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У земљи чувеној по љубави према доброј, домаћој храни,
Западна Србија се издваја као најсјајнији драгуљ у српској
нисци гастрономских бисера. Рецепти у овој књизи су
усавршавани кроз векове и отелотворење су једноставне
идеје - да је и данас могуће уживати у традиционалним
јелима од природних састојака.
Овај кувар је осмишљен у оквиру пројекта ПЛАНИНСКИ
ДОРУЧАК који представља жиг квалитета који указује на
географско порекло производа и услуга и окупља бројне
мале произвођаче из региона Западне Србије, чувеног
по нетакнутом окружењу, величанственим пејзажима и
традиционалном начину исхране.

Чајетина
У самом срцу Златибора угнездила се Чајетина, општина с најлепшим
видицима у Западној Србији. Са више од 200 сунчаних дана у години
и јединственом ружом ветрова која цвета над ливадама и потоцима
и бујним нетакнутим шумама, Чајетина је идеална дестинација за
љубитеље природе и дугих планинских шетњи. А када се калорије
потроше и огладните, бројна су места на којима можете да се окрепите
аутентичном планинском храном.

Златиборски хлеб
400 g пшеничног белог брашна
200 g овсеног брашна
50 g овсених пахуљица
3 dl млаке воде
1 кашичица босиљка
1 кашичице соли
1/2 кашичице шећера
1 кесица сувог квасца

[6] Планински кувар

Размутити квасац и шећер у води и сачекати
да квасац „проради“
У посуду за мешење ставити све остале
састојке и добро промешати. Умесити тесто
тако да буде глатко и да се не лепи за посуду.
По потреби додати воде или брашна да се
добије жељена текстура. Оставити на топ
лом месту прекривено да нарасте 1 h. Пре
месити и обликовати у жељену форму ста
вити у плех за печење и оставити да нарасте
још 30 минута.
Пећи на 200°C 30-40 минута, односно док
не добије златно жуту боју.
Након печења прекрити влажном крпом и
оставити да се хлади.

Планински кувар [7]

Кукурузни качамак са копривом
САСТОЈЦИ:
800 g кукурузног белог брашна
80 g коприве
1 мања главица лука
200 g младог сира
250 g кајмака
200 g пршуте
0,4 dl уља
со
бибер
дивљи оригано
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Ситно исецкани лук пропржити на мало
уља док не омекша. Додати опране и ситно
сецкане листове коприве зачинити по укусу
сољу, бибером и дивљим ориганом. Пропр
жити пар минута. Оставити да се охлади.
У посуду за мешање ставити сир, 100 g кај
мака и коприву. Све добро промешати да се
сједини.
Скувати качамак од кукурузног брашна.
Качамак не треба да буде сувише густ да би,
кад се мало охлади, могао да се обликује.
У науљену кутлачу до пола ставити качамак
и направити улегнуће где се ставља фил. За
творити фил са још мало качамака и у кут
лачи формирати лопте. Поступак понавља
ти док се не потроши сав материјал.
Сервирати са остатком качамака и пршутом.
Планински кувар [9]

Златиборска чајанка
САСТОЈЦИ:
60 g говеђе пршуте
60 g свињске пршуте
40 g суџука
40 g чварака
40 g сланине
60 g сира
120 g кајмака
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Златиборска пршута
Пршута се не једе да се човек засити. Она се мези
полако и не много! Другим речима, мерачи се!
Најбоља је уз ракијицу, нарочито ужичку, наравно,
хладну. Пршута се сече да буде као лиска! Али,
не провидна јер би онда гости помислити да сте
циција! Пршуту не скрнавити додавањем кечапа
и мајонеза. Са пршутом се најбоље слаже тврди
сир, по могућству пуномасни златарски или сје
нички. Мезе заокружују дуван чварци! Служити
са неким од домаћих хлебова.

Планински кувар [11]

Чорба од бундеве и печурака
САСТОЈЦИ:
1 главица црног лука
2 чена белог лука
100 g шампињона
100 g бундеве
100 g буковача
40 g кајмака
2 кашике уља
1 l воде

У шерпи одговарајуће величине загрејати
уље и пропржити ситно сецкани лук, бели
лук и рендану бундеву (тикву), док бундева
не омекша. Након тога додати очишћене
исецкане печурке. Наставити пржење уз
мешање још неколико минута. Зачинити.
Налити водом и након што прокључа кува
ти још пар минута.
Штапним миксером промешати чорбу све
док се не добије компактна кремаста текс
тура.
Сервирати са кајмаком.

со, бибер
мускатни орашчић
матичњак
цимет по укусу
[12] Планински кувар
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Салата са цвеклом и шаргарепом
САСТОЈЦИ:
300 g шаргарепе
300 g цвекле
2 чена белог лука

Изрендати сирову шаргарепу и цвеклу. До
дати ситно сецкани бели лук и неколико
листова ситно сецкане свеже нане. Добро
промешати и зачинити по укусу уљем, сир
ћетом од шљива, сољу и бибером.
Сервирати украшено свежом наном.

неколико листова свеже нане
уље
со
бибер
сирће од шљиве
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Планински кувар [15]

Сарма са печуркама боровњачама
САСТОЈЦИ:
12 листова киселог купуса
1 главица црног лука
2 чена белог лука
40 g шаргарепе
400 g боровњаче (гљиве)
150 g пиринча

У тигању на мало уља пропржити ситно сецкни
црни и бели лук. Када лук омекша додати пи
ринач. Додати мало воде и динстати 10-так ми
нута. Након тога додати ситно сечене гљиве.
Добро промешати и динстати још неколико ми
нута. Зачинити по укусу. Филовати и увити као
било коју другу сарму.
Сарме поређати у науљену шерпу одговарајуће
величине, налити водом, додати ловоров лист и
кувати док купус не омекша.
Сервирати по жељи са киселим млеком.

0,5 dl уља
со, бибер, мајчина душица
1 кашичица алеве паприке
ловоров лист
вода
[16] Планински кувар
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Пита са сувим шљивама
и младим сиром
САСТОЈЦИ:
300 g кора за питу
400 g младог несланог сира

Мед
Чисте и нетакнуте, далеко
од сваког загађивача, шуме
и ливаде Златибора, Таре,
Голије, Златара и Мокре
Горе, јединствена су ризница
најразличитијих биљних врста.
Многе од њих су медоносне
и као такве идеалне за
испашу пчела и производњу
планинског меда, млеча и
прополиса! Планински мед са
овог подручја је квалитетан
и лековит, какав се само
пожелети може!

[18] Планински кувар

200 g сувих шљива
2 јаја + 1 за премазивање пите
1 dl уља
100 g јогурта
40 g гриза
1 кесица прашка за пециво
50 g ораха
120 g меда
+ за преливање код сервирања

Фил:
Ситно исецкати суве шљиве и орахе. У
посуду за мешање ставити јаја, сир, јогурт,
орахе, суве шљиве и мед. Добро промешати
и на крају додати прашак за пециво и гриз.
Издвојити 2 коре и попрскати уљем. На
филовати тако да по целој кори има равно
мерно распоређеног фила. Уролати кору са
филом у стандардни облик (пите). Ставити
у науљену тепсију.
Поновити процес док се не потроше све
коре и фил. По жељи питу пре печења пре
мазати умућеним јајетом.
Пећи на 180°C све док пита не добије златно
жуту боју. Оставити да се прохлади и слу
жити преливено медом.

Планински кувар [19]

Ужице
Ужице је град који спаја се и прожима давнашње и модерно: средњо
вековна тврђава звана Стари град са широким улицама и солитерима,
старе цркве и масивна предратна здања са новим зградама обојених
фасада. Од Титовог града, привредног поноса и стецишта старих
кафана Ужице се преобразило у позоришно средиште регије, варош
ужичке лепиње (од кајмака, јајета и претопа) и зналаца епикурејаца.
Упознати Ужице значи прошетати његовим улицама, разговарати са
гостопримљивим Ерама и сести у неки од бројних угоститељских
објеката у којима ћете открити специфичну кулинарску понуду овог
јединственог града.
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Хлеб или пециво са бундевом
САСТОЈЦИ:
300 g бундеве
1/2 kg брашна, полубело, (тип
500 или по избору)
1 пакетић квасца
2 dl млаке воде
100 g маслаца
1 кашичица шећера
1 кашичица соли
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Очишћену бундеву исећи на коцкице и про
кувати у сланој кипућој води, добро оцедити
и пропасирати.
Квасац ставити у 2 dl млаке воде са каши
чицом шећера и оставити на топлом да ус
кисне. Замесити тесто од брашна, ускислог
квасца и пиреа од бундеве. По потреби до
дати воде или брашна (у зависности од тога
колико је оцеђена бундева), али тесто не би
смело да буде тврдо. На крају умешати со и
растопљени маслац и добро израдити тесто.
Ставити га у већу посуду, покрити кухињ
ском крпом и оставити на топлом преко
ноћи. Сутрадан тесто премесити, облико
вати хлеб или мање векне, кифле, па их још
оставити у добро подмазаном плеху (може
и на пек папиру), на топлом да нарасту.
Пећи у претходно загрејаној рерни, прво
на 250°C 10-ак минута, а потом на 200°C до
краја.
Планински кувар [23]

Ужичка комплет лепиња
САСТОЈЦИ:
400 g пшеничног белог
брашна
1 кесица сувог квасца
1 кашичица соли
1 кашичица шећера
3,5 dl млаке воде
3 кашике уља
За фил:
200 g зрелог кајмака
4 јаја
2 dl претопа
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Лепиња:
У посуду за мешење сипати брашно, шећер, со и квасац. Добро
промешати. Додати воду, уље и замесити тесто. Тесто мора да
буде што мекше, али да се не лепи за посуду и руке.
Тесто поделити на 4 јуфке које треба истањити на дебљину од
1,5 cm. Јуфке посути брашном (да се фолија не залепи) оставити
у плех у којем ће се пећи и прекрити пријањајућом фолијом.
Оставити на топлом месту барем 1 h да лепиње нарасту. Пећи
на 200°C 20 минута односно док не добију златно жуту боју.
Оставити да се охладе прекривене влажном крпом.
Начин припреме комплет љепиње:
Отворити капак лепиње. Ставити кашику кајмака и једно јаје
у основу лепиње.
Вијушком умутити кајмак и јаје. Ивице лепиње скинути ви
љушком и све заједно промешати и тако направити фил.
Отворену лепињу запећи у рерни на 200°C да се фил запече, а
капак само угрејати.
Извадити из рерне и опет виљушком премешати фил. Прели
ти топлим претопом, опет све заједно благо промешати ви
љушком и покрити поклопцем од лепиње.
Планински кувар [25]

Разљевуша са чварцима
и печена паприка пуњена са сиром
САСТОЈЦИ:
200 g кукурузног жутог брашна
100 g пшеничног белог брашна

Млечни
производи
Од млека из брдскопланинских
крајева праве се најквали
тетнији и најукуснији млечни
производи. Сир и кајмак из
златиборског краја
својеврсни су деликатеси међу
млечним производима.
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Од састојака замесити тесто и разлити у плех
за печење. Пећи на 200°C док не добије златно
жуту боју.
Пре сервирања оставити да се мало прохлади.

2 јаја

Паприке са сиром

3 кашике уља

САСТОЈЦИ:
4 црвене паприке (шиље)
200 g крављег зрелог сира
2 јаја
Паприке испећи на плотни. Ољуштити и
очистити од семенки. Напунити паприке
филом од јаја и сира. Запећи у рерни на
180°C 10 минута.
Сервирати са разљевушом.

200 g зрелог крављег сира
100 g чварака
2 dl млека
по потреби вода
со

Планински кувар [27]

Ужичка фалш чорба
САСТОЈЦИ:
1 главица црног лука
1 шаргарепа средње величине
1/2 корена пашканата

Ситно сецкани лук, целер, пашканат и шар
гарепу пропржити на уљу док не омекша.
Налити водом и додати остатак поврћа.
Зачинити, оставити да прокључа и кувати
још 20 минута на тихој ватри.
Служити топло.

150 g карфиола
150 g броколија
150 g корена целера
2 кашике уља
со и бибер
ловоров лист
1 l воде
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Зелена салата са јогуртом
САСТОЈЦИ:
1 главица зелене салате
50 g ораха
2 dl јогурта

Опрану и оцеђену салату искидати и поме
шати са сецканим сремушем, младим луком
и крупно млевеним орасима.
Зачинити уљем, сирћетом и сољу, па добро
промешати. Пре сервирања прелити јогур
том.

неколико листова сремуша
1 веза младог лука
со
сирће
уље
1 кашичица мирођије
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Пуњене тиквице
САСТОЈЦИ:
4 тиквице средње величине
100 g куване белије (пшенице)
200 g млевеног меса
1 главица лука
1 мања ситно сецкана шаргарепа
со, бибер, суви босиљак
уље

Пропржити лук и шаргарепу на мало уља
док не омекшају. Додати млевено месо и
пржити док месо не буде потпуно пржено.
Након тога додати кувану пшеницу. Сједи
нити.
Тиквице исећи напола по дужини и мало
их издубити. Фил ставити у издубљене тик
вице.
Благо запећи у рерни на 180°C да тиквица
омекша 15-20 минута. Пред крај печења
посути ренданим качкаваљем.
Служити топло.

100 g ренданог качкаваља

[32] Планински кувар

Планински кувар [33]

Ужичке јабуке у патишпању
САСТОЈЦИ:
7 очишћених и издубљених
јабука
150 g ораха
100 g сувих шљива
2 кашике меда
Патишпањ:
4 јаја
4 кашике шећера
4 кашике брашна
4 кашике млека

Сјединити млевене орахе, ситно сецкане
суве шљиве и мед и том масом напунити
јабуке.
Запећи пуњене јабуке у рерни на 180°C да
омекшају.
Миксером замешати све влажне састојке и
шећер, а на крају уз мешање додати брашно.
Маса мора бити компактна и густа.
Запечене јабуке у плеху залити масом за
патишпањ. Пећи у рерни на 200°C 20 мину
та. Чачкалицом проверити да ли је патиш
пањ готов.
Пре сервирања оставити да се охлади. Слу
жити преливено медом или ситом.

4 кашике уља
1 кесица прашка за пециво
[34] Планински кувар

Планински кувар [35]

Пријепоље
Пријепољски крај спаја лепоту природе са лепотом коју је човек
стварао својим рукама. Слапови Сопотнице се сурвавају са литица
у близини Камене Горе, села-ваздушње бање, са можда највише
стогодишњака у Србији. Величанствена Милешевска клисура крије
истоимени манастир који својим фрескама представља врхунце
средњевековног уметничког домета. А ко једном проба специјалитете
којима се Пријепоље дичи, имаће можда и најјачи разлог да никад не
пожели повратак у модерно време, вреву и стрес.

[36] Планински кувар

Планински кувар [37]

Планински хлеб
300 g пшеничног брашна
100 g кукурузног брашна
100 g хељдиног брашна
1/2 кашичице соли
1 кашичица соде бикарбоне
200 g кајмака
3 dl воде

[38] Планински кувар

Од свих састојака осим кајмака умесити
нешто тврђе тесто. Тесто поделити на два
дела. Један део развући по дну тепсије за
печење и запећи у рерни на 200°C тек толи
ко да добије корицу.
Извадити из рерне премазати са 100 g кај
мака и прекрити другом половином теста.
Вратити у рерну и пећи док не порумени.
Пред крај печења премазати остатком кај
мака и вратити у рерну да се кајмак отопи.
Сервирати топло.

Планински кувар [39]

Уштипци
САСТОЈЦИ:
100 g пшеничног брашна
100 g хељдиног брашна
2 јаја
1/2 кесице квасца
1/2 кашичице соли
1/2 кашичице шећера
1 dl воде
Од свих састојака умесити тесто које треба да буде веома меко. Оставити по
кривено тесто на топлом месту да нарасте барем 1 h.
Уштипци се формирају тако што се науљеном кашиком захвата по мало теста
и спушта у врело уље или маст. Прже се док не порумене.
Могу се сервирати као слано јело са сиром, кајмаком и сувим месом или као
слатко преливени ситом, медом или домаћим пекмезом.
[40] Планински кувар

Планински кувар [41]

Кљукуша
САСТОЈЦИ:
1 главица лука
5 кромпира средње величине
2 јаја
1 супена кашика брашна
1 кашичица соли

Нарендати кропмир, лук исецкати, додати
јаја, брашно и со и уље и рузмарин. Све про
мешати.
Од масе у науљен плех разлити „палачинке“
пречника 10 cm. Пећи у рерни док не пору
мене.
Од готових кљукуша направити „сендвиче“
са кајмаком, сиром, сувим месом и киселим
млеком.

1/2 кашичице сувог рузмарина
0,5 dl уља

[42] Планински кувар

Планински кувар [43]

Цицвара са преливом од гљива
САСТОЈЦИ:
Цицвара:
200 g кајмака
200 g сира
300 g брашна
1 dl воде
Сос (прелив):

Цицвара:
Помешати кајмак, сир и воду и прокувати
их. Додавати брашно по мало и непрестано
мешати док се смеса не згусне.
Сос (прелив):
Пропржити лук на врелом уљу, додати пе
чурке и динстати. На крају додати домаћу
павлаку. Сосом прелити цицвару.
Сервирати топло.

100 g вргања
100 g лисичарки
100 g црне трубе
1 главица лука
200 g домаће павлаке
3 кашике уља
[44] Планински кувар

Планински кувар [45]

Косачка чорба од зеља
САСТОЈЦИ:
1 главица лука
1 шаргарепа
100 g зеља
1 јаје

Пропржити лук и шаргарепу док не омек
шају. Налити водом, додати исецкано зеље,
зачинити и када прокључа кувати на тихој
ватри још неколико минута.. Затим додати
умућено јаје и кајмак (сир). Кувати још 1-2
минута.
Сервирати топло уз планински хлеб.

1 l воде
2 супене кашике кајмака
или 100 g сира.
со
бибер
мирођија

[46] Планински кувар

Планински кувар [47]

Свеж сремуш
САСТОЈЦИ:
2 везе сремуша (200 g)
2 dl киселог млека или јогурта
100 g младог козјег сира

Опрати сремуш и изломити листове (не
сећи). Прелити киселим млеком у којем је
умућен мрвљени сир. Зачинити сољу, бибе
ром и мајчином душицом. По жељи у пре
лив додати мало меда.

со, бибер
мајчина душица
мед (по жељи)
50 g ораха

[48] Планински кувар

Планински кувар [49]

Гурабије са ситом
САСТОЈЦИ:
500 g брашна
2 јаја
1 кесица прашка за пециво
1 dl уља

Сита
Воћни мед (сируп) добијен од
чистог сока воћа без додатака.
Ова посластица се прави од
сока од јабука или крушака.
Користи се у исхрани као
посластица после јела или
разблажена са водом као
освежавајући напитак.
Регулише ниво холестерола,
а могу је користити и
дијабетичари.

[50] Планински кувар

прстохват соде бикарбоне
200 g шећера
1,5 dl киселог млека или јогурта.
100 g сите (сирупа од јабука)
+ за преливање

Од свих састојака умесити тесто које треба
да буде еластично, а да се не лепи за прсте.
По потреби додати још брашна.
Од теста направити куглице од око 50 g.
Сваку куглицу спљоштити тако да се добије
облик медењака дебљине 1 cm. У сваку гура
бију утиснути коцку шећера. Поређати их на
плех и сваку прошарати (прелити) ситом.
Пећи на 180°C док не порумене.
Оставити да се охладе и пре сервирања пре
лити са још сите.
Могу се служити и као бисквит уз кафу или
чај.

Планински кувар [51]

Прибој
Дуж обала кристалног Лима, пружа се Прибој, у сенци четинара и
планина, под будним окриљем древног манастира Бања. Бројни
извори топле, лековите воде, дају читавом овом крају ореол места
на коме се лече и тело и душа. Прибој је, током деценија традиције
гостопримства, развио бројне угоститељске садржаје, врхунски
професионализам особља и посебно гостопримство и посетиоци
овог краја ће се увек осетити као драги гости пред које домаћини
износе најбоље ђаконије.

[52] Планински кувар

Планински кувар [53]

Хлеб са хељдом
450 g белог пшеничног брашна
150 g хељдиног интегралног
брашна
30 g бундевиног семена
1 кесица сувог квасца

Хељда
Зрно и брашно хељде и
производи од њих препоручују
се као здрава храна,
посебних нутритивних и
лековитих својстава. Од више
специјалитета справљаних од
хељдиног брашна, посебно
место у јеловнику нашег краја
заузима златарска хељдопита.
Изузетан специјалитет који
обавезно треба пробати!

[54] Планински кувар

4 dl млаке воде
2 кашике уља
1 кашичица соли
1/2 кашичице шећера
1 кашичица мајчине душице

Размутити квасац и шећер у води и сачекати
да квасац „проради“. Додати уље.
У посуду за мешење ставити све остале сас
тојке и добро промешати.
Умесити тесто тако да буде глатко и да се не
лепи за посуду. По потреби додати воде или
брашна да се добије жељена текстура.
Формирати у жељени облик и ставити у
плех за печење да нарасте на топлом месту
барем 1 h.
Пећи на 200°C 30-40 минута односно док
не добије златно жуту боју. Након печења
прекрити влажном крпом и оставити да се
хлади.

Планински кувар [55]

Качамак са кромпиром
САСТОЈЦИ:
800 g очишћеног кромпира
300 g пшеничног белог брашна
со
вода

[56] Планински кувар

Кромпир скувати у сланој води до пола.
Кромпир не цедити и по ивици шерпе сипа
ти брашно. Оставити да кува још 10 минута
док се кромпир не скува. Вода ће из средине
кључати и кувати брашно.
Склонити са ватре и измешати да се добије
компактна маса без грудвица.
Сервирати топло уз додатак сира, кајмака,
соса од гљива.

Планински кувар [57]

Колопитњак
САСТОЈЦИ:
1/2 l млека
2 јаја
1,5 kg брашна
1 кесица прашка за пециво
Надев:
200 g крављег зрелог сира
100 g кајмака

Од свих састојака замесити меко глатко
тесто.
А од састојака за надев направити фил.
Тесто поделити на 4 јуфке и развући окла
гијом у круг пречника 30 cm.
Развучено тесто премазати надевом и на
правити пакет.
Пакете рађати у плех са спојевима на доле.
Сваки пакет пре печења премазати уљем.
Пећи на 200°C 20-30 минута, односно док
колопитњак не добије златно жуту боју.
Оставити да се прохлади пре сервирања.

2 dl јогурта

[58] Планински кувар

Планински кувар [59]

Чорба од купуса
САСТОЈЦИ:
200 g киселог купуса исеченог
на уске траке
100 g куваног кромпира
1 l воде
2 кашике уља
1 главица лука

У шерпу одговарајуће величине сипати уље
и добро загрејати. Ситно сецкани лук про
пржити док не омекша. У шерпу ставити
кисели купус и налити воду. Зачинити по
укусу.
Када вода прокључа, утишати ватру и кува
ти све док купус не омекша. Пред крај ку
вања додати кромпир.
По жељи сервирати са кајмаком или кисе
лим млеком.

1 кашичица слатке алеве
паприке
со
бибер
ловоров лист
[60] Планински кувар

Планински кувар [61]

Ћешке
САСТОЈЦИ:
300 g гершле (јечма)
300 g батака без костију
вода
со
кајмак

[62] Планински кувар

Гершлу опрати и оставити да омекша у води
1 h.
На дно дубље шерпе поређати месо. Преко
меса сипати омекшалу гершлу и налити во
дом да огрезне.
Кувати на тихој ватри без мешања. Водити
рачуна да у шерпи увек има довољно воде.
Доливати по потреби. Кувати све док
гершла потпуно не омекша. Пред крај кува
ња додати соли по укусу.
Склонити са ватре и варјачом мешати све
док се месо и гершла не сједине у компак
тну кашу. Приликом мешања кожица од
пилетине би требала да исплива на повр
шину и њу одстранити.
Сервирати топло уз кајмак или маслац.

Планински кувар [63]

Салата од бареног киселог купуса
САСТОЈЦИ:
400 g киселог купуса

У кључалој води неколико минута барити
кисели купус. Оцедити, зачинити по укусу
и оставити да се охлади.

уље
сирће
со
бели лук

[64] Планински кувар

Планински кувар [65]

Урмашице
САСТОЈЦИ:
За тесто:
150 g шећера
2 dl уља
500 g брашна
1 кесица прашка за пециво
50 g ораха
За сируп:
700 g шећера
1/2 l воде

[66] Планински кувар

Од свих састојака замесити тесто да буде
глатко и да се не лепи. По потреби додати
још брашна.
Од теста направити куглице величине ора
ха. У сваку куглицу додати пола језгра ораха
и рукама формирати облик урмашице.
По жељи виљушком ишарати површину
урмашица. Ређати у плех и пећи на 200°C
док не добију румену боју.
Док се урмашице пеку, у шерпи на умереној
ватри направити сируп од воде и шећера.
По жељи додати неколико капи сока од ли
муна.
Топле урамшице залити сирупом и оста
вити да се охладе.

Планински кувар [67]

Нова Варош
Природа на планини Златар је као пут уназад кроз време, када је
Нова Варош заиста била нова. Јер цео крај је као заробљен у ћилибару
времена прошлих - ваздух је и даље овде благотворан, шуме моћне и
мирисне, а воде бисерно чисте. Само небом Златара лети белоглави
суп, птица која неће у загађено. На златној планини свако може
наћи свој мир и уживање, а храна која се овде спрема не може бити
природнија: народна јела на огњишту и у пекари, према рецептима
који су и у време наших бака били традиција стара вековима.

[68] Планински кувар

Планински кувар [69]

Хлеб од спелте, хељде и ражи
100 g белог пшеничног брашна
100 g ражаног брашна
100 g хељдиног брашна
300 g спелтиног брашна
1 кашичица соли
1 кашичица сушене коприве
1/2 кашичице шећера
1 кесица сувог квасца
4 dl млаке воде

Размутити квасац и шећер у води и сачекати
да квасац „проради“.
У посуду за мешење ставити све остале сас
тојке и добро промешати. Умесити тесто
тако да буде глатко и да се не лепи за посуду.
По потреби додати воде или пшеничног
брашна да се добије жељена текстура. Фор
мирати у жељени облик и ставити у плех за
печење да нарасте на топлом месту барем
1 h.
Пећи на 200°C 30-40 минута односно док не
добије златно жуту боју.
Након печења прекрити влажном крпом и
оставити да се хлади.

1 кашичица сувог босиљка

[70] Планински кувар

Планински кувар [71]

Златарска хељдопита
За палачинке:
300 g пшеничног белог брашна
300 g интегралног хељдиног
брашна
1 кашичица соли
0,3 dl уља
вода
За надев:
300 g младог сира
2 јаја
100 g кајмака
2 dl јогурта
100 g бланшираног ситно
сеченог зеља (коприва, спанаћ,
блитва)
со, бибер, босиљак
[72] Планински кувар

Од састојака направити надев тако што што
се сви састојци добро промешају. Сир може
да остане у грудвицама. Зачинити по укусу.
Направити масу за палачинке тако да буде
нешто гушћа од уобичајеног теста за па
лачинке. Од ове масе добићете више па
лачинки него што вам је потребно за питу
тако да „вишак“ можете искористити да се
засладите са палачицима филваним дома
ћим пекмезом, медом или ситом.
Науљити округли плех и кренути са сла
гањем. Први слој треба да буде палачинка.
Премазати је надевом, а затим ставити другу
палачинку. Наставити процес све док има
те фила. Последњи слој пите треба да буде
надев. Пита се може сећи пре печења, а може
и после. Пећи на 180°C све док пита не пору
мени око 20-30 минута.
Служити топло или хладно са јогуртом или
киселим млеком.
Планински кувар [73]

Рибице
САСТОЈЦИ:
500 g белог глатког брашна
250 ml млаке воде
1 кашичица соли
1,5 dl уља
500 ml јогурта или киселог
млека
5 ченова ситно сецканог белог
лука

[74] Планински кувар

Умесити тесто тако да буде меко, а да се не
лепи за руке. Поделити на 5 јуфки и оста
вити да одстоји 30 минута покривено влаж
ном крпом.
Сваку јуфку развући оклагијом или на стол
њаку као за питу. Развијену кору попрскати
уљем и смотати као питу. Ставити у науљену
тепсију. Поновити поступак са остатком
јуфки. Све још једном премазати уљем. Исе
ћи смотане пите на коцке величине залогаја.
Пећи у рерни на 200°C 30 минута, односно
док не порумени. По жели одмах по печењу
прелити јогуртом који је зачињен белим
луком. Прелив се може додати и приликом
сервирања.
Служити топло.

Планински кувар [75]

Чорба од коприве
САСТОЈЦИ:
1 главица црног лука
150 g буковаче или неких
других гљива

У шерпи одговарајуће величине на уљу
пропржити ситно сецкани црни и бели лук
и рендану бундеву. Када бундева омекша
додати ситно сецкане гљиве и коприву. На
литити водом и зачинити. Након што про
кључа, кувати још 5 минута.

200 g рендане бундеве
150 g листа коприве
2 чена белог лука
со, бибер
2 кашике уља
1 l воде
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Планински кувар [77]

Телетина под џаком
САСТОЈЦИ:
1 kg телетине од плећке
400 g кромпира
2 главице црног лука
3 шаргарепе
1 мањи корен целера
1 корен першуна
1 корен пашканата
вода
1 dl уља
со, бибер, суви босиљак,
ловоров лист
[78] Планински кувар

У дубљу шерпу сипати половину уља и ста
вити лук исечен на ребарца. Прекрити дно
шерпе луком.
Кромпир ољуштен исечен на четвртине ста
вити у шерпу преко лука. Месо исећи на
комаде величине 2x2 cm и добро зачинити
сољу и бибером. Преко кромпира поређати
месо. Преко меса поређати помешано коре
насто поврће исечено на комаде величине
приближне месу. Додати још мало соли, би
бера, суви босиљак и ловоров лист. Равно
мерно прелити остатком уља и налити водом
тако да само кромпир и лук буду у води.
Шерпу прекрити пак папиром и папир ве
зати канапом (као теглу за зимницу). Ку
вати на умереној ватри док не прокључа.
Након тога утишати ватру на минимум и
оставити да се крчка 1,5 h. Служити топло
уз кајмак.
Планински кувар [79]

Салата од свеже ренданих јабука,
цвекле и шаргарепе
За палачинке:
150 g ољуштених и очишћених
јабука

Одвојено крупно изрендати поврће и јабу
ке. Поврће зачинити сољу, бибером и сир
ћетом, а јабуке сирћетом и наном.
Сервирати у слојевима.

100 g свеже цвекле
100 g свеже шаргарепе
јабуково сирће
со, бибер, свежа нана
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Планински кувар [81]

Запечене палачинке од хељде
са домаћим пекмезом

Пекмез
Да ли сте заборавили оно
дугачко парче домаћег хлеба
намазано пекмезом од шљива?
Баш такав пекмез који се
од давнина пече у великим
шерпама, без додавања
шећера и конзерванса, уз
дуготрајно кување/печење
можете наћи код нас!

[82] Планински кувар

САСТОЈЦИ:
12 палачинка по сопственом
опробаном рецепту само
замените 1/3 пшеничног
брашна хељдиним брашном.
Фил
200 g неког несланог младог
сира
1 јаје
5 кашика домаћег пекмеза од
шљива
100 g крупно млевених ораха
2 dl јогурта
2 кашике спелтиног брашна
120 g маслаца

Од свих састојака осим маслаца направити
фил. Сваку палачинку равномерно према
зати филом и прво уролати, а затим од ролне
направити пужа и ставити га у добро подма
зану модлу за мафине. На сваког пужа ста
вити по мањи комад маслаца (10 g).
Пећи у рерни на 180°C док палачинке не по
румене 20-25 минута.
Сервирати топле, преливене домаћим ме
дом, ситом или пекмезом.

Планински кувар [83]
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