
Рецепти 
 
Старински пекмез од шљива 
 
Састојци: 

• Цепкане шљиве, 
• Ораси. 

Из шљиве се изваде коштице, али се не љуште, цела количина се стави у већи суд и 
кува неколико сати на тихој ватри уз стално мешање, све док се не добије густа – 
смоласта паста.  
Када се пекмез прохлади убацити орахе, сецкане или целе. Најбоља мера је шака 
ораха на два килограма пекмеза.  
Пекмез сипати у опрану, стерилисану теглу. Тегле запећи у рерни. Теглу затворите 
оргиналним поклопцем или целофаном. 
 
Свети: 

1. При кувању овог пекмеза, он доста бућка па га је најбоље кувати у казану 
или на отвореној ватри. Врео пекмез може лако да опече, треба бити пажљив 
приликом припреме.  

2. Ако кувате више од 20кг шљива, овај пекмез се кува читав дат. 
3. Пекмез је готов тек када кутлача стоји усправно пободено без померања.  

 
 
Туршија на старински начин 
 
Састојци: 

• Паприке, 
• Крастави, 
• Зелени парадајз, 
• Друго јесење поврће по избору, 
• Со,  
• Шака – две вишњевог листа, 
• Винско сирће. 
 

Одабрати оврће потпуно здраво. Поврће оставите распоређено на сувом месту да 
одстоји неколико дана. Оперите га добро под млазом хладне воде. 
 
На дно суда ставите један ред паприке, па затим мешано поврће по вољи, можете 
додати и свеж, добро опран целеров лист, може и корен очишћеног и добро 
опраног рена, шаргарепа, краставац, карфиол, поново ред паприке и тако до врха 
посуде. 
 
Када сте поврће сложили сипати со (на буре од 50 литара треба ставити 1.5кг соли), 
затим поврће налијте старинском чорбом. 
 
 



Старинска чорба: 
Три литара  воде ставите на шпорет да проври, додати не прскани вишњев лист (2 
шаке), додајте 1.5л чистог винског сирћета, све добро промешајте и овом чорбом 
прелијте поврће.  
 
Добро је да буде има натегу, ако нема ставите преко крст од здравог дрвета које сте 
добро опрали и преко њега чист велики камен. 
 
Обавезно претакати течност у почетку чешће, (два до три пута недељно), касније 
може и једном у 15 дана. Претакање се врши да б се изједначио салититет и 
киселост у свим нивоима.  
 
 
Кисели кратставци 
 
Састојци: 
Тегла од 1л са поклопцем, 
1 кашика соли, 
2 каике шећера, 
Бибер, ким, мирођија, вода. 
90мл алкохолног сирћета, 9%, (може јабуково сирће). 
 
Краставац добро опрати под млазом хладне воде. Наређати у добро опрану теглу. 
Ставити зачине, прелити сирћетом и теглу допуните водом. Теглу затворите добро. 
Окените наопако да би проверили да ли је добро затворена. Тако припремљену 
теглу ставити у шерпу у коју сте на дно ставили крпу. Допунити шеру водом до 
половине тегле. Када вода прокључа кувати да ври 10 минута. Искључити ринглу и 
оставити док се не охлади.  
 
Пикантне тиквице 
Састојци: 
4кг тиквица, 
2кг црвене папике, 
10 – 12 ченова белог лука, 
2литра воде, 
½ литра сирћета, 
500г шећера, 
Босиљак, зачини по избору. 
Тиквице добро опрати под млазом хладне воде, исећи их на колутове. Паприку 
опрати под млазом хладне воде, очистити петељку, поново орати, осушити и исећи 
на шните. Наређати у добро опрану теглу. Ставити зачине, прелити сирћетом и 
теглу допуните водом. Теглу затворите добро. Окените наопако да би проверили да 
ли је добро затворена. Тако припремљену теглу ставити у шерпу у коју сте на дно 
ставили крпу. Допунити шеру водом до половине тегле. Када вода прокључа 
кувати да ври 10 минута. Искључити ринглу и оставити док се не охлади.  
 



 
Кисели купус 
 
Узети 50 кг сежег купуса. Главице треба да буду чврсте и збијене, уједначене 
величине, облика и боје. Са главица одстранити горње оштећене листове а корен 
издубити (или исећи унакрст), па их слагати у чисто буре тако да корен буде 
окренут нагоре. Преко сложеног купуса ставити дрвени поклопац и притиснути га 
глатким, чврстим већим каменом. У одговарајућој посуди помешати 25 литара 
хладне воде и 1,5 кг соли, док се со не растопи, па прелити преко сложеног купуса 
да купус огрезне. Отворени део бурета преклити чистом, белом, памучном крпом. 
 
У почетку на свака три дана претакати купус, а крпу, камен и поклопац скинути и 
добро их опрати. Ако желите купус жућкасте боје у буре ставите зрелу дуњу, а за 
црвену боју ставити неколико главица очишћене и опране цвекле.  
 
 
Млевени парадајз, некуван 
 
Опрати 10кг зрелог и чврстог парадајза, одстнити петељке и све делове који нису 
дозрели или се сумња да нису здраи и исећи га на мање комаде. Опрати ½ везе 
першуновог и 3 – 4 везе целеровог  листа, 4 – 5 љутих папричика. 
 
Парадајз, љуте пеприке и лишће самлети у машини за млевење меса (крупније) и 
преручите у лонац од 12 литара, додати 130г соли, босиљак, бели лук. Измиксирати 
да се добро умути и уједначи. По укусу додати још соли или љуте паприке. Сипати 
у топлу стерилисану флашу 4 – 5 цм од врха. Одозго ставити босиљак. Флашу 
затворите пластичним затварачем, затим грлић флаше (заједно са затварачем) у 
дужини 2 – 3 сантиметра умочити у ратопљен и мало прохлађен восак (узети 
сасвим малу, дубљу шерпу, у њу ставите комадиће свеће и лагано загревати да се 
све истопи). Проверити да ли је восак равномерно нанесен на целом грлићу флаше, 
ако није умочите грлић још једном. На овај начин је спречен улазак ваздуха у 
флеше и парадајз може да се одржи до следеће сезоне.  
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