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1. Увод 

 

Република Србија има повољан туристичко – географски положај. Спој 

природних и културних вредности представља изузетан туристички потенцијал. 

Као главна раскрсница, Србија је увек била занимљива разним освајачима. 

Отуда и широк спектар утицаја различитих култура на овом простору. Ови 

различити народи и њихова кретања директно су утицали на домицилно 

становништво, а самим тим и на њихову културу. Тај утицај, истока и запада, 

помешан са аутохтоном културом, највише је утицао на развој гастрономије у 

Србији. Идући од запада ка истоку и од севера ка југу, приметни су ти утицаји, 

различити у свим крајевима. Они су, у историји, мењали нашу културу али је 

срж традиције остао сачуван. Може се рећи да је годинама уназад вршена 

модернизација како српске културе, глобално, тако и саме њене гастрономије. 

Овако створена гастрономија, веома специфична и разноврсна, има велики 

туристички потенцијал. 

Источна Србија је била под великим утицајем римског царства. Тај утицај 

може се видети у многим крајевима кроз остатке културно - историјских 

споменика. Али, тај утицај није извршио велики притисак на гастрономију. 

Гастрономија овог краја је аутохтона. Разликује се јер је велики утицај на њу 

имала природа. Поред самог Дунава, у колевци модерног човека, човек се 

хранио оним што му је било најприступачније. Дунав је хранио и директно 

утицао на развој цивилизације, а самим тим и гастрономије. Зато су овде на 

менију најзаступљенији речни плодови. Разноразни специјалитети од риба 

представљају главну окосницу у овим деловима. Са друге стране, изражен је 

један други утицај,а то је планинско – сточарски или влашки. Он је 

најзаступљенији у планинским пределима где су заступљена јела од овчијег 

меса и млечних производа. 
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Кроз Јужну Србију пролази стари војни пут, па је и овде изражен велики 

утицај римског царства. Такође, и овде, доказ томе су бројни остаци културно – 

историјских споменика из различитих периода. Међутим, главни утицај на 

овдашњу гастрономију имали су Турци. 

 

 Дуго година су Турци одолевали у овим крајевима и својим утицајима 

вршили притисак на домицилно становништво. То је имало и један добар 

продукт, а то је гастрономија. Овај крај Србије има изузетан туристички 

потенцијал у том смислу. Многобројна разноврсна и специфична јела постоје 

само у овом крају. Многа од тих јела постала су симболи појединих градова и 

региона. То је допринело да се пробуди свест људи и да се тај туристички 

потенцијал искористи. Направљене су бројне манифестације од којих су многе 

главни туристички садржаји датог краја. 

У историји се на гастрономију није гледало као на главни туристички 

потенцијал. Развојем човечанства и глобализацијом многе традиције и културе 

су изгубљене. Ово је шанса да нашу сачувану културу заједно са гастрономијом 

представимо туристима. Гастрономија може да допринесе развоју свих врста 

туризма. Такође, може да представља и симбол неког града, препознатљиву 

специфичност и главни туристички потенцијал. Србија има велико и значајно 

гастрономско наслеђе и његова специфичност и разноликост може да буде 

главни фактор развоја туризма.  

 

 

2. Карактеристике развоја туризма у Србији 

 

Захваљујући бројним позитивним развојним трендовима туристичка 

делатност се сврстала међу најдинамичније.  
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У периоду 1990 – 2000. године међународни туристички промет повећан је 

за преко 50%, док су укупни приходи увећани за скоро 80%. То је условило да 

туризам добије снажну генераторску функцију у ширем спектру делатности. 

 

 

 

Србија је држава која се налази у југоисточној Европи (на Балканском 

полуострву) и у средњој Европи (Панонској низији). Тај њен положај утицао је 

на добру повезаност и добре карактеристике за развој.  

 

Имајући у виду и прелепе природне вредности и разноврсне културне 

знамености, Србија има велики потенцијал за развој свих врста туризма. То је 

веома битно и за сам развој Србије.  

 

Стратегијом развоја туризма у Србији утврђен је селективни приступ, при 

чему се сеоски туризам третира као приоритетан у оквиру оних видова туризма 

који су везани за посебна интересовања (нарочито се потенцира развој 

еко-туристичких села на брдско-планинским подручјима, која нуде здраву 

средину, еколошку храну, угодан амбијент, активан одмор у природи, 

етнографске и друге културно - историјске вредности). У досадашњем развоју 

брдско-планинских села доминантну, а често и једину функцију привређивања 

имала је пољопривреда (углавном сточарство и ратарство). Бројне друге 

делатности и активности домицилног становништва, засноване на разноврсним 

и вредним природним и антропогеним локалним ресурсима, углавном су 

остајале на маргинама развојних догађања. Међу њима је и туристичка 

делатност који је важан фактор просперитетнијег развоја ових села у Србији, а 

самим тим и целе Србије. 

2.1 Природни и културни ресурси у функцији развоја туризма у 

Србији 

Србија поседује разноврсну структуру мотивског потенцијала, како 

природног, тако и културног. У природне потенцијале за развој туризма у 

Србији спадају:  
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• рељеф,  

• клима,  

• хидролошке особине,  

• геоморфолошке појаве,  

• биолошка разноврсност,  

• национални паркови и остала заштићена добра.  

Када говоримо о рељефу у Србији говоримо о два суштински различита 

простора, Панонском басену и Планинској области.  

 

Док Панонски басен није превише туристички атрактиван због својих 

карактеристика рељефа (изузев излетничког значаја Фрушке горе), Планинска 

област се одликује бројним туристички интересантним облицима рељефа.  

Од посебног значаја за туризам су планине које су стекле значајну 

туристичку репутацију као што су Копаоник, Гоч, Златибор, Тара, Златар, 

Дивчибаре, Шар-планина и Стара планина. 

У Србији су заступљена 3 типа климе: континентална у Панонској низији, 

умерено - континентална у нижим деловима планинске области и планинска на 

високим планинама. Када говоримо о туристичком потенцијалу климе у Србији 

можемо рећи да она није атрактивна, тј. не привлачи туристе, али с друге 

стране, није ни неповољна, па их самим тим и не одбија. 

Код хидролошких појава највећи значај за развој туризма имају реке, 

језера и термоминерални извори. Туристички су атрактивне велике равничарске 

реке наше земље као што су Дунав, Сава и Тиса јер омогућавају пловидбу и 

различите облике крстарења, као и развој купалишног туризма на неким својим 

деловима.Још атрактивније су брдско - планинске реке због својих специфичних 

природних одлика и интересантних предела кроз које протичу. У овај тип река 

спадају Дрина, Ибар, Западна и Јужна Морава, Нишава, Увац и Бели Дрим. 

Србија располаже и већим бројем језера која имају туристички значај, како 

природним, тако и вештачким. Можемо поменути Ђердапско, Перућачко, 

Зворничко, Борско, Палићко и бројна глацијална језера на Шар-планини и 

Проклетијама која се истичу својим естетским и куриозитетним атрибутима. 

Србија је веома богата термоминералним изворима којих је до сада 

регистровано око 300. Због бројности извора, али и због дуге традиције и 

репутације бања, Србија је добила назив „ Република бања“.  
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То говори о значају бањског туризма у нашој земљи, а међу најпознатије 

бање убрајају се Врњачка, Ковиљача, Матарушка, Нишка и Соко бања. 

Геоморфолошке појаве такође могу бити туристички значајне јер привлаче 

туристе својим естетским и куриозитетним атрибутима, а када говоримо о нашој 

земљи ту пре свега мислимо на клисуре, кањоне и пећине. 

Туристички најзначајнија клисура код нас је Ђердапска, која представља и 

највећу клисуру у Европи. Кањони који привлаче туристе у Србији су кањон 

Дрине и кањон Ибра. У Србији је и 9 пећина уређено за туристичку посету и то: 

Ресавска, Верњикица, Лазарева, Рисовача, Церемошња, Рајкова, Потпећка, 

Петничка и Мермерна пећина. 

 

Биолошки диверзитет може бити значајан за туризам ако је довољно богат 

и адекватно заштићен. Када је богатство биодиверзитета у питању наша држава 

нема проблема јер је по том критеријуму једна од најбогатијих у Европи. 

Посебно битну карактеристику биодиоверзитета Србије представља ендемизам. 

Проблем наше земље представља недовољна заштита постојећег 

биодиверзитета, јер је до сада под заштиту стављено само 570.000 хектара. Од 

тога 159.000 хектара, или 30,9 %, отпада на наших 5 националних паркова. Сва 

пет национална парка у Србији, Фрушка Гора, Ђердап, Копаоник, Тара и 

Шар-планина, су отворена за посете туриста. 

Међу културне потенцијале за развој туризма спадају: етносоцијални, 

уметнички, амбијентални, манифестациони и пејзажни мотиви. Наша земља је 

богата културним наслеђем из прошлости које привлачи туристе. Ту су 

налазишта из праисторије Винча и Лепенски Вир, трагови културе Римљана 

Виминацијум, Медијана, Феликс Ромулијана и Трајанова табла, као и бројни 

средњовековни градови и утврђења као што су Калемегдан, Петроварадин, 

Голубац, Смедерево и Сремски Карловци. Посебно вредно културно добро 

представљају сакрални споменици, односно манастири и цркве. 

 

 Посебно место заузимају Студеница, Жича, Милешева, Сопоћани, 

Ђурђеви ступови, Богородица Љевишка, Дечани, Грачаница, Раваница, 

Милешева и комплекс Фрушкогорских манастира.Србија располаже и бројним 

музејима, галеријама, етнопарковима као што је на пример Дрвенград, који 

привлаче туристе.  
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Посебан значај имају манифестације као што су ФЕСТ и БИТЕФ у 

Београду, Филмски сусрети у Нишу и Мокрањчеви дани у Неготину. Ту су и 

наравно две најзначајније манифестације, Сабор трубача у Гучи и EXIT 

фестивал у Новом Саду. 

Сав овај разноврстан мотивски потенцијал ипак не прати адекватна 

туристичка понуда. Овај проблем се јавља пре свега јер је понуда за ове 

мотивске вредности обликована још пре 20 и више година. Србија је у 

поменутом периоду највећим делом одсуствовала са међународног туристичког 

тржишта услед познатих дешавања у последњој деценији XX века, па је због 

тога понуда остала застарела. Самим тим што је понуда застарела она не може 

привући значајну туристичку клијентелу.  

 

Осим застареле понуде, застареле туристичке инфраструктуре, проблем 

Србије је и неадекватно праћење од стране званичне статистике. 

На крају треба рећи да Србија не располаже потенцијалом да у целини 

постане конкурентна као туристичка дестинација, већ то могу само одређене 

њене регије и центри. Ову чињеницу је потребно узети у обзир при 

формулисању националне туристичке политике како и онако ограничена 

финансијска средства не би била утрошена на пројекте и дестинације који 

немају глобалну перспективу. 

2.2. Карактеристике туристичког промета у Србији 

Анализа квантитавних карактеристика туристичког промета Србије 

показује да његов значајнији пораст започиње крајем шездесетих година XX 

века и такав позитиван тренд развоја, мерен бројем туриста и њихових ноћења 

траје до краја осамдесетих година (Јовичић, 2009). 

 Максимум туристичког промета када је у питању број ноћења остварен је 

1986.године и износио је 14 147.000 ноћења, док је максимум када је у питању 

број ииностраних ноћења достигнут 1989. године и износио је 1.516.000 ноћења. 

Треба нагласити да је Србија од почетка развоја туризма у њој била земља 

домаћег туризма.  

Подаци који то показују су они о порасту броја ноћења домаћих туриста у 

периоду од 1969. до 1987. од 1,9 пута.  



11 
 

У истом периоду број ноћења страних туриста се повећао за само 1,2 пута. 

У односу на друге републике бивше СФРЈ, Србија се налази на зачељу са 

аспекта оствареног промета страних туриста.  

Корените промене у развоју туризма Србије настају почетком деведесетих 

година када долази до распада СФРЈ и грађанског рата на простору бивше 

државе. То је довело до негативних дешавања на друштвено - економском, 

политичком и безбедносном плану која су имала и изразито негативан утицај на 

развој туризма. Туристичка понуда је значајно осиромашена, што је имало 

погубан утицај на инострано тржиште које се сасвим распало, док се домаће 

битно пореметило.Опоравак туристичког тржишта започет је 1995.године, али 

је нови снажан ударац развоју туризма задало НАТО бомбардовање 1999. 

 Након 2000.године, иако је дошло до стабилизације економских прилика 

и побољшања услова за туристичко привређивање, настављен је негатив тренд 

пада броја туриста и броја ноћења.  

 

Значајан удео у томе је имала и негативна слика коју је наша земља добила 

за време бурних дешавања током последње деценије XX века. Сигурно да би 

поправљање имиџа наше земље допринело бољим резултатима туризма на 

иностраном тржишту. 

Достигнути ниво развоја туризма, упркос постојању квалитетне ресурсне 

основе, по свим битним показатељима знатно заостаје у односу на ресурсне и 

тржишне могућности његовог развоја. У периоду од 1989.године до 2010. 

године туристички промет у Србији је опао просечно годишње 3,4 % у броју 

долазака и 2,9 % годишње у броју ноћења.  

Другим речима, Србија је 2010.године остварила тек 54 % туристичког 

промета из 1989. године мерено бројем ноћења (Унковић и Зечевић, 2011). У 

току овог века, према званичним подацима надлежних институција, туризам у 

ужем смислу (сектор смештаја и исхране) учествује у бруто домаћем производу 

између 1 и 1,5%, при чему је најмањи удео забележен у периоду од 2008. до 

2011., док у последње две године бележи повећање. Може се проценити да је 

данас укупан допринос туризма привреди Србије око 3%. 
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Забрињава чињеница да се број запослених континуирано смањује, упркос 

повећању броја регистрованих привредних субјеката, посебно у сектору 

смештаја и исхране, што упућује на закључак да је у овом сектору 

привређивања сиво тржиште у значајној мери присутно.  

Број запослених, према званичним статистичким подацима се са 27.000 у 

2006. години смањио на око 20.000 (РЗС). 

Оно што посебно забрињава је континуирани пад домаћег туристичког 

промета посебно од 2010. године и смањење смештајних капацитета. Србија 

данас располаже са 43.657 смештајне јединице и 107.256 лежајева (РЗС). Број 

туриста који посећују Србију у периоду од 2000.године до 2014. године  креће 

се између 1.889.771 и 2.306.558 (2007). Србију је у 2014. години посетило 

2.192.268 туриста (приближно исти ниво у односу на претходну годину) који су 

остварили 6.086.275 ноћења (7% мање у односу на 2013). 

 Домаћих туриста било је 1.165.536 (8% мање у односу на 2013), што чини 

53% од укупног броја туриста, а страних 1.028.732 (12% више у односу на 

2013), односно 47% од укупног броја туриста. 

Од 6.086.275 ноћења домаћи туристи остварили су 3.925.221 (14% мање у 

односу на претходну годину) што чини 64% од укупног броја остварених 

ноћења, а инострани 2.161.054 (9% више) или 36% од укупног броја остварених 

ноћења (РЗС). 

Највећи број долазака и ноћења домаћих туриста остварен је у бањским 

местима (42%), затим следе планинска места (30%). Страни туристи највише су 

боравили у Београду (51%), Новом Саду, Златибору и Врњачкој бањи. У 

структури страних гостију доминирају туристи из региона (45%). 

 Највећи број ноћења остварили су туристи из Босне и Херцеговине 

(163.695 ноћења, што је за 5% више у односу на 2013). Од осталих значајно 

учешће остварују туристи из Русије 8,6%, Немачке 7,6%, Италије 7,5%, Турске 

3,5% (РЗС). 
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Анализирајући остварене резултате у туристичком промету може се 

закључити да у последњих неколико година долази до значајнијег слабљења 

домаћег туристичког промета, што је резултат пада животног стандарда, 

недовољно квалитетне понуде и либерализације визног режима. Са друге 

стране, евидентно је повећање броја страних туриста, што уз традиционално 

висог ниво посета из земаља региона доприноси значајнијем повећању девизног 

прилива по основу туризма. 

Најзначајнији ефекти туризма показују се путем раста девизног прилива 

(посебно после 2007 када је дошло допромене методе обрачуна потрошње 

страних туриста и после 2011, када инострани туристички промет остварује 

значајнији раст). Са друге стране, становници Србије за туристичка путовања у 

иностранству издвајају значајна средства. Према незваничним подацима 

Народне банке Србије и Националне асоцијације туристичких агенција (YUTA), 

процењује се да је у 2014. години број наших грађана који су путовали у 

иностранство износио око 1.350.000 и да су они потрошили више од 1,1 

милијарди USD (YUTA).   

3. Гастрономија – фактор развоја туризма 

Између туризма и гастрономије постоји међузависност и условљеност. 

Гастрономија је значајно допринела развоју туризма, али је и туризам утицао на 

развој гастрономије. Гастрономија је егзистенцијална потреба, то је делатност, 

струка и наука која се пореди са уметношћу, а тиче се припреме, сервирања, 

услуживања и уживања у квалитетној храни. Гастрономија се одвија у времену 

и простору, уз примену савремених технологија, којом управља савремени 

менаџмент. 

 Као што све делатности имају своју историју, свој настанак, развој и 

усавршавање, тако и гастрономија има своју историју коју је потребно 

изучавати да бисмо боље могли да схватимо степен њеног развоја у времену у 

којем се налазимо. 
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Слика 1: Српске гастрономске чаролије 

Извор: www.panacomp.net 

 

3.1. Гастрономија – појмовно одредиште и основне карактеристике 

Гастрономија је све више предмет интересовања различитих научних 

дисциплина (психологија, социологија, физиологија, наука о исхрани, физика, 

хемија), које, свака из свог угла, изучавају овај феномен стар колико и 

човечанство.Човеку је исхрана одувек била од примарног значаја за опстанак, 

јер је храна основ његовог постојања - његова најстарија навика. Без обзира што 

се, у поређењу са другим својим активностима и животним питањима, мање 

бавио изучавањем исхране, човек у својим радостима, обичајима, традицији или 

ритуалним мотивима, ствара трпезу – њен изглед и садржај чинили су круну, 

незаобилазни део у свим радостима и тугама. Још пре више хиљада година 

културни народи имали су високо развијено куварство, пре свих Персијанци, 

Кинези, Египћани, Грци и Римљани. 

 Из Персије је у V веку п. н. е. вештина куварства пренета у Грчку, где је 

написана најстарија куварска књига, „Опсологија“ аутора Терписона (Портић 

2011). Гастрономију чини све оно што се односи на исхрану човека. Њен циљ је 

да се уз помоћ најбоље хране што дуже одржи живот човека. Гастрономија 

подстиче да се производи и нуди оно што је најтраженије на тржишту хране. 
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Зато се и истиче значај гастрономије у националној привреди: она доноси 

значајна материјална средства која остављају и туристи у своме туристичком 

походу на непознато. 

Гастрономија је реч грчког порекла, означава све што је у вези са кувањем, 

куварску вештину, а уједно означава гурманлук и сладокуство (Вујаклија 1980). 

Током историје гастрономија је била у тесној вези са медицином, оне су се 

стално усвршавале и допуњавале. Чињеница је да су први кувари били лекари, 

они су и писали куварске књиге и често су у својим расправама о припремању 

хране истицали велики значај самих припрема као важан фактор здравља и за 

лечења одређених болести. Лекари старог доба наглашавали су да је храна 

најважнији чинилац лечења, а о томе је писао грчки лекар Хипократ. Ова теза 

потврђена је и у данашњем времену: у савременој медицини, која је на завидном 

нивоу развијености, нема лекара који правилну исхрану није сврстао у део 

лечења код већине болести. 

Реч гастрономија појавила се почетком XIX века у Француској прво у 

наслову књижевних дела, као што су: „La Gastronomie ou l`Homme deschamps a 

table„ (1801.) аутора Жозефа Бершуa, који је у ствари увео реч „gastronomie“ у 

француски језик.  

Неколико деценија касније, тачније 1835.године, Француска Академија 

укључује ову речу речник француског језика. Међутим, како се често 

појављивала у стручној литератури о храни и исхрани, о кувању и кулинарству, 

реч је добијала одређене одлике специјалног термина, док се коначно није 

претворила у назив одређене гране знања. Данас, гастрономију обједињују сва 

теоријска и практична сазнања везана за исхрану човека у оквиру једне 

дисциплине (Портић 2011). 

Гастрономија истражује и описује историјски развој исхране, обичаје, 

традиције везане за исхрану припремање и презентацију хране. Кулинарство се 

сматра и посебном граном гастрономије. Овај скуп систематизованих сазнања о 

животним намирницама, о врстама јела, о начинима термичке обраде хране, 

уметничком обликовању гастрономских производа и њиховој презентацији, 

чини језгро гастрономије. Веома важном компонентом гастрономије, сматра се 

презентација хране. 
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Није свеједно како ће храна изгледати тог тренутка када ћемо је јести, као 

ни начин на који ће се гости одлучити за одређена јела (Портић 2011). Када се 

припремљена храна постави на сто за којим ће седети више особа, оброк сада 

прелази у један облик ритуала, а код туриста у руралном туризму осећај 

припадности породици домаћина. Управо би оваква понуда могла појачати 

осећај и догађај код туристе који ће га навести да се поново врати у посету 

домаћинима, и истог препоручи својим пријатељима. Гостопримство српског 

народа је одувек и надалеко познато. 

 

3.2. Историјски развој гастрономије 

Империјална ера старог Рима имала је своју познату гастрономију, 

постојала је и кухиња средњовековне Европе, која је битно почела да се мења у 

XVIII и почетком XIX века, тако да је данас скоро нестала, уступајући место 

новим врстама гастрономских специјалитета. Гастрономија је током векова 

имала и свој социјални аспект, који се временом мењао.  

То се највише огледа у томе што су добре рецепте и укусна јела најпре 

могли да спремају само повлашћени слојеви друштва, јер су ретке намирнице 

биле доступне само богатим појединцима. Временом, гастрономија губи 

херметичност као привилегија мањине, постепено улази у народ и богати 

њихову трпезу. 

 Међутим, и данас се може рећи да је гастрономија привилегија 

развијених делова света, пре свих Америке и Европе, у односу на мање 

развијене Африку, Азију и Јужну Америку, где се народ храни само колико је 

довољно да преживи. Исхрана датира од појаве првих живих бића на Земљи.  

Првобитни човек, у праисторији, није познавао куварство али се хранио 

намирницама које је налазио у природи.У прво време биљним плодовима и то је 

доба означено као вегетаријанска исхрана. Проналаском камене секире човек 

почиње да се бави ловом и да употребљава свеже месо дивљих животиња. Ове 

две привредне делатности, непрекидно се усавршавају: прва се развија у 

земљорадњу а друга у лов и узгајање питомих домаћих животиња. 
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 И у то време човек је тежио да створи што веће количине хране и 

обезбеди трајнију животну егзистенцију. Већ тад се појавио проблем 

конзервисања па је човек почео да на сунцу суши жита и плодове, а касније на 

диму и месо. Предуслов за настанак куварства јесте проналазак ватре.Човек је 

ватру најпре почео да користи за грејање, али је убрзо почео да пече и комаде 

меса, што је почетак термичке обраде намирница. Али, пошто је у тој ватри 

почео да пече и земљане предмете, остварени су услови за стварање новог 

термичког процеса - кувања.Древне цивилизације оставиле су доста података о 

начину исхране и начину припреме јела. 

Египат, једна од најстаријих цивилизација, имао је доста развијено 

куварство. У њему је пронађен хлеб и више врста колача. Египћани нису знали 

за квасац већ су правили кашаст хлеб, а да би поправили квалитет, додавали су 

му млеко, јаја, бутер и сушено воће. Касније су из Асирије пренели квасац. 

Месо су јели за празнике. Познавали су чак и маслиново уље и сирће, а 

користили су рибу и у свежем и сушеном стању. Персија је била доста богата 

земља, имала је хране у изобиљу. Пекло се месо у целим комадима, на столу је 

увек било вина, крај незаобилазних персијских ћилима на зидовима. Персијанци 

су кували месо од корњаче и добијали супу која је и позната данас. 

У Грчкој се појављује прва нама позната гастрономска књига под називом 

„Хидипатија“. То је врста гастрономске енциклопедије у којој су сабрана сва 

достигнућа у гастрономији тога времена. Управо је Грчка почела да 

дајеуметничку ноту у припреми јела и развоју гастрономије. 

Стари Рим познат је по раскошним гозбама и великим пријемима. Римска 

кухиња увек је била обилата и луксузна, па чак и расипничка.  

Римљани су први почели да декоришу чиније, и то златом, сребром или 

драгим камењем. Римљани су најчешће јели месо печено на ражњу, а то се 

одржало и код нас у појединим крајевима до данас. Пронађено је доста 

јеловника из тог времена чији су састави били сложени и обимни. Римски цар 

Вителије први је поделио гозбе на доручак, ручак и вечеру, и почео са 

украшавањем сала за гозбе. Пропаст Римског царства негативно се одразила на 

достигнућа римске кухиње. Више није било говора о гастрономији, већ о 

потреби за било каквом храном.  
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Византија односи на исток све тековине римске кухиње као и тековине 

свих осталих култура и одржава их све до 1453. године, када пада под власт 

Турске. Гастрономска достигнућа пресељена су у Константинопољ (Цариград, 

Истанбул). 

У Византији се кухиња даље развијала и постигла вредне резултате, и то у 

време док се на Западу још увек јело прстима. Византија је одиграла значајну 

улогу: сачувала је достигнућа старих цивилизација, што би све било уништено у 

најезди западних освајача. У Византији је настала и чувена оријентална кухиња, 

која се задржала и до данас у појединим деловима Србије (Ковачевић 2000). 

Италијанска грофица Катарина Медичи је, својом удајом, у Француску 

повела и италијанске куваре који су тамо пренели италијанска достигнућа у 

гастрономији. То је почетак стварања француске гастрономије која се данас 

сматра претечом свих кухиња на тлу Европе. И многа писана гастрономска дела 

пренета су у Француску. Тло Француске било је погодно за развој гастрономије 

јер је било богато бројним намирницама од којих су кувари стварали велики 

број јела.Најпознатији кувар Француске био је Ескофије. Добио је највеће 

почасти, златни крст Легије части као захвалност за све оно што је урадио на 

уздизању француске кухиње у свету (Портић 2011).  

Јаку француску гастрономију није успела да сруши ни Француска 

буржоаска револуција, већ је довела до њеног новог процвата. Управо се у овом 

периоду појављују велики кувари и писци стручних књига. У овом раздобљу 

настала су многобројна јела која су добила називе по славним личностима у 

чију част су била припремана, мада су данас та јела изгубила свој прави значај 

због великог утицаја индустријских производа. 

 Али пред нама је време да их вратимо на њихове изворне корене, да 

учинимо да она постану звезде водиље у свету гастрономије. 

 

3.3. Развој гастрономије у Србији кроз епохе 

Наша гастрономија, као и многе друге, доживела је много страних утицаја 

и промена. 
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 Наши владари, живот својих синова везивали су за неки од суседних 

дворова, како би обезбедили границе и учврстили пријатељство. Ове иностране 

даме су, сем опште културе, на двор доносиле и гастрономске новине и обичаје, 

и спонтано их уграђивале у општи бонтон. Али не треба заборавити да се у XII 

веку на српском двору јело златном кашиком и виљушком, док је Европа јела 

прстима. За трпезом се знао одређени ред, који је годинама остајао исти. На 

путевима у Србији често су се могли видети путници који би свраћали у 

тадашње угоститељске објекте и износили позитивне утиске о храни коју би 

добијали. 

Слика бр 2: Стара српска јела 

 

 

 

 

 

Извор: www.srbija-forum.com 

Велики европски центри: Будим, Пешта, Беч, Грац, Париз, постали су 

прави извозници опште па и гастрономске културе. Западни део територије 

бивше Југославије био је годинама под утицајем западноевропске цивилизације 

и културе, највише под утицајем аустријског двора. Подручје Златибора и 

Југоисточне Србије било је на удару освајача због свог географског положаја, па 

је попримало и њихову кухињу, мењало је и прилагођавало.  

По завршетку Првог светског рата земља је била економски веома слаба, 

тако да се и није могло очекивати да се гастрономија брзо развија.Тек раних 

двадесетих година прошлог века долази до развоја већих градова, међу којима 

предњачи Београд као главни административни центар; он постаје и место 

окупљања тадашње елите.  
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Управо је то био разлог за појачано интересовање за гастрономију, па су 

неретко виђани инострани гастрономи који су били позвани за рад на великим 

пријемима, где су се уједно и наши мајстори обучавали на богатим иностраним 

сазнањима и искуству у домену гастрономије. Почетком Другог светског рата 

долази до поновног стагнирања у развоју гастрономије, које траје све до краја 

четрдесетих година прошлог века. Од тада па до раних седамдесетих имамо 

период јаког развоја угоститељства, посебно гастрономије. Изграђени су велики 

и лепи угоститељски објекти, наши стручњаци из домена гастрономије примају 

прегршт похвала за свој рад, а национална кухиња из дана у дан налази све већи 

број љубитеља. Међутим, у току тог развоја туризма запостављено је 

школовање кадрова, што се испоставило као дефицит туристичке понуде.Те 

грешке су биле уочене, али се нису тек тако могле отклонити. Крупан проблем 

појавио се одласком већег броја кувара у иностранство, што је довело до 

осиромашења, стагнације у развоју домаће гастрономије. 

Срби су, населивши средњи део Балканског полуострва у VI и VII веку, 

дошли под утицај Византије - из ње су у IX и X веку добили писменост.Турска 

окупација која је трајала скоро пет векова, задржала је историјски развој 

српског народа, што се испољило у успореном порасту производних снага. 

Крајем XVIII века започео је процес ослобађања и формирање српске нације. 

Познато је да су се на подручју Србије током времена смењивали освајачи, 

њихове војске и културе. Оно што би једни урадили обично су други рушили, па 

се почињало изнова. Срби су се настанили у једном јединственом географском и 

природном региону, који својим житељима нуди разнолике природне плодове. 

Можда су се због тих услова и задржавали разни освајачи, доносећи своје 

навике и обичаје и у исхрани.  

Ту ће се мешати мириси јела Истока и Запада, али се ипак и данас највише 

задржао утицај Оријента (Јовановић 2008). Српска гастрономија се, попут наше 

писмености, развијала под утицајем страних култура, али је увек задржавала и 

развијала нешто своје, захваљујући снажној традицији. Тако је наше поднебље 

дало гастрономским производима своје сопствено обележје, које се сваким 

даном појачава, без обзира на старе корене и нове утицаје. Српска национална 

кухиња се у нашим породицама преноси с колена на колено, добијајући нове 

облике, али задржавајући своју суштину и јединственост.  
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Савремени токови српске гастрономије не само да не заостају за 

европским, већ иду укорак са њима. Они су у основи обојени духом наше 

националне кухиње, дајући и узимајући увек оно што је најбоље.  

 

Наша кухиња позната је као укусна, али и као претерано масна и сувише 

зачињена, мада нама, Србима, то не смета. Наш народ придаје велики значај 

ономе што једе али и ономе како је то припремљено, а све ради добробити свога 

здравља.Зато су позната и наша посна јела која нису одлика само православних 

већ и свих других, у име здравијег живота уопште. Посна јела која су 

припремана у време трајања постова била су: пасуљ пребранац, паприке пуњене 

посним филом, чорбе од парадајза или кромпира. Није било домаћинства да, за 

време верских празника није одржавало традиционалне обичаје и када је храна 

била у питању.Знало се да се за славе пече колач, за Божић чесница, за Ускрс се 

фарбају јаја. 

Сима Тројановић у својој књизи ''Старинска српска јела и пића'' 

1896.године пише: ''Грађански свет у Србији умерено једе хлеба, а за сељаке у 

свима српским покрајинама може се са правом рећи да су „хлебождери“. Ова 

констатација умногоме потврђује већ поменуте приче о једнообразној исхрани 

која се заснивала углавном на разним врстама хлеба и млечним производима 

(Тројановић 1989). У Србији, хлеб се месио од скоро свих врста житарица које 

су се узгајале у овим крајевима. У XVII и XVIII веку није се знало за квасац, па 

је хлеб мешен у облику погача. 

 Погаче се нису месиле сваког дана, јер се никада није бацао ни последњи 

комадић хлеба, јер је то било против свих и верских а и социјалних правила. 

Погаче су печене на плочама у огњишту.  

Тако је било све до појаве квасца, када се прелази на мешење хлеба, који 

се и даље пекао на сличан начин, само дуже због облика и тежине.Крајеви 

југозападне и југоисточне Србије били су познати по проји, која је била 

пречника и до једног метра. Она се постављала на велику загрејану плочу, а 

преко проје се стављало лишће линцуре и жар, и тако се пекла.  
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Након завршеног печења, лишће се скидало а проја је била чиста и без 

имало пепела (Јовановић 2008). Пастири који би одлазили са стоком на испашу, 

носили би са собом од хране само проју или погачу, и сир или кајмак. То је била 

једина храна којом су се они током дужег временског периода хранили, и то у 

скоро свим деловима Србије. Ратари су имали сличну исхрану, само је она била 

допуњена неким куваним поврћем типа варива. 

Да би могли да конзумирају што разноврснију храну, становници Србије 

морали су да се баве пољопривредом. Она је саставни део гастрономије, и 

уколико је она на вишем степену развоју, биће и гастрономија разноврснија. 

 

У XIX веку дошло се до разликовања примене три оброка: доручка, ручка 

и вечере. За доручак се јео качамак, сир, кајмак, млеко, пржена јаја, лук, 

парадајз. Ручак је био нешто обилнији, претежно због чињенице да је увек било 

ратара у кућама а за рад на њивама, била је спремана мало јача храна. За ручак 

су куване чорбе од поврћа, варива од пасуља, бораније, купуса, понегде и 

пиринач са месом, све уз велике количине хлеба. Наравно, јео се и сир и сви 

млечни производи. Вечера је била увек слабија, јер сва храна која је остала од 

ручка само би се подгревала, а једина допуна је било свеже поврће у летњем 

периоду. 

Познато је да је већи део Србије, нарочито златиборски и сјенички крај 

познат по производњи млека и млечних производа – тако је било у прошлости, 

тако је и сада. 

 Такозвани „бели мрс“ био је опште заступљен у сваком оброку у овим 

крајевима (Јовановић 2008). Вероватно је то допринело да у овим крајевима има 

доста старих људи, који се хране искључиво овом врстом намирница. Ова 

сазнања нам говоре да је развој пољопривредних грана био на ниском степену 

развоја: све је рађено ручно, пуно је одлазило на исхрану стоке, па је и избор 

намирница био оскудан.  

Од традиционалних српских јела помињу се: качамак од кукурузног 

брашна, кувана варива са претежно сувим месом, велики број врста сланих пита 

(од сира, коприва, зеља), а била је позната и гибаница. 
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 И у овим крајевима знало се за сарму, али се она већином правила у 

посном облику (кромпир, пиринач), за пуњене паприке.Колачи нису били много 

заступљени у сеоским домаћинствима. Углавном су прављени у време верских 

празника, за неке обичајне обреде, а сводили се на најједноставније врсте: 

палачинке, крофне и понегде медењаке. Као и у већем делу Србије, кад није 

било верских препрека, припремале су се пихтије, али само за време верских 

празника. У неким крајевима Србије одржавала се традиција верских обреда, 

али се мора признати да су имућнија домаћинства то мало богатије припремала. 

Било је много обреда, који су праћени пуним трпезама; данас то више није 

случај у овим крајевима. Србија је била, а и још увек је, позната по доброј 

ракији, која се некада пекла од дудиња, крушака, шљива... 

Сва ова јела мењала су се и допуњавала заједно са општим друштвеним и 

етнолошким развојем. 

Данашње време захтева да јело буде нутриционистички препоручено и 

употпуњено. Вештина је у томе да се уз њега одабере и одговарајуће пиће, али и 

да се припреми одговарајућом термичком обрадом и декорацијом створи 

одговарајућа атмосфера.  

То је далеко захтевније али задовољава комплетно сва чула и доноси 

задовољство и ствараоцу и госту.  понуда у руралном туризму треба да је 

базирана на изворном, наслеђеном богатству, да се употребљавају 

пољопривредни производи самих домаћинстава, а да се од истих припремају и 

производи који се могу понудити за понети (слатка, мед, џемови, ракија, сушено 

месо, брашна самлевена на поточари, печурке и слично). 

4. Гастрономија у оквиру стратегија развоја туризма у Србији 

Када се сагледа Стратегија развоја туризма у Србији до 2015. године може 

се увидети да су највећи акценти за побољшање постојећег стања у туризму 

базирани на следећим туристичким производима: градски туризам (велики 

градови), кружна путовања, пословни и здравствени туризам, планина и језера, 

наутика, догађаји, рурални туризам и специјални интереси (Стратегија развоја 

туризма у Србији до 2015. године).  
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Рурални туризам је заузео претпоследње место по степену приоритета 

туристичких производа у Србији. Рурални туризам у самом постављању циљева 

Стратегије није нашао своје право место. Сам рурални туризам као и сви 

производи који се везани за ову област, свакој локалној заједници може донети 

већа материјална добра, повећати запошљавање становништва, допринети 

производњи и продаји еколошких пољопривредних производа и слично. 

У Стратегији се гастрономија као могућ туристички производ спомиње 

само у објашњавању визије туризма до 2015.године и то као битни елемент у 

само два дела (Војводина и Источна Србија). Поставља се питање шта је са 

осталим деловима и да ли они имају шта да пруже од националних 

гастрономских производа.Туристичка организација Србије као да није много 

водила рачуна о ономе што пише у самој Стратегији, па је 2011. годину 

прогласила годином хране и на међународне сајмове изашла са промоцијом 

овог сектора издавши брошуру SOULFOOD – храна за душу. 

Стратегијом је предвиђено да до 2015.године у Србији буде заштићено 

између 15% до 20% укупне територије. (Стратегија развоја туризма у Србији до 

2015. године). На ободима заштићених територија може се развити рурални 

туризам са свим својим позитивним елементима. Као велику предност у развоју 

туризма у Србији може имати и производња органске хране и заштита животне 

средине кроз тзв. екотуризам и зелену потрошњу. 

4.1. Екотуризам и зелена потрошња 

Крајем XX века дошло је до пораста свести о заштити животне средине и 

смањењу неконтролисаног коришћења ресурса. Управо појавом производа који 

су мање штетни за природу и еколошки исправни доводе до појаве тзв.зелене 

потрошње што се одразило и на туризам (Стојановић 2011). Тако је 1994.године 

Светски савет за путовања и туризам препоручио организацију „Зелена планета 

21“, која је постала независна организација 1999. године, а њен сертификат 

може се добити уколико се жели пословати и примењивати принципи и 

стандарди заштите животне средине и одрживог развоја турима.  

Овакви сертификати могу постаћи туристичку привреду да пружи свој 

допринос у очувању животне средине и туристичких ресурса уопште. Зелена 

тражња морала је добити и своје потрошаче па се пајављују тзв.зелени туристи. 
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Они воде рачуна о животној средини, о правилном коришћењу ресурса. Ови 

туристи воле да бораве у руралним пределима, да користе еколошка превозна 

средства (бицикла), користе већ постојеће стазе за шетњу, не остављају неред 

иза себе у виду смећа, користе храну која се може набавити од локалног 

становништва и слично (Стојановић 2011). Оваквим приступом туристичким 

производима доприноси се очувању природне средине, локално становништво 

остварује приходе као и цело друштво, а продајом пољопривредних производа 

који су произведени на органски начин подижу свест код људи колико је здрава 

исхрана битна. 

Крајем прошлог века долази до појаве више дефиниција екотуризма. Тако 

су Светска туристичка организација и Програм уједињених нација за животну 

средину заступали да нема универзалне дефиниције, и дали су основне 

карактеристике екотуризма: 

 да је главна мотивација туриста посматрање и уживање у природи, као и 

традиционалних култура које настањују природне пределе; 

 да садржи образовне карактеристике; 

 најчешће се организује у малим групама, било да су локалног или 

међународног карактера; 

 да обезбеђује економску добит за локалне заједнице, запошљава локално 

становништво и повећава свест о очувању природних и културних 

ресурса и код туриста и код локалног становништва (Стојановић 2011). 

Иако су принципи на којима се базира екотуризам веома јасни, овај вид 

туризма остварује значајне економске ефекте па се веома често туристима 

обећавају и посете пределима које су под заштитом, набавка производа који 

нису дозвољени и слично. Због оваквих ситуација добијање и одузимање 

сертификата о организовању екотуризма веома је важно.  

У пракси се најчешће овакав вид путовања организује у областима Јужне 

Америке (Амазон, Костарика, Мексико, Венецуела), Аљаске, Африке. У Европи 

екотуризам заступљен је у Норвешкој, Чешкој, Бугарској и Мађарској. Овај вид 

туризма могао би да се развије и код нас. 
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Екотуристи на својим путовањима смештени су у локалним 

угоститељским објектима који су усклађени са очувањем природних ресурса. 

Најчешће су изграђени у стилу карактеристичном за дату локацију, приказујући 

културна наслеђа. Објекти би требали да имају обновљиве изворе енергије 

(соларни панели и ветрењаче), пречишћавање отпадних вода, рециклажу отпада, 

а смештајни капацитети би требало да имају до 30 лежаја (Стојановић 2011). У 

Србији се започело са улагањем у развој туризма у руралним областима, али то 

је још увек у повоју. О екотуризму скоро да се не може ни говорити. 

Најдаље се отишло у Војводини где су рађене студије изводљивости 

развоја екотуризма и то у делу Националног парка Фрушка Гора, подручје 

Царске баре, Засавице и Делиблатске пешчаре (Стојановић 2011). 

У региону Југоисточне Србије подручје око Сокобање има потенцијала за 

развој екотуризма и на томе се ради. За туристе занимљиво је и подручје 

Сврљига. 

Потребно је нагласити да се на целом подручју Србије може организовати 

производња органских пољопривредних производа. Управо ови производи могу 

допринети порасту економске добити и локалном становништву, локалним 

заједницама, држави и туризму уопште. 

Слика 3: Криви Вир 

 

 

 

 

 

 

Извор: sr.wikipedia.org 
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4.2. Органска производња хране 

Када се говори о заштити животне средине, однос човека према средини и 

зависност између заштите средине и њеног рационалног коришћења су од 

великог значаја. Управо са гледишта да човек не може без природе и правилног 

коришћења њених ресурса, дошло је до појаве органске пољопривреде.  

Овакав вид пољопривреде има за циљ да одржи јак екосистем и здрав 

људски организам употребом органских производа у исхрани. Ако би се 

упростила дефиниција коју су дале Организација за храну и пољопривреду при 

УН (FAO- FoodandAgricultureOrganization) и Светска здравствена организација 

могло би рећи да се под органском пољопривредом и производњом подразумева 

коришћење метода и средстава која су у складу са природом и која је не 

нарушавају ни у ком погледу.  

Основни принципи на којима се базира органска пољопривреда према 

IFOAM-у (InternationalFederationoforganicagriculturemovements) су: 

 Принцип здравља - треба да одржи и повећа здравље земљишта, биљака, 

животиња, људи и планете у целости; 

 Принцип екологије - треба да се заснива на живим еко-системима и 

циклусима, да ради са њима, да их подржава и помогне у њиховом 

одржавању; 

 Принцип праведности - треба да се заснива на поштеним фер - односима 

према општем окружењу, природи и животу; 

 Принцим неговарања и старања –органском пољопривредом треба 

управљати на опрезан и одговоран начин да би се сачувало здравље и 

благостање садашњих и будућих генерација и екосистема. 

 Иако вид органске производње постоји више од 80 година, она је тек 

средином осамдесетих година прошлог века добила на значају. Органска 

пољопривреда у значајној мери смањује употребу пестицида и ђубрива и 

на тај начин штити животну средину.  
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 На дугорочном плану органска производња штити будуће генерације јер 

не дозвољава да у исхрану улазе хемикалије, штити се земљиште, 

повећава запосленост, штити воде, храна је бољег укуса и друго. 

Квалитет органски произведених производа има за циљ очување здравља 

потрошача у односу на конвенционалне видове производње где се 

постиже квантитет а не и квалитет.  

Органски производи често не изгледају репрезентативно (величина, боја), 

много су мањи, јер то зависи од више фактора (клима, природа, сорта), а често 

су интезивнијег мириса и укуса јер се користе локалне, аутохтоне сорте. Зато су 

произвођачи органских производа обавезни да се придржавају законских 

регулатива о органској производњи и да стави национални знак са јасним 

натписом да је то органски производ. Национални знак гарантује да је производ 

прошао кроз процес контроле и да је сертификован у складу са строгим 

регулативама Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и 

водопривреде. 

Закон о органској производњи објављен је у „Службеном гласнику 

Републике Србије“, број 30/10 од 7.05.2010. године. Површине под органском 

производњом у Европи износи око 10%, а има за циљ да се сваке наредне 

године тај проценат увећава. Највише је овај вид пољопривреде заступљен у 

Италији, Шпанији, Немачкој и Великој Британији. Највеће тржиште органских 

производа у Европи има Немачка. Близу 80% својих органских производа 

извози Мађарска и водећа је земља у Европи. 

Током 2012.године урађена је студија органског сектора у Србији од 

стране Националне асоцијације „Serbiaorganica“уз подршку Немачке 

организације за техничку сарадњу 

GIZ(DeutscheGesellschaftfürinternationaleZusammenarbeit), са свим изменама које 

су уследиле у органској производњи у Србији, од претходне студије 2010. 

године. Објављен је податак да се свеукупна површина на којима се одвија 

органска производња са око 11.000 хектара у 2012. години повећала за 30% у 

односу на 2011. годину. Највише је засада воћарских култура са трендом 

пораста ратарских култура, што је довело и до повећања развоја органског 

сточарства. 
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Без помоћи државе у виду субвенција за произвођаче органских 

производа, Србија неће моћи да конкурише на извозном тржишту ових 

производа у Европи. Већим и дугорочним улагањем у овакву производњу могла 

би се остварити економска добит јер је цена ових производа и до 50% 

виша.Србија има потенцијал јер се у њеним руралним областима могу 

производити органски производи и нудити их туристима.  

 

 

Индивидуални произвођачи нису довољно упућени у овакав вид 

производње, морају уложити више новчаних средстава, запослити већу радну 

снагу и произвести мање производа него ако их производе на конвеционални 

начин. Зато се доста урадило на том пољу и донешен је 2013. године Закон о 

подстицајима у пољопривреди и руралном развоју Републике Србије. У члану 

34. поменутог закона дате су подстицајне мере, а кроз меру одрживог руралног 

развоја у члану 38. и мере за подстицај органске производње (Закон о 

подстицају у пољопривреди и руралном развоју). 

Како би произвођачи органских производа за исхрану људи могли лакше 

да пласирају своје производе, почетком јула месеца 2011. године Национална 

асоцијација „Serbiaorganica“ и ЈКП „Градске пијаце“, уз подршку Министарства 

пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде започело се са пројектом 

„Пијаца органске хране“. То је прва пијаца на територији града Београда те 

врсте. У Новом Саду таква пијаца постоји још од 2004. године, под називом 

„Мој салаш“, где се органски производи нуде сваког четвртка у периоду од јуна 

до септембра, а постоји и истоимена продавница која ради током целе године. 
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5. Утицај гастрономије на развој туризма у региону Јужне и 

Источне Србије 

Један од региона са великим гастрономским наслеђем је управо 

Југоисточна Србија, која према Стратегији има слоган – још увек неоткривена.  

До 2012.године се доста урадило на побољшању развоја туризма у овом 

региону, а пример је отварање модерног хотела у недирнутој природи Старе 

планине. Са обронака Хомоља и ливада око реке Млаве локални пчелари 

производе чувени хомољски мед који је веома здрав производ. Овде је право 

богаство лековитог биља које се сакупља, суши и пласира на тржишту, а често 

се и гости ангажују у берби, а регион је познат и по ручним радовима који се 

излажу на манифестацији „Хомољски мотиви“ августа месеца у Кучеву.  

 

Југоисточна Србија располаже великим водним капацитетима, самим тим 

користи се рибље месо у исхрани, а познати су по припреми рибље чорбе на 

манифестацији „Голубачки котлић“ у јулу месецу. Како се не може припремити 

квалитетна рибља чорба без вина, овде постоји и велики број винограда и 

воћњака, из којих се добијају најквалитетнија вина и ракије (мускат, дуњевача). 

Вина се производе на традиционални начин, чувају у подрумима, а атракцију 

представљају вински подруми у Неготинским Пивницама, чији домаћини радо 

отварају врата нажалост, ретким туристима. 

Вина и мед се излажу маја месеца на Сајму у Неготину. Подручје Старе 

планине обилује лековитим биљем где се организовано одлази у бербу. Крајем 

2011.године овде је отворен савремени хотел јер ова планина поседује 

квалитетне ски стазе. Поред хотела услуге смештаја и исхране пружају и 

локална домаћинства. Надалеко су познати специјалитети од јагњећег меса 

печеног испод сача, јединствени у свету пиротски сир и пеглане кобасице и 

фантастични мотиви исткани у пиротским ћилимима. Ово подручје располаже 

богатим фондом дивљих животиња и често су туристи заинтересовани за овај 

вид туризма који се завршава припремом јела од уловљене дивљачи. 
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Нешто јужније налази се Лесковац који је европску славу стекао као град 

роштиља, а почетком септембра организује се „Роштиљијада“. Ову 

манифестацију сваке године посећује све већи број љубитеља јаке хране од 

меса. Околина Лесковца препуна је засада паприке од које се припрема чувени, 

а од априла 2012.године и брендиран производ Србије, ајвар. Нема туристе који 

дође у ове крајеве а да са собом не понесе и неколико тегли овог производа.Ниш 

је центар овог региона у коме се налази археолошки локалитет Медиана, а 

гастрономија се заснива на јелима од паприка, великом броју пита за које се 

коре ручно припремају, јелима од боба и пасуља. Сврљиг је познат по 

производњи сира и најпознатије јело је белмуж који се поред сира припрема од 

кукурузног брашна, а сваког августа се одржава „Белмужијада“. Сврљишке 

шуме су подручје богато најскупљим печуркама – тартуфима, и туристи често 

одлазе са водичима и специјално обученим псима у потрагу за овим благом 

Према подацима из пројекта „Рурални туризам као чинилац руралног развоја“, 

део овог региона, Источна Србија, остварио је повећање броја ноћења, а број 

оброка је значајно опао у 2010. години у односу на претходну.  

 

 

То је одраз смањења буџета локалних туристичких организација за развој 

туризма, па самим тим су и улагања у обнављање постојећих капацитета у 

руралним областима занемарљива. Свакако је потребно више средстава 

уложити у развој целокупног региона јер он поседује велике природне и 

антропогене потенцијале.Када се они допуне фантастичном гастрономском 

понудом успех ће бити видљив кроз остварена већа материјална средства. 

 

5.1. Утицај гастрономије на развој туризма у Јужној Србији 

 

Јужна Србија, заузима простор између две реке, Јужне Мораве и њене 

притоке Нишаве. Реке теку кроз широке и плодне равнице и тешко проходне 

кланце, што овом крају даје специфично природно обележје. 
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Поред великих куриозитетних вредности, овај природни спој условио је 

настанак специфичних гастрономских специјалитета. Кроз овај део Србије 

пролазе најважнији путни правци Балканског полуострва, који воде на исток и 

на југ, Бугарску и Грчку. Стога је овај регион био занимљив разним освајачима 

који су остављали свој утицај како у култури тако и у гастрономији. Градови 

ове области, иако леже у котлинама, имају своју планину, од којих је 

најгоростаснија Сува планина изнад Ниша. 

Ниш је родни град римског императора Константина Великог који је 

озваничио хришћанство у римском царству. Карактерише га пре свега динамика 

јужњачког темперамента, гостопримство и одлична кухиња, велики број 

паркова, термоминералних извора, културно - историјских и других активности 

у самом граду и околини.Има изузетан туристичко - географски положај јер се 

налази на раскрсници путева Европе и Блиског Истока, даље према Азији. Град 

је добио име Ниш (Вилинград) по реци Нишави (Вилинрека). Један је од 

најстаријих градова на Балкану, насељен је још у праисторијско доба, о чему 

сведоче бројна археолошка налазишта. Основали су га Келти у III веку п.н.е. У 

њему је римски цар Константин Велики саградио велелепни Константинополис. 

Налазећи се на једној од најпрометнијих траса човечанства – „Viamilitaris“ и 

Ниш је имао потребу за фортификацијским објектима, па њега брани „Нишка 

тврђава“.  

 

Актеуелна туристичка понуда Ниша базирана је на културном, бањском, 

лечилишном, спортском и конгресном туризму. У центру града веома је 

занимљив део старе чаршије познат под именом „Казанџијско сокаче“. У 

близини Ниша се налазе још и „Медијана“ - луксузно летовалиште цара 

Константина из IV века, „Нишка бања“ - лечилиште са великом традицијом, 

„Ћеле кула“ - јединствен споменик у свету, подигнут након Чегарске битке 

19.05.1809. године по налогу Хуршид-паше, састављен од 952 лобање 

погинулих Срба, „Сићевачка клисура“ – кањон дуг 17 метара кроз који протиче 

река Нишава и многе друге природне и антропогене туристичке вредности.  

Дуга традиција овог града и бројни утицаји других народа условили су 

појаву бројних карактеристичних јела и гастрономских манифестација. Утицај 

истока је овде веома приметан. Ниш представља гастрономски центар Србије, 

престоница бурека. 
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Осим Ниша који је центар ове регије, ту су још и градови, Пирот који лежи 

на старом путу из Цариграда за Београд и који је на овом месту постојао још у 

Римско време. Препознатљив је по пиротским ћилимима, сиру, качкаваљу и 

старим занатима. Овде се налазе и „Момчилов град“ – тврђава са почетка XIV 

века, манастири „Поганово“ и „Темска“ и др. Рурални туризам у овом граду је у 

развоју и има великог потенцијала због природних карактеристика и 

специфичних планинских гастрономских специјалитета. Поред познатог 

пиротског качкаваља ту је и све занимљивија пиротска пеглана кобасица. 

 

На реци Ветерници, недалеко од њеног ушћа у Јужну Мораву, налази се 

град Лесковац заштићен обронцима планина Радана, Пасјаче и Кукавице. 

Плодна Лесковачка котлина, у којој се овај град налази, условила је развој 

пољопривредних култура у овом крају од којих је најпрепознатљивија 

лесковачка паприка, симбол овог краја. Још један симбол овог града је и 

роштиљ и манифестација интернационалног значаја „Роштиљијада“. Осим што 

је Лесковац препун занимљивих мотива и објеката, он је и значајан транзитни 

центар који повезује југ Европе (Грчка), преко Београда северозапад Европе, 

преко Приштине Јадранско море и преко Софије и Црног мора Евроазијски 

коридор.У близини Лесковца налази се и живописно село „Вучје“, полазна 

станица планинарских и излетничких тура. 

Недалеко од Лесковца, у југоисточном кутку Србије, смештено је 

„Власинско језеро“, изузетан туристички потенцијал. 

 

 Најјужнији град у ужој Србији је Врање који је сачувао доста споменика 

турске епохе и дух прохујалих времена. Уз саму границу са Македонијом, у 

долини реке Пчиње, смештен је манастир „Прохор Пчињски“, посвећен 

јужнословенском свецу Прохору. У непосредној близини је још један природни 

драгуљ, планина „Дукат“.  

Поред природних атракција неизоставни део овог краја је специфични 

мелос, дијалект, најбоље описан у делима најпознатијих Врањанаца, писца Боре 

Станковића и музичара Станише Стошића и неизоставни гастономски 

специјалитети попут „Самсе“. 
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Од Ниша према Косову, налази се топлички округ у чијем су средишту 

„Прокупље“ и „Куршумлија“. У њиховој околини су „Плочник“ - археолошки 

локалитет Винчанске културе, најстарији металуршки центар на свету, бање: 

„Луковска“, „Пролом“ и „Куршумлијска“, планина „Радан“ као и импозантна 

„Ђавоља варош“ - редак природни елемент, који чине 202 камене фигуре. Спој 

природних и антропогених фактора условио је развој веома специфичних 

гастрономских специјалитета. Утицај климе и плодне котлине са једне стране и 

раскршће путева и бројни освајачи са друге стране, допринели су да овај крај 

буде препознатљив по својим аутохтоним јелима. Ово специфично наслеђе 

може доста да утиче на развој туризма и самог краја. 

 

 

Слика 4: Пеглана кобасица 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: www.juznasrbija.info 

 

 

5.2. Гастрономске манифестације и специјалитети по градовима 

Јужне Србије 

Географски, културолошки и гастрономски, јужна Србија представља 

подручје у Србији са посебно израженим идентитетом и очуваном традицијом и 

културом.  

Шаљивџије би рекле да југ почиње тамо где се не користе сви падежи. 

Чињеница је да су у овом делу Србије неки од економски најнеразвијенијих 

крајева, али нису само богати срећни и весели.  
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Пре ће важити обрнуто. Менталитет и кухиња „јужњака“ све су, само не 

тужни и једнолични, а посебност и живописност нишког, лесковачког и, 

нарочито пиротског говора, само дају додатни шарм јужњачкој панорами. 

У овом делу Србије још живи стари дерт и важи израз „мерак нема цену“. 

У којој год нишкој, лесковачкој или прокупачкој кафани да се нађете, после 

одличног оброка, чим засвира музика, сви одмах дижу руке, устају, играју и 

веселе се. 

И у кући, и у кафани, на југу се добро и „заситно“ једе. Зими су то 

неизбежне туршије и ајвари, пеглане, барене и, чиме све не, пуњене суве 

паприке, а у пролеће, лето и јесен ту је дивно и укусно поврће, неколико 

аутохтоних сорти паприка, као што су алексиначке, лесковачке или 

белопаланачке вртке, које се радо прже са луком и меснатим и сочним 

парадајзом и једу уз сокобањски, сврљишки или пиротски сир, у јелу које се 

назива „прженија“. Наравно да и јужњаци воле месо, нарочито у кафанама, па је 

тако једна вегетаријанка из Београда у једној чувеној кафани поред Ниша 

питала конобара шта има без меса и добила одговор - тањир. 

Међутим, осим по познатом роштиљу, односно „скари“, како јој тепају на 

југу, свакодневна традиционална кухиња овде је много више обележена 

поврћем и нема оног „култа“ печењара тако карактеристичног за многа места у 

Србији. Јужњак у кафани наручује вешалице и ћевапе, па овчије пљескавице и 

говеђе репове, уз аутентичну шопску или моравску салату. 

У кухињи се, нарочито у Врању, осећа снажан турско –оријентални утицај, 

што још више ову храну приближава модерним азијским трендовима у 

угоститељству. Постоје утицаји и из Бугарске и Македоније, и то нарочито у 

називима јела. 

Што се пића тиче, овде су били некада познати виноградарски крајеви, као 

што су Малча и Сићево близу Ниша, чувени власотиначки виногради, као и 

виногради у околини Врања и Прокупља. Биће, ипак, потребно још доста 

напора да овај крај Србије врати стару славу и старе винске „брендове“. 
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Јужњачка гастрономија посебно је „обојена“ гостопримством, а у 

ресторанима и кафанама - веома повољним ценама и обилним порцијама. Било 

да одете некоме у госте у Куршумлији или Бабушници, било да скренете мало с 

пута за Грчку у неки ресторан на путу Владичин Хан - Сурдулица, бићете веома 

задовољни и сити и схватићете да вам се пут у овај крај Србије исплатио како 

емотивно, тако и финансијски, чак и ако су путеви лоши, а стазе и улице 

необележене. 

 

Слика 5: Дани банице 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: www.juznevesti.com 

 

 

 

5.2.1. Ниш 

Ниш је трећи по величини град у Србији који, за разлику од Београда и 

Крагујевца, није имао формалну титулу престонице, осим у ванредним 

ситуацијама, као за време Првог светског рата. Ниш је за свој статус центра 

јужне Србије морао да се избори, сада додуше посусталим привредним 

развојем, универзитетом старим готово 50 година, а у новије време све више и 

различитим значајним културним и уметничким манифестацијама. Положај 

раскрснице путева у центру Балкана био је за Ниш предност али и проклетство.  
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Претпостављамо да је најславнији „рођени Нишлија“, цар Константин, 

знао да ужива у храни и пићу и плодовима локалних произвођача, али за 

савремену гастрономску сцену много је важнији податак да је у гастрономско 

освајање Балкана „бурек“ кренуо баш из Ниша, јер га је по неким подацима у 

овом граду правио турски пекар Мехмед Оглу још 1498. године.  

Слика 6: Бурек 

 

 

 

 

 

 

Извор: www.novosti.rs 

 

Са Оријента долази и још један од познатих нишких гастрономских брендова - 

роштиљ, само што су га Нишлије прилагодиле својим навикама и најрадије 

користе свињско месо. Поврће, а нарочито паприке, има веома важно место, а у 

живој кафанској сцени Ниша све више се враћа тренд изнутрица и старих јела, 

као што су телећи репови и главе и производи од овчијег меса. Наравно, 

околина и околне општине употпуњују ову гастрономску лепезу.  

Тако је Нишка Бања, поред топле воде, позната и по пихтијама и манифестацији 

посвећеној овом зимском специјалитету „Пихтијада“. 

5.2.2. Сврљиг 

Незванично, титулу престонице белмужа, специјалитета источне Србије, 

носи општина Сврљиг. Белмуж је јело које се прави од младог овчијег или 

крављег сира који се топи на тихој ватри, а затим се дода бело пшенично или 

кукурузно брашно. 
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 Кажу да му име значи да га претежно праве мушкарци или се тако назива 

зато што мушкарцима враћа снагу. Било како било, ова мала варош изузетних 

природних лепота и очуваних народних обичаја, постала је позната широм 

земље по гастрономској манифестацији „Белмужијада“. 

 

 

Слика 7: Белмуж 

 

 

 

 

 

Извор: www.serbia.com 

Сврљиг је познат и по својим гајдама и пастирима који гаје специфичну 

врсту овце - сврљишку праменку, а у овом градићу и околним селима гаји се и 

аутентична врста кокоши. Може се рећи да су савремени гастрономски тренд 

роштиља на метар лансирали управо сврљишки угоститељи, и то још пре око 30 

година. 

5.2.3. Алексинац 

У долини Јужне Мораве, али северно од Ниша, налази се Алексинац, 

некада рударско место, а сада опет познато по својим меснатим и укусним 

паприкама, па се у селу „Ратевац“ одржава манифестација „Сабор паприкара“ 

где се бира најдужа и најтежа паприка.  

Где год да се изнесе на пијацу, алексиначка паприка привлачи купце, а тај 

њен посебан укус објашњава се домаћим семеном, домаћим стајњаком којим се 

ђубри и, наравно, благородном моравском земљом.рани и обичајима у вези са 

храном посвећене су и манифестације „На Морави воденица мала“ и 

„Качамакијада“ у Моравском Бујмиру. 
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                         Слика 8: Качамак 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: stil.kurir.rs 

5.2.4. Ражањ 

Општина северно од Алексинца има „гастрономско“ име Ражањ, али 

легенда каже да тај назив потиче од зашиљених мотки којима су се мештани 

супротстављали Турцима. Иначе, у овој општини можемо наћи и плодне 

равнице и брдовите пределе, што се одражава и на начин производње и исхрану 

локалног становништва. 

5.2.5. Мерошина 

Мерошина, мала општина западно од Ниша, према Прокупљу, дичи се 

аутохтоном сортом вишње која дели име са Облачинским језером. Ова вишња 

посебног је квалитета и отпорности и у њену славу организују се „Дани 

облачинске вишње“. Како кажу Мерошинци, облачинску вишњу покушали су 

да гаје и у другим европским земљама, али нигде није имала такав укус и арому 

као поред Облачинског језера. 

5.2.6. Гаџин Хан 

Југоисточно од Ниша налази се општина Гаџин Хан, у крају који се зове 

„Заплање“, а становници „Заплањци“, што би могло да значи и људи који живе 

испод планина. 
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 Захваљујући релативној удаљености од главних комуникација, Заплање 

је очувало готово нетакнуту природну средину, и данас се у исхрани доста 

користи самоникло биље, као што су сремуш и маслачак, а од брашна млевеног 

на многобројним воденицама праве се и јела са локалним називима: проја 

гологлавка, јајчана пита и стругана погача црепуља. 

 

5.2.7. Дољевац 

Јужно од Ниша, у алувијалној равни Јужне Мораве, поред чувеног 

коридора који спаја исток и запад и север и југ, налази се општина Дољевац са 

неколико значајних културно - историјских споменика од којих је тврђава 

„Курвин град“ свакако најупечатљивијег имена. Овај крај снабдева воћем и 

поврћем два суседна града, Ниш и Лесковац. Дољевац, захваљујући свом 

добром положају и вредним људима, има велике потенцијале које тек треба да 

оствари. У селу Мекишу гаје се најлепше и најсочније лубенице, па се и сваке 

године организује „Бостанијада“. 

5.2.8. Житорађа 

На путу ка Нишу налази се општина Житорађа, која је, како јој само име 

каже, позната по пољопривреди и има велике могућности у производњи здраве 

хране, нарочито раног воћа и поврћа из стакленика, као и бостана који се узгаја 

на плодном земљишту у близини ове варошице. Овде би могла да се повећа 

атрактивност и препознатљивост Житорађе изградњом етно - села са ловачким 

домом, где би туристи и ловци могли да уживају у свим природним благодетима 

и љубазности мештана овог краја. 

5.2.9. Прокупље 

Топлица је област у околини истоимене реке у којој се налази највећи и 

најзначајни града у овом округу, Прокупље, које своје име носи по Светом 

Прокопију, чији се делови моштију чувају у овдашњој цркви. Обилазећи брдо 

„Хисар“, на улазу у Прокупље река удара у гранитну стену, враћа се и обилази 

читаво брдо Хисар чинећи још једно чудо природе - једним делом тече 

узбрдо!Како тврде научници, ова појава, која се стручно зове епигенија, 

јединствена је у Европи и веома ретка у свету.  
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На благим падинама у околини Прокупља гаје се винова лоза, шљива и 

вишња у чију славу се сваке године организују „Топлички дани вишњара“, где 

произвођачи са поносом показују плодове свога рада и где се бира најбоља 

воћна ракија. 

5.2.10 Блаце 

Још једно место богато историјом и природним ресурсима јесте Блаце, 

окружено обронцима Копаоника и Јастрепца, са неколико лепих природних и 

вештачких језера у околини. Блаце има највише стабала шљива, српског 

националног воћа, по глави становника, па се тако и сваке године одржавају све 

посећенији „Дани шљиве“, амбициозно замишљена приредба на којој наступају 

најпознатије естрадне звезде и на којој се бира најбоља ракија - шљивовица. 

Колико Блачани воле шљиве показује и податак да, поред слаткиша и ракије, од 

ње праве чак и гулаш.. 

5.2.11. Куршумлија 

Општина на ободима Копаоника јесте и Куршумлија, која поред изузетно 

богате културно-историјске баштине има и природне реткости које завређују 

пажњу све многобројнијих туриста.  

Ту је непоновљива и загонетна „Ђавоља варош“, јединствен геолошки 

феномен, а поред ње и „Луковска и Пролом бања“. Туристичку понуду свакако 

допуњују и специјалитети овог краја, као што су пихтије, проје са самониклим 

биљем и добре ракије и сокови од воћа које се добавља од узгајивача из овог 

краја. 

5.2.12. Лебане и Медвеђа 

Ка Лесковцу гравитирају и општине Лебане и Медвеђа, са великим 

неискоришћеним потенцијалима у туризму. У Сијеринској бањи, највећој 

туристичкој атракцији овог краја, однедавно се одржава риболовачка 

манифестација „Златни котлић гејзера“, где рибари показују своје умеће у 

припремању рибље чорбе од риба извађених из кристално чистих река овог 

краја. Лебане се налази близу недовољно истраженог и туристички 

валоризованог локалитета „Царичин град“.  
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У кафанама ове лепе варошице служе се традиционална јела са роштиља 

на јужњачки начин, а у понеком домаћинству справљају се и стара заборављена 

јела попут мамурузнице, проје од кукурузног брашна са сланином. 

5.2.13. Бојник 

Недалеко од Лесковца, у подножју загонетне Радан-планине, налази се 

варошица Бојник, позната по трубачима који увесељавају целу Србију и пола 

Европе. Бојник је настао у сливу Пусте реке, а ову општину чине и села 

живописних имена: Горње Бријање, Ћуковац, Кацабаћ, Доње Коњувце. Стари 

гастрономски специјалитет овог краја јесте јело од теста „флија реденица“, а 

требало би споменути и „спржу“, која личи на чварке, али се заправо добија од 

чисте кртине и најбоље прија у зимским месецима, када се растопи на шпорету 

са киселом туршијом. 

5.2.14. Власотинце 

Како силазимо са Власинског језера према Лесковцу долазимо у 

занимљиву варошицу Власотинце, са лепим кејом, духовитим људима са 

необичним презименима и дугом и богатом виноградарском традицијом. Некада 

су вина из овог краја под именима ружица, гром, пламенка била популарна 

широм бивше Југославије, а нарочито су их волели Словенци. Данас се 

виноградарством и производњом вина баве мештани за сопствене потребе, али 

има и неколико нових, амбициозних произвођача, који се све више истичу на 

традиционалној власотиначкој манифестацији „Вински бал“.  

Иначе, овде се и салчићи праве са белим вином. Позната је јужњачка 

штедљивост, о којој многи причају вицеве, али ова особина постаје све 

популарнија под називом „одговоран однос према ресурсима“, а може се 

илустровати веома укусним јелом од старог хлеба - „трошеницом“ коју су старе 

Власотинчанке радо правиле да не би бацале ову свету намирницу. 

 

5.2.15. Црна Трава 

Једна од најмањих и најнеразвијенијих општина у околини Лесковца је 

варош Црна Трава, познат широм бивше Југославије по чувеним грађевинарима 

- печалбарима.  
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Овај крај, међутим, има славну прошлост, а да су Црнотравци знали да 

вреднују своје изузетне природне ресурсе говори и прича да су, у турско доба, 

откупили статус варошице за сто ока пастрмке из чистих река овог краја. 

Оно што некоме изгледа као неразвијеност, овде може бити предност, јер 

шумско воће (пре свега боровнице, малине и јагоде), гљиве и лековито биље 

представљају ресурс који све више добија на значају у данашњем 

глобализованом свету. 

5.2.16. Лесковац 

Лесковац је престоница роштиља, град који је име добио по стаблима 

лешника израслим из исушеног језера. Некада су га, због текстилне индустрије, 

звали српски Манчестер, али сад је много познатији по „роштиљијади“ која је, 

слободно се може рећи, и највећа и најпознатија гастрономска манифестација у 

нашој земљи, са вашарском и распојасаном атмосфером, драгом како домаћим, 

тако и страним гостима. Иначе, лесковачко роштиљ-месо је заштићени бренд, и 

тајна његовог јединственог укуса брижљиво се чува. Традиционалисти кажу да 

је право роштиљ-месо сецкано, а не млевено, да се пече искључиво на ћумуру и 

да се окрећ рукама. 

У Лесковцу ћете моћи да пробате најукусније уштипке и ђевреке од меса, а 

ако дођете крајем лета, ту је и меснати парадајз, јабучар или биково срце и 

непревазиђене „белолучане“ печене паприке.  

Слика 9: Лесковачка мућкалица 

 

 

 

 

 

 

Извор: www.juznasrbija.info 
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Паприкама је посвећена и манифестација „Паприкијада“ у Доњој 

Локошници, а паприка је и незаобилазан састојак још једног чувеног јела из 

Лесковца – „мућкалице“. Лесковачка мућкалица је најбоља када се крчка сатима 

и када се огромној количини лука, паприке и малој количини меса „узме душа“. 

Паприке су основ и за предјело - лесковачку пуздравку, суве паприке пуњене 

купусом, идеалне као мезе уз ракију из оближњег Вучја. Иако није планински 

крај, у лесковачкој котлини гаји се одличан кромпир, којем је и посвећена 

манифестација у селу Печењевцу, познатом по прерађивачкој индустрији. 

Слика 10: Лесковачка роштиљијада 

 

 

 

 

 

 

Извор: www.belami.rs 

 Слика 11: Доња Локошница                 Слика 12: Лесковачки уштипци 

 

 

 

 

 

 

       Извор: www.serbia.com                            Извор: http://www.stvarukusa.rs 

 

http://www.serbia.com/
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5.2.17. Бабушница 

Недалеко од Беле Паланке налази се Бабушница, а овај крај се по 

Лужничкој реци назива „Лужница“ и, осим по природним лепотама, клисурама 

и „Комаричким водопадима“, познат је и по млечном специјалитету - лужничкој 

вурди, која се по јединственој рецептури, преношеној са колена на колено од 

давних предака, прави од овчијег или крављег млека са црвеним паприкама. 

Овом гастрономском специјалитету, који заувек остаје у сећању онима који га 

пробају, посвећена је и манифестација - „Вурдијада“. 

 

 

 

5.2.18. Бела Паланка 

Јужно од Сврљига налази се Бела Паланка, градић који са поносом истиче 

велики број образованих људи који су из њега потекли и агилним 

представницама удружења „Мирис завичаја“, који чувају и промовишу 

гастрономску баштину овог краја. „Дани банице“ који се организују у Белој 

Паланци већ су се изборили за високо место на листи туристичких 

манифестација, а како и не би, када ово јело од теста и ручно развучених кора 

има толико варијанти: сукана, налагана, дрпана, развлачена, ћисела, наливана...  

Други понос ове варошице јесте паприка „вртка“, јединствене ароме и 

изгледа, која се пуни најразличитијим поврћем, житарицама и месом. 

Белопаланчани праве и ракију од аутентичне сорте шљиве – „жлтице“, а шта тек 

рећи за зимницу чији се непоновљиви укуси крију иза јединствених назива: 

жива туршија засипана одварком од тикве, ћисел бели лук за зиму и сличне. 
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5.2.19. Пирот 

Пирот је права ризница гастрономског, етнолошког и лингвистичког 

наслеђа јужне Србије. Град у подножју тајанствене Старе планине, познат је по 

својим занатима, грнчарству, двостраним ћилимима јединствених шара, сочном 

и сликовитом говору и, нарочито, гастрономским специјалитетима, пре свега 

„пегланој кобасици“ и „пиротском качкаваљу“. Кажу да умеће прављења овог 

сира непревазиђеног укуса потиче од чобана са Старе планине, јер се на јужним 

топлим падинама бели сир није могао дуже одржати. Овај сир се некада правио 

искључиво од овчијег млека, а касније све више и од крављег, или мешавине ова 

два млека. У сваком случају, овај специјалитет је прославио Пирот, а данас су 

све бројније иницијативе и активности да се качкаваљу врати стара слава.  

Слика 13: Пиротски качкаваљ 

 

 

 

 

Извор: www.vesti-online.com 

Пеглана кобасица се прави од „поснијих“ врста меса, као што су козје, 

овчије или јунеће, а многи тврде да праве пеглане кобасице нема без магарећег 

меса. Ова кобасица, која се пегла флашом и суши на промаји, мора да буде 

макар мало љута, јер јој то даје препознатљиву арому.  

Последњих неколико година у њену славу одржава се сајам и поносни 

организатори кажу да пеглана кобасица, заједно са пиротским ћилимом и 

качкаваљем, чини „свето тројство“ укуса, мириса и боја старопланинског 

поднебља.  

http://www.vesti-online.com/
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Онај ко с јесени посети Пирот и околину моћи ће да ужива у зградама 

окићеним венцима сувих паприка, а од љубазних домаћина може да потражи и 

сок од зове чудног имена – „бз“. 

 

5.2.20. Димитровград 

На крајњем истоку Србије налази се Димитровград, неформална 

престоница Бугара у Србији, на чији је живот и навике у исхрани утицао 

положај у подножју моћне Старе планине, али и различити културни утицаји. 

Паприкама се и овде посвећује заслужена пажња, па је једно од познатих јела 

овог града „плњене шушпе“, а од кукурузног брашна прави се „посипан 

качам’к“. За Ускрс се припрема „великдански козунак“, а уприличена је и 

манифестација посвећена овом колачу. 

Једна од здравијих посластица је и „пестиљ од шљиве“, који се припрема 

са житарицама, а може се рећи да се овде припрема аутентична „шопска 

салата“, коју многи буквално обожавају, а коју својатају разна балканска 

племена. Наиме, етничка група „Шопи“ управо потиче из подручја од Пирота до 

Софије. Иначе, гастрономско богатство овог краја представља се на 

манифестацији по називом: „Сајам балканског агробиодиверзитета и сеоског 

наслеђа“. 

5.2.21. Сурдулица 

Суседна општина, Сурдулица, нарочито оживи лети када се на оближњем 

Власинском језеру окупе многобројни љубитељи очуване животне средине како 

би уживали у природним реткостима, као што су пливајућа тресетна острва или 

биљка месождерка поетичног имена - росуља. 

 Наравно, језеро, пребогато рибом, мамац је за риболовце, па се тако 

одржава манифестација посвећена традиционалном риболову и припремању 

рибље чорбе – „Сомовијада“. 
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5.2.22. Владичин Хан 

Владичин Хан је још једно место јужног темперамента, са разноликошћу 

јаких укуса који буде и најистанчанија чула, уз неизбежне звуке труба познатих 

оркестара овог краја. 

Кроз сам град пролазе пут и пруга Београд - Атина, а ко се одлучи да на 

путу макар предахне у овом месту, наићи ће на гостољубиве и предусретљиве 

домаћине који праве јела финих укуса по опробаним рецептима, као што је 

„сарма са спржом“, и различите врсте пита, „пропећ“ и „сеченица“. Иначе, крај 

обилује сочним воћем и укусним поврћем, а прерађивачка индустрија даје основ 

за оптимистички поглед у будућност. 

5.2.23. Врање 

Близу јужних граница Србије налази се Врање, чији су мерак и севдах 

опевани и описани у севдалинкама и романима. Овај град достојанствено, а у 

исто време весело, баштини најбољу традицију Оријента и турских времена, 

дакле ону традицију која није повезана са биткама, ратовима и сукобима којих 

је, нажалост, било много. Живот је, ипак, јачи и данашњи Врањанци, шкрти на 

речима, а дарежљиви на емоцијама, организују свој живот користећи оно 

најбоље из старих времена, што се, опет, најјасније манифестује кроз 

гастрономију. 

Слика 14: Самса 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: www.posaljirecept.rs 
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Мераклијски укус за јело и пиће овдашњих становника најбоље 

представљају пите - споља хрскаве, а унутра сочне и, посебно, краљица пита – 

„самса“, преливена киселим млеком и сецканим белим луком. Да је Македонија 

близу доказ је укусно „гравче на тавче“, ту су и суве паприке са орасима, 

„врањанске таљателе“ - тесто тарана, које се ставља у ђувеч и купус. У јесен, у 

доба „гројзебера“, припрема се виноградарски гулаш, често од тек уловљеног 

зеца. 

 

 

И посластице овде имају посебна имена. Ту су разне баклаве и туфахије, 

али и „гемиш“ (црвеница) и „тапуле“ (брдарице). Поред винове лозе, врањске 

баште красе мирисне и велике жуте дуње, од којих се прави ракија јединствене 

ароме. 

 Врањска јела карактеришу јаке ароме и зато их треба конзумирати 

полако, са уживањем, баш као што нас и врањска песма полако, кроз севдах, 

уводи у стање опуштености и задовољства. 

 

5.2.24. Бујановац 

На крајњем југу Србије, на стратешки важном месту Коридора 10, лежи 

Бујановац, у чијој се околини налази неколико лепих излетишта и који је познат 

по изворима лековите и минералне воде. Флаширане воде овог краја, које имају 

„продужену“ газираност, пију се широм Србије, а надалеко је позната и 

лековитост „Бујановачке бање“, посебно за лечење реуматских болести. У 

Бујановцу живе Срби и Албанци, чија је кухиња обележена оријенталним 

утицајем и богата поврћем из плодних равница дуж овдашњих река. Срби 

уживају у јужњачком роштиљу, а Албанци више у питама и погачама. Оба 

народа уживају у одличној зимници, пре свега ајвару и туршији, и док Срби 

више „троше“ ракију, Албанци радије пију бозу, чај и сок од латица ружа – 

„шуруп“. 
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5.2.25. Прешево 

Прешево је град младог становништва у плодној Прешевској котлини и 

испод планине са бујном вегетацијом „Карадак“. У близини је и занимљиво 

„Ораовачко језеро“, што, уз повољан географски положај, пружа могућност за 

развој туризма. У Прешеву у великој већини живи албанско становништво, које 

има занимљиве и донекле посебне гастрономске навике. Једе се традиционална 

храна високе хранљиве вредности, са много поврћа и доста пиринча, као што је 

познато јело од спанаћа, пиринча и комада јагњетине - „бирјан“. Месо се можда 

нешто мање једе него у другим крајевима Србије, али познати су специјалитети 

од јагњећег и овчијег млека, као на пример „коше таве“, и сушене кобасице са 

овчијим месом – „суџук“.  

Од теста популарне су пите, али и „мантије и филије“ у којима се коре 

ређају од краја тепсије ка средини. Прави се и „крелана“, пита без надева, коју је 

пожељно „ојачати“ овчијим сиром. 

 Албанци су добри посластичари, нарочито су вешти у прављењу 

оријенталних колача, тулумби, баклава, тепшита које пливају у слатком 

шербету. Позната посластица су „шећерпаре“ - слатки тврди колачићи у облику 

новчића, слични урмашицама, и „гурабије“ које личе на шећерпаре, али нису 

преливене шербетом. 

5.2.26. Трговиште и Босилеград 

На тромеђи Србије, Македоније и Бугарске налазе се општине Трговиште 

и Босилеград. Овај помало скривени кутак наше земље представља подручје 

велике природне лепоте, богато водом. Планине и шуме поред реке „Пчиње“ 

препуне су шумских плодова и печурака. У Трговишту је познат природан 

пчињски мед, цењен широм Србије. Чувени гастрономски специјалитет је и јело 

од теста и сира – „бареница“, којем је највећа „мана“ што се једе хладно, а није 

лако сачекати док се кухињом шире пријатни мириси. Од посластица праве се 

„петличићи“, нека врста домаћег лилихипа, који се изливају у калупе петлића и 

кокошака, старе и по неколико стотина година. 

У Босилеграду, који је по једној од легенди добио назив по босиљку који 

расте у свим баштама ове вароши, живе припадници бугарске мањине, па је и 

начин исхране обележен кухињом овог суседног народа. 
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5.3. Утицај гастрономије на развој туризма у Источној Србији 

У односу на друге делове Србије, источна, којом доминира огранак 

Карпатских планина, је мање познат и посећиван, иако поседује невиђене и 

дивље природне лепоте. Средишњи део ове области су „Хомољске планине“ са 

невероватним пећинама. Једна од најлепших у Европи је свакако „Церемошња“, 

са таваницом у облику куполе, висине 20 метара, са које се спуштају 

очаравајући пећински накити.  

Ту су још и „Рајкова пећина“ са снежно белим калцитом најквалитетнијим 

у Србији и “Злотске пећине“ које представљају прави изазов за љубитеље 

спелеологије. 

Најпознатија природна атракција је свакако највећа клисура у Европи 

„Ђердапска клисура“ која је дивовске воде Дунава, на месту званом „Казан“, 

стисла у теснац широк само 150 метара.  

Због своје природне необичности „Ђердап“ је заштићен као национални 

парк.Велику пажњу изазива и златоносна река „Пек“, извор реке Млаве, 

„Лазарев кањон“ и „Крупајско“ врело. 

Љубитеље бањског туризма одушевиће „Сокобања“, смештена у широкој 

долини „Моравице“, између планина „Озрена и Ртња“. Ово место је један 

велики парк, који краси чувени водопад „Рипаљка“ и вештачко језеро „Бован“. 

У близини је планина „Ртањ“, њен највећи врх је „Шиљак“.Ова мистична 

планина је надалеко препознатљива по свом пирамидалном облику али и по 

лековитом биљу, познатом „Ртањском чају“. 

На планинама нема много насеља, природа је очувана и идеална за 

пешачке туре. Ски центри постоје на „Старој планини“ и код „Борског језера“. 

Осим Борског, једно од најлепших и највећих у Србији је „Сребрно језеро“. 

Прича о овом делу Србије почиње јако давно са „Лепенским виром“ где су 

праисторијски људи саградили своје домове.  
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Најзначајнија археолошка налазишта у Србији налазе се у овој регији. 

Поред Лепенског вира ту су још и: „Трајанова табла“ и „Трајанов мост“ - 

заоставштина римског императора Трајана, „Диана“ и „Караташ“ - римска 

утврђења, „Феликс Ромулијана - Гамзиград“ - галерија сина великог 

Диоклецијана, „Виминацијум“ - остаци главног града римске провинције Горње 

Мезије, „Сокоград“ - средњовековни град из периода византијског цара 

Јустинијана, „Фетислам“ или „Кладовски град“ - утврђење подигнуто 1524. 

године као полазиште за даља османска освајања и многа друга. 

Слика 15: Ћулама 

 

 

 

 

 

Извор: www.lepaisrecna.rs 

 

Из средњовековног периода, поред Дунава су остале и тврђаве „Рам“, 

„Смедеревска“ и „Голубачка“.Изнад реке „Тимок“ Римљани су узгајали винову 

лозу. Саградили су јединствена насеља за чување вина од којих су настале 

чувене „Рајачке пимнице“. 

Веома су привлачни и за посетиоце занимљиви манастири: „Горњак“ - 

смештен у кланцу реке „Млаве“, а подигао га је кнез Лазар, манастир „Буково“ 

и манастир „Короглаш“ - познат по томе што је, по једном предању, у њему 

сахрањен  Краљевић Марко.  

Међу овим природним лепотама и антропогеног наслеђа прохујалих 

времена, ушушкали су се специфични градови попут Пожаревца, Зајечара, Бора, 

Петровца на Млави, Кучева, Жагубице, Неготина и Смедерева. Сваки од њих 

има карактеристиче вредности и велики туристички потенцијал али само једно 

им је заједничко - специфична храна, спој воде и планине.  

http://www.lepaisrecna.rs/
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Специфичност рељефа овог краја условио је и велику разноврсност 

аутохтоних јела.Поред Дунава и других река овог краја преовлађају јела од 

рибе, а у планинским пределима сточарски специјалитети. 

Традиционални рецепти су економични, припремају се од намирница које 

су на дохват руке, што је потпуно у складу са принципима одрживог развоја. 

 

 

 

5.4. Гастрономске манифестације и специјалитети по градовима Источне 

Србије 

Источна Србија, оивичена Дунавом на северу, државном границом са 

Румунијом и Бугарском на истоку, на западу Хомољским планинама и са 

Књажевцем и његовом околином на југу, део је наше земље за који се често 

везују приче о тајновитости и необичним и богатим народним обичајима. У 

овом крају Србије живе сложно Срби и Власи, и њихова гастрономска традиција 

у тесној је вези са преплитањем ове две културе и елементима њихове духовне 

традиције. Баш као што богати народни обичаји и веровања овог краја изазивају 

велико интересовање етнолога и социолога, тако и необична и богата кухиња 

заслужује велику пажњу гастронома, гурмана и свих оних који воле традицију, 

мирисе и укусе старих времена. Овде је храна једноставна и здрава, а највећа 

пажња поклања се житарицама и поврћу, док је месо у другом плану, што је 

некада било последица сиромаштва, а данас је управо овакав избор намирница 

сасвим у складу са савременим начином исхране. 

Иако Срби и Власи имају донекле различите навике у исхрани, већа је 

разлика у начинима припремања хране у граду и на селу. Нажалост, градске 

навике све више прихвата и сеоско становништво и само се још ретко чује да 

неко, као некад, кува млеко на врућем камену, чува воће и кртоле у полусувом 

песку у подруму, суво месо залива машћу, а јаја за зиму чува у подруму, на 

хладном, у врећама напуњеним пасуљем или пшеницом. Са чобанским играма 

нестале су и дрењине, оскоруше, мушмуле, трњине, ливадско зеље, киселица и 

лобода.  
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Слика 16: Пасуљијада 

 

 

 

 

Извор: kcvg.org 

 

 

Хлеб у овим крајевима има готово култни статус. Некад се највише правио 

од ражи, а сада много чешће од кукуруза и пшенице, уз додатак коприве, 

самониклог биља или зрна житарица. Кукуруз се такође много користи у 

исхрани, и то нарочито као качамак (мамаљига код Влаха) и служи се за 

доручак, уз одличан стари овчији или козји сир, или као прилог јелима од меса 

или поврћа. Наравно, уз Дунав се много једе риба, пре свега сом и шаран. 

Некада је чувен био „кладовски кавијар“ и специјалитети од јегуља и моруна. 

Крајеви уз Дунав идеални су за производњу вина, а чувена су и насеља у 

којима се вино чувало - „пимнице“, које последњих година великом брзином 

постају значајна места нашег гастрономског и винског туризма. Чак и кад неко 

умре, у источној Србији му се спрема јело, а обичај изношења хране на гробља, 

који се на другим местима у Србији сузбија или чак забрањује, овде се широко 

примењује, као знак поштовања како према мртвима, тако и према храни. Још 

по једном су људи у источној Србији карактеристични - по гостопримству. 
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5.4.1. Смедерево 

 

Смедерево, својом монументалном тврђавом над Дунавом и другим 

културно-историјским споменицима, својим виноградима и шумама у околини, 

представља праву атракцију и бисер дунавског слива читаве Европе. Од Црне 

шуме до Црног мора има много тврђава поред ове моћне реке, али 

„Смедеревска“ је једна од најграндиознијих и најочуванијих, а приче и легенде 

које се везују за њу дају јој донекле и митски ореол. Дунав и виногради су 

камени међаши гастрономске мапе града. 

Бројни аласи пецају велике и укусне рибе, које затим кувају у котлићима 

или их спремају на старински начин.Забележени су и други рецепти старог 

Смедерева, као што је попара на старински начин, салата од печеног кромпира, 

мусака од младог лишћа винове лозе, тиквице у калупу, пача од пилећег меса, 

смедеревска штрудла и савијача од грожђа.  

 

По својој винској традицији Смедерево је познато и ван граница наше 

земље, а посебно по аутохтоној сорти „смедеревка“, коју сада гаје и од ње праве 

вино широм бивше Југославије. Кажу да је вино у ове крајеве донео још у III 

веку римски император „Проб“, а данас се смедеревска вина могу окусити у 

веселој и карневалској атмосфери манифестације „Смедеревска јесен“. 

 

5.4.2. Смедеревска Паланка 

Смедеревска Паланка је један од старијих градова у Србији и центар је 

области коју зову „Доња Јасеница“. Становници овог града тврде да се, када се 

каже само Паланка, не мисли ни на Брзу, ни на Бачку, ни на Криву, ни на Белу, 

већ баш на ову, Смедеревску, окружену шумама, воћњацима и виноградима. 

Посебна вредност Смедеревске Паланке су минералне воде, као што је 

паланачки кисељак, водичка вода и церовачка вода, па се још каже и да кифлице 

и погаче умешене са њом као састојком имају бољи укус и боље нарастају. 
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Пили су их још и стари Римљани, а данас ове воде, богате селеном, крепе 

многе становнике Србије и околних земаља. У Паланци се налази и познати 

Институт за повртарство. Стручњаци ове установе креирали су нове сорте 

поврћа које су постале бренд ове области - паланачки корнишон, паприка - 

паланачко чудо и паланачка црвена цвекла.У „Азањи“, другом градском насељу 

ове општине, одржавају се „Дани азањске погаче“, а у самој Паланци - Сајам 

пчеларства. 

 

Слика 17: Азањска погача 

 

 

 

Извор: www.onlinekalendar.com 

 

 

5.4.3. Велика Плана 

Једном „ногом“ у Шумадији, а другом у Поморављу, Велика Плана је од 

сваког подручја узела оно најбоље, а отвореност и гостољубивост овдашњих 

људи појачава и наглашава и њена одлична позиција, на некадашњем 

Цариградском друму, а сада Коридору 10. У Великој Плани се налази неколико 

познатих цркава и манастира, од којих је познатија црква брвнара „Покајница“, 

подигнута из гриже савести због изневереног пријатељства.  

Традицију овдашње, некада чувене, месарске индустрије колико-толико 

одржава Институт за сточарство, а како велика већина путника, нажалост, нема 

времена или интересовања да сиђе са ауто-пута и посети ову варош, у неколико 

лепо уређених мотела поред пута служе се локални специјалитети, као што су 

„карађорђева колиба“, „марковачки урнебес“ или „смуђ на моравски начин“. У 

Плани и околним местима одржава се неколико гастрономских манифестација, 

а најживописнији су „Карађорђеви дани гурманлука“. 
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5.4.4. Жабари 

Жабари су мала општина, у средишту доњег Поморавља, у Браничевском 

округу. Са источне стране су благи обронци висоравни Браничевски повијарац, 

а са западне је долина Велике Мораве. Овакав географски положај даје велике 

могућности за производњу различитих пољопривредних производа.Пшеница, 

јечам, сунцокрет, кукуруз, грожђе, шљива, вишња, паприка, краставац, парадајз 

само су неке од биљних култура које се могу видети на пољима и у баштама 

сељака. Свиње и овце представљају саставни део скоро сваког сеоског 

домаћинства. Некада се у поље ишло са мотикама, грабуљама, плуговима које 

су вукли коњи. Жене и девојке су у ручконошама носиле окрепљење. После 

неколико сати напорног рада, у хладу неког јасена, тополе, дуње или ораха, 

читава породица би села да одахне, нешто поједе и попије, запева. 

Била песма стара српска о вредном сељаку, била влашка о заљубљеном 

момку и девојци, орило се широм поља. Време жетве је било право време за 

кулинарске ђаконије.  

Из клечаних торби на ћилим се износила погача или проја, крављи сир, 

пребранац, печено пиле, гуска, млевени парадајз, пита са јабукама, пита са 

вишњама, вино и ракија. Данас нема мотика ни коња, људи у пољу, а са њима 

ни песме. Ипак, када је вршај у току на трпезама се и даље може наћи исти 

избор хране као и пре 60, 70, 100 година. Зими све мирује и одмара се. У топлим 

кујнама домаћице читаве зиме месе погаче, мућкавце, проје, салчиће... У време 

Божића се нарочито обраћа пажња на то да на трпези буде свега да симболише 

сваки аспект живота сељака - здравље, рад, породицу, срећу, успех, децу. 

 

5.4.5. Пожаревац 

Највећи град и седиште Браничевског округа, Пожаревац, динамичан и 

шаролик, близу престонице и многољудан, а опет са шармом мањег места 

укорењеним у своју традицију и средину. Дух Пожаревца најбоље се осећа у 

старом делу града, на штрафти, пешачкој зони преплављеној модерним 

кафићима и ресторанима, али и аутентичним кафанама у којима се спремају јела 

са роштиља звучних назива, као што је „љубичевска потковица“. 
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 Препознатљив по миру који је у близини града склопљен међу великим 

силама и по славним суграђанима из света уметности и политике, овај град 

познат је и као седиште произвођача слаткиша, и нарочито „плазма“ кекса, уз 

који су одрастале генерације, а који се данас користи и као састојак плазма 

торти на стотине начина или као надев за палачинке. Граду Пожаревцу припада 

и индустријска општина „Костолац“, која је своју природну околину жртвовала 

у циљу развоја енергетског система земље. Ипак, у механама Старог Костолца 

на Дунаву могу се пробати изванредне рибље чорбе, а у оближњој „Острави“ на 

дунавском острву уживати у бећарцима. Ту је и археолошки локалитет 

„Виминацијум“, који се посетиоцима отвара стално новим и новим садржајима, 

па је тако у таверни у оквиру музеја могуће пробати и специјалитете старог 

Рима. 

 

5.4.6. Велико Градиште 

На лепом месту, на ушћу Пека у Дунав, налази се Велико Градиште, место 

у којем се, по уређености и архитектури, види да је још у претпрошлом веку 

било веома значајан град, седиште округа. Овде је у XIX веку и почетком XX 

века била главна извозна лука робе и стоке за Аустрију и друге европске земље, 

а постојала је и скела за прелазак на аустријску страну. Привреда се развијала, а 

где су радници и газде ту су и кафане, па је тако Градиште било надалеко 

познато као град добре забаве и богате кухиње. Та традиција наставља се и у 

нашем веку, изградњом многобројних туристичких објеката на оближњем 

„Сребрном језеру“. 

 Једино овде успева прави пасуљ „градиштанац“, поврће које је дошло из 

Америке, а које смо ми толико радо прихватили да је српски пасуљ постао 

познат широм Европе. Крајем августа овде му се приређује посебна 

манифестација - „Пасуљијада“. Наравно, положај поред Дунава утицао је и на 

гастрономске навике, па се тако радо једу рибљи специјалитети, као штука у 

маринади и салата од рибе. Од младих листова винове лозе праве се сармице и 

мусака, а пре јела конзумира се ракија „меденица“, дискретног мириса и 

благотворног пријатног укуса. 
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5.4.7. Мало Црниће 

У плодној стишкој равници, лако доступно са севера и југа, сместило се 

Мало Црниће, чији се становници претежно баве пољопривредом и гаје укусно 

воће и поврће. Поред Малог Црнића налази се неколико значајних манастира, 

као што су „Заова“, „Брадача“ и „Света Петка“, за које су везане легенде о 

клевети, верности и неправедној казни. Занимљиво је да се овде доста једу јела 

са бобом, као што је гулаш од боба и бобове пихтије. На најпознатијој 

манифестацији овог краја „Стишком поселу“ организује се такмичење у 

припремању рибље чорбе и ловачког гулаша, а гастрономији је посвећена дужна 

пажња и на манифестацији „Са извора бистре воде“, која се одржава у 

популарном излетишту Точак. 

5.4.8.Петровац на Млави 

На питомим обронцима Хомољских планина, окружен нетакнутом 

природом, многобројним лековитим изворима и културно-историјским 

споменицима, налази се Петровац на Млави, градић који има све потенцијале за 

развој одрживог туризма. Специфичност овдашње гастрономије представља 

традиционално јело влашке културе – „жмаре или жумарје“. Најбоље је када се 

припрема за велики број људи, а то су свадбе или неки мање леп повод, као што 

су сахране или парастоси. 

Жмаре су прави представник споре хране, јер се припремају и до 16 сати, 

тако што се кува цела овца и, када се месо одвоји од костију, дода се кукурузно 

брашно и сто главица празилука. У част овог специјалитета у селу „Кладурову“ 

организује се „Жумаријада“.  

Слика 18: Жмаре 

 

 

 

 

Извор: www.coolinarika.com 
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Као и у другим градовима овог краја, и овде се припремају одличне проје 

и качамаци од кукурузног брашна (кољеше) који најбоље иду уз пуномасне 

овчије или кравље локалне сиреве. Један од специјалитета овог краја је јагње 

или прасе на ражњу, печени на традиционалан начин, на гранчицама винове 

лозе. 

5.4.9. Жагубица 

Још једно место у источној Србији, које лоше стране савремене 

цивилизације нису успеле да угрозе, јесте Жагубица, градић на чистој реци 

Млави, седиште чудноватог и прелепог предела Хомоља, јединственог по 

народним обичајима, навикама, али и гастрономији.  

 

Хомоље се у целој Србији и на Балкану препознаје по меду, који пчеле 

праве од полена безбројних лековитих биљака овдашњих ливада и шума, а 

одликују га велика густина и прелепа боја. Ујутру, на празан стомак, уз чашу 

хладне изворске воде, представља прави гастрономски ужитак, доступан 

свакоме ко уме да га препозна и цени.Хомољске траве се стављају и у ракију, 

„хомољску здравицу“, шљивовицу обогаћену са 14 врста лековитог биља. Од 

шљива „котураљки“ овде се прави и чорба, а од шљиве „читлавке“ - колачи. Као 

предјело служи се „ђуш“ од хомољског сира, брашна, млека и јаја, а од куваног 

пилећег меса са пшеничним брашном, луком и шаргарепом прави се „ћулама“. 

Посетиоци не могу да одоле хомољском јагњету на ражњу, чији јединствени 

укус потиче од небројених врста лековитих трава са пашњака. Јагње или 

пастрмка на жару најбољи су у неком од ресторана у дивним природним 

амбијентима, као што је „Врело Млаве“ или „Крупајско врело“. 

 

5.4.10. Кучево 

У залеђини Ђердапа на обалама златоносне реке Пек, помало сакривен од 

главних комуникација, налази се градић Кучево, седиште области „Звижд“, 

краја необичне лепоте, посебног шарма и занимљиве историје. Чини се да је 

Кучево право уточиште за бег од ужурбаности потрошачког друштва, а таквом 

утиску доприноси и здрава и укусна храна овог краја, а пре свега мед и 

хомољски сир.  
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После посете изузетним пећинама у околини Кучева – „Церемошњи и 

Раваништу“, требало би пробати „борндео“, заједно кувано свињско и зечије 

месо или рибљу чорбу са „чомбором“ - карактеристичним зачином овог краја. 

Кучево је познато и по једној од најстаријих и најпознатијих туристичких 

манифестација у Србији - „Хомољским мотивима“, када околно становништво 

са поносом показује плодове свог рада, умећа и креативности, нарочито у 

припремању древних јела. 

 

5.4.11. Голубац 

На почетку Националног парка „Ђердап“, када се долази из Београда, 

налази се живописни градић Голубац, познат по велелепној, али и мистериозној 

тврђави, која својим габаритима и положајем буди машту мештана и посетилаца 

и о којој се причају многе романтичне, али и сурове легенде. Овде је Дунав 

најшири, па се у летњим месецима осећате као на мору, а том утиску доприносе 

и рибљи специјалитети од свеже уловљене дунавске рибе. 

Као мезе може се пробати рибљи чипс, ситни комади сома поховани у 

смеси брашна и уља, затим незаборавне рибље чорбе, па и салате од штуке, 

рибље паштете и, наравно, риба печена и пржена на различите начине.Ко баш 

не воли рибу може у казан исто тако да стави месо и поврће и да добије укусан 

гулаш или паприкаш, а за Божић се припрема и „мецани пасуљ“. Овде се на 

роштиљ ставља укусни влашки сир, а за десерт се спрема здрава посластица - 

„голубачка магија“, бундева напуњена медом и сувим воћем. Није онда ни чудо 

што је велики део манифестације „Сајам Дунава“ у Голупцу посвећен 

гастрономији. 

5.4.12. Кладово 

Тамо где престаје Ђердапска клисура и где Дунав прави још једно велико 

„колено“, сместила се област „Кључ“ и град Кладово у њој, град аласа и 

виноградара, а сада више град енергетике и инжењера. Овдашњи аласи још 

причају хемингвејевске приче о борби „човека и Дунава“ о лову на речне 

немани - јесетре и моруне, о кавијару, о ишчезлом острву „Ада Кале“, где су 

потомци Османлија живели својим традиционалним животом све до изградње 

хидроцентрале. 
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 Прича се да је некада на Дунаву било трећина рибе и две трећине воде, да 

су до Ђердапа долазиле огромне морске корњаче. Кавијар се вадио из моруна 

тешких и више од тону и дугачких до седам метара, и од мало мањих, али исто 

тако спектакуларних јесетри, и то по руском рецепту који је у Кладово донео 

„Сергеј Виноградов“, Рус који је у ове крајеве дошао после Октобарске 

револуције. До 1990. године извозиле су се и до две и по тоне кавијара 

годишње, по цени од 500 до 800 долара за килограм.  

 

Кладовски кавијар се служио у најбољим ресторанима Пеште и Беча. Сада 

бројимо киловате, али легенде су ту да нам кажу да нам највредније дарове даје 

природа. Међутим, и данас у кладовским крчмама можете пробати одличну 

рибљу чорбу и димљеног толстолобика и шетати поред древних тврђава „Дијане 

и Фетислама“, и тако доживети дух прошлих времена. 

 

5.4.13. Мајданпек 

Још једно од места источне Србије која су се некада повезивала са 

рударством, а сада све више са туризмом, јесте Мајданпек, општина у којој се 

налази централни и највећи део Националног парка „Ђердап“, као и његово 

седиште у „Доњем Милановцу“. 

 Праисторијски локалитет „Лепенски вир“ сада је потпуно рестауриран и 

представља велику атракцију за туристе, али су, свакако, за комплетан утисак о 

овом крају важни и укуси Ђердапа. Традиционални рецепти овог краја 

економични су и једноставни, а храна се припрема од намирница које су 

надохват руке. Није потребно сатима стајати поред шпорета; тако се за прилог 

сликовитог имена „лапће ђи боу“ у посуду у којој се кувала „мамаљига“ 

(качамак) дода вода и убаци ситан сир, мало се прокува и ето савршеног 

прилога. Хлеб има култни статус, па се тако за четрдесетодневни парастос 

спремају 44 мале лепиње и један кип који се састоји од три хлеба од којих сваки 

има свој посебан облик. За славу се припрема славски колач „гринђеј“ са четири 

фигурице. Веома се цене коприве, које се похују, и дивљи лук, који овде зову 

„љорда“, и са њим и маслачком праве се веома здраве салате које чисте крв. 
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5.4.14. Бор 

Некада село, захваљујући рудним богатствима, пре свега бакру, Бор још у 

првој половини XX века израста у савремени индустријски град. Рудник су 

најпре држали Французи, који су оставили трага у архитектури и начину живота 

мештана, а затим Немци, који су исто тако утиснули свој печат на ову варош у 

источној Србији.  

Развој рударства Бору је донео велики напредак, али је и негативно утицао 

на животну средину, па се данас на само неколико километара од центра града 

налази огромна јама.  

Ова јама, снимана у многим филмовима, постала је туристичка атракција, 

а у правој јами на 400 метара испод површине земље налази се и јединствени 

кафе „Јама“. Због мешавине народа који у њему живе, Бор нема неку своју 

специфичну традиционалну кухињу, али у околним живописним селима и 

излетиштима, као што су планина „Стол“, „Дубашница“, „Борско језеро“ и 

„Злотске“ пећине спремају се гулаш од срнетине, влашке палачинке - 

„плашинте“, кисела кокошија чорба и бела кисела боранија.  

Најбољи примери кулинарства овог краја могу се видети и окусити на 

манифестацији „Дани Брестовачке бање“. 

 

5.4.15. Неготин 

Неготин се налази на крајњем истоку наше земље и центар је области 

познате као „Неготинска крајина“. Гастрономија овог краја повезана је са 

преплитањем српских и влашких навика у исхрани. Занимљиви су 

специјалитети од меса са кукурузним и пшеничним брашном, као што је 

„влашки брндов“, у којем се користи дуго кувано свињско месо и „влашка 

инија“, која се прави од јагњећих изнутрица. Сиромашнији Крајишници морали 

су да се задовоље „воловским млеком“, врстом попаре од проје, која је сада 

поново популарна. Неготинска крајина је једно од наших најпознатијих винских 

подручја и овде се негује својеврсни култ вина. У близини виноградарских села 

настала су читава насеља - пимнице или винице.  



64 
 

У њима се производило и неговало вино. У последњих неколико година 

неке од ових пимница преуређене су у мултифункционалне просторије у којима 

се дегустирају вино и локални специјалитети, и у којима се причају неке од 

невероватних и узбудљивих прича из народне баштине овог краја. Требало би 

обавезно пробати вино од аутохтоне сорте - „црне тамјанике“, које својим 

букеом одушевљава и пробирљиве и искусне енологе и љубитеље „божанског 

пића“. 

 

5.4.16. Зајечар 

Највећи и незванично главни град „Тимочке крајине“ јесте Зајечар, град 

богат културно-историјским споменицима, од којих је свакако најпознатији 

„Феликс Ромулијана“, царски град из доба Римске империје, на листи светске 

баштине „UNESCO“. Овај град на два Тимока имао је буран и, може се рећи, 

несрећан период у другој половини XIX и првој половини XX века, али су 

вредни људи овог краја увек изнова градили град и од њега правили место за 

пријатан живот, уз неизбежне економске потешкоће.  

Угодном животу сигурно доприносе и специјалитети овог подручја, као 

што је „бабајићев качамак“, „белмуж“ и „љутеница“. Од овчијег меса прави се 

„хајдучки ћевап“. Ораси се користе за слатка и слана јела. Ораси, због великог 

садржаја масноћа и других хранљивих материја, могу у посним данима да 

замене месо: познате су овдашње суве паприке са орасима и „хајдучка 

орашњача“. Овај прилог, који најбоље иде уз проју или погачу испод сача, 

припрема се тако што се ораси истуцају у авану па се додају црни и бели лук и 

љута паприка. 

5.4.17. Бољевац 

Испод мистичне планине „Ртањ“, познате по необичном пирамидалном 

врху за који се везују многе легенде и биљу од којег се прави лековити чај, 

налази се варошица Бољевац. Не само због Ртња, природа је била изузетно 

дарежљива према овом крају, који је и данас веома погодан за производњу 

здраве хране. Као и у другим деловима источне Србије и овде се доста једу 

производи од кукурузног брашна, пре свега белмуж и мамаљига, а посебан укус 

даје им далеко чувени „кривовирски сир“. 
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Овде се од кукурузног брашна и јабука прави и укусна торта. Далеко је 

чувено и кисело млеко, и ко год пролази овим крајем, тешко може да одоли а да 

се не заустави и окуси га уз незаборавне лепиње. „Кривовирци“ праве и укусне 

суве паприке пуњене сувим кајсијама, грожђем и шљивама, уз додатак млевених 

ораха и белог лука. Специјалитете овог краја најбоље је пробати на 

манифестацији „Златне руке Црноречја“. 

 

5.4.18. Сокобања 

Једна од најпознатијих туристичких одредница овог краја сигурно је 

Сокобања, а поред чистог ваздуха, лековите воде и љубазних мештана, један од 

главних туристичких адута су и укусни сокобањски специјалитети, пре свих 

сир, ситан и погодан за филовање пита од киселог теста, које овде зову 

„кравајчићи“. Произвођачи из овог краја не праве кајмак, што је „срећна“ 

околност за сир, јер му остају и масноћа и пуноћа. Чувено је и кисело млеко из 

села „Језера“, а још се прича да су нашем нобеловцу „Иви Андрићу“, кад год је 

боравио у бањи, свакодневно допремане извесне количине тог млека. Гости 

Сокобање уживају и у јагњетини испод сача и изврсном роштиљу. 

 

5.4.19. Књажевац 

Књажевац, некадашњи „Гургусовац“, леп је и живописан град испод Старе 

планине, који због свог положаја на три реке, односно три Тимока, понекад зову 

српском Венецијом. Стара књажевачка чаршија је прилично очувана, а многи 

локали у њој били су или су још увек кафане. Постоји податак да је између два 

рата Књажевац имао 5.000 становника и 50 кафана, дакле једна кафана на 100 

људи! Посебан специјалитет у кафанама, тада и сада, јесте јело чудног назива 

„препржољ или мазољ“. То је у ствари пљескавица од чистог меса, запечена са 

две кришке бајатог хлеба, које се претходно умоче у уље и поспу алевом 

паприком. Пожељно је да, када се једе, „масноћа цури низ руке“.Нису сва јела 

овог краја тако тешка. Доста се једе ливадско биље, од којег се спремају сарме 

гужвице, од коприва се праве пљескавице, једу се и печурке љутаче, 

модрокорке, црвењаче, чељадинке, вргањ и лисичарке.  
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Често се праве пите и гибанице где се ручно прављене коре - „обге“ замесе 

од пшеничног брашна, развуку се оклагијом („насучу на расталку“), запеку на 

вршнику или на плотни, ређају у тепсију и филују различитим филовима, 

слатким или сланим. 

 У Књажевцу је веома распрострањено гајење винове лозе; има неколико 

приватних подрума вредних пажње, а овде се не либе да вино „крсте“ содом, па 

се тако одржава и манифестација промоције књажевачких вина названа 

„Шприцер фест“. 



67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

6. Закључак 

Из свега претходно наведеног видимо да је регион Јужне и Источне Србије 

веома богат различитим туристичким вредностима. Моја истраживања су 

базирана на сам утицај гастрономије на развој туризма у овом крају. Овај 

регион поседује изузетне потенцијале који нису довољно валоризовани. То је 

можда и добро, тренутно, јер је овде природа махом нетакнута. Савременим 

развојем туризма и новим пројектима о одрживом развоју, може се направити 

план о „здравом“ начину развоја туризма овог краја. Поред познатих културних 

мотива и атрактивних природних вредности, туристи се могу привући развојем 

руралног туризма. Овде би најзначајнију улогу одиграла гастрономија, 

специјалитети и манифестације ове регије. Међутим за овакав корак потребне 

су озбиљне анализе и планови развоја да не би дошло до нарушавања 

природних и традиционалних вредности као што је то случај у неким другим 

крајевима Србије. Поред тога потребни су и одређени смештајни капацитети. У 

градским срединама то није проблем али у руралним подручјима се мора водити 

много рачуна. Можда, најбољи и „најчистији“ начин за то, у руралним 

подручјима је развој сеоског туризма. Тиме би се заштитила природа, све 

традиционалне вредности, а самим тим и упослило локално сеоско 

становништво. То је од изузетне важности за опстанак овог краја јер је 

последњих година веома популарно исељавање ка великим градовима. Што се 

тиче већих градова и туристичких центара овог краја, највећи акценат треба 

ставити на развој и пропаганду веома разноврсних и специфичних 

гастрономских манифестација. Сведоци смо, да су данас медији највећи 

савезник у промоцији неког туристичког потенцијала. Стога треба плански 

размотрити и развити одређене стратегије промоције.  

 

Србија је земља у транзицији. После варирања њене популарности на 

глобалном туристичком тржишту време је да стабилност донесе и помак ка 

развоју свих видова туризма и повећања промета страних туриста. 

Најзначајнији производ који ми можемо њима да пружимо су: специфична 

култура, нетакнута природа и разноврсни кулинарски специјалитети. Регион 

Јужне и Источне Србије има значајних предности у томе.  
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