
Зимскa трпезa
војвођанске равнице 

кроз историју 



Војводина представља праву ризницу и богатство 

кулинарских знања различитих народа и народности.

Храна као начин припреме и конзумирања намирница 

приказује многе аспекте друштва осликавајући систем 

вредности и стил живота.

У овој презентацији проистеклој из међуинституционалне 

сарадње Културног центра „Руменка“ и Музеја града Новог 

Сада биће представљен нарочит однос према
гастрономском наслеђу које има дубоку и богату традицију 

на нашим просторима, као и специфичан однос према 

баштини која је присутна у нашој свакодневици, а која се

огледа у рафинираним укусима нашег ,превасходно, 

бачког поднебља.

Нематеријално кулинарско наслеђе је својеврсно 
сведочанство о историјским приликама и околностима као 

и о аманету наших чукунбака, прабака, бака и мајки који
нам је остављен-да се окупљамо, чувамо и развијамо 

ремек-дела у нашим кухињама.



Када говоримо о исхрани на европском континенту вратићемо се у доба раног средњег

века. Наиме, у медитеранском басену тада још увек доминира наслеђе римске кухиње, а

већ у периоду Сеобе народа долази до најкомплекснијих преплитања различитих

гастрономских навика. Када се догоде арабљанска освајања Шпаније и Сицилије, а

потом велики талас, прво викиншких, а затим норманских померања ка европском југу

током 8. и 9. века, почиње формирање западноевропске кулинарске традиције на чијим

ће темељима бити утврђени одређени обрасци културе исхране који ће за највећи број

становника Европе бити измењени тек у позној фази индустријализације.

Део српског народа који је, након Велике сеобе 1690. године, живео на територији

Хабсбуршке монархије, током 18. века, формирао је грађанску класу и тако је отпочео

процес „кулинарске диференцијације“ између сеоског и градског становништва.

Градска средина је одувек била отворенија од сеоске за разне промене и новотарије, а у

самој Србији, која је у то време била под турском влашћу, то се десило нешто касније, у

19. веку.

1. ЕВРОПСКА ГОЗБА КОД НАС



2. КУВАРИ-РИЗНИЦЕ     
РЕЦЕПАТА 

Норвешки писац Хенрик Ибзен истиче 

значај кухиње речима да Најбоље књиге 

које постоје, то су кувари. Већину осталих 

није ни требало писати. Штета само што 

су писци кувара обично непознати.

Када је о нашој кулинарској традицији 

реч, Захаријa Орфелин је крајем 18. века 

објавио прву књигу куварских рецепата у 

Сремским Карловцима.

Први српски кувар по немачком кох-буху 

је саставио и штампао јеромонах Јеротеј 

Драгановић у манастиру Крушедол на 

Петровдан 1855. године.

Јеротеј, између осталог, у свом Српском 

кувару спомиње посна и мрсна јела као 

што су од вина чорба и од кромпира 

чорба.



(рецепт за мрсну вино чорбу)

Холбу добра бела вина, додај 1 кафену шољу пуну воде, 

да не би чорба била јака, парче шећера, нешто читава 

цимета, лимунове коре, све заједно један сат да се кува;у 

чорбну чинију размути 5 жуманаца са 2 кашике кајмака, 

онда сипај вино кроз сито на жуманца и здраво мешај, 

попржи земичке, метни у чорбу и пошљи на трпезу.

У Новом Саду је 1877. године објављен Велики српски 

кувар, Катарине Поповић Миџине, који је доживео шест 

издања. Писан на народном језику, ћирилицом, кувар је 

садржао рецепте које је ауторка и сама пробала. 

Свеобухватни кувар, осим рецепата, садржи и начин 

сервирања, декорисања јела, савете о организовању 

вечера, пријема и како треба да буде опремљена 

кухиња.



3. КВИНТЛ, ЦОЛ И 

ОСТАЛЕ ЂАКОНИЈЕ 

НА СТОЛУ НАШИХ 

ПРЕДАКА

Када уопштено говоримо о исхрани нашег 
поднебља, важно је истаћи да су врсте јела и 
одабир намирница били условљени многим 
факторима као што су имовно стање 
породице, годишње доба или природни циклус 
и понуда намирница, социјални елемент 
(свакодневна јела, празнична јела, посна јела, 
градска или сеоска средина). Јела су 
сервирана и конзумирана на различите начине 
са употребом прибора или без. Разлике између 
градске и сеоске културе исхране у ранијем 
периоду биле су веће.

Листајући писана сведочанства о 
гастрономским навикама наших предака, 
у свакодневној и празничној исхрани, 
запажају се разне чорбе, рибе, јела од 
меса, варива, сосови, салате, теста и 
посластице које су „сладиле непца“ 
оновремених сладокусаца.

За разлику од данашњих мера које користимо, 
коришћене су старе мере као на пример 
квинтл, лот, сатлик, фунта, холба и цол. Мере су 
уочене код Јеротеја Драгановића и у руком 
писаним куварима који се чувају у Музеју града 
Новог Сада. Сведочанства о прошлим 
временима и трпези становништва у 19. и на 
почетку 20. века, осим у куварима, налазимо и у 
важном делу Триве Милитара „ Нови Сад на 
раскрсници минулог и садањег века“. Распоред 
оброка је зависио од тога да ли је у питању 
грађанска или ратарска кућа. Ручавало се у 
подне, тачно у дванаест, а вечерало зими у 
седам, а лети у осам сати; деца су јела исто 
што и старији, а јело се добро и обимно и то 
готово у свакој грађанској кући, а нарочито у 
ратарској било је свакодневно на трпези чорбе, 
варива са месом и теста.



Специјалитети од дивљачи као што су срна, фазан, дивља 

свиња, зец, дивља гуска и дивља патка били су 

распрострањенији него данас, јер су некада лов и 

раскошне ловачке вечере на властелинским имањима 

представљали ствар престижа. Осим меса и дивљачи, 

поврће се конзумирало у облику салата, разних 

варива(цушпајза), гарнирунга и сосова који потичу из 

аустријске кухиње, а која их је преузела од Француза.

Када је у питању месо, најзаступљенија је била говедина, 
перната живина(патка, гуска, пилетина, ћуретина) као и 
телетина која је била омиљено јело отмених и имућних. 
Једно од омиљених јела од говедине био је тзв. ринфлајш, у 
буквалном преводу са немачког( Rindfleisch). Месо се, 
након што је скувано у супи јело са сосом и куваним 
кромпиром као прилогом. Интересантан је податак да се у 
исхрани наших предака помињу голубови и пужеви који 
представљају праву реткост у данашњој исхрани. Вредни 
аласи су снабдевали становништво дунавском рибом која 
је била спремана на различите начине у виду паприкаша, 
маринаде, печења и кувања. Препорука је била да рибу 
треба јести само у оним месецима у чијим се називима 
налази глас “р“ што значи да ју је требало избегавати у 
периоду од маја до августа због великих врућина.



Сосовима је у Војводини претходила цицвара (мандара), 
направљена од пшеничног брашна упрженог на масти са 
додатком соли и воде. Правили су се од упрженог брашна на 
масноћи (запршке) са додатком мирођије, куваног или 
пасираног парадајза, вишања, рена, белог лука. Кромпир су 
донели немачки колонисти који су од њега правили најпре супу 
(чорбу), барили га (у води или на пари), рестовали, пекли у 
зидним фурунама (пекарски кромпир), а од кромпировог 
теста спремали су шуфнудле, ваљушке и кнедле.

Под утицајем западноевропске моде, доручак се уводи као 
први јутарњи оброк. Најчешће се конзумирао хлеб или пециво, 
са путером или џемом, и бела кафа, чај или топла чоколада.

У грађанским кућама свакодневно су се за ручак јели супа 
или чорба, затим ринфлајш и цушпајз, а за вечеру хладна јела 
као што су салате у мајонезу, месо у аспику, сиреви, 
сухомеснати призводи, сендвичи или оно што је преостало од 
ручка. Печење је било присутно четвртком и недељом, а колачи 
су спремани недељом и празницима. Воћа и сира је било 
увек. 

Под утицајем Немаца супа је заузела „ почасно“ место на 
трпези, а једна од препознатљивих је била недељна која се 
спремала од различитог меса са домаћим резанцима, 
кнедлама, флекицама или тараном. У богатијим кућама 
велика пажња се поклањала и начину сервирања. 

Супа се јела из дубоког тањира, а главно јело из плитког, док се 
празнични сервис за ручавање састојао из бројних тањира и 
тањирића за предјело, супу, главно јело, салату, колаче, а за 
свако јело коришћен је други, чисти прибор.



4. БОЖИЋНА ТРПЕЗА

Мада је Ускрс највећи хришћански празник, најинтересантнији обичаји у зимским месецима, а 

уједно и у току године, везани су управо за Божић и празнике који га прате. Бадњи дан је дан уочи 

Божића и уједно последњи и најстрожи дан божићног поста, и у том погледу, када је било у питању 

уздржавање од мрсне хране, прописи у прошлости били су далеко строжији.

За време шестонедељног поста кувана су следећа јела: постан пасуљ, кисела чорба, супа од 

кромпира, купус слатки и кисели, чорба од киселог купуса (расол), посна сарма, пиринач куван на 

води, кромпир печен у љусци (у чакширама), парадајз чорба, риба. Од теста су припремани 

резанци са маком, тесто са купусом и кромпиром (насуво) као и многа друга посна јела. На 

Бадњи дан и вече, којим се завршава пост, обично су припремани пасуљ и риба, а уз то трпеза се 

састојала од хлеба, киселог купуса, салате од роткве, туршије, резанаца са орасима, сувих шљива, 

смокава, јабука, крушака, компота, меда, ораха, бадема и лешника. За Бадње вече се правио и 

пио Вареник, а рецепт из Миџиног кувара је гласио:

Бело или црно, медом ослађено вино се добро прокува, дода му се мало коре од цимета или мало 

ванилије и сипа у шоље.

Чесница се месила на први дан Божића, у тесто се стављао новац, а неколико минута пре него што 

би се испекла домаћице су требале да је премажу одозго отопљеним и врелим медом.



Првог дана Божића трпеза је била мрсна. Ручак је, у присуству свих чланова породице, 

започињао молитвом и паљењем свеће, припремани су говеђа супа, ређе би

била живинска, затим сос и кромпир. Божићна печеница припремана је у свакој кући, а

обично би се за печеницу бирало најлепше прасе, јагње, гуска или ћурка, да би и у кући

све било напредно и здраво. Утроба печенице пунила се „ дропцем“ који представља

ситно сечени божићни колач, јабуке, суве шљиве или све врсте јела која су преостала

од Бадње вечере.



Разне слатке пите, кохови, пудинзи, сладоледи, торте, колачи, кремови и 
бомбони пружали су посебан слатки доживљај. Посебна специфичност 
су колачи од квасног теста, од којих се нарочито издвајају штрудле које 
су преузете из немачке кухиње. Најчешће су се правиле од мака, 
ораха, вишања, сира и сувог грожђа.
Од дизаног теста су биле посебно омиљене крофне, посуте ситним 
шећером или са пекмезом од кајсија, а веома често су се припремали 
и колачи од тегљених кора (гибанице) са сиром, вишњама, јабукама, 
гризом, а једна од најпознатијих је са бундевом (бундевара).

О куглофу, који се под утицајем Немаца почео правити у Војводини, постоји легенда 

која каже да су бечки дворски посластичари у славу победе над Турцима, током 

друге опсаде Бече 1683. године, направили први куглоф од брашна, јаја, млека, 

квасца и шећера у калупу који подражава форму султановог турбана. Тако су 

освајачи симболично „поједени“. Поховане јабуке или јабуке у шлафроку, китникез

(желе од дуња и ораха), разни компоти, суве шљиве, ораси и мед били су међу 

омиљеним посластицама. Осим од воћа, имамо готово заборављене посластице

као што је слатко од ружа, које су на ове просторе донели Цинцари са југа. У 

Новом Саду се, у прошлости, крајем августа из цинцарских кућа ширио диван 

мирис ушећерених ружа.

Прављење финих пецива и торти по приватним домаћинствима је у 19. и 20. веку 

постало део традиције и културе земаља Подунавља.

Естерхази, Добош, Сахер-торте из доба сјаја и славе Хабсбуршког двора почеле се 

да се праве у војвођанској равници.

5. ПОСЛАСТИЦЕ-УКРАС СВАКОГ ОБРОКА



6. ЗИМСКА 
ЗАКУСКА, 

ЗИМНИЦА, ХЛЕБ 
НАШ НАСУШНИ И 

ПОГАЧИЦЕ
Због дуге зиме Војвођани су обраћали посебну пажњу да има довољно месних 

прерађевина и сушеног меса, као што су шунка, сланина, кобасице, кулен (који 

је прихваћен од Словака), чварци, крвавице, џигерњаче, хурке и шваргле. До 20. 

века и појаве модерних технологија и уређаја, користили су се још неки начини 

чувања меса, као што је стављање меса у маст. Месо се пре тога термички

обрађивало и заливало врелом машћу у великим посудама (катланкама), да би 

се могло конзумирати и у летњим месецима. У Војводини се и данас спремају 

различите врсте хлеба, а укус детињства нас враћа на хлеб и маст са алевом 

паприком, односно хлеб са пекмезом. Прављење зимнице и данас, баш као и 

некада, обухвата припрему различитих врста салата, пекмеза, компота и 

сокова. Једно од омиљених зимских јела је и кисели купус, који је био познат и 

старим Римљанима, и на овим просторима је прихваћен као једно од 

најважнијих јела. Обичај је да се служи уз месо или кобасице. Поврће и воће се 

чувају у свежем стању (осушено), у туршији као и кувано. Од салата се 

припремају кисели краставци, паприке, мешано поврће. Поред хлеба, јело се, 

а и данас се једе, погача, лепиња, земичке, пекарске кифле, кифлице, погачице 

са чварцима, погачице са сиром, слане штанглице са кимом, пирошке.



Ни у једну стамбену просторију савремени живот није унео више промена него у куxињу.
Уштеде у времену и простору, толико карактеристичне за данашњицу, наметнуле су потребу за 
опроштајем од „ћудљивог“ и гаравог шпорета, великог и са муком орибаног стола, око кога су 
наше преткиње развлачиле коре, високог креденца, гломазних шерпи и тепсија, куварица
(дозидница).
Куварице са маштовитим порукама представљају сведочанство минулих времена и чуваре 
сећања, које данас ретко можемо видети, а које су некада украшавале готово свако 
домаћинство.

У Музеју града, у етнолошкој збирци, чувамо куварице из половине 20. века које су припадале 
једној дами из Руменке, госпођи Весни Гавриловић.

Временом, напредак који се огледао у свим аспектима живота омогућио је женској популацији 
да почне да се бори за своја права. Почетак женске еманципације карактерише и појава 
кувара, женских часописа и периодичних листова где су по први пут циљна група жене којима је 
до тада било место у кући.

Можемо закључити да су сложеност и симболика трпезе важни чиниоци културног развитка, а 
богатства народа, између осталог леже и у различитости употребе, начину конзумирања и 
припреме јела.

Када се осврнемо и погледамо нашу прошлост и видимо колико су се историјске прилике и 
околности мењале, границе прекрајале, нације долазиле и пролазиле остављајући традицију 
која се дубоко укоренила, можемо данас са поносом рећи да живимо у Војводини и да на 
најлепши могући начин чувамо успомену на наше претке. 

7. КУХИЊА ВОЈВОЂАНСКЕ ДОМАЋИЦЕ



Нису само наши преци били креативни сладокусци. Идеје се рађају 
спонтано, и тако су потомци, тројица Руменчана Никола Мандић, 
Јовица Вишњички и Драган Грујић одлучили да њихово родно место 
Руменка, постане дом значајне гастрономске манифестације. Тако је 
идеја о руменачкој пихтијади зачета још 2003. године. Од тада па до 
данас, Пихтијада је одржана сваке године, а осим из наше земље 
учесници су били и из иностранства. Неколико година је прављена 
мегапихтија за Гиниса, а прављене су и пихтије у казану од 1000 и 2000 
литара. У време пихтијаде посетиоци су могли уживати у богатом 
културно-уметничком програму, фолклору, забавној и народној музици. 
Од 2018. године Пихтијада је под покровитељством новоосноване 
институције културе, Културног центра „Руменка“.

8. ПИХТИЈАДА

Према речима организатора ове манифестације, тајна ове желатинасте посластице је у
квалитетним састојцима-свињским језицима, реповима, ушима и папцима, али и
зачинима као што су бибер или ловоров лист. Овај специјалитет зимске трпезе се кува
од осам до десет сати, али је важно подесити ватру. У кулинарској литератури могу се
наћи следећи називи за јело које се некада служило и на краљевским дворовима: аспик, пихтије, 
пиктије и питије. Са становишта вере, некада се више поштовала традиција и верски празници, 
па су пихтије прављене строго на Крстовдан 18. јануара. Крстовдан је постан дан, први по Божићу, 
када се у тзв.“некрштеним“ данима не пости. Како наводи др Мила Босић у „ Годишњим 
обичајима Срба у Војводини“ општи је обичај био да се тога дана кувају пиктије, које нису смели 
јести тога дана, већ на Богојављење и наредних дана. Пихтија има разних, прозирних и белих, са 
ногицама, коленицама, сувим месом, јајима. Праве се и без меса, па тако могу бити са 
поврћем, јајима, а могу се правити и од рибе, боба и пасуља. У Миџином кувару постоје 
занимљиви рецепти под називом руски колачи од меса са киселим питијама и упитијана риба.



9. ПИХТИЈЕ КАО УМЕТНИЧКА 
ИНСПИРАЦИЈА

Роуз О’Нил, реклама за Јеll-O, 1917.



Презентација „Зимска трпеза војвођанске равнице кроз историју“ настала је као 

резултат међуинституционалне сарадње Културног центра „Руменка“ и Музеја 

града Новог Сада.

Аутор текстова: Оља Магловски, кустос историчар Музеја града Новог Сада

Графички дизајн презентације: Дајана Ћирић

Лектура и коректура: Милијана Чаленић, професор српске књижевности и језика

Фотографије су преузете са интернет сајтова:

coolinarika.com;                        novine.hr; 

eventbrite.sg;                             prodajakolaca.rs;

stil.kurir.rs;                                    agromedia.rs;

stvarukusa.rs;                              indjijatravel.rs;

telegraf.rs;                                   informer.rs;                             

opusteno.rs;                                casopiskus.rs;

kulinarskirecepti.info;                 bakefresh.com.sg.


