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Крсна слава је одлика српског православља, којом се одаје поштовање породичном
свецу, заштитнику сваког дома. Дан пре славе, домаћице месе славски колач који се
украшава различитим украсима. Неко славски колач прави у раним јутарњим часовима 
на сам дан славе. Колач, налик хлебу, симбол је тела Исуса Христа, а вино
којим се прелива представља његову крв. Украшава се фигурама од теста, који су
симболи жеља за благостањем породице. Сваки украс има значење: тако крст
и славски печат означавају веру, голубови представљају вековну тежњу за здрављем
и весељем породице, грозд означава потребу за добрим родом, цвеће означава лепоту, 

чистоту, благи мирис душе и жељу да деца одрастају лепа и чиста као 
ружице, буренце жељу да у кући свега има, а ту је и чашица,
затим књига и тако даље.

Потребно је:
 y  400 мл млека
 y  2 кесице сувог пекарског квасца
 y  2 кашичице шећера
 y  3 јајета
 y  1,5 кашичица соли
 y  80 мл уља
 y  950 г меког брашна Т 400

За украсе
 y  100 г меког брашна Т 400
 y  15 г соли
 y  20 г густина
 y  70 мл хладне воде

Славски    колач
7

Припрема:
Тесто за украсе направите тако што
сједините брашно, густин и со, а онда 
постепено додајте воду и умесите тесто. 
Оставите 30 минута да тесто „одмори“ 
пре него што почнете да правите украсе. 
Украсе можете направити и неколико
дана пре него што направите славски
колач, а најважнији су симбол крста и 

слова ИС ХС 
НИ КА, која 
значе "Исус
Христос
побеђује".
Најбоље је да 

направите украс више, јер постоји
могућност да вам неки пукне.
У топло млеко ставите суви квасац и
шећер. Промешајте и оставите 5 минута. 
Након тога додајте уље, 2 јајета, једно 
беланце, со и брашном замесите тесто. 
Покријте и оставите 30-45 минута.
Надошло тесто поделите прво на пола. 
Једну половину поново поделите на пола. 
Један део ставите на дно калупа

пречника 22 цм, а од другог 
дела направите лопту
и ставите у средину. Другу 
половину теста поделите на 1/3 и 2/3. 
Већи део поделите на четири дела,
направите лоптице и ставите унакрст око 
средњег дела. Од мањег дела такође
направите четири лоптице и њима попу-
ните преостала места, такође унакрст.
Украсе прво ставите по бочној страни, па 
оставите 10-15 минута да колач мало
нарасте.
Сједините жуманце, кашику млека и уља 
па премажите колач. Оставите 10 минута 
па га поново премажите и наставите са 
слагањем украса, прво главних, а онда и 
ситнијих којима попуњавате места за
која ви мислите да су одговарајућа.
Пеците на 180 °Ц око 50 минута на доњој 
решетки, а онда извадите колач, скините 
обруч и вратите у пећницу да се пече још 
20-30 минута. У току печења покријте 
горњи део колача алу фолијом
или папиром за печење.

100 јела Србије
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10 Потребно је:
 y  месо
 y  кости
 y  уши, папци, репови
 y  со, бибер
 y  бели лук

Хладно време захтева јаку храну. 
Пихтије су управо таква врста јела: 

укусне, сочне и калоричне.
Спремају се лако, а једу у сласт. 

11

Пихтије Припрема:
Састојке потопите у велику шерпу, 
посолите, додајте бибер и налијте 
водом до врха. Кувајте 6 сати.
Процедите. Месо откостите, кожуру 
исеците на коцкице. У супу додајте 
насецкани бели лук.
Уколико желите да направите мало 
другачије пихтије, у калуп на дно 
ставите млевене паприке и налијте 
пихтије. Кад се стисну, окрените их
и истресите, тако да вам црвени део 
буде одгоре. Исеците на шните.
За наранџасту боју поступак је исти, 
само што на дно ставите обарену
и на колутове исецкану шаргарепу. 
За зелену користите першун.

Временом су прерасле у један од најпознатијих српских
традиционалних специјалитета. Пихтије су омиљено 
јело на славама, али и на разним другим свечаностима.
Обично се служе као предјело.

100 јела Србије
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Потребно је:
 y    ½ кг очишћеног боба
 y   2 ловорова листа
 y   2 кашичице соли
 y   5 ченова белог лука
 y   70 мл уља
 y    ½ кашичице млевене паприке

Ове пихтије се праве од боба, биљке из породице махунарки,
по укусу најсличније пасуљу. То је традиционално српско јело које полако пада у заборав.
У Поморављу су бобове пихтије неизбежна храна на посној славској трпези.
Ако славите славу у време поста, постите или једноставно желите
да их испробате, ево одличног рецепта за припрему боба.

Бобове пихтије
13

Припрема:
Боб добро опрати, па потопити
у хладну воду и ставити да стоји
6 сати. Водити рачуна о томе да 
боб све време буде у води. 
Преручити у суд за кување, ставити 
2 ловорова листа и 2 кашичице 
соли.
Кувати 2 сата на лаганој ватри. 
Повремено мешати и скидати пену 
која се ствара. Када боб буде 
куван, извадити ловорово лишће, 
оцедити воду па испасирати боб 
(можете и штапним миксером,
у блендеру или у посуди за 
пасирање). Иситњен бели лук 
додати у пасиран боб, разлити у 
тањире и оставити да се охлади
и стегне. Пре служења прелити 
уљем, посути са 1/2 кашичице
млевене паприке и исећи на коцке.

100 јела Србије
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Најбоља и најлепша супа кува се за изузетне догађаје,
за свечане прилике, празнике и друга славља
за велики број људи. У Војводини ручак се оцењује
по квалитету супе.
Да би се скувала, поред добро изабраних намирница, 
беле кецеље, оклагије и даске за резанце, потребно је 
умеће, али још више љубав и воља домаћице.

Припрема:
У четири до пет литара хладне воде
ставити мешано кокошије, говеђе, ћуреће
и морчије месо. Када проври, покупити пену
и ставити очишћену мешану зелен, бибер у зрну
и на плотни пропечену главицу црног лука.
Супу кувати лагано, тек да пушта мехуриће
- три до четири сата!
Затим склонити с ватре да се избистри,
па процедити, а онда закувати
домаће резанце, флекице и додати кнедле. 

Потребно је:

 За супу
 y  1кг кокошијег, говеђег, ћурећег
и морчијег меса

 y  1 веза мешане зелени
 y  1 кромпир
 y  1 главица црног лука
 y  2-3 чена белог лука
 y  бибер у зрну
 y  со, биљни зачин
 y  хладна вода

За кнедле 
 y  3 пилеће џигерице
 y  3 јајета
 y  1 мања везица першуновог листа
 y  презла
 y  бибер
 y  гриз
 y  со
 y  биљни зачин
 y  сода бикарбона

За домаће резанце
 y  300 г брашна
 y  3 јајета
 y  со и вода

35

Резанци или флекице праве се тако што се замеси тврдо тесто од јаја, 
соли и брашна Када се добро умеси рукама, тесто се развија оклагијом 
и остави одређено време да се просуши и исече на „каишеве“,
а онда сече ножем, дервишем или машином - у зависности
од тога да ли желите резанце или флекице.
Кнедле се праве од јаја, џигерице, презле, гриза, бибера,
масти, исецканог першуновог листа и соде бикарбоне. Замесити тврду 
масу па формирати куглице. Кувати док не испливају, а затим их
убацити у чинију са супом у којој су већ скувани резанци и флекице,
па тако комплетну супу изнети пред госте и сипати у дубоке тањире.

100 јела Србије

Свечарска    супа
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Лесковачка мућкалица је јединствени специјалитет, познат и изван граница наше 
земље. Прича о настанку је занимљива: отпаци с роштиља су својевремено подгрејани у 

једној кухињи и помешани са ситно сецканом печеном паприком, црним луком, 
парадајзом и зачинима. Друга верзија приче говори о томе да су лесковачки кувари 

добили задатак да направе јело искључиво од сировина с

100 јела Србије

52 53
Потребно је:
 y  400 г меса од свињског врата с роштиља
 y  5-6 целих свежих плодова парадајза
 y  5 печених паприка
 y  3 главице црног лука
 y  3 чена белог лука 
 y  2–3 кашике лесковачке љутенице
 y  млевена паприка, со и уље 
 y  бујон од телеће супе

подручја Лесковца. Тако је један лесковачки кувар, како се препричава, 
припремио овај специјалитет на Брионима пре пола века, ни мање ни 
више него британској краљици Елизабети II и председнику СФРЈ Јосипу 
Брозу Титу. Све је данас исто, једино што кувари кажу да је најбоља 
мућкалица она која се прави од свињског врата с роштиља!

Лесковачка    мућкалица Припрема:
Динстати ситно сецкан црни лук на 
уљу. Када лук буде до пола готов, 
додати комадиће ољуштене печене 
паприке и коцкице ољуштеног 
свежег парадајза. Лагано мешати, 
па куваним састојцима (мора се
водити рачуна о томе да се не 
распадну) додати лесковачку 
љутеницу, млевену паприку,
бујон, бели лук и со.
Након најмање сат времена
динстања, додати коцкице 
свињског врата с роштиља.
Све динстати још петнаестак 
минута и тада је јело спремно за 
послуживање. Лесковачка 
мућкалица припрема се у 
земљаним посудама.

100 јела Србије
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Потребно је:
 y   ½ кг јагњећег меса без костију
 y   ½ кг јагњећег меса с костима
 y  2 главице црног лука 
 y  3-4 везе младог црног лука
 y  200 г спанаћа
 y  1 л бујона од поврћа 
 y  2 дцл куваног парадајза
 y  2 шаргарепе
 y  со
 y  брашно
 y  бибер
 y  млевена црвена паприка
 y  туцана црвена паприка
 y  2 чена белог лука

Јагњећа капама је традиционално и помало заборављено јело. Припрема се с 
пролећа, када има јагњетине, спанаћа (или зеља) и младог лука. Потребно је 
између сат и по до два да би се све скувало. Износи се на сто вруће.
Обавезно му се додаје овчије кисело млеко јер му даје свежину.
Убраја се у старо српско јело, турског утицаја, ослоњено на кухињу

Блиског истока и Грчке.

57

Припрема:
Месо исећи на крупније коцке, посолити и уваљати у 
брашно. Тако припремљено пржити на уљу или масти 
десетак минута, док не порумени. У другу посуду
сипати масноћу у којој се пржило месо и у њој
пржити црни лук. Када постане стакласт, додати исецкану

шаргарепу и раније припремљено месо. Све посолити,
посути бибером и додати млевену црвену паприку, по 

жељи туцану паприку и кувани парадајз. Налити 
бујоном од поврћа, тек толико да месо огрезне, 

поклопити и крчкати на тихој ватри од једног 
до два сата, што зависи од меса.
Потребно је повремено продрмати шерпу у 
којој се капама кува и виљушком проверити 
колико је месо кувано, јер не треба да се 
прекува. Када је кување при крају, у јело
додати ситно сецкана перца младог лука
и бели лук.

Додати спанаћ и кувати 2-3 минута
да спанаћ задржи зелену боју.

Уколико је јело густо, може се додати 
још мало бујона.

Јагњећа     капама

100 јела Србије
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Пандан југа Србије на ћуретину с млинцима јесте запечена јуфка с пилетином. Јуфка је 
тесто које се припрема лети, и слична је тесту за резанце. Развуче се у јуфке, одатле и 

назив, и остави се да испуца и осуши се на сунцу. Спакује се у кутије

Запечена јуфка с    пилетином

100 јела Србије

Потребно је:
 y  два дубока тањира суве јуфке
 y  бујон од поврћа
 y  со, бибер
 y  млевена паприка слатка
 y  уље
 y  пилетина (филе, батак, карабатак)

Припрема:
Скувати бујон од поврћа.
У ватросталну посуду или 
округлу тепсију сипати уље
и црвену млевену паприку. 
Ставити јуфку и налити је 
скуваним бујоном да цела 
огрезне.
Пећи на 1800Ц 20 минута. 
Пилетину гриловати или 
испећи одгоре на јуфки. 
Сервирати уз сезонску салату.

и користи целе године. Јуфка се, попут млинаца, кува у онолико воде 
колико може и треба да повуче током кувања. Ово је један од начина,
а ви пробајте и направите свој.

100 јела Србије



139

100 јела Србије
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Царска ребра с    кромпиром
Потребно је:
 y  ребра
 y  со, бибер
 y  уље
 y  кајмак

139

Припрема:
Царска ребра расећи
ножем, али не до краја.
Добро посолити и
побиберити. Ставити у
науљену тепсију. Сипати 
мало воде да покрије дно. 
Покрити прво пек папиром, 
а затим добро замотати у 
алу фолију. Пећи око 3 сата 
на температури
од 2000Ц.
Сервирати царска ребра на 
кромпир, а одгоре по жељи 
прелити соком од моче
и кечапа и ставити куглу 
кајмака.

Свежа или димљена царска
ребра (царско месо) јесу она
с којих није скинута сланина. 
Богато, масно месо с костима 
или без њих, идеално је како за 
дуго кување, тако и за дуго
и споро печење на ниским
температурама.

100 јела Србије
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100 јела Србије

Србијански бродет

Потребно је:
 y  1кг очишћеног шарана, исеченог на комаде
 y  5 главица црног лука
 y  3 чена белог лука
 y  со, биљни зачин, бибер, куркума
 y  ловоров лист
 y  уље
 y  2,5 дцл винског сирћета
 y  вода

Бродет је традиционално далматинско и приморско јело које се припрема од рибљег меса, 
наливеног течношћу, а одликује га крајња једноставност у припреми и зачињавању.

Служи се уз густо кувану паленту. Бродет или брудет је народно јело рибара. У прво време 
бродет је био јело сиромашних које се правило од остатака рибе, али, како се временом

174 175

Припрема:
Рибу очистити и исећи на комаде. 
У дубљу посуду сипати уље
и исецкани лук па динстати уз
непрестано мешање. Додати
зачине и ловоров лист.
Поређати комаде рибе, сипати 
винско сирће и воду да све
огрезне. Кувати на лаганој ватри
уз благо дрмање шерпе око 2 сата. 
Готово је када остане минимално 
течности. Служити топло уз прилог 
по жељи.

100 јела Србије

усавршавао и у њега улазила све квалитетнија риба, постао је гастрономски
специјалитет и за богате. Не постоји прецизан рецепт за бродет јер се може правити 
од неколико врста рибе. При спремању бродет само благо промешати.
              И зато вам предлажемо бродет нашег краја и речне рибе...
                вреди уложеног труда.
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100 јела Србије

Потребно је:
 y  1кг шећера
 y  ½ л воде
 y  1 лимун на кришке
 y  ½ кг танких кора
 y  100 г маслаца
 y  3 дцл уља
 y  ½ кг млевених ораха
 y  100 г шећера

Први пут се баклава у Србији помиње у 17. веку када је 
турски путописац Евлија Челебија написао да је, 
пролазећи кроз Београд, видео у београдским кулама 
савијену баклаву велику као точак од кола.
Српска баклава саставни је део трпезе за Бадњи 
дан, а њени историјски трагови налазе се и у 
војвођанској божићној чесници, испеченој од 
танких кора, натопљених медом и орасима.
За нашу баклаву кажу да ваља да одстоји 
након спремања и да је не треба одмах
јести. 

188

Баклаве

189

Припрема:
Шећер и воду, заједно с лимуном, 
ставити у шерпу. Кад проври, кувати 
још 20 минута и склонити с ватре.
Коре пресећи да се добију 4 траке 
једнаке ширине. Отопити маслац
и додати уље. Помешати орахе
и шећер. Сваку кору намазати
маслацем и уљем и посути
орасима. Ређати четири једну 
на другу. Смотати у троугао
и ставити у тепсију на пек
папир. Поновити до краја. 
Пећи на 1800Ц
око 30 минута.
Вруће баклаве прелити 
хладним сирупом.

100 јела Србије
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Припрема:
Квасац потопити у топло млеко, додати 150 г шећера и 100 г брашна.

Измешати и оставити да одстоји 10 минута. Додати уље, павлаку,
преостало брашно и жуманце. Све добро измесити и оставити да 

одмори 20 минута. Поделити у 2 једнака дела и премесити. 
Оставити још једном да се одмори 10 минута.

Прокуваним млеком за фил прелити 400 г 
млевеног мака, гриз и шећер. 

Развући тесто и
премазати филом од 

мака. Увити га у
ролат и ставити у 
плех на пек папир. 

Поновити и са другом 
јуфком.

Премазати са 100 г
отопљеног маслаца

и пећи на 1800Ц 20 минута.
Печену штрудлу покрити

крпом и охлађену сећи.
Исечену штрудлу посути

шећером у праху.

100 јела Србије

Потребно је:

Тесто
 y  ½ пакетића свежег квасца
 y  2 дцл топлог млека
 y  150 г шећера
 y  100 г брашна
 y  ½ дцл уља
 y  50 г киселе павлаке
 y  350 г брашна
 y  1 жуманце

Фил
 y  400 г млевеног мака
 y  200 г гриза
 y  200 г кристал шећера
 y  4 дцл млека
 y  100 г маслаца

Мак је биљка која се у Војводини у прошлости производила много више него данас. 
Присутна је у народној кухињи, која је на просторима наше земље укључивала 
углавном пецива и тесто, а најпознатија је управо штрудла с маком
илити маковњача.
Прављење маковњаче преносило се са генерације на генерацију, воле је сви,
а традиционална је у равничарским крајевима.

192

Штрудла    с маком

193

100 јела Србије
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Припрема:
Прво миксером добро умутити маргарин и маст, затим додати 

јаја и шећер па мутити док се не сједини.
Посебно помешати суве састојке: прашак за пециво, 

ванил шећер и брашно па руком умесити тесто. 
Када маса постане глатка, тесто развити на

дебљину од око 1цм. Маленом округлом 
модлом вадити ванилице, ређати на пек 

папир и пећи у пећници на 1800Ц,
пазећи да остану светле.

Готове су кад протресете плех,
а оне почну да по њему шетају.
Када се прохладе, лепити их 
по две пекмезом од кајсија
и уваљати у прах шећер.

100 јела Србије

Потребно је:
 y  ½ кг брашна
 y  125 г маргарина
 y  100 г масти
 y  140 г шећера
 y  2 цела јајета
 y  2 кесице ванил шећера
 y  1 прашак за пециво
 y  200 г шећера у праху
 y  домаћи пекмез од кајсија

Ванилице, ванил кранцле или ванил гранцле, омиљени су зимски ситни празнични
колачић. За разлику од сочних торти, ванилице се праве од сувог, прхког теста,
а освежава их пекмез који се ставља између два колутића. Велике таман колико
пристојан залогај, ванилице су прави колач за мале, слатке уживанције. Праве се од
масти, путера, маргарина или уља, у зависности од укуса и расположења домаћице.
Најбоље су с пекмезом од кајсија, по могућности домаћим.

196

Ванилице
197

100 јела Србије
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100 јела Србије

Потребно је:
 y   1 кг шећера
 y  1 кг јабука
 y  1,5 л воде
 y  200 г ораха
 y  150 г сувог грожђа
 y  2,5 дцл слатке павлаке
 y  ванилин шећер
 y  цимет и ванила

Туфахије су врста врло слатког десерта, колача, пореклом из Персије,
а сам арапски назив (tuffàh) значи јабука... На Балканско полуострво дошле су
с турским освајачима. Туфахија означава слатко јело од куваних јабука у шећеру,
филованих орасима, бадемом, пистаћима или плазма кексом.

200

Туфахије
201

100 јела Србије

Припрема:
Шећер налити са 1,5 л хладне воде и добро укувати.
Додати у шећерни сируп ванилин шећер. У међувремену 
јабуке огулити од коре и издубити их, очистити их од

семенки. Када шећерни сируп прокључа, полако
спуштати ољуштене и издубљене јабуке.

Кувати кратко јабуке док не омекшају, али 
не сувише. Када су јабуке куване,

извадити их и оставити да се охладе.
У млевене орахе и суво грожђе

додати мало шећерног сирупа, 
цимета и ваниле, по жељи
и направити смесу којом
пуните јабуке. Напуњене јабуке 
поређати у посуду, прелити
шећерним сирупом и ставити у 
фрижидер. Служити туфахије 
хладне, украшене улупаном 

слатком павлаком.



9 месеци

4-12 месеци

8-12 месеци

2-3 месеца

1-2 месеца

1-2 месеца

1-2 месеца

3-4 месеца

Сви сиреви, осим доле наведених. Нарендани сир
се може користити директно из замрзивача
Слатка павлака, павлака за кување. Ако замрзавате
у течном стању, не претерујте са држањем
у фрижидеру јер се можда неће поново улупати
Млеко након одмрзавања добро промућкати
Маргарин (не дијетални)
Сладолед

6 месеци

4 месеца

3 месеца
12 месеци
1-2 месеца

Кувана
Изнутрице, некуване

Некувана
Некувани комади (батаци, бело месо, леђа)

4 месеца
3-4 месеца
12 месеци
9 месеци

Крем сиреви, фета, козији, свежа моцарела, пармезан. Сир спада у групу 
дуготрајнијих намирница чији укус са стајањем постаје зрелији и непцима 
примамљивији, па је његово чување у замрзивачу непотребно. Наиме, оно 
након одмрзавања губи структуру и почиње да се мрви. Ако желите да спречите 
стварање буђи на сиру, једноставно га премажите маслацем.

НЕ ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ

3 месеца
4-6 месеци

8-12 месеци

10-12 месеци

Не
препоручује

се

Воће је идеална намирница за замрзавање и нутриционисти кажу да су замрзнути
плодови бољи од свежих. Зашто? Зато што се скупљају кад достигну пуну зрелост
и за замрзавање бирају неоштећени комади.

Поврће је пре смрзавања најбоље неколико минута бланширати
у води или на пари, јер ће се тако очува укус, мирис и боја.

Дагње, шкољке, остриге, рачићи

Масна риба (скуша, сом, смуђ, гргеч, лосос)

Немасна риба (иверак, пастрмка, зубатац)

3-6 месеци
2-3 месеца

6 месеци

Свеже зачинско биље након одмрзавања поприма смеђу, 
увенулу структуру која не само да није употребљива као 

свеж додатак јелу, него је бескорисна у куваном 
оброку. Одличан начин за чување свежих мирисних 

и лековитих листова је замрзавање у маслиновом 
уљу, након чега ћете добити коцкице с очуваним 
свежим биљем.

Јогурт: као и у киселој павлаци, у јогурту 
након одмрзавања се стварају грудвице јер 
долази до процеса одвајања течности од 
масноћа. Таква текстура се не може пити и 
постаје корисна само у куваним јелима.

МЕСО

                                                         Некувано, свињетина, говедина, шницле, сецкано,
                                                         за супу - једном одмрзнуто месо и плодове мора
никако не смете враћати у замрзивач. Нагле промене температуре погодују
размножавању штетних бактерија, опасних по здравље

Печену прасетину можете смрзнути, а неће променити укус
ако је увијете у пек папир и касније природно одмрзнете

Јагњетина
Кувано

Кобасица и сланина
Некувано и млевено
Дивљач некувана

Шунку и виршле je најбоље увити у пек папир,
јер тако неће пуштати воду кад се отопе

М

ЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ

ЖИВИНА

РИ
БА И МОРСКИ ПЛОДОВИ

Парадајз (исецкан)
Шпаргла, бела ротква
Артичоке, плави патлиџан, тиквице
Пасуљ, сочиво, боранија, броколи, шаргарепа, лук, 
карфиол, кукуруз, келераба, паприка, соја, спанаћ
Печурке је најбоље бланширати пре замрзавања 
пошто у замрзивачу потамне и постану мекане 
Купус, целер, краставац, зелена салата, ротквица, зелен

СВЕЖЕ ПОВРЋЕ

И смрзнуто је здраво

СВЕЖЕ ВОЋЕ

Авокадо, банана
Цитруси
Воћни сокови

Сво воће (осим доле наведеног) - боровнице, малине, купине,
јагоде и друго бобичасто воће ваља замрзавати на тацни, па затим
смрзнуте стављати у кесе или кутије. Тако се неће слепити

Воденасто воће и поврће попут лубенице, јабука, краставца и кромпира 
замрзивач у потпуности уништава. Наиме, након одмрзавања због велике 
количине воде, коју у себи поседују и која се претвара у кристале леда, 
текстура ових намирница постаје брашнаста и претвара се у кашу

2 месеца
8-10 месеци
6-8 месеци
10-12 
месеци

6-8 месеци

Не препоручује се

Морске плодове и рибу одмрзавајте постепено у фрижидеру
или у микроталасној пећници. Одмрзавањем на собној температури постоји
велика је вероватноћа за развој бактерија.
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 z  Увело поврће ће 
се освежити ако се 
стави на четврт часа 
у млаку воду, а по-
том испере хладном.

 z  Зелена салата остаће дуже 
времена свежа ако се неопра-
на очисти, стави у полиетилен-
ску кесу, а потом у фрижидер. 
Приликом употребе узимати 
само потребну количину, до-
бро опрати и зачинити.

 z  Зелено поврће кувати у слабо 
засољеној води, у покривеној 
посуди, јер ће се брже скувати. 

 z  Свежа, зелена боја ће се боље 
сачувати у незаклопљеној по-
суди.

 z  Да се приликом кувања кром-
пир не би распао, претходно 
посолити воду и пустити да ку-
ва на тихој ватри.

 z  Да пасуљ приликом кувања 
брзо омекне, бацити воду од 
првог кувања, а оцеђени пасуљ 
залити са неколико кашика 
зејтина и промешати. После 
неколико минута наставити са 
кувањем у другој води. 

 z  Першун у везици остаће дуже 
свеж ако се стави у чашу са 
водом уз додатак неколико ка-
пи лимуна. Воду с додатком 
лимуновог сока треба мењати 
свакодневно.

 z   Парадајз ће се лакше ољушти-
ти ако се за неколико минута 
потопи у врелу воду.

Практични       савети
 z   Приликом кувања те-
ста со се додаје тек 
када вода закува.

 z  Ако су испечени ко-
лачи прионули за дно 
тепсије пошто се ма-
ло охлади ставити изнад  суда у 
коме ври вода или преврнути 
тепсију на даску и покрити кр-
пом поквашеном са хладном во-
дом.

 z  Да би се лако одвојило 
жуманце од беланцета и 
уједно проверила свежина 
јајета, разбити јаје изнад 
мањег левка за течност. 
Беланце ће клизнути кроз левак 
у посуду, а жуманце остати у 
њему. Уколико јаје није свеже и 
беланце и жуманце ће проћи ис-
товремено кроз левак.

 z  Ако се током кувања јаја повре-
мено обрћу кашиком, жуманце 
ће остати у средини јајета.

 z  Јаја на „око“ биће лепо испече-
на ако се пре печења хладна ма-
сноћа засоли.

 z  Да би се снег од беланаца чвр-
сто и брзо улупао додати прет-
ходно беланцима мало соли и 
неколико капи лимуновог сока.

 z  Да би лимун дуже сачувао свежину држати га у стакленој 
тегли у хладној води. Воду мењати свакодневно.

 z  Због неколико капи лимуновог сока није потребно пресећи 
цео лимун. Довољно је да се прободе иглом за плетење и 
нацеди онолико колико је потребно.

 z  Половину пресеченог осушеног лимуна освежићемо
ако је неколико сати држимо у хладној води.

 z  Да се не би половина пресеченог лимуна осушила до даље употребе, ставити је 
са том страном на тањирић с водом у коју се сипа мало сирћета.

 z  Поморанџе са танком кором по правилу су сочније али је љуштење теже. Да би 
се љуштење олакшало ставити их на неколико минута у загрејану пећницу.

 z  Зреле банане одмах одвојити од заједничке петље; недозреле оставити на њој.

 z  Свеже месо не остављати у 
хартији или на дасци. Опрати 
га што пре и да не стоји у води. 
Солити га пре употребе и др-
жати у фрижидеру.

 z  Када се одресци од меса лу-
пају тучком, квасити тучак повре-
мено водом.

 z  Жилаво месо скуваће се брже ако 
се води у којој се кува дода мало 
сирћета или соде бикарбоне.

 z  Приликом печења месо се знатно 
скупља. Ако се претходно прокува 
пет минута у кључалој води и за-
тим оцеди и испече, величина ко-
мада остаће иста, а само печење 
ће бити врло укусно и сочно.

 z  Да поховано месо буде укусније и 
румене боје, помешати мрвице са 
мало струганог качкаваља или 
пармезана.

 z  Да мрвице при поховању боље 
приону у умућено јаје додати не-
колико капи уља.

 z  Ако се кр-
љушт рибе 
тешко скида, потопити 
рибу за краће време у 
суд са врелом водом. 
При чишћењу добро је 
реп придржавати крпом.

 z  Риба ће остати свежа 
ако се после чишћења 
споља и изнутра натрља 
сољу и увије у чисту кр-
пу. Овако уређена риба 
може остати ван фри-
жидера 12-20 часова.

МЕСО

ПОВРЋЕ ВОЋЕ

ТЕСТО

РИБА

ЈАЈА

Пасуљ, суви грашак, 
сочиво - соле се при-
ликом кувања тек кад 
омекшају.

Да се не би створила 
скрамица на готовом 
умаку или сосу, прели-
ти га с мало растопље-
ног маслаца или 
маргарина.

Запршка ће бити 
сварљива, а јело уку-
сније ако се у неза-
грејану масноћу сипа 
брашно па тек тада 
спрема запршка.
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