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С љубављу према Војводини  
и свему војвођанском,

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ
И ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ

Драги љубитељи кулинарства, 
са задовољством вам поклањамо другу књигу за уживање у богатству 
и разноликости пребогате трпезе Војводине. Настављамо да негује-
мо и славимо тему коју смо прошле године начели са првим куваром 
Војвођански ручак - Неодољиви укуси равнице. Ове године посетили смо  
четири изузетне војвођанске, туристичке и гастрономске локације.  
Прибележили смо сликом, текстом и рецептима, лепоту простора и  
гурманских чаролија, којима се Војводина и Војвођани са правом  
поносе.
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ГАСТРОНОМИЈА

Војводина је неисцрпан извор инспирације када је у питању гурманлук и хедонизам.  
То је и разлог настанка друге књиге кувара „ВОЈВОЂАНСKИ ручаk - Неодољиви укуси равнице”.
Познато је да је војвођанска кухиња мешавина различитих кухиња народа који вековима 
живе на овом простору. Немачка кухиња има велики утицај на исхрану и припремање 
јела у Војводини. Присутан је такође и јак утицај мађарске, румунске, словачке и српске 
кухиње, док су нека јела изведена из руске и других кухиња из окружења. Утицај свих ових 
народа уочава се и у називима јела који су сачувани до данашњег дана.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИСТА ЈЕЛА ЈЕ РАЗНОВРСНА,  
СА ПУНО МЕСА, МЕЂУ КОЈИМ ДОМИНИРА  

ПРВЕНСТВЕНО СВИЊСКО МЕСО.  
ИЗ РЕСУРСА ВОЈВОЂАНСКЕ РАВНИЦЕ,  

ШУМА И РЕКА ПОТИЧЕ ГАСТРОНОМСКО  
БОГАТСТВО ОВЕ КУХИЊЕ  СА ЖИТАРИЦАМА,  

ПОВРЋЕМ, РИБОМ, ЗАЧИНИМА И ВОЋЕМ.
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Традиционални недељни ручак је својеврстан народни 
бренд који се са љубављу негује и има ритуални статус 
међу становницима Војводине. Почиње хладним предје-
лом, често специјалитетима од сувог и димљеног меса, 
попут шунке, пршуте, чварака или рибљих чварака, али 
и пецивима као што су погачице са чварцима или киф-
лице са сиром. Затим се послужују супе или чорбе од раз-
личитих врста меса и поврћа, или чувена бела чорба, по-
зната и под називом „рагу чорба“, чорба „киселица“, као 
и разне врсте рибљих чорба. Међу главним јелима од 
меса значајна су јела попут гулаша, паприкаша, перкел-
та и ајмокца, која се припремају уз обилно коришћење 
црног лука, парадајза и других врста поврћа, са раз-
личитим зачинима, попут млевене црвене паприке.  

Војвођанска кухиња је богата и слаткишима. Сваки прави војвођански ручак се завршава 
слатким јелом или посластицом. У прошлом издању кувара писали смо о штрудли са ма-
ком, гомбоцама, шненоклама, добош торти, а у овој књизи дописујемо рецепте за крофне, 
грилијаш торту, шомлои галушке, палићке палачинке, вишњару, шам ролне, кремпите и 
резанце са маком. Списак војвођанских намирница је наравно много много дужи, па нам 
на памет одмах падају и ванилице, гурабије, медењаци, пуслице, разне врсте домаћег 
кекса, принцес крофне, кох од гриза, облатне, дамен каприц, падобранци и бројне торте.

Салате и зимнице, дакако, прате богату листу предјела, чорби,  
главних јела и посластица, а посебан дух војвођанске кухиње  
употпуњују и домаћи сокови, ракије и вина. 

ГАСТРОНОМИЈА ВОЈВОДИНЕ  
ЈЕ ТЕМА КОЈА СЛАВИ ВОЈВОЂАНСКУ  

ТРАДИЦИЈУ И КУЛТУРЕ НАРОДА  
КОЈИ НАСЕЉАВАЈУ ОВУ РЕГИЈУ.  

ЗА СВАКОГ ПОСЕТИОЦА ВОЈВОДИНЕ,  
ВОЈВОЂАНСКА ХРАНА ЈЕ НЕПРЕСУШНИ  

ИЗВОР РАДОСТИ И УЖИВАЊА.

У ПРВОМ КУВАРУ „ВОЈВОЂАНСКИ РУЧАК” ПИСАЛИ  
СМО О НЕИЗОСТАВНОМ РИНФЛАЈШУ, ГОВЕЂЕМ МЕСУ  

СА КУВАНИМ КРОМПИРОМ, КАО И О ЦУШПАЈЗУ  
ОД ГРАШКА И ШАРГАРЕПЕ, И РАЗНИМ ВРСТАМА СОСОВА: 

СОСУ ОД РЕНА И МИРОЂИЈЕ, ПАРАДАЈЗ СОСУ, СОСУ ОД 
ВИШАЊА, КИСЕЛИХ ПАПРИКА ИЛИ КРАСТАВАЦА.
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Дворци 

Војводина може да се похвали са око 70 
двораца, каштела, вила и летњиковаца, 
који су архитектонско сведочанство о не-
кадашњем богатству владара, племића и 
велепоседника Војводине. Ове велелеп-
не грађевине, које одражавају богатство 
и моћ некадашњих власника, настале су 
у XVIII, XIX и XX веку. 

ДВОРЦИ ВОЈВОДИНЕ,  
КОЈИ СУ ВРЕДНО КУЛТУРНО 
НАСЛЕЂЕ, ИЗГРАЂЕНИ СУ У 

РАЗЛИЧИТИМ СТИЛОВИМА, 
ЈЕР ВРЕМЕНСКИ ПРИПАДАЈУ 

ПРЕЛАЗНОМ ПЕРИОДУ ОД 
БАРОКА ДО КЛАСИЦИЗМА. 

Породице Дунђерски, Лукач и Стратими-
ровић биле су највећи неимари војвођан-
ских двораца. Данашње намене двораца 
су врло различите од првобитних. Данас 
су ти вредни објекти и имања претворе-
ни у туристичко-угоститељске објекте, се-
дишта администрације пољопривредних 
имања и комбината, основне и средње 
школе, фабричке и производне погоне, 
станове за породице радника на имањи-
ма, а неки су и ван функције.

Дворци који су данас у туристичко-хотел-
ско-угоститељској функцији – Фантаст, 
Ечка и Банатера – представљају позна-
те туристичке дестинације са различи-
тим садржајима које привлаче бројне  
туристе.

АУТЕНТИЧНИ      
АМБИЈЕНТИ И  
ЛОКАЦИЈЕ
У првом издању кувара ВОЈВОЂАНСKИ ручаk - Неодољиви укуси равнице писали смо о салаши-
ма, чардама, винаријама, термама и ловиштима Војводине. У овој другој књизи  - кувару 
осврнућемо се, такође, на специфичне војвођанске амбијенте, у којима живе војвођанска 
историја, гастрономија и традиција.



8

Винарије
Вино је симбол хедонизма, пиће које увеличава 
све наше важне животне светковине. Због својих 
климатских и географских одлика Војводина је по-
себно погодан простор за узгајање винове лозе. 

ВОЈВОЂАНСКА ПРОСТРАНСТВА СУ 
ПОЗНАТА ПО ВЕЛИЧАНСТВЕНИМ 
ВИНОГРАДИМА И АУТОХТОНИМ 

СОРТАМА ВИНА ВРХУНСКОГ 
КВАЛИТЕТА, А ВОЈВОЂАНСКЕ 

ВИНАРИЈЕ СУ САВРШЕНА МЕСТА ЗА 
ХЕДОНИСТЕ И ГУРМАНЕ.

Лепота вина је у разноликости његових укуса, а наша равница је обдарена врхунским сортама 
вина, које овдашње винарије успешно негују и производе. Винарије су грађевине потекле из 
љубави, сачињене идејама које потичу из срца и намером да сваки путник у њима ужива свим 
чулима. У тим савршено скројеним просторима уз идеално упарене сласне залогаје продубљује 
се уживање у божанском пићу - вину.

Рибље чарде
И у претходном издању кувара писали смо о чардама 
Војводине, јер оне постоје на овом простору већ стоти-
нама година и представљају прави војвођански бренд. 

УКОЛИКО ЖЕЛИТЕ ДА УЖИВАТЕ У 
ОДЛИЧНИМ РИБЉИМ СПЕЦИЈАЛИТЕТИМА 

ПРИПРЕМЉЕНИМ ПО РЕЦЕПТУРИ 
ИСКУСНИХ АЛАСА, ОНДА ЈЕ НАЈБОЉИ  

ИЗБОР ДА ПОСЕТИТЕ НЕКУ  
ОД РИБЉИХ ЧАРДИ ВОЈВОДИНЕ.

Чарде су смештене на обали реке или језера и специфичне су по својим надстрешницама на 
четири стуба, најчешће направљеним од дрвета. Окружује их зеленило природе, док поглед на 
воду доприноси миру и опуштању у овим специфичним објектима. Рибље чорбе и паприкаши, 
чварци од шарана, специјалитети од сома, јела врхунског квалитета, спремљена као у добра 
стара времена, а по повољним ценама, могу се наћи у сјајним рибљим чардама Војводине.

Ресторани Војводине
Војводина данас може да се подичи великим бројем сјајних ресторана који имају специ-
фичну понуду јела, пића и одабраних слаткиша. 

ПРВИ УТИСАК НА ТУРИСТЕ ОСТАВЉАЈУ  
СЈАЈНЕ ТУРИСТИЧКЕ ЛОКАЦИЈЕ НА КОЈИМА СУ СЕ  
УГНЕЗДИЛИ ЧУВЕНИ ВОЈВОЂАНСКИ РЕСТОРАНИ,  

АЛИ И АМБИЈЕНТ И УСЛУГА  
ПО НАЈВИШИМ СВЕТСКИМ СТАНДАРДИМА. 

У опису префињених ресторана Војводине су чисти, беспрекорно испеглани столњаци, 
посуђе и есцајг најмодернијег дизајна и вазе са сезонским цвећем на столу. Конобари 
одевени у униформе, карте хране и пића дизајниране и посебно дефинисане специјално 
за сваки објекат. Чисти и мирисни тоалети. Врата без трагова додиривања. Шефови ку-
хиња ових малих гастрономских рајева равнице, наликују колегама из реклама најпозна-
тијих светских ланаца ресторана.
У овој књизи бележимо и рецепте из једног баш таквог ресторана, гастрономског раја за 
хедонисте, љубитеље Војводине и атракција војвођанског кулинарства.
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Властелински 
војвођански  
ручак
Каштел Ечка

Богати грофовски војвођански ручак припремили су нам у дворцу „Каштел”, на 60 
километара северно од Београда и само 7 km од Зрењанина, у селу Ечка.  Дворац је 
грађен у енглеском стилу, у периоду од 1816. до 1820. године, основала га је породица 
Лазар, јерменског порекла, која је валадала Ечком 160 година. 

Ечанским Каштелом владале су четири грофовске породице и годинама 
је био центар окупљања аристократије и љубитеља лова, из земље и ино-
странства. Међу гостима су били Цар Франц Јозеф I, аустроугарски пре-
столонаследник Франц Фердинанд, регент Александар Карађорђевић и Тито.  
У историји каштела забележено је и да је трећег дана свечаног отварања гостима 
свирао деветогодишњи Франц Лист, тадашње „чудо од детета”. 

Данас ово велелепно старо здање рас-
полаже са 38 соба и 7 апартмана, 
балска дворана је претворена у ре-
сторан, а диван столетни врт окру-
жује целокупни посед. У ресторану и 
летњој башти гости могу да уживају у 
војвођанској аристократској гастро-
номији и богатој винској карти.

КАШТЕЛ ЕЧКА И ЊЕГОВА 
ОКОЛИНА ПРОГЛАШЕН ЈЕ ЗА 

СПОМЕНИК КУЛТУРЕ 2001. ГОДИНЕ.
ДВОРАЦ „КАШТЕЛ” СЕ НАЛАЗИ 

ПОД ЗАШТИТОМ ЗАВОДА ЗА 
СПОМЕНИКЕ КУЛТУРЕ.
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са чварцима
ПОГАЧИЦЕ

- Замесите тесто од брашна, млека, жуманаца и 
квасца и оставите га 20 минута да одстоји 

- Када је тесто надошло, додајте у њега млевене 
чварке и зачине

- Развуците тесто и вадите погачице округлим  
модлама

- Премажите их беланцетом, па поспите сусамом  
и кимом

- Припремљене погачице пеците у загрејаној рер-
ни на 1800C док не порумене.

Начин и−ослужења: Печене погачице послужите уз 
чашу хладног јогурта за пријатан почетак дана.

• млевени чварци 250 g 

• брашно 500 g

• свеже жуманце 2 комада

• со 5 g

• бибер 2 g

• млеко 250 ml

• квасац 30 g

• шећер 10 g

Са
ст

ој
ци

:

П
ри

пр
ем

а:

Погачице су изузетно популаран пекарски производ у целом свету,  
а познато је да се погачице са чварцима највише везују за Војводину, 

Обично су округлог облика и миришу опојним мирисом. Рустичне су,  
хрскаве, допадљиво слане и представљају традиционални укус наше равнице.

90 минута 4 особе
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са кнедлама
Банатска супа

- У одговарајућу посуду поређајте пилећа леђа и 
пилећи филе
- Додајте воду и ставите да се кува 
- Када вода прокључа, смањите температуру
- Црни лук пресеците на пола, па запеците на  
тигању, додајте му шаргарепу и целер
- Сједините све и наставите кување
- У процеђену супу додајте першун и зачине 
Кнедле: - Сједините јаје, уље и гриз како би се  
добила смеса за кнедле
- Кашичицом спуштајте кнедле у лонац где се 
кува супа
- Кувајте још 10 минута на тихој ватри и супица  
је готова
Начин послужења: Служи се топло као засебно јеlo. 

• пилећа леђа 1kg

• пилеће бело месо 200g

• црни лук 100 g

• шаргарепа 100 g

• першун лист 1 веза

• целер 1 комад 

• вода 2l

За кнедле:

• јаја 1 комад

• уља 10 g

• гриз 50 g

Са
ст

ој
ци

:

П
ри

пр
ем

а:

90 минута 4 особе

Пред вама је старински рецепт за супу коју обожавају све генерације.  
Банатска супа са кнедлама јако је укусна, а прија сваком организму. 

Иако је рецепт једноставан, да бисте је сами направили, потребно је  
стрпљење. За савршене кнедле неопходно је мајсторско умеће, како би биле 
идеалне густине, укуса и мекоће . 
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пуњене месом

Сармице од

винове лозе
- Црни лук исеците на коцкице и динстајте са сла-
нином на загрејаном уљу 

- Додајте месо, зачините и сједините са пиринчем

- Када се смеса прохлади, додајте јаје и завијајте 
сармице у претходно избланширане листове ви-
нове лозе

- Дубљи плех подмажите уљем, умотане сармице 
поређајте, додајте мало воде и пеците у загрејаној 
рерни на 200°C, 40 минута.

Начин послужења: Сармице сервирајте и послу-
жите уз хладно кисело млеко.

• свињско млевено месо 500 g
•  јунеће млевено месо 500 g
• црни лук 350 g
• сува сланина 100 g
• пиринач 100 g
• јаје 1 комад
• уље 50 ml
• со 10 g
• бибер 5 g
• алева паприка 10 g
• зачини са сувим поврћем 15 g
• винова лоза 15 листова

Са
ст

ој
ци

:

П
ри

пр
ем

а:

90 минута 4 особе

Сармице од винове лозе пуњене месом су прави специјалитет и за најистан-
чанија непца. Укус листа винове лозе је већ сам по себи богат и егзотичан.  

Код припреме је битно да се сармице не прекувају. Обавезно се служе топле, 
а најчешћи прилози уз њих су кисело млеко или павлака. 



18 19

- Шпикујте шарана шаргарепом исецканом на ко-
лутове, белим луком и сланином исецканом на 
коцкице
- Ставите га у плех, зачините га и прелијте уљем и 
водом, па пеците у рерни на 180°C, 60 минута
- Кад шаран добије златножуту боју, извадите га из 
рерне и прелијте га белим вином
Начин послужења: Шарана сеците на котлете и 
сервирајте га са љутом паприком, кришкама црног 
лука, парадајза и лимуна.

• шаран 2,8 kg

• бели лук 4 чена

• сланина 150 g

• шаргарепа 300 g

• уље 3 дl

• вода 2 дl

• белог вина 2 дl

Са
ст

ој
ци

:

П
ри

пр
ем

а:

Шаран на зрењанински начин је специјалитет за посебне прилике.   
Риба шаран је често дика и понос војвођанских посних менија.

Ова слатководна риба, ниског садржаја холестерола је изузетно ква-
литетна храна и увек је добар избор. Спремљен на зрењанински начин  
шаран ће одушевити све гурмане. Сласне залогаје рибе пожељно је заливати  
квалитетним белим вином.

90 минута 4 особе

Шаран на

зрењанински
начин

 Шеф кухиње  

НЕМАЊА ПЕЈКОВИЋ 
Каштел Ечка
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- У дубљу шерпу ставите маст и угрејте је на нижој 
температури, па додајте ситно сецкани црни лук, 
рендану шаргарепу и ситно сецкану сланину
- Сотирајте све састојке, додајте месо сецкано на 
коцке, алеву паприку и зачине по жељи
- Динстајте док месо не омекша, па затим налијте 
воду и додајте ловоров лист
- Након 20 минута кувања додајте кромпир сечен 
на коцке и кувајте на тихој ватри (око 45 минута), 
док све намирнице не буду куване
Начин послужења: Паприкаш сипати у дубоки 
тањир и послужити уз Грофовску салату.

• свињско месо 800 g

• црни лук 500 g

• шаргарепа 50 g

• сланина 100 g

• алева паприка 10 g

• кромпир 500 g

• ловор 1 лист

• свињска маст 100 g

• вода 1,5 l

(Каштелски кромпир паприкаш са свињским месом)

Кромпир

паприкаш

90 минута 4 особе

Са
ст

ој
ци

:

П
ри

пр
ем

а:

Ово старо домаће јело највише асоцира на велику породицу, заједнички  
ручак и топлину дома.

Преукусно, једноставно јело. Прави се од састојака које готово увек имате 
код куће. Каштелски кромпир паприкаш са свињским месом се припрема са 
нешто већим комадима кромпира,  јер су они главне звезде јела.
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салата
грофовска

Грофовска салата је аристократска, здрава салата, пуна витамина све-
жих састојака: купуса, шаргарепе и ајсберг салате. 

Захваљујћи нару у комбинацији са дресингом, Грофовска салата има врло 
егзотичну ноту. Печене семенке сунцокрета и бундеве као и маслиново уље 
доприносе  храњивој вредности ове богате сезонске салате.

- Исецкајте купус, изрендајте шаргарепу, исеците 
ајсберг на коцкице и измешајте са семенкама бун-
деве и сунцокрета у дубљој посуди за салату
- Посолите састојке
- Умутите дресинг 
- Преко измешаних састојака салате прелијте  
дресинг
Начин послужења: Сервирајте у дубоком тањиру и 
поспите семенкама лана и бобицама нара.

• свеж купус 70 g
• шаргарепа 70 g
• ајсберг салата 70 g
• нар 20 g
• семенке печене бундеве 10 g
• семенке печеног сунцокрета 10 g
• со 5 g
• лан 3 g
Дресинг:
• сенф 10 g
• мед 10 g
• сирће 10 g
• сунцокретово уље 10 g
• маслиново уље 10 g

Са
ст

ој
ци

:

П
ри

пр
ем

а:

12 минута 2 особе
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торта са кајсијама
грилијаш

Грилијаш торта је чувена старинска војвођанска посластица. Ова преукус-
на торта специфична је због свог препознатљивог карамел укуса који осваја 
на први залогај.

Често се служи на специјалним приликама за рођендане, свадбе, славе. Иако 
је у питању торта са класичним корама, њој се и деца увек радују зато што 
има крцкави карамел и воћну свежину кајсија у себи.

Кора: - Умутите беланца у чврст шне
- Жуманца умутите посебно са шећером и лимуном
- Спојите све састојке, додајте брашно и сједините смесу варјачом
- Излијте смесу у претходно подмазан и побрашњен калуп 
- Пеците кору 20 минута на 170°C са вентилатором,
Фил: - У шерпици кувајте шећер са водом и пола штапића ваниле 
све док не добијете сируп средње густине 
- Из сирупа потом извадите штапић од ваниле 
- У чинији пенасто умутите путер и њему полако додајте благо 
прохлађен сируп
- Ставите фил у фрижидер да се стегне
Грилијаш: - У шерпици истопите шећер
- Када шећер постане смеђи карамел, у њега брзо умешајте млеве-
не орахе 
- Тако добијен грилијаш распоредите што тање по папиру за  
печење који прво намажете масноћом
- Након што се грилијаш потпуно стврдне, изломите га рукама
Торта: - Кајсијама извадите коштице
- Фил извадите из фрижидера да мало одстоји, па га поново умутите 
миксером
- Кору пресеците на пола
- Доњи слој коре ставите на тањир за сервирање, преко поређајте 
кајсије и затим филом  попуњавајте простор међу кајсијама
- Изравнајте фил са кајсијама, па поклопите другом кором
- Остатак фила распоредите по врху и странама кора
- Преко торте посути Грилијаш по врху
 Начин послужења: Служи се хладна уз чашу белог вина.

Кора:
• јаја 6 комада
• шећер 120 g
• брашно 120 g
• лимун 1 комад

Фил:
• путер 200 g
• шећер 200 g
• вода 100 ml
• ванила 1 штапић

Грилијаш:
• шећер 100 g
• млевени ораси 50 g
• кајсије 500 g

Са
ст

ој
ци

:

П
ри

пр
ем

а:

90 минута 6 особа
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са домаћим пекмезом од кајсија
ечкекрофне

- У загрејано млеко додајте квасац и шећер
- Затим додајте преостале састојке (уље, јаја, со, 
брашно) и умесите тесто
- Тесто оставите да одстоји у чинији на топлом и 
сувом месту
- На радну површину поспите мало брашна
- Развуците тесто на 1cm дебљине и обликујте кро-
фне округлом модлом
- Обликоване крофне оставите 20 мин. да надођу
- Крофне потом пеците у дубоком, загрејаном уљу 
док не добију златну боју
Начин и−ослужења: Готове крофне уваљајте у 
шећер у праху и послужите топле уз домаћи пекмез 
од кајсија.

• млеко 400 ml

• уље 50 ml

• јаје 2 комада

• квасац 40 g

• брашно 700 g

• шећер 10 g

• со 3 g

Са
ст

ој
ци

:

П
ри

пр
ем

а:

Крофне нас својим неодољивим мирисом враћају у детињство. Да би испале 
фине, мекане и ваздушасте, не треба посебно умеће, али треба мало више 
стрпљења јер тесто треба да одстоји. 

Најбоље је да сви састојци када их сједињавате буду на собној температури, 
јер ће онда крофне бити још укусније. Битан део процеса је и да се тесто 
пржи у дубоком загрејаном уљу. Као прилог уз Ечке крофне најлепше иде 
домаћи пекмез од кајсијa.

45 минута 4 особе
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Петроварадински 
ВОЈВОЂАНСКИ
РУЧАК      
Ресторан Тераса

Преукусне војвођанске специјалитете пробали смо у ресторану „Тераса” на 
Петроварадинској тврђави. 

„Тераса” је незаобилазна дестинација сваког туристе, ресторан с традицијом, у 
историјском срцу Петроварадина. Синоним је за уживање у сласним залогајима и 
савршеним гутљајима. Ентеријер и екстеријер ресторана су пажљиво уклопљени 
у амбијент тврђаве и са њим чине чаробну визуелну целину. На овом месту се  
преплићу историја, традиција, савремено и модерно. Ресторан је позициониран 
поред симбола тврђаве- чувеног сата  који има мало другачије распоређене улоге 
мале и велике казаљке - мала показује минуте, а велика сате.

ПОРЕД САВРШЕНЕ ХРАНЕ И ПИЋА,  
ПОГЛЕД ИЗ РЕСТОРАНА „ТЕРАСА”  ЗАУСТАВЉА ДАХ,  

ЈЕР ЛЕТИ ПРЕКО РЕКЕ НА  
ПАНОРАМУ ЛЕПОГ НОВОГ САДА. 

За хедонисте, поштоваоце вина и љубитеље путовања ово је идеална локација за 
ручак.

Понуда хране је прилагођена најразличитијим укусима, а ми смо се уверили да се 
овде виртуозно спремају војвођански специјалитети .
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мангулице

10 минута 2 особе

Предјело од

• суви врат мангулице 50 g 

• кулен од мангулице 50 g

• печеница од мангулице 50 g

• кобасица од мангулице 50 g

• кајмак 60 g

• ајвар 60 g

• рукола 30 g

• чери парадајз 70 g

Са
ст

ој
ци

:

П
ри

пр
ем

а: - Сухомеснате производе танко исеците

- Чери парадајз исеците на четвртине

- Кајмак извадите у облику кугле

Начин послужења: Поређајте сухомеснате произ-
воде од мангулице на даску, па декоришите кајма-
ком, ајваром и чери парадајзима.

Мангулица је аутохтона раса свиња настала у 19. веку укрштањем наше расе свиња са 
мађарским расама са циљем да се попуни сточни фонд на територији Војводине.

Производи од мангулице садрже већи проценат масти, сочнији су, тамније су боје и имају 
изражену арому у односу на друге расе свиња. Због ових карактеристика спадају у сласну 
војвођанску храну намењену правим гурманима. Сухомеснати производи од мангулице 
садрже бројне храњиве материје које подстичу рад организма, снижавају лош холестерол 
и садрже мање калорија од других врста меса.
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• црни лук 100 g
• уље 1 dl                 
• шаргарепа 100 g
• першун 1 корен
• целер 50 g
• јунеће месо врат или плећка 0,5 kg 
• вода 1,5 l
• брашно 50 g
• кисела павлака 180 g
• со 5 g
• бибер 2 g
• јаје 1 комад

Са
ст

ој
ци

:

П
ри

пр
ем

а: - Коренасто поврће оперите, огулите, исецкајте на 
коцкице

- Црни лук ољуштите и исеците на ситне коцкице

- Месо, такође, исеците на коцкице

- На загрејано уље додајте ситно исецкан црни лук, 
месо и поврће

- Пропржите пар секунди мешајући, па затим до-
дајте воду и ловоров лист

- Када вода проври, смањите температуру кувања, 
поклопите и кувајте чорбу још сат времена

- У посудици умутите јаје и киселу павлаку. Мешај-
те и сипајте у њих мало чорбе и кад се уједначе те-
мепературе, сједините са чорбом

Начин послужења: Служите топло као засебно 
јело уз хлеб.

75 минута 6 особа

Бела

чорба

Бела чорба се у Војводини често прави за свечане ручкове, свадбе, славе, 
крштења, Ускрс и Божић.

Када је направљена са умећем и љубављу може да засени свако друго јело.

Специфичан начин прављења беле чорбе одваја је од осталих супа и чорби.  
На њен посебан укус, који је гушћа комбинација поврћа и меса, свакако 
највише утиче кисела павлака.
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Јунеће ћуфте 
у парадајз сосу

Ћуфте:
• јунеће млевено месо 500 g
• црни лук 100 g
• слатка млевена паприка 1 кашичица
• бели лук 1 чен
• стари хлеб 1 шака 
• млеко 1 dl
• со 5 g
• бибер 2 g 
• маслац 50 g
• јаје 1 комад
Парадајз сос:
• сок од парадајза 500 ml
• шећер 5 g
• уље 50 ml
• со 5 g
• бибер 2 g
Пире кромпир:
• кромпир 1 kg
• млеко 2 dl
• маслац 50 g
• со 10 g
• бибер 2 g

Са
ст

ој
ци

:

П
ри

пр
ем

а: Ћуфте: - У већу посуду ставите јунеће млевено месо
- Додајте ситно насецкани црни лук
- Поспите слатком паприком
- Додајте једно цело јаје и бели лук
- Додајте стари хлеб претходно намочен у млеко
- Зачините сољу и бибером, па добро сједините готову масу
- Руком вадите и обликујте лоптице меса пречника 7 cm
- Поређајте лоптице у тигањ и на мало масноће пржите уз повре-
мено окретање на умереној температури док не порумене
- Паралелно припремајте парадaјз сос
Парадајз сос: - У дубљем суду загрејате уље и додајте две каши-
ке брашна уз стално мешање, док не добије светло жуту боју
- Склоните са ватре и постепено додајте сок од парадајза уз не-
престано мешање
- Посолите, побиберите, додајте шећер и све добро измешајте
- Вратите сос на ватру и оставите  још пар минута док не поста-
не густ уз стално мешање
- У овако припремљен сос ређајте ћуфте
- Оставите на лаганој ватри ћуфте у сосу још пар минута
Пире кромпир: - Ољуштите и оперите кромпир, па га нарежи-
те на коцкице отприлике исте величине и ставите у шерпу са  
хладном посољеном водом, како би се сви комади скували у 
исто време
- Кромпир кувајте док не постане мек
- Кромпир оцедите од воде, па га вратите у врућ лонац у ком се 
кувао
- Варјачом лагано мешајте и гњечите масу. Потом масу претво-
рите у пире уз помоћ кашике за кромпир
- Угрејте млеко, прелијте га преко кромпира и мешањем ујед-
начите масу
- На крају додајте маслаца, со и бибер и мешањем сједините масу
Начин послужења: Сервирајте топле ћуфте у сосу на тањир уз 
топао пире кропир.

Ћуфте у парадајз сосу су јело посебно омиљено млађим нараштајима 
многих војвођанских породица.

Једно је од јела које никада не може да досади и синоним за јело домаће 
кухиње које греје и душу и тело.

Највише пажње приликом припреме треба обратити на сос за ћуфте.  
Укус зависи од соса, па ако ту направите грешку, ни ћуфте неће добити 
прави укус.

90 минута 4 особе
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Пачетина:
• пачији батаци са карабатацима 4 комада
• пачије груди 400 g
• со 10 g
• бибер 5 g

Пире:
• суве шљиве 200 g
• сок од наранџе 0,5 l
• густин 30 g
• рен 50 g
• кисела павлака 180 g

Са
ст

ој
ци

:

П
ри

пр
ем

а: Месо: - Карабатаке посолите и побиберите

- Ставите их у тепсију, тако да им кожа буде окре-
нута нагоре

- Пеците их у рерни на 135°C око 2 сата да постану 
сочни, па их ставите на роштиљ да добију хрскаву 
корицу

Пире од шљива: - Шљиве и сок од наранџе ку-
вајте на тихој ватри петнаестак минута и згусните  
густином

- Када се густин стегне, штапним миксером напра-
вите пире

- Павлаку и рен лагано измешајте

Начин послужења: На тањир аранжирајте умућену 
павлаку са реном, пире од шљиве и преко серви-
рајте пачетину.

Печена патка је деликатес, из менија врхунских кувара, чијем сочном месу 
мало ко може одолети. 

Пачетина треба да буде сочна и хрскава, пире од шљива уз киселу павлаку 
формира богату експлозију укуса овог јела. 

Ово је савршен рецепт главног јела за празнични војвођански ручак.

150 минута 4 особе

Печена патка  
са пиреом од шљива

 Шеф кухиње  

ДАНИЈЕЛ АЋИМОВИЋ 
Петроварадинска тераса
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• димљена ребра 2 kg

• црно пиво 2 l

• црвено вино 2 dl

• црни лук 200 g

• сланина 200 g

• кромпир 1 kgСа
ст

ој
ци

:

П
ри

пр
ем

а: - Ребра исеците, ставите у шерпу, налијте вином и 
пивом 

- Кувајте око 3 сата на тихој ватри 

- Кромпир оперите, исецкајте на коцке и мало про-
кувајте (бланширајте кромпир) 

- Црни лук исецкајте на ребра, додајте исецкану 
сланину и пржите док не добије златну боју

- Када су ребра готова, у сафт додајте оцеђен кром-
пир и оцеђену сланину од масти

- Све заједно кувајте још 45 минута док не испари 
вишак течности

Начин послужења: Сервирајте топло уз салату.

Ако желите да оставите утисак доброг кувара, ово војвођанско јело је прави 
избор.

Сочна и месната димљена ребра која се топе у устима, задовољиће укус и 
највећих гурмана.

Петроварадинска ребра у тамном пиву су јело за посебне прилике. Одликују 
се богатим укусом и нежном меком текстуром. Сигурно је да ће се свидети 
многим гостима, посебно мушкарцима, јер је немогуће одолети овако 
спектакуларном залогају!

Петроварадинска 

ребра
у тамном пиву

4 сата 4 особе
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• паприка бабуре 200 g

• шаргарепа 200 g

• краставац 200 g

• купус 200 g

• зелена салата 200 g

• сирће 0,3 dl

• со 5 g 

• уље 0,5 dl

Са
ст

ој
ци

:

П
ри

пр
ем

а: - Поврће очистите, оперите, исеците на танке  
резанце 

- Зачините и лагано измешајте

 Начин послужења: Сервирајте у чинији за салату 
и послужите уз главно јело.

Војвођанска башта салата је изузетан извор витамина и одлична храна за 
очување здравља.

Паприке бабуре су добар извор витамина Е, који јача здравље наше коже и 
одличан је за превенцију старења. Шаргарепа је богат извор витамина А, 
краставац је богат витамином К. Зелена салата садржи витамине А и К, 
који су важни за здравље мишића.

Купус има више витамина Ц од лимуна и важан је за јачање имунитета.

Војвођанска 

башта салата

12 минута 6 особа
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Надев од мака:
• млевени мак 150 g
• млеко 50 ml
• ванилин шећер 10 g
• уље 0,5 dl
• кора лимуна 1 
• со 5 g
Резанци:
 • јаје 2 комада
• со 2 g
• вода 0,5 ml
• брашно  T-400 150 g
- брашно Т-500 150 g

Са
ст

ој
ци

:

П
ри

пр
ем

а: Резанци: - Воду посолите и ставите да прокључа

- Додајте резанце и промешајте да се не залепе 
за дно

- Када се резанци прокувају, склоните шерпу са 
шпорета и оставите 10 минута да резанци омек-
шају 

- Процедите их и исперите хладном водом да не 
буду лепљиви

Мак: - Млевени мак прелијте врелим млеком 
додајте уље, шећер, ванилин шећер и корицу 
лимуна

- Све добро промешајте и сједините са резанцима

Начин послужења:  Послужити топлo.

резанци

20 минута 4 особе

са маком

Резанци са маком су стари војвођански специјалитет без кога некада није 
могао да се замисли недељни ручак. 

Овај традиционални војвођански рецепт за брзи и једноставни слаткиш 
специфичног укуса којим доминира мак, до данашњег дана обожавају 
Војвођани свих генерација. 

Код припреме је важно обратити пажњу на процес рада са резанцима, како 
би они очували чврстину и не би постали лепљиви.
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Фил:
• млеко 1 l 
• кристал шећер 250 g
• ванилин шећер 50 g
• жуманце 5 комада 
• брашно 200 g
• слатка павлака 1 dl
Коре:
• лиснато тесто ½ kg

Са
ст

ој
ци

:

П
ри

пр
ем

а: Фил: - У већу шерпу ставите 0,7 dl млека да прокува 
са 250 g кристал шећера и 50 g ванилин шећера 

- 0,3 dl млека, жуманца и брашно измиксајте добро 
миксером да не буде грудвица. Ту смесу закувајте 
са претходном док се не види дно шерпе

- Фил излијте у плех, прекријте га целофаном и 
оставите да се хлади

- Хладан фил помешајте са претходно налупаном 
слатком павлаком

Коре: - Лиснато тесто развуците и испеците коре

- Пресеците коре на 4 дела и филујте кремпиту

Начин послужења: Кремпиту сеците у коцке и по-
спите прах шећером преко горње коре.

Петроварадинска 

кремпита

2 сата 6 особа

Кремпита је омиљена посластица многих генерација, широм света.  
У свету је позната под многим именима, а код нас се одомаћила под назвом 
Кремпита , састављена од речи „крем” и „пита”.

Петроварадинска  кремпита је надалеко позната међу Војвођанима, а 
туристи кажу да се топи у устима, има укус ваниле и  да је довољно велика 
да нахрани три особе. 
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Винарија је комплекс три целине, међу којима је и 
простор производње где се грожђе из винограда у поседу 
претвара у вино. Производња винарије је пројектова-
на према најсавременијим стандардима и опремљена 
најбољом енолошком технологијом. У „барик подруму” 
се налазе традиционални дрвени судови и барик бу-
рад, израђени од француског и српског храста, подес-
ни и за ферментацију, као и за чување црвених вина.  
У „Шапату” се вина производе по посебној рецептури и 
у лимитираним серијама.

Ентеријер винарије је софистицирани амбијент за 
људе отвореног духа, са стилом и укусом. 

СРЕМАЧКИ 
ручак у 
виноградима
Винарија Шапат Сланкамен

У АТЕЉЕУ 
ВИНА „ШАПАТ” 

ДЕГУСТИРАЛИ СМО 
ВИНО ИДЕАЛНО 

УПАРЕНО УЗ НИЗ 
АУТЕНТИЧНИХ 

ВОЈВОЂАНСКИХ 
СПЕЦИЈАЛИТЕТА.

Ресторан атељеа вина „Шапат” располаже са 60 седећих места, у несвакидашњем 
амбијенту и са заиста јединственим погледом на винограде и Дунав. Седећи на 
тераси и гледајући у виноград и реку, уживали смо у савршеним војвођанским  
специјалитетима  конзумирајући вино овог бајковитог места.
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са сиром
кифлице

• млеко 0.5 l
• со 1 кашичица
• шећер 2 кашичице
• квасац 30 g
• уља 300 ml
• јаја 1 комад
• жуманце 2 комада
За фил:
• беланца 2 комада
• сир 100 g 
За премазивање:
• јаја 1 комад
• маслац 125 g 

Са
ст

ој
ци

:

П
ри

пр
ем

а:

90 минута 4 особе

Тесто: - У 500 ml млека ставите квасац и шећер и 
оставите да надође
- У 1kg брашна ставите 1 кашичицу соли па умешај-
те: млеко, квасац, цело јаје и 2 жуманцета
-  Тесто покријте крпом и пустите да одстоји док се 
маса не удвостручи
Фил: - Умутите  2 беланца са сиром
Кифлице: - Надошло тесто поделити на 6 лоптица 
- Сваку лоптицу развуците на подлози по којој је 
посуто брашно и поделите ножем на 8 троуглова 
- На сваки троугао ставити фил 
- Преко дела са филом, преклопите ивице кифли-
це који штрче и умотајте их. Приликом мотања, 
гледајте да мало извучете врх кифлице, како бисте 
могли да је умотате што више пута 
- Кифлице поређајте у плех и оставите да одстоје 
15 минута
- Пре печења на сваку кифлицу ставите коцкицу 
маслаца 
- Пеците на 1900C  20 минута
Начин послужења: Кифлице сервирајте топле. Кифлице са сиром су пециво коме нико не може одолети, у Војводини су са 

правом на трону вољених сланих пецива.

Рецепти за ово омиљено тесто се преносе са генерације на генерацију.  
Мешење и савијање кифлица са сиром, уз баку или маму, једна је од 
успомена детињства  које многе девојчице из ових крајева носе у срцу.  
Мирисне и укусне кифлице са сиром су добар избор,  увек поправљају распо-
ложење и апетит. 
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Парадајз чорба са флекицама старо, једноставно јело прави се брзо и лако,  
а нестварно је укусна. 

Доминантан укус куваног парадајза и дивна, нежна, кремаста текстура 
најбоље описују ову чорбу. 

Ова типична војвођанска чорба помаже памћењу, пошто је парадајз храна 
чији храњиви састав доказано позитивно утиче на наш мозак због високог 
садржаја антиоксиданса  ликопена.

Флекице:
• јаја 1 комад
• брашно 120 g
• со 2 g

За парадајз чорбу:
• црни лук 100 g
• кувани парадајз 1 l
• со 5 g
• целер 1 лист
• бибер 0.05 g
• уље 0.50 ml

Са
ст

ој
ци

:

П
ри

пр
ем

а:

45 минута 4 особе

Флекице: - Умешајте тврђе тесто од брашна, јаја и 
соли 
- Оклагијом развуците тесто, што тање га исеците 
на траке, па њих исеците на квадрате 3×3 цм
- Флекице кувајте 15 минута у сланој води
Парадајз чорба: - У шерпи загрејте уље, пропржи-
те црни лук, лист целера, посолите, па затим додај-
те парадајз 
- Оставите чорбу да се кува 30 минута
Начин послужења: Чорбу служити топлу, уз хлеб 
или пециво.

Парадајз  

чорба
са флекицама
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Перкелт је традиционално мађарско јело, које се припрема са различитим 
врстама меса, а најчешће са јунетином. 

Послужује се са њокама од кромпира које се прелију кајмаком или павлаком. 

Куварска је тајна да је перкелт најбољи ако се кува у котлићу на тихој ватри.

• јунеће месо од плећке 1 kg
• црни лук 300 g
• бели лук 3 чена
• шаргарепа 200 g
• корен першуна 1 комад
• црно вино 0.2 l
• туцана паприка 5 g
• слатка паприка 5 g
• суви зачин 5 g
• вода 500 ml

Са
ст

ој
ци

:

П
ри

пр
ем

а:

45 минута 4 особе

- Месо исеците на крупније коцке
- Лук ситно исецкајте, па пропржите са месом
- Шаргарепу и корен першуна исеците на крупније 
комаде, па сједините са месом
- Додајте со и бибер
- Промешајте састојке, па сипајте воду и ставите да 
се кува 70 минута 
- На крају додајте црно вино и оставите да се кува 
још 20 минута на тихој ватри
Начин послужења: Перкелт се често служи са 
њокама.

Јунећи

перкелт
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Секељи гулаш је традиционално мађарско јело. Легенда о његовом настанку 
каже да је мађарски новинар, писац, песник и архивар Јозеф Секељ касно 
увече, пред затварање, дошао у ресторан. Од конобара је сазнао страшну 
вест: гости су тог дана већ све појели. Остало је било само мало кувaног меса 
и киселог купуса.

Новинар је рекао да му те остатке помешају, донесу и тако је он кумовао 
овом чувеном јелу.

• јунеће месо од бута 250 g
• свињско месо од бута 250 g
• месната сланина 200 g
• кисели купус 750 g
• црни лук 400 g  
• бели лук 5 ченаСа

ст
ој

ци
:

П
ри

пр
ем

а:

140 минута 4 особе

- У великој шерпи на тихој ватри испржите слани-
ну, процедите масноћу
- Месо исеците на коцкице и пропржите док не по-
румени са свих страна
- Кад је месо готово, додајте ситно сецкани црни и 
бели лук 
- Пропржите, па додајте сланину
- Динстајте све још 10 минута 
- Додајте кисели купус опран и исецкан, и настави-
те динстање
- Налијте водом да буде 2/3 шерпе пуно, па кувајте 
још 2 сата
- Повремено проверите да јело не остане без воде
Начин послужења: Јело послужите топло. Пре по-
служења посути гулаш љутом туцаном паприком и 
уз њега послужитеи киселу павлаку.

Секељи 
гулаш
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• свињска коленица 2,5 kg
• кисели купус 3 kg
• бибер у зрну 5 g
• алева паприка 0.05 g
• маст 0.1 g
• со 0.05 g
• вода 2 lСа

ст
ој

ци
:

П
ри

пр
ем

а:

120 минута 8 особа

- Оперите и осушите коленицу
- Дијагонално оштрим ножем направите неколико 
прореза по месу 
- На коленицу потом натрљајте со, бибер, алеву па-
прику
- Кисели купус одвојите лист по лист, па увијте ко-
леницу са остатком купуса и ставите на дно шерпе 
- Налијте водом и додајте: маст, алеву паприку и 
ловоров лист 
- Тако сложено јело кувајте 1,5 h. Првих пола сата 
на јачој температури, а након тога на умереној
Начин послужења: Јело послужити топло уз до-
маћи хлеб.

коленица 
са киселим купусом

Коленица са киселим купусом је гастрономско ремек-дело које никог не 
оставља равнодушним.

Јелом доминира богати укус који добија кисели купус када се кува и месо које 
дугим кувањем постаје мекано као душа, тако да се само одваја од кости . 

Ово јело је типично за зимску војвођанску трпезу, за којом се цела породица 
радо окупља, али је и врхунски специјалитет који се послужује и у луксуз-
ним ресторанима.
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Печена љута паприка са белим луком - изузетно пикантна салата којој глав-
ну ноту даје комбинација љутине паприке и белог лука. Буди апетит и савр-
шено се слаже уз јела са месом.

Припрема ове звезде међу салатама не захтева пуно времена, а сјајно упот-
пуњује прави војвођански ручак.

• љуте паприке 4 комада
• со 2 g
• бели лук 5 g
• уље 2 dl
• сирће 1 dl
• першун 0.05 g

Са
ст

ој
ци

:

П
ри

пр
ем

а:

45 минута 2 особе

- Паприке испеците са свих страна, па ставите да се 
охладе. После печења поклопите паприке да би се 
потпариле због лакшег љушћења. Када се охладе, 
ољуштите паприке, па их зачините белим луком, 
сољу, першуном, уљем и сирћетом
Начин послужења: Омиљена зимска салата, често 
се послужује уз мезе или пикантна јелa.

Љута

печена
паприка
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• коре за питу 0.5 kg
• уље 100 ml
• шећер у праху 1оо g
Фил:
• вишње 1 kg
• шећер 300 g
• гриз 100 gСа

ст
ој

ци
:

П
ри

пр
ем

а:

45 минута 4 особе

- Вишње, шећер и гриз промешајте
- За једну ролну пите су потребне три коре 
- Сваку кору премажите уљем и ставите у њу фил од 
вишања. На њу сложите следећу кору, премажите, 
па следећу и на крају их све уролајте
- Сложите ролне пите у  тепсију, премажите  уљем и 
пеците у рерни 30 минута на 1900C
- Охлађену питу поспите шећером у праху
Начин послужења: Питу служити хладну, посуту 
шећером у праху и исечену на кришке дужине око 
10 cm.

Пита

вишњара

Омиљена војвођанска пита, са вишњама и гризом, прави се без додавања јогур-
та, јаја и млека. Права вишњара састављена је само од кора, вишања, гриза и 
шећера. 

Неодољиви мирис вишања и шећера у пити удружен је са финим и хрскавим 
корама, обилато посутим шећером у праху.

Киселкасто слатки богати укус ове пите готово све Војвођане асоцира на ба-
кину кухињу и крај обилног недељног ручка.
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Шам ролнице су диван старински колач. Некада су биле незаобилазни део  
недељног ручка.

Праве се од само неколико састојака, а припрема је прилично брза и једноставна. 

Ова војвођанска посластица одмах по припреми може да се конзумира.

За тесто:
• брашно 350 g
• млеко 200 ml
• уље 50 dl
• жуманца 3 ком
• маргарин 100 g
За шам:
• беланца 3
• шећер 125 g
• вода 40 ml

Са
ст

ој
ци

:

П
ри

пр
ем

а: - Замесите глатко тесто од брашна, жуманаца и уља
- Поделите тесто на на два дела, формирајте јуфке
- Сваку јуфку растањите што тање, па премажите 
топљеним маргарином
- Увијте их као писмо, па их оставите да одстоје 20 
минута. Тако поновите још два пута
- Добијено тесто растањите што тање, па исеците 
на траке ширине 1.5 cm
- Намотајте траке на калуп за шам ролне, па  ређај-
те у плех за печење 
- Премажите их маргарином
- Пећ загрејате на 1800C 
- Пеците 10 до 12 минута
Шам:  - Беланце и шећер умутите, па кувајте на пари 
- Када маса буде густа, ставите је у шприц за 
пуњење
Начин послужења: Шам ролне можете служити од-
мах по прављењу, уз кафу или вино.

шам
ролне

120 минута 4 особе
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У специјализованом ресторану „Рибља чарда Elitte - Палић доо”, на самој обали Па-
лићког језера, имали смо прилику да пробамо сјајне војвођанске рибље специјали-
тете, специјалитете од меса, али и специфичне посластице као што су шомлои 
галушке и палићке палачинке.

РИБЉА ЧАРДА ЈЕ ЗАШТИЋЕНИ СПОМЕНИК КУЛТУРЕ.  
САГРАЂЕНА ЈЕ ОСАМДЕСЕТИХ ГОДИНА XIX ВЕКА.  

УРЕЂЕНА ЈЕ У СТИЛУ ГРАЂАНСКЕ ЧАРДЕ. 

Део Рибље чарде Elitte - Палић доо  комплекса чини и Хотел „Парк” смештен на само 
50 метара од обале Палићког језера. Хотел је изграђен 1860. године у стилу класи-
цизма и заштићен је као споменик културе. Категоризован је са четири звездице. 
Поседује укупно 38 смештајних  јединица. Собе и полуапартмани хотела имају по-
глед на језеро или на парк. 

У склопу комплекса је и ресторан „Мала гостиона”.

„Рибља чарда Elitte - Палић доо” на Палићу надалеко је позната по филираној рибљој 
чорби и рибљим чварцима. На мени у Рибљој чарди посебан утицај има мађарско  
кулинарство. Мађарска кухиња заузима важно место у миксу кухиња које граде  
богату војвођанску гастрономију.

ВОЈВОЂАНСКИ 
РУЧАК 
НА ЈЕЗЕРУ
Рибља чарда Elitte - Палић доо
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од шарана
рибљи чварци

Пред вама је традиционалан, али и иновативан рецепт за рибље чварке од 
шарана, који ће одушевити и најпробирљивије госте. 

Рибљи чварци од шарана су гастрономски заштитни знак многих рибљих 
чарди. Мађари, домаћи гости, али и туристи са свих страна често баш због 
овог специјалитета посећују чарде.

Свежи су, хрскави, преукусни, уз праву чашу вина избор су за прави хедонизам.

- Рибу исецкајте на штапиће, уваљајте у брашно, 
посолите и пржите у дубоком уљу

- Исеците црни лук на дебље колутиће и пржите  
на уљу

Начин послужења: Сервирајте заједно и украси-
те са динстаним купусом, кришком лимуна и пола 
чери пардајза.

• филирани шаран 300 g

• црни лук 100 g

• брашно 50 g

• со 5 g

• уље 100 ml

Са
ст

ој
ци

:

П
ри

пр
ем

а:

40 минута 2 особе
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од пилеће џигерице
КНЕДЛАМА 

Бистра војвођанска супа са кнедлама од пилеће џигерице прави је избор за не-
дељни војвођански ручак. У свакој војвођанској породици која поштује и негује 
традицију ручак започиње супом или чорбом. 

Нежна сећања на детињство, и на бакину љубав која се најчешће најбоље огле-
да кроз исхрану породице, често су везана за домаћу супицу са кнедлама од 
гриза или пилеће џигерице. 

- У шерпу ставите месо, шаргарепу, зелен и лук. На-
лијте водом, додајте со и бибер, па ставите да се 
кува на тихој ватри

- Кувајте 1 сат и 30 минута, па процедите супу

- Ситно исецкајте пилеће бело месо и џигерицу, па 
додајте брашно, јаје, со и бибер. Формирајте кугли-
це и укувајте их у супи

- Склоните супу са ватре, поклопите је поклопцем 
и оставите 15 минута да стоји да би кнедле постале 
меке

Начин послужења: Супу украсите першуном и по-
служите топлу.

Састојци:
• пилеће месо ½ kg
• шаргарепа 100 g
• зелен 100 g
• црни лук 100 g
• лист першуна према укусу
• бабура паприка 100 g
• со 10 g
• бибер 2 g

Кнедле:
• пилеће бело месо 100 g
• пилећа џигерица 30 g
• брашно 30 g                          
• јаје 1 комад
• со 5 g
• бибер 2g

Са
ст

ој
ци

:

П
ри

пр
ем

а:

120 минута 4 особе

Бистра војвођанска супа са
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пилећи батак
поховани

Поховани пилећи батак је практично и укусно јело које се често налази на 
многим војвођанским трпезама. Сласт пилећег меса и зачини дају посебан 
укус јелу.

Често је на менију ресторана и великих ланаца, те фаворит великим и ма-
лим уживаоцима укусне хране.

- Пилеће батаке посолите, биберите и уваљајте у 
брашно, јаје и презле, па пржите у уљу заједно са 
сецканим кромпиром

- Исти временски период је потребан да кромпир 
порумени и месо буде печено

Начин послужења: Украсите јело рузмарином, 
ориганом и чери парадајзом и сервирајте топло. 
Препорука је да уз оброк послужите и чашу белог 
вина.

• пилећи батак 500 g 

• презле 50 g 

• брашно 50 g

• јаје 3 комада

• со 10 g

• бибер 2 g

• уље 1 dl

• очишћени кромпир 300 g

Са
ст

ој
ци

:

П
ри

пр
ем

а:

60 минута 2 особе



72 73

СОСОМ ОД ВИШАЊА 
Пилеће бело месо са 

- Пржите пилеће бело месо  у тигању на мало уља

- Ставите вишње да се кувају са 200 ml воде. Додај-
те шећер, црвено вино и мало соли

- Када се све добро прокува, додајте брашно да би 
се сос згуснуо

Начин послужења: Послужите јело топло и водите 
рачуна да сваки комад меса буде преливен сосом 
од вишања. Као прилог предлажемо да уз ово јело 
послужите динстано поврће и украсите га чери па-
радајзом. 

• пилеће бело месо 300 g

• вишње 200 g

• брашно 50 g

• уље 50 ml

• шећер 50 g

• вода 200 ml

• црвено вино 30 ml

• со 5 g

Са
ст

ој
ци

:

П
ри

пр
ем

а:

30 минута 2 особе

Пилеће бело месо са сосом од вишања је војвођанско јело које очарава на пречац.

 Сос од вишања се идеално слаже уз све врсте печења од меса и уз гриловано 
поврће. Спада у неколико омиљених сосова, који су специфично везани баш за 
војвођанску кухињу.

За непце ово је освежавајућа слатко-слана комбинација. Туристима је по-
требно мало храбрости да пробају нове укусе, али ову гастрономску чаролију 
свакако не треба прескочити. 
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начин
Сом на палићки 

- Филе сома пржите у тигању на мало уља

- Сецкани лук и печурке издинстајте заједно, додај-
те рибљи фонд, со, бибер и алеву паприку

-  Све оставите да се лепо укува

- Филете рибе прелијте сосом

Начин послужења: Сервирајте са њокама са сиром 
које су посуте коцкицама пржене сланине  или ба-
реним кромпиром. Рузмарин, лимун и краставац 
могу вам послужити као декорација.

• сом филе 400 g

• печурке 200 g

• рибљи фонд 300 ml

• црни лук 100 g

• млевена паприка 20 g

• со 10 g

• бибер 2 g

Са
ст

ој
ци

:

П
ри

пр
ем

а:

45 минута 2 особе

Сви који су имали прилику да пробају сома на палићки начин кажу да је ово 
изваредан специјалитет.

Овај лагани летњи ручак делује компликовано за спремање, али заправо је брзо 
готов,  јер се риба  и печурке припремају паралелно.

 Шеф кухиње  

РОБРЕТ КЕРЕШИ 
Рибља чарда Elitte
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салата
Купус

- Ситно исецкајте купус и зачините

- Салату добро измешајте и сервирајте

Начин послужења: Салату послужите у чинији 

за салате. Украсите је першуном, кимом или 

неком другом зачинском биљком и кришкама 

чери парадајза.

• купус 300 g

• со 5 g

• сирће 10 g

• уље 10 g

• шећер 2 g

Са
ст

ој
ци

:

П
ри

пр
ем

а:

10 минута 2 особе

Салата од купуса једна је од најчешћих салата које се спремају, како у ресто-
ранима,  тако и у кућама у Војводини. Ово поврће у свежем стању „иде” уз раз-
личите врсте меса, бројна варива, са дресингом или без њега.

Купус помаже код смањења лошег холестерола у крви, јер он апсорбује  
масноћу из хране, па је ова салата изузетно добар пратилац сласних и јаких  
војвођанских специјалитета.
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галушка
ШОМЛОИ

Коре: - Пенасто умутите беланца, уз додавање шећера, затим до-
дајте једно по једно жуманце
- Када сједините смесу, додајте брашно мешајући лагано варјачом, 
да смеса не би спала
- Смесу поделите на три дела
- У један део додајте какао, у други млевене орахе, а трећи остави-
те без додатака
- Испеците коре. Сваки бисквит посебно ставите у претходно за-
грејану рерну (на 1800C) и пеците док благо не порумени, па оста-
вите да се охлади
Прелив од рума: - Кувајте воду, шећер, корицу од поморанџе и ли-
муна око 15 мин., па им на крају додајте рум
- Оставите прелив да се хлади
Прелив од ваниле: - У жуманца додајте мало шећера, брашно, ва-
нилин шећер и мало млека
- Измешајте смесу да не буде грудвица
- Остатак млека и шећер ставите да се кува и умешајте у то смесу 
од жуманаца
- Кувајте прелив док се не згусне
- Оставите га да се охлади
Прелив од чоколаде: - У кључалу воду изломите чоколаду и додај-
те шећер 
- Када се састојци растопе, скините прелив са рингле и оставите да 
се хлади
Припрема: - У дубљу чинију ставите прву кору, прелијте преливом 
од рума, па премажите преливом од ваниле
- Поступак понављајте док не утрошите све састојке
- Од горе прелијте чоколадом
- Ставите галушке у фрижидер да се хладе 
Начин послужења: Охлађени колач вадите кашиком за сладолед, 
сервирајте и прелијте чоколадним преливом и улупаним шлагом.

Коре:
• јаја 3 комада
• брашно 100 g
• шећер 60 g
• какао 10 g
• млевени ораси 50 g
Сируп од рума:
• шећер 50 g
• вода 100 ml
• рум 0,5 ml    
• кора наранџе 1 комад
• кора лимуна 1 комад
Крем од ваниле:
• млеко 200 ml
• жуманаце 2 ком
• шећер 100 g
• брашно 50 g
• ванила ½ штапића
Прелив од чоколаде:
• чоколада 50 g
• вода 100 ml
• шећер 50 g
За посипање:
- млевени ораси 1 шоља
- шлаг 1 кесица

Са
ст

ој
ци

:

П
ри

пр
ем

а:

60 минута 4 особе

Љубитељи пунча, чоколаде и ваниле дефинитивно морају пробати овај сјајни 
војвођански слаткиш. Галушке освајају на први поглед и први гриз. 

Овај раскошни кремасти колач, који се топи у устима и невероват-
но заводљиво мирише, јако је популаран на северу Војводине. Шомлои 
галушке су настале у Мађарској, у близини места Фот, покрај којег 
се налази брдо Шомјо, које је познато по малом угашеном вулкану око 
којег се простиру виногради. Легенда каже да их је један посластичар  
направио да импресионира и обрадује своју вољену.
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палачинке
Палићке

- У дубљу посуду сипајте брашно, додајте јаја и мле-
ко. Умутите смесу да не остану грудвице и полако 
додајте воду
- У умућено тесто додајте уље и добро промешајте.
На благо науљеном тигању палачинке пржите са 
обе стране
- У шерпу ставите вишње, успите воду, додајте 
шећер, промешајте и кувајте око 10 минута на уме-
реној температури
- Густин размутите са мало воде и успите у вишње 

- Мешајте да се згусне
Начин послужења: Палачинке напуните сладоле-
дом од ваниле и прелијте сосом од вишањa.

• брашно 100 g 
• јаје 1 комад
• уље 0,5 dl
• млеко 1 dl
• млака вода 0,5 dl
• со 5 g
• шећер 10 g
• сладолед 200 g
• вишње 200 g
• вода 200 ml
• шећер 50 g
• густин 20 g

Са
ст

ој
ци

:

П
ри

пр
ем

а:

20 минута 4 особе

Палачинке са сладоледом и топлим сосом од вишања постале су симбол најпре 
палићког и суботичког угоститељства, а данас се са поносом нуде и у другим 
деловима Војводине.

Најважнији делови процеса код припреме палачинака, које су и иначе омиљени 
слаткиш огромног броја деце и одраслих је да се умути смеса без грудвица и да 
се пеку у добро загрејаном  тигању.
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