг шећера). Обично се од 100 кг грожђа добија око 40 литара вина. Технологија: Грожђе се гњечи 

посебном пресом и сакупља се у посуди у којој ће ферментирати. Према некима, ако се згњечи 

гроздовима и тако остави, то може побољшати укус производа. Измерите садржај шећера (за црно 

вино 22-24 степена) и додајте шећер ако је потребно. Посуда је затворена и грожђе је остављено да 

ферментира и слегне уз свакодневно мешање до потпуног слегања. Обично вино ферментира око 

10 дана на 15-20 степени. Готово вино се оцеди у року од недељу дана по завршетку ферментације 

и стави у одговарајућу посуду (бачву). 
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 Рецепт за ароматично кувано вино 

 

 Традиционално кувано вино прави се од црвеног вина додавањем различитих 

ароматичних зачина, воћа, шећера или меда. Служи се вруће, али можете само благо загрејано. 

Састојци: 1 литар црвеног вина, 2 кашике смеђег шећера, јабука, кора наранџе и лимун, штапић 

цимета, мало ђумбира и неколико каранфилића. Технологија: Сви састојци се мешају, вино се 

загрева, али без достизања тачке кључања и оставља на лаганој ватри око сат времена да упије 

ароме. 

 

 

 

 Сеоско кувано вино 

 

  Потребни састојци: 1 литар црног вина, 2-3 јабуке, 200 г шећера, 5-6 каранфилића, 1 

кафена  кашичица цимет. Технологија: Јабуке се исеку на коцкице након што се очисте од семена. 

Ставите вино у одговарајућу посуду за загревање и додајте јабуке, шећер и зачине. Загрејте до 

кључања и склоните са рингле, служите топло са комадима воћа у чаши. 
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Домаће бело вино 

 

  Потребни састојци: бело грожђе сорти Ризлинг, Димјат, Мискет , Шардоне, Ркацители, 

Тамјанка, Траминац, Алиготе и друге. Технологија: Бело вино захтева финију прераду сировине од 

црног вина. Најважније у производњи белог вина је да смрвљена зрна морају да ферментирају без 

семена, гроздова и коре. У ту сврху у цев се може поставити решетка од летвица са рупама од 

прореза од 1 цм или густа мрежа штапића од лозе испред унутрашњег отвора канеле. Додатно 

пресовање ручном пресом повећаће принос. Добијена смеша је мутна, па додајте сумпорну 

киселину (1 г 6% киселине на 1 литар течности) и оставите да одстоји скоро 20 сати. Пречишћена 

смеша се сипа у бачву, остављајући малу празног простора. Издвојени талог заједно са џибром 

може се користити за печење ракије. 

 За ферментацију на 100 литара џибре додаје се 2% квасца. Посуда у којој вино 

ферментира мора бити смештена у хладној соби. Прво се одвија бурна ферментација, након чега се 

посуда долива и оставља да се заврши тиха ферментација. По завршетку тихе ферментације, бело 

вино се оставља око три недеље да се разбистри. 

 
 

 

 

 Суво вино од јабука 

 

 Потребни састојци: 2 кг јабука (киселих и слатких - мешавина), 10 литара воде, 250 г меда, 

25 г живог квасца, 2 супене кашике цимет. Технологија: Јабуке се оперу и исеку на танке кришке. 

Ставе се у воду на умерену ватру, у велику посуду. Кувају се 5-6 минута уз мешање, а затим се 

оставе да се охладе. Одвојено помешајте квасац са циметом и медом. Прелијте смешу преко јабука 

и покријте, остављајући негде малу отвор за ваздух. После највише 4 дана, пиће је спремно за 

процеђивање и флаширање. Чувати на хладном месту. 
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11. ВОЋНО БЕЗАЛКОХОЛНО ПИЋЕ 
 

Овај део укључује и пића која су део савремене културне традиције. Иако се заснивају на 

производима који су у релативно скоро време ушли у Бугарску, а посебно у регион Ћустендила, 

они су сада саставни део локалног живота. 

 

 Сируп од трешања без кувања 

  

Потребни производи: 2 кг трешања, 500 мл филтриране воде, 2 кг шећера, 2 чајне кашичице 

лимунска киселина, зачини по жељи - цимет, каранфилић, мушкатла. Технологија: Одабиру се 

здрави и добро сазрели плодови. Сируп се може припремити на два начина - топлотном обрадом 

или хладним пресовањем. Без загревања, препоручљиво је користити машину за сокове. Коштице 

плодова се уклањају и исцеде се. Додаје се шећер, а количина може да варира у зависности од 

личних потрба. Додаје се лимунска киселина растворена у мало топле воде. Сипа се у боце и чува 

у фрижидеру за брзу потрошњу. 

 Други начин за прављење сирупа од вишње је термичка обрада. Воће се пресује и остави 

1-2 дана у фрижидеру. Овако припремљен сок је засићенији. Помеша се са шећером и сипа у вруће 

и добро опране и осушене боце. 
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 Сируп од шљиве 

  

Потребни састојци: 3 кг сувих шљива, 1 кг шећера, приближно 9 литара воде, 1 штапић цимета. 

Технологија: Шљиве се перу, деле на две половине и уклањају им се коштице. Кувају се у води 

заједно са циметом и шећером док воће потпуно не омекша. Сок се филтрира и флашира. 

 

 
 

    Домаћа  лимунада 

  

Потребни састојци: 5 лимуна, веза свеже менте, шећер по укусу, вода. Технологија: 

Саструже се кора са четири лимуна, не допире се до беле коре, и исцеди се сок из њих. Кора лимуна 

се згњечи са око трећине нане. Додајте шећер и загрејте смешу у великој шерпи уз мешање. После 

отприлике 2 минута сипајте врелу воду и мешајте док се шећер не отопи. Додајте лимунов сок и 
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оставите да се смеша добро охлади. Преко ноћи се ставља у фрижидер, а сутрадан је процедите, 

додајте преостале листове нане и исечени пети лимун. По жељи сервирано са коцкицама леда. 

 

 

 
 

 Домаћа лимунада - друга варијанта 

 

 Потребни састојци: 3 лимуна, 4 супене кашике меда, 350 мл кисела воде и коцке леда по 

жељи. Технологија: Лимун се исцеди и сипа у блендер заједно са медом и око 50 мл кисела воде. 

Мешајте док се мед не раствори да би се формирала блага пена. Смеша се разблажи преосталом 

газираном водом и охлади ледом. По жељи се могу додати ароматични листови менте. 

 

 Домаћа лимунада - трећа варијанта 

 

 Састојци: 1 лимун, 1 лимета, 50 г свежег ђумбира, 2 кашичице воде и 1 кашика супена 

кашика меда. Технологија: Ољуштите ђумбир, исцедите лимун и лимету. Сви састојци се помешају 

и мешају, по жељи се пиће хлади ледом. Ђумбир је изузетно користан јер јача имунолошки систем, 

снижава холестерол, смирује узнемирени стомак и има детоксикациони ефекат. Садржи витамин 

Б6, магнезијум, фосфор, цинк, фолну киселину и многе друге корисне супстанце за тело. 

 

 Свежа летња лимунада од малине 

   

Потребни састојци: 150 г малина, 2 супене кашике меда, сок од 1 лимуна, 500 мл воде и 

свеже лишће нане. Технологи: Згњечите малине и додајте смеши исцеђени лимунов сок и мед. 

Смешу чувајте у фрижидеру, процедите је пре служења да бисте уклонили семе малине, а по жељи 

додајте листове нане и лед. 
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 Ружичаста лимунада 

 

  Потребни састојци: 1 грејп, 1 литар кисела воде, неколико коцкица леда и свежа нана. 

Технологија: Сок од грејпфрута исцедити и сипати у бокал. Додајте воду, нану и лед. Грејпфрут се 

сматра природним антибиотиком због благотворног дејства на пробавни, кардиоваскуларни и 

имуни систем. 

 

 Домаћи сируп од липе и лимуна 

  

Потребни састојци: цвет креча - довољан да напуним посуду од 10 литара; 7 лимуна, 7 литара воде, 

5-6 кг шећера, 2 кесице лимунске киселине. Технологија: Цветове липе оперемо и њима напунимо 

цев минералне воде, лимуне добро оперемо. Исцедите њихов сок и исеците коре на ситне комаде. 

Додајте их липовом цвету у балону и до врха наливамо хладну минералну воду 

Такође додамо лимонтус. Оставите балон на хладно место 48 сати. Затим ставите левак на други 

празни балон и процедите течност кроз газу. Додајте шећер и повремено мешајте док се не отопи. 

Када се шећер отопи, сипајте у стаклених флаше. Чувамо их у фрижидеру. / Приликом припреме 

не треба користити метално посуђе и метални прибор/. Сируп разблажујте хладном водом /однос 

прилагодите укусу/, а служимо са кришкама лимуна и коцкицама леда. 

 

 
  

 Лимунада од трешања 

  

Потребни састојци: 100 г трешања, 30 мл претходно припремљеног сирупа од трешања, сок од пола 

лимуна, свеже исцеђен. 1 литар хладне (газиране) воде, лед. Технологија: Трешње се добро оперу 

и очисте од коштица и петељки. У бокалу помешајте сируп од трешања, лимунов сок и воду, додајте 

целе трешње и лед. 
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 Домаћи сок од грожђа 

  

Потребни састојци: 3 кг грожђа, 500 г шећера. Технологија: Грожђе се одваја од петељки и добро 

опере. Ставите у блендер са шећером (или се пасирају). Смеша се филтрира и сок је спреман. 

 

 
 

 Домаћи сок од црне рибизле 

  

Потребни састојци: 1 кг црне рибизле, 150 мл воде, 1,5 кг шећера по литру сока, 5 г лимунске 

киселине. Технологија: Рибизла се добро опере и самеље, може и у блендеру. Помеша се са водом 

да би се добила густа каша. Прокувајте, склоните са рингле и оставите да одстоји преко ноћи. 

Ујутро процедите и вратите на шпорет док не прокључа. Сипајте у боце и чувајте на хладном и 

тамном месту. 
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 Сируп од малине без загревања 

 

Потребни производи: 750 г малина, 3 кашичице воде, 15 г лимунске киселине. 

 Технологија: Малине се добро очисте, оперу и преплаве водом у којој је растворена лимунска 

киселина. Оставите да одстоји приближно 24 сата на хладном месту, мешајући неколико пута. Сок 

се филтрира кроз танку крпу без истискивања плода. На 1 кашичицу сока додајте једну и по 

кашичице шећера. Мешајте док се шећер не раствори и сипајте у боце. 

 

 
 

 

 Сируп од купина 

  

Потребни састојци: 2 кг купина, 2 чајне кашичице лимунске киселине, 1 кг шећера. 

 Технологија: Воће се добро очисти и опере, а затим се пресује. Одвојени сок се помеша са 

лимунском киселином и шећером. Ставите на шпорет 20 минута, а затим сипајте у боце и одмах 

затворите. Чувати на хладном и тамном месту. 
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 Сируп од боровнице без кувања 

  

Потребни састојци: 2 кг боровница, 2 литара  воде, 6 кесица лимунске киселине, 5 кг шећера. 

Технологија: Воће добро опере. Посипа се лимунском киселином и остави 12-16 сати. Процеди се 

кроз танку крпу. У добијеном соку, на 1 кг шећера додаје се 1 литар течности. Мешајте док се шећер 

потпуно не раствори. Сируп се сипа у боце, које се чувају на хладном и тамном месту. 

 

 
 

Сируп боровнице без кувања - друга варијанта 

   

Потребни састојци: 1 кг свежих боровница, 2 кафена  кашичица лимунска киселина, 1 кг шећера. 

Технологија: Воће се опере и пресује. Добијени сок се филтрира и остави да стоји 24 сата. Додајте 

лимунску киселину и промешајте. Готов сируп се сипа у боце, које се чувају на хладном и тамном 

месту. 
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 Сок од дуда 

  

Потребни састојци: Дуд - количина по жељи или доступности, шећер. 

 Технологија: Плодови (добро сазрели) се оперу и оцеде. Оставите их да одстоји 4-5 дана на 

хладном месту, с времена на време протресите посуду. Уверите се да смеша добро мирише током 

овог периода ферментације. Затим процедити два пута. На сваких 600 мл добијеног сока додаје се 

900 г шећера. Смеша се кува 1-2 минута и сипа се топла у сувим бочицама. Држати у фрижидеру. 

Дуд је богат витаминима и шећерима, минералима. Плодови дуда се широко користе у народној 

медицини. У традиционалној медицини постоји много лекова који садрже екстракте дуда. 

 

 Сируп од дрењина 

 

  Потребни састојци: 3 кг. дрењина, 3 кг шећера, 1 кашичица лимунске киселине. 

 Технологија: Дрењине се добро оперу и ставе у шерпу. Додајте воду да их покрије. Кувајте 5 

минута, а затим процедите кроз танку крпу. У сок додајте шећер и прокувајте још 5-6 минута уз 

додавање лимунске киселине. Сируп се сипа у суве бочице или тегле, које се стерилишу. 

 

 Сок од зове 

Потребни састојци: 30 великих цветова зове, 2 кг шећера, 1,5 литра воде, 3 лимуна. 

 Технологија: Беру се свежи и бели цветови зове који нису почели да тамне. Треба их одмах 

обрадити. Дебеле стабљике се пресеку и зова се остави да се осуши ако је влажна. Цветови се 

ставља без прања у велику шерпу. Пре тога, шећерни сируп се кува са водом. Кува се док се шећер 

не исстопи, а затим се потпуно охладити пре преливања преко цветова зове. Пре тога им се дода 

исечени лимуни. Тако све остаје 48 сати, након тога се сок мора филтрирати. Прво пажљиво 

истискајте велике цветове са лимунима, а затим мале; све што можете покупите цедиљком, на крају 

се сок филтрира кроз танку крпу. Сипајте у боце и чувајте на тамном и хладном месту. Када се 

конзумира, разблажите са водом по укусу. 
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Домаћи сок од ароније 

  

Потребни састојци: Плодови  ароније - према жељи и потребама, шећер. 

 Технологија: Воће се добро опере и меље, а претходно мора да се згњечи, јер је њихова кожа врло 

здрава. Добијена каша се помеша са шећером у односу 1 литар смеше: 750 г шећера (за већу 

слаткоћу може бити однос 1: 1). Добијена смеша се сипа у стаклену посуду, која се остави на тамном 

и охладом месту 48 сати. Сок је најбоље припремити крајем лета или почетком јесени, када су 

плодови ароније зрели и погодни за добијање жељеног домаћег сока. Сами плодови су горке, 

тамнољубичасте боје. Садрже високу концентрацију флавоноида и антиоксиданата. 

 

 
 

 Сируп од ароније са лимуном 

  

Потребни састојци: 2 кг ароније, 1 кг лимуна, 2,5 кг шећера, лимунска киселина. 
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 Технологија: Аронија (2 кг) и лимун (1 кг) мешају се у блендеру. Процедите кроз газу и помешајте 

сок са шећером (2 1/2 кг). На литар сока ставите 1 г лимуновог сока. Чува се без стерилизације. 

 

 

 

  
Сируп од белог багрема 

   

Потребни састојци: 30 багремових цветова, 1 литар воде, 0.500 кг шећера, 1/2 кафена кашичица сок 

од лимуна. Технологија: У води и шећеру кувајте густи шећерни сируп око 20 минута на лаганој 

ватри. Оставите да се охлади, а за то време цветови багрема се добро оперу и осуше. Када се сируп 

охлади, додајте багрем и лимунов сок. Лагано промешајте и оставите посуду чврсто затворену 24 

сата на собној температури. Следећег дана сируп се филтрира и сипа у стаклене тегле. Изузетно је 

користан код грипа и прехладе. Такође је погодан за болести стомака, упорни кашаљ и јаку 

главобољу. Може се узимати 3 пута по 1 кашика. 
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Сируп од зове, багрема и лимуна 

  

Потребни састојци: 10 цветова зове, 5 цветова багрема, 2-3 лимуна, 1 кг шећера, 3 литара воде, 1 

кашичица лимунске киселине. Технологија: Цветови зове и багрема потопљени су у води неколико 

минута. Растопите шећер у посуди са врелом водом уз мешање, а затим склоните са рингле и 

оставите да се охлади. Цветови се оперу и стави у шећерни сируп. Додајте лимун, исечен на 

колутове, заједно са лимунском киселином. Мешајте и оставите 24 сата; део цветова се уклања и 

остаје још 24 сата. Процедити, флаширати и чувати на хладном месту. По жељи се конзумира са 

газираном водом, ледом, ментом или додатим лимуном. 

 

 Сок од јагода 

 

  Потребни састојци: 2 кг јагода, 1 кг шећера, 20 мл лимуновог сока, 1 паковање 

лимунске киселина, 2 литара  воде. Технологија: Јагоде се оперу и пасирају. Кувајте шећер са 

водом око 20 минута. Додајте јагоде и кувајте још 30 минута. Заврти се посуда и кува се још 20 

минута. Додајте лимунов сок и лимунску киселину, кувајте последњих 20 минута. Сок се сипа у 

боце док је врућ. 

 

 
  

Сируп од багрема, јагода и матичњака 

  

Потребни састојци: 25 цветова багрема, 1 кг јагода, 8-10 листова матичњака, 3 литара  воде, 2,3 

кгшећера, 2 паковања лимунске киселине. Технологија: Цветови багрема потопљени су у 2 литара 

воде, додајући 2 кг шећера, матичњака и лимунске киселине. Смеша се остави 24 сата, периодично 

се меша док се шећер не отопи. Јагоде се оперу и исеку на комаде. Преливају се са 1 литром воде и 

300 г шећера. Смеша се ставља на умерену ватру док не закључа, а затим се кува још 10 минута. 

Два сока се цеде кроз танку крпу и мешају. Након хлађења сипају се у боце, које се чувају на тамном 

и хладном месту. Када се конзумира, додајте лимун и лед по жељи.  
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12. ПИЋА НА БАЗИ МЛЕКА 
 

Сирово кравље млеко 

  

Ово је једна од најбољих намирница за стварање мишића. У себи садржи две врсте протеина: 

сурутку (20%) и казеин (80%). Протеин сурутке тело брзо апсорбује, а казеин се спорије разграђује 

и дужи период опскрбљује тело протеинима. Отприлике 2/3 масти у сировом млеку су засићене. 

Веома су важни за људско тело. Исто важи и за витамине растворљиве у мастима - А и Д. Калцијума 

има у сировом млеку, што смањује ризик од рака дебелог црева, већу густину костију код људи 

свих старосних група, смањује ризик од остеопорозе код одраслих, смањује Ризик од бубрежних 

каменаца помаже у стварању здравих зуба. Сирово кравље млеко богато је имуноглобулинима, који 

пружају телу отпорност на многе вирусе и бактерије и помажу у смањењу симптома астме. 

 Када се сирово млеко кува или пастеризује, примећује се значајан губитак ових важних 

супстанци, посебно витамина А и Д. Није широко познато да се сирово млеко крава храњених 

природном храном користило као лек почетком 20. века. Када потиче од испаше животиња, има 

бољи укус, слађе је и корисније, јер је без икаквих додатака. Две или три чаше млека дневно 

смањују ризик од срчаног и можданог удара, побољшавају ниво холестерола и снижавају крвни 

притисак. Последњих година потрошња млечних производа, а посебно млека, изазвала је опречна 

мишљења међу стручњацима. Неки то потпуно негирају након одређеног узраста, док други 

препоручују редовну конзумацију током живота. 

 

 Млаћеница 

 

Млаћеница је веома популарна у Бугарској. Добија се извлачењем маслаца из млека које је почело 

да се кисели. То је густо пиће специфичног укуса које се временом мења, јер када се остави да стоји, 

почиње да ферментира. Изузетно драгоцено пиће за летње месеце, савршено утоли жеђ у врућини. 

Тада треба бити посебно опрезан са конзумацијом, јер је ферментација бржа. 

 У Ћустендилском региону путер се прави на следећи начин: користи се свеже помужено 

кравље млеко (можда козје или бивоље). Сирово млеко се не кува, већ се ставља у чисту посуду на 

хладном и тамном месту и у њега се не додаје квасац. У року од неколико дана млеко почиње да 

ферментира и да се кисели. У тренутку тог пресека млека оно се разблажи водом и млати дрвеним 
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клипом у посебној дрвеној посуди. После млаћења од млека се одваја путер и оно што је остало је 

млаћеница. 

 За регију Ћустендил, млаћеница је најпожељније пиће. То се објашњава начином на који 

се млеко млати за путер у различитим регионима. У Краишту маслац узимају директно из свежег 

млека и затим га квасе. Зими се у  Коришту се користи и такозвано "обрано" млеко, али ређе. 

 

 Ајран 

  

Аиран је кисело млеко, размућено и разблажено водом. Укус је сличан млаћеници, али пиће је ређе 

и са мање масти, иако ово друго зависи од садржаја масти у самом киселом млеку. Многи га више 

воле кад је слан, неки додају зачине попут кима, црног бибера и други. Такође изузетно погодна за 

хлађење у летњим месецима, чаша сланог ајрана брзо спашава људе са ниским крвним притиском. 

Бугарско Министарство пољопривреде и хране развило је стандард за произвођаче, према којем се 

назив „ајран“ користи за течни млечни производ који је прошао млечну ферментацију, са додатком 

воде испод 50% и са додатком соли и садржаја соли од око 0,8%.“. 

 

13.  ОСТАЛА ПИЋА ИЗ ПРОШЛОСТИ, 

ПРИПРЕМЕНА И КОРИШЋЕНА У 

КЈУСТЕНДИЛСКОМ КРАЈУ 
 

У западној Бугарској, када су добре прилике за пчеларство, до краја XIX века, припремали су 

такозвану медовину за дестиловање ракије од меда нижег квалитета. 

 Коришћени су разни воћни производи, мада ређе. Пример таквог пића је крушеница и 

различите врсте сушеног воћа /ошаф/, тј. сокови од лоше ферментисаних куваних некуваних 

крушака или другог воћа. Ова пића често имају слатко-киселкастим укусом због непотпуне, 

вештачки прекинуте ферментације. Овај прекид /гашење/ одвија се семеном слачице или пепелом 

сагорелих држа - луга. 

 Још једно популарно освежавајуће пиће је супа од купуса /расол, расолница/ - сок од 

киселог купуса, који свака кућа стави на зиму. 

 У неким насељима припремало се и користило напитак боза, припремљен од брашна 

просоа или кукурузног брашна, разблажен кипућом водом и остављен да слабо ферментира. 

 

 

14. ПРИМЕРНЕ КОМБИНАЦИЈЕ ХРАНЕ И ПИЋА 
 

 ЗА РАКИЈУ 

 

Ракија је пиће широког спектра на бугарском менију. Традиција је да се конзумира као аперитив 

пре оброка, али према личном укусу може се користити у разним комбинацијама. Уобичајено је да 

здравица дрюи уъ ракију, а не свако да је пије сам. Прати готово сваки догађај у животу Бугара - 

срећан или тужан, умерено се свакодневно конзумира у хладној сезони као средство против 

болести. 

 Најприкладнија храна за стандардну (без додатака и не произведену од специјалног воћа) 

ракију је салата. У сезони свежег поврћа, практично све што рађа земља може се користити за 
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салату од ракије. У данашње време најчешћа је комбинација ракије је са шопском салатом, и 

сеоском салатом која јој је слична, мешана салата, ређана салата, пастирска салата и грчка салата. 

Односно, комбинације парадајза, краставаца, паприке, лука, сира и у неким случајевима разних 

додатака. Салате од купуса, лиснатог поврћа, нарендано корење попут репе, шаргарепе, цвекле - 

све свеже. Нарочито у области Ћустендила прави се такозвана Ћустендилска салата (парадајз и 

згњечени бели лук, ољуштена паприка, обично црвена), салата од печене црвене паприке са орасима 

итд. Традиционални „разређивач“ уз ракију може бити ајран, млаћеница или чак летња млечна супа 

таратор. 

 Из очигледних разлога, ракија се традиционално конзумира у већим количинама у 

хладној сезони. Најбоље зимско мезе за ракију су кисели краставци. Најстарија врста туршије у том 

крају је такозвана сирова мешана туршија. Традиционално се спрема у целим бурадима да би се 

зими јело поврће. Садржи паприку, зелени парадајз, сецкани купус, неки стављају мале диње и 

лубенице, а недавно и шаргарепу. Поврће је убадено иглом и сваки ред је посољен сољу. Бачва је 

доливена водом и пуштена да ферментира. Паралелно са сировом мешаном туршијом пунила се и 

велика бачва за кисели купус и корићена је слична технологиј - со и вода. Неки су додавали 

ароматичне додатке, попут кукуруза. За мезе се уз ракију користи поред сечене туршије користи и 

сок - као „разређивач”. 

 У новије време зимском поврћу се додају кисели краставци (корнишони), који су такође 

одлично мезе за ракију - сами, у комбинацији са осталим туршијама или као део салата - са белим 

пасуљем, грашком и још много тога. Маринирају се и тиквице, патлиџан и разне комбинације 

поврћа. 

 Ракија може да се конзумира и уз супе, као што је већ поменути таратор. Али и типичне 

пролећне супе за регион Ћустендил (са лиснатим поврћем или комбинацијом тиквица, шаргарепе, 

грашка итд. са свежим млеком, супа од парадајза са печеном паприком, кромпиром, супа са белим 

луком, супа од празилука, свежег или киселог купуса, као и месне супе - пилетина, јагњетина, супа 

шкембе чорба, или пачија чорба од свињских ногица/ушију). 

 Према већини познавалаца ракије, она не иде уз основну храну или десерте, већ је заправо 

ствар личног укуса. 

 Виљиамова ракија служи се и као аперитив и као диџестив (јако пиће конзумирано у 

малим количинама на крају оброка у циљу подстицања и побољшања процеса варења). Због свог 

специфичног укуса, ова ракија се не слаже са салатама, већ пре са орасима, лаганим сиревима (без 

масноће и без јаке ароме), не много масном тестенином и неким лаганим десертима попут пољубаца 

или чиз кејка. 

 

    ЗА ВИНО 

  

Вино може бити одличан партнер храни. Ова тема је често обавијена велом мистерије и донекле 

намерно компликована, али све се своди на личне укусе и неколико општих правила. За већину 

људи готово свако вино је прихватљиво за скоро сваку храну, тј. све док вино има добре особине и 

храна је укусно припремљена, не врши се даљи избор. Међутим, да би се постигла идеална 

комбинација хране и вина, неопходно је анализирати главне састојке у њему. Основни принцип је 

постизање равнотеже између појединих састојака је такав да ниједан од њих не доминира. 

 Главне компоненте у храни којих се човек мора придржавати и узети у обзир су: 

 • Кисело 

 • Слано 
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 • Слатко 

 • Горко 

 • Умами (такозвани „пети укус“, који је близу сланог, али је дефинисан као пријатан и 

потиче из јапанског концепта хране) 

 • Љуто 

 • Густина 

 • Интензитет укуса и карактеристике 

  

 Каберне совињон 

 Комбинује се са различитим врстама меса попут говедине, јагњетине, јагњетине, 

пилетине и пачије, као и са пикантним јелима и различитим врстама сира. 

 

 Мерлот 

 Комбинује се са пилетином, пачијим месом, ћуретином, говедином, јагњетином, 

говедином, пицом, јетром, поврћем на пари или кромпиром. Комбинују се са специјалитетима, 

сувим предјелима, различитим врстама сира. 

 

 Памид 

 Одлично се слаже са разноврсном храном, укључујући теже месо, све врсте тестенина и 

салате. 

 

 Широка Мелничка лоза 

 Комбинује се са белим сланим сиром, фета сиром; посним јелима са печуркама; јела од 

црвеног меса, чак и јако зачињена. 

 

 Рубин 

 Одлично се слаже са тестенинама и рижотом са крем сосевима и сиревима; посни рецепти 

са паприком; старим жутим сиревима - гауда, чедар; димљеним кобасицама; јела од свињетине са 

крем сосевима, плавим или димљеним сиром; ђувеч са кобасицама. 

 

 Сир 

 Одлично се слаже са меком храном - тестенинама, пастама, белим и жутим старим 

сиревима, јелима од дивљачи, филеима од тамног меса нежне текстуре, сосевима са кајмаком и 

комбинацијама од кромпира. 

 

 Мискет  (црвени мискет) 

 Комбинује се са тестенинама са зачињеним сосовима или сосом од парадајза; Салате и 

предјела од артичоке; шопска салата, кисели краставци; посна јела која садрже броколи и карфиол; 

риба на пари, пржена или са крем сосевима од (скуша, јапанска скуша, деверика, пастрмка, 

бакалар); морски плодови са жара; ћуреће месо; пилетина - на жару, пржена или са крем сосевима, 

сиревима 

 

 Мискет  

 Одлично се слаже са лаганим месом и рибом. Такође се сматра погодним за зачињена 

јела, попут индијске, тајландске и вијетнамске кухиње, и уопште јела са много зачина. Погодни су 

кари, печним морским плодовима, тврдим и ароматичнијим сиревима, орашастим плодовима попут 

индијских орашчића и кикирикија. 



 

Изградња капацитета електронског учења у сектору 

туризма у прекограничном региону, CB007.2.13.085 
 

 

 

Овај пројекат суфинансира Европска Унија кроз Интеррег-ИПА 

програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија 
85 

 

 

 Димјат 

 Комбинује се са посним јелима са грашком и кукурузом; салатама са луком, салатама са 

мајонезом или крем преливом; пунијим рибама са роштиља (сом, скуша, лосос, туњевина); јела од 

пилетине - на жару, пржени, поховани, чак и у облику донер кебаба. 

 

 Шардоне 

 Шардоне је фино вино које се одликује увећаном киселошћу и врло фином аромом и 

укусом. Одлично се слаже са свежим поврћем које је врло нежно - као што су шпаргле и артичоке. 

Шардоне се такође успешно комбинује са разним врстама мазне рибе, грилованих или печених у 

фолији. Лосос на жару савршен је за послуживање уз чашу шардонеа. 

 Да бисте нагласили мирисни букет овог мирисног вина, као и његов истанчани укус, 

послужите га уз различите врсте морских плодова. 

 

 Совињон бланк 

 За ову сорту погодне су зелене салате, јела са шпарглом, рибом и морским плодовима, 

остригама, козјим сиром. Због специфичне киселости и арома, сорта се не уклапа у 

општеприхваћена правила за бело вино и храну: на пример, не иде уз пилетину и кувана јаја. Због 

своје специфичности посебно је погодан за аперитив. 

 Ркацители 

 Одлично се слаже са готово било којом храном. Од свињетине и пилетине, рибе и морских 

плодова, до широког спектра грузијских националних јела. 

 

 ЗА БЕЗАЛКОХОЛНА ВОЋНА ПИЋА 

 

 Воћни сокови, сирупи и нектари могу се јести са било којом врстом хране, као и 

самостално. Неки тврде да нису погодни за посластице (џем са џемом), али ово је у потпуности 

ствар укуса. Почевши од доручка, који је на целом Балканском полуострву, а посебно у области 

Ћустендила, традиционално тестенина, воћна пића иду уз све врсте пита, тутманика, резанаца, 

слаткиша, мекика, чак и са палачинкама и сендвичима са или без месних производа. Обично се не 

конзумирају са салатама или супама, али се могу комбиновати са било којом врстом главног јела. 

Користе се и као "разређивач" за алкохолна пића. 

 

 ЗА ПИЋЕ НА МЛЕЧНОЈ ОСНОВИ 

 

 Млаћеница се највише користи у конзумацији блажену питу од зеља, каше и пите. За ајран 

се може рећи исто као и за безалкохолна пића од воћа. У новије време љубитељи здраве прехране 

не пропуштају свакодневну конзумацију свежег млека са храном као што су мусли и друге 

житарице. 

 У закључку треба напоменути да у погледу традиционалних пића, Ћустендилски регион 

није изузетак из целе Бугарске, па чак и Балканског полуострва; специфичност, уколико постоји, 

углавном долази од сировине која се користи за производњу ових пића. На пример, производња 

ракије од крушака и ракије од вишње. Иако углавном нису оригинална, традиционална пића не 

треба занемарити с једне стране, као саставни део културне баштине региона, а с друге стране - као 

велики ресурс за развој било које врсте туризма. 
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Агенција NUCLEUS је уз помоћ Пиринског туристичког форума материјал припремила према 

ставу 1.2. “Traditional Beverages of the Serbian cross-border region" уговора „Services for gathering of 

information and content for compiling the Е-Libraries for cuisine and beverages“, CB007.2.13.085-TD3, 

за Удружење Прави корак које спроводи пројекат „Изградња капацитета за е-учење у туристичком 

сектору у прекограничном региону“, CB007.2.13.085. 
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