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Подела поврћа      

 
 

Поврће се може делити на више начина 

 
-према делу биљке који се користи 

-на основу садржаја угљених хидрата 

-на основу садржаја провитамина А 

 

 

      
 

 

Према делу биљке који се користе у исхрани, поврће се дели на: 

 
а) коренасто – кртоласто поврће и лукови – црни лук, бели лук, целер, кромпир, мрква, бела 

репа, шпаргла, шведска репа, першун и паштрнак.  

 

б) лиснато- цветасто поврће – купус, кељ, першунов лист, радич, спанаћ, зелена салата, 

артичока, карфиол, блитва. 

 

в) махунасто поврће (легуминозе) – пасуљ, грашак, боранија, боб, бамија. 

 

г) плодасто поврће- краставац, паприка, патлиџан, парадајз, тиквица. 
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Са технолошког и гастрономског аспекта: 

 
-лиснато поврће (зелениши, салатно поврће)                          

-цветно поврће 

-махунасто поврће 

-поврће са плодом (плодастовоћасто поврће) 

-стабљичасто и изданци 

-луковичасто 

-гомољасто поврће 

-коренасто 

-гљиве/печурке 

 

 

          
 

 
Састав и хранљива вредност 
 

 

 
Коренасто, кртоласто и луковичасто је оно поврће чије се 

подземно и надземно стабло користи у људској исхрани. Код 

коренастог поврћа у исхрани се користи сочан и хранљив 

корен.  

 

 
Поред провитамина А (каротина), ово поврће садржи знатне количине витамина C, витамина B 

групе, а од минералних материја магнезијум, калијум, калцијум и фосфор у добром међусобном 

односу. Присутне органске киселине дају овом поврћу специфичан укус. У њему има доста 

угљених хидрата (глукозе, сахарозе и фруктозе), сирове целулозе и пектинских материја, а мало 

протеина (1-2%) и масти око (0,3%). 
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Мрква, першун, паштрнак и целер у првој години развијају задебљали корен у лисну розету. На 

рачун резерве у другој години се из корена развија цветоносно стабло. На попречном пресеку 

види се камбијум у облику тамнијег прстена. Према спољашности развија се кора- ксилем (срж). 

Уколико је срж мања, а кора већа, употребна вредност је већа.  

 

Сматра се да је квалитетна мрква она која има мање сржи и у највећој количини дебелу кору. 

Исто тако, највише се цене мркве са наранџастом или црвено-наранџастом бојом. Боље су оне 

сорте које имају исту боју коре и сржи. Мрква је хрскавичасте структуре, која потиче од зидова 

ћелија учвршћених целулозним влакнима, хемицелулозом и лигнином. Она има веће количине 

шећера (око 9%) а мало скроба. Цени се као важан извор провитамина А, има и витамина Е и 

нешто мање присутне витамине B групе и витамин C.  Значајно је присуство калцијума који се 

лако апсорбује. 

 

 

 

 
Ово поврће садржи 8-20% суве материје у којој 

преовлађују угљени хидрати. Богато је етеричним 

уљима због тога се употребљава као зачин. 

 

 

 

Першун, паштрнак и целер су двогодишње биљке. Заједно са мрквом цени се због ароматичних 

материја, које су од великог значаја за квалитет свежег поврћа. То су материје врло сложеног 

хемијског састава, које нису у потпуности проучене, лако испарљиве и налазе се у поврћу у врло 

малим количинама. У тој малој количини налази се до 50 и више различитих састојака од којих 

су најчешће алкохоли, киселине, естри, алдехиди, кетони и др. 
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Ароматичне материје повољно делују на процес варења, на рад пробавних органа и тако стварају 

повољне услове за уношење хране. Поред тога, неке ароматичне материје делују и на срце и на 

крвоток, а приписује им се утицај и на дисајне ћелије или на нервно вегетативни систем.  

 

Першун се посебно цени због ароме и већег садржаја витамина C. Он је вретенастог или купастог 

облика са белим месом, док му је кожа бела или жућкаста, а лишће коврџаво или перасто 

сложено. Поред корена користи се и свеж или осушен лист, осушено семе и олеорзин першуна 

који се добија екстракцијом већ поменутих, ароматичних материја из плода и листа. 

 

 

 

 
 Постоје два ботаничка варијатета: першун корењак и першун лишћар. 

 

 

 

 

Маховинасти першун је типична сорта першуна лишћара познат у кулинарству као француски 

першун. Има врло занимљиво декоративно коврџаво лишће светло зелене боје, али мање 

ароматичности. Паштрнак се гаји ради корена који се одликује сладуњавим укусом и пријатном 

аромом, развија крупан и сочан корен, вретенастог облика, сивкасто беле боје. 

 

Целер је деликатесно поврће, изванредног укуса и мириса, користи се у виду салате и као зачин. 

Пре више хиљада година био је познат као лековита биљка. 

Корен целера је лоптастог облика месо му је бело и сочно, док је кора жућкаста. Оштећен 

натрули корен целера садржи материју звану фурокумарин, за коју се сумња да може бити 

канцерогена. 
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Кромпир представља једну од најважнијих намирница у нашој исхрани. Богат је угљеним 

хидратима у виду скроба (19%) и уједно је важан као сталан извор витамина C. Иако се тај 

витамин налази у малој количини (15мг на 10 грама кромпира) захваљујући великој употреби 

кромпира у исхрани, организам се помоћу њега снабдева значајном количином витамина C.  

 

 

 

               
 

 

 

 
Смрзли кромпир (складиштен на температури од -1,75о С до -3о С) има сладуњав укус и није за 

употребу. Уколико се чува на температури изнад 4о С, долази до клијања и настанка соланина- 

једињења које је штетно по здравље.Млади кромпир се вади пре пуне зрелости и одмах ставља у 

промет.Кртоле требају да имају танку и нежну покожицу,која се под притиском прстију лако 

скида.  

 

Кромпир се из земље вади у пуној физиолошкој зрелости. Код кромпира у исхрани се користи 

задебљало подземно стабло у облику кртоле са плићим или дубљим окцима. У исхрани се 

користе кртоле разних сорти кромпира. На тржишту се највише цени кромпир са глатком 

покожицом беле или црвене боје, са белим или ружичастим месом, овалног облика средње 

величине. 
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Кромпир се купује без бразготина, флека, нагњечења, без меканих места и без зелене боје, што 

може бити узрок унутарњег кварења. 

Кромпир је једна од најраспрострањенијих врста поврћа, врло значајна животна намирница, не 

само због своје хранљиве вредности, већ и што се може припремати на врло различите начине. 

Он је од посебног значаја за кулинарство, јер се могу припремати веома укусна јела. 

 

                        
 

 

 
Рен је вишегодишња биљка из породице крсташица. У исхрани се користи подземно стабло у 

облику ризома. Његов корен се користи као зачин, дугачак је око 30 cm, дебљине 2-5 cm. Кора му 

је светложута, а месо бело.  

Култивисани рен је гладак, дебео, и врло ароматичан. Садржи етерична уља и глукозид сингрин 

који има бактерицидно дејство и од њега потиче специфична љутина рена. Фитонциди 

онемогућавају раст микроорганизама. Садржи и органски везан сумпор.                                        
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     Купује се чист, једар, неоштећен корен, без лишћа и без рачви, и 

калабрисан у масе од 100-200 грама, 200-300 грама или преко 300. 

Дивљи рен је вишегодишња биљка која расте као самоникла.     

                                                                                 

Бела репа садржи до 10% шећера, 2% беланчевина као и кромпир и витамине C, B1 и B2 , пектине 

и гвожђе. Сок од беле репе примењује се код анемије, атеросклерозе, код упалних процеса плућа 

и у виду спољне употребе код гнојних обољења коже, опекотина јер има изузетно 

антибактеријско дејство. 

 

 

 

    
 

 

 

 

Значај свежег поврћа у исхрани и гастрономији 
 

 
Највишу биолошку и хранљиву вредност има потпуно свеже поврће, било каквом прерадом или 

ускладиштењем поврће губи своју биолошку вредност.Свеже поврће има знатну предност и од 

најбоље прерађеног и очуваног поврћа. 

Свежа биљна храна је неопходна организму. Кувањем поврће губи своју хранљиву вредност. 

Недовољне количине заштитних материја у куваној храни, наручито у прекуваној или 

препеченој, изазивају у организму различите поремећаје, слаб апетит, општу малаксалост, умор, 

неотпорност према болестима. 
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 Свежа храна помаже ћелијама да се ослободе токсина који се стварају у ћелијама, и тако 

спречава токсикацију организма а поред тога свеже поврће захтева и дуже жвакањешто је од 

значаја за даље апсорбовање хране. Због велике количине воде у свежем поврћу, свежа биљна 

храна не изазива жеђ, те се организам не оптерећује водом. 

Од значаја је у лечењу болести срца, бубрега и гојазности, зато што је сиромашна мастима, 

беланчевинама и водом.  

Применом правилног поступка при чишћењу и прању, поврће задржава у сировом стању највећи 

проценат својих састојака. Али исто тако, од неправилне припреме поврћа, могу се веома 

корисни састојци поврћа у знатној мери уништити или потпуно изгубити. 

 

 

 
 
При чишћењу се одстрањују само неупотребљиви делови.При правилном чишћењу проценат 

отпадака у просеку износи код мркве 25%.... 

 

       
 
Након чишћења поврће треба брзо, али темељно прати. 
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После прања обично се исече или уситњава.Поврће са чврстом целулозном опремом мора се 

добро уситњавати.Овако ситно припремање поврћа нарочито је важно када је оно намењено 

исхрани мале деце, или старијим особама да се пробавни органи сувише неоптерећују. Здрави 

људи треба да избегавају сувише уситњавање јер је жвакање добро и за јачање зуба.  

 

 
 
Уситњено поврће треба одмах даље припремати, јер се сечењем повећава његова површина, па 

кисеоник из ваздуха брже делује, тиме се знатно уништавају витамини C и А. Свеже ољуштено 

поврће после 24 сата стајања на отвореном губи 20-50% C витамина а уколико се исече у комаде 

онда само за 30 минута стајања губи 30-40% овог витамина.  
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Стајање сеченог поврћа у води (да не би поцрнело) такође се не препоручује, јер се у води 

растварају витамини B1,B2  и C. Ако је већ потребно да исечени комади буду у води, онда не 

треба да стоје више од 20 минута, а воду у којој су се налазили треба искористити за припремање 

супе, јер су у њој растворени витамини и минералне соли. 

У просеку око 25% отпадака имају кромпир, мрква, першун и целер приликом чишћења. 

 

 

      
 

 
Витамин С се у поврћу добро може очувати ако му се дода киселина. Због тога сок од лимуна, 

воћно или винско сирће, јогурт или кисело млеко, треба одмах додавати уситњеном поврћу, па га 

лагано измешати, оставити на хладном месту, али увек поклопљено. Поврће које садржи 

провитамин А (каротин) треба припремати уз додатак масти. Каротин је растворљив у мастима, 

па повезан са њима у организму се боље искоришћава. 

 

                         
 
Нарочито се добро искоришћава ако је повезан са '' Емулгираним '' мастима. Због тога 

припремање салате од поврћа које садржи провитамин А (мрква) подеснији су павлака, кисело 

млеко, јогурт него уља. 

Непосредно после извршене припреме и чишћења свежег поврћа препоручљиво је одмах 

конзумирање да се не би губила биолошка вредност. 

 

Кашасто, пасирано поврће- користи се као сирово у исхрани болесника, старијих особа и деце. За 

припремање пиреа од свежег поврћа добро је да се користе миксери, да би кашаста маса била 

компактнија и хомогенија. За време миксирања додаје се сок од лимуна, со, сечено зачинско 

биље (першун, мирођија) и остали додаци за побољшање укуса. 
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Сокови од поврћа се користе у исхрани одојчади, мале деце, реконвалесцената, као и код разних 

врста дијеталне исхране. По жељи и уску соковима од поврћа може се додати со, шећер и свеже 

исецкано зачинско биље. 

 

                        
 

 

Ускладиштење поврћа 

 
Квалитет и биолошка вредност поврћа посебно зависи од ускладиштења. Да би  приликом 

ускладиштења поврће сачувало хранљиве састојке и заштитне материје потребно је обезбедити 

низ основних услова у циљу очувања квалитета. Основни услов је да конзумна вредност буде 

максимална, да је поврће зрело, свеже , да није запрљано, овлажено и натруло, да не садржи 

остатке средстава за заштиту биља у количинама које могу бити штетне по здравље, да нема 

стран и неугодан укус и мирис, оштећења од болести мраза и механичких повреда. Све ово 

зависи од правилне примене поступака бербе и ускладиштења поврћа. 

              
 

 
Време и начин бербе битно утичу на квалитети одрживост поврћа. Убрано поврће треба одмах 

склонити са сунца и складиштити на хладном месту, јер сунчева светлост уништава витамине А, 

B2,B 6  и С. Дужим стајањем на обичној температури и влажности ваздуха, поврће брзо вене и 

губи свежину и хранљиву вредност. 
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У поврћу се после бербе збивају разни биохемијски процеси као што су:дисање, врење, 

сазревање, транспирација. Брзина ових промена састава и особина поврћа зависи од утицаја 

спољашњих фактора: температуре, влажности ваздуха, активности микроба. 

Приликом дисања, под утицајем кисеоника из ваздуха врши се у ћелијама оксидација органских 

материја уз ослобађање топлоте, угљен диоксида и водене паре. При недовољном проветравању 

ускладиштеног поврћа и услед повећавања угљен диоксида и смањења кисеоника долази до 

поремећаја у дисању- уместо аеробног врши се анаеробно дисање. Тиме настаје непотпуно 

разлагање органских материја, при чему настају непожењна врења и брзо долази до  

изумирања ткива. Поврће губи у тежини, мења боју и добија непријатан укус и мирис. Услед 

ослобађања топлоте долази до самозагревања у гомилама ускладиштеног поврћа. 

Јачим дисањем ослобађа се и већа количина водене паре. Све то условљава већу активност 

микроорганизама и брже кварење поврћа. Микроорганизми се посебно брзо развијају на 

оштећеном поврћу које брзо пропада, за разлику од здравог поврћа које је посебно отпорно на 

дејство микроба. 

При вишој температури дисање је интензивније, а тиме и већи губитак хранљиве вредности и 

брже кварење поврћа. 

За време уксладиштења наставља се процес сазревања. Пужим ускладиштењем поврће прелази у 

фазу презрелости. Разлагањем протопектина долази до размекшавања и брзог кварења поврћа. 

Ускладиштењем на обичној температури поврће брзо губи витамине.  

Складиштење се може вршити у хладњачама или у специјалним складиштима. Предност 

хладњача је у томе што се у зависности од врсте и особине поврћа, могу регулисати потребни 

услови ускладиштења. 

Ниска температура зауставља или успорава активност фермената, самим тим и промене 

ускладиштеног поврћа.  

 

 

 

ППРРЕЕГГЛЛЕЕДД  ООППТТИИММААЛЛННИИХХ  УУССЛЛООВВАА  ЗЗАА  УУССККЛЛААДДИИШШТТЕЕЊЊЕЕ  ВВААЖЖННИИЈЈЕЕ  ВВРРССТТЕЕ  ППООВВРРЋЋАА  

 

Врста Релативна темп. Време вредност% чувања 

Цвекла -0,5 - +0,5 90-95 2-4 недеље 

Мрква зимска -1,0 - +1 90-95 4-6 месеци 

Целер лиснати део 0,5 - +1 90-95 1-2 месеци 

Паштрнак 0 90-95 4-5 месеци 

Сладак кромпир 13-15 85 4-6 месеци 

Першун -1 - +1 90 4-6 недеља 

Млади кромпир 10-15 85-95 2-3 недеља 

Кромпир 4-5 85-90 4-8 месеци 

Ротквица 0 95 1 месец 

Рен 1-0 90-95 10.12 месеци 

 

Према томе, правилно ускладиштење поврћа је од значаја, не само из хигијенских 

разлога, ради очувања поврћа од квара и оштећења, већ и ради очувања њихове 

пуне хранљиве и биолошке вредности. 
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Термичка обрада поврћа 

 
Сирово поврће је значајна и неопходна намирница у правилној исхрани човека. Хемијски састав, 

а нарочито садржај целулозе и других теже сварљивих састојака, захтева одговарајућу обраду 

свежег поврћа како би се оно учинило лакше сварљивим и укуснијим а за организам кориснијим. 

При термичкој обради поврћа у знатној мери се мења хемијски састав физичке и органолептичке 

особине.  

 

 
 
Термичко обрађено поврће са здравственог аспекта је бесопасно јер се применом високе 

температуре врши уништавање штетних микроорганизама.  

 

 

Промене изазване деловањем топлоте на ткива поврћа су следећа: прекид свих животних 

процеса, стабилизација грађе ткива и дубоке реверзибилне-денутаривне и хидролитичке 

поромене које имају за последицу промену текстуре, способност везивања воде, промену боје, 

укуса и мириса. 

 

Неодговарајућом термичком обрадом долази до непожељних промена, које могу уништити 

биолошки пуновредне састојке свежег поврћа. Највеће губитке, приликом термичке обраде 

проузрокују вода и ваздух. Вода издваја из намирнице разне хранљиве и екстрактивне материје, а 

кисеоник који се налази у ваздуху брши оксидацију састојака. 

Топлота и сунчева светлост убрзавају ове штетне појаве. Због тога приликом термичке обраде, 

утицај воде, ваздуха, светлости и топлоте треба ограничити на најмању меру. 

 

 

Да би састојке поврћа у процесу термичке обраде што боље сачували и тако добили квалитетан 

производ треба се придржавати следећег: 

 

-време омекшавања треба да буде што краће 

-треба избегавати подгрејавање јела и изоставити дуго ’’крчкање’’ 

-по могућству поврће брзо фрапирати 

-на остављати иситњено поврће утицају ваздуха 

-код планирања обеда уз кувано поврће треба увек обезбедити и неко јело од сировог поврћа 

-припремљено поврће не ставља се у кључалу воду одједном већ у мањим количинама, како не би 

дошло до заустављања кључања, 

-почетна температура треба да је виша а касније умеренија, 
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-треба избегавати употребу превеликих лонаца, где има сувише празног простора изнад хране, 

јер ваздушни простор приликом омекшавања погодује оксидацији, 

-поврће се ставља у врелу воду, јер се приликом загревања кисеоник одстрањује и тако могућност 

разарања витамина умањује. Прекида оксидацију и активности фермената. 

-поврће треба омекшати у сланој води и у киселој средини која боље чува хранљиве састојке и 

даје поврћу бољи укус, 

-поврће треба кувати увек у мало воде осим у одређеним изузецима, 

-воду у којој се кувало поврће не треба бацати, него употребити за спремање разних јела и супа 

-при термичкој обради мешање треба свести на минимум, јер сталним мешањем доводимо више 

ваздуха у јело, 

-када се припремају велике количине јела и када дистрибуција готовог јела траје дуже, најбоље је 

да се поврће припрема у неколико партија и тиме избегне подгрејавање поврћа. 

 

 

 

Дејством топлоте поврће се омекшава следећим поступком: 

 

-омекшавање поврћа у води 

-омекшавање поврћа у пари 

-динстање поврћа 

-пржење поврћа 

-печење поврћа. 

 

 

ОМЕКШАВАЊЕ ПОВРЋА КУВАЊЕМ У ВОДИ 

 

Приликом влажне термичке обраде разликујемо два начина кувања. 

 У првом случају поврће се ставља у хладну воду, а температура воде постепено се подиже до 

температуре кључања. У другом случају поврће се стави у кључалу воду. У хладну воду стављају 

се све врсте поврћа које по свом саставу имају мали проценат воде и већи проценат скроба. Вода 

која окружује поврће раствара све растворљиве састојке поврћа. Прелаз екстративних материја у 

воду, биће јачи уколико се температура воде лаганије и равномерније диже. 

 

Други начин користи се код осталих врста поврћа, нарочито код младог поврћа. 

Претходно припремљено поврће треба спустити у посољену воду, која лагано ври и кувати 

поклопљено на вишој температури.Када вода прокува смањује се топлотни извор.Поврће треба 

да је покривено водом јер се овим начином обраде, топлота преноси путем воде, тако на 

намирницу делује вода и топлота. 

Деловање топлоте и воде на поврће, пропраћено је разним поремећајима у појединим састојцима 

поврћа, што доводи до промене укуса, мириса, и до смањења биолошке вредности свежег поврћа. 

Нагли додир са врелом водом делује на скелетне полисахариде (целулозе, ксилин, пектин, хитин) 

беланчевине, као и на биоенергетску спустанцу поврћа. Ова једињења се на површини поврћа 

денатуришу и стварају заштитни омотач и то великим делом спречава екстракцију растворљивих 

састојака у води. 

 

У поврћу се налазе и органске биљне боје које су смештене у разним деловима биљака: корену, 

деблу, кори, лишћу, цвету, плодовима. Промена бојених материја у току термичке обраде се 

манифестује мењањем боје поврћа. 
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Воду у којој се кува поврће са доста црвене боје- цвекла, треба закиселити и тако спречити да 

кувањем изгубе црвену боју и потамне. Црвени пигменти граде комплексе са гвожђем, 

алуминијумом, калајем па прелазе у прљаво пепељасту боју. 

Антоцијални су црвено-љубичасти или плави пигменсти растворљиви у води и налазе се у ткиву 

и у ћелијском простору. Боја зависи од pH средине. У киселој средини су црвене, у неутралној 

љубичасте, а у базној плаве. Они су изванредно растворљиви у води па због тога поврће као што 

је цвекла мора да се кува у љусци и након тога љушти. 

Каротиноиди- чине групу жутих, наранџастих и црвених пигмената. Најпознатију су алфа, бета и 

гама каротин и ликопин из парадајза. Нерастворљиви су у води и због тога су отпорни према 

деловању блажне топлоте.Присуство веће количине кисеоника и више температуре изазива 

оксидацију и промену боје наранџастих пигмената. 

 

БЛАНШИРАЊЕ- је поступак којим се намирница за кратко време подвргава дејству загрејане 

воде, водене паре. Бланширањем одстранимо органски везан сумпор и инактивирамо рад 

фермената оксидазе. Бланширањем постижемо делимичну стерилизацију и осигуравамо 

потребну еластичност поврћу. Начин бланширања утиче на губитак витамина нарочито витамина 

С. И он је већи приликом бланширања него кувања у пари.  

 

 
Провитамин А (бетакаротин) при кувању изгуби 10-20% од своје количине а губитак витамина B1 

износи 5- 25%. Бацањем воде у којој се поврће кувало губитак пређе и 50%. Витамин B2 мање је 

осетљив на температуру али је растворљив у води. Растворљиви су и B1, PP, B12 ,C,P, пантотенска 

киселина (B5 ), биотин (Н), док витамини А, Е, К су нерастворљиви у виду. Термостабилни су 

D,K,PP, B2 , биотин (Н) а високе температуре делују штетно на витамине А, Е,  
B1 , B5 , PP и витамин С. Просечан губитак витамина при кувању износи 5-25%. 

 

 

Препоручљиво је кувати у што већем комаду и по могућности цело, (у љусци) да би губици 

биолошки вредних састојака били што мањи. Поврће се не сме сувише дуго кувати, јер 

дуготрајним кувањем нарочито при вишим температурама, витамини се деградирају а поред тога 

изграђују се и азотна једињења поврћа што доводи до непожељне органолептичке промене 

поврћа. 

 

Ароматичне материје су врло сложеног хемијског састава лако су испарљиве на обичној темп. а 

већ од 55-60о С скоро се потпуно изгубе. Нерастворљиве у води а добро се растварају у 

масноћама. Арома зависи од садржаја шећера и етеричних уља. Арома остаје својствена уколико 

се кратки период времена кува у воденој пари и под притиском. 
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Кувано поврће се може прелити растопљеним маслацем (енглеско поврће) маргарином, или уљем 

или павлаком. Овај начин је нарочито препоручљив док уобичајене запршке треба избегавати, јер 

брашно пржено на масноћи је штетно за организам и тешко сварљиво. Уместо запршке поврће 

треба да повежемо млевеним житарицама, брашном од соје, зебеним пахуљицама. 

 

 

 

КУВАЊЕ СМРЗНУТОГ ПОВРЋА 

                       
 

 
Вредност смрзнутог поврћа најбоље се очува ако се оно још у смрзнутом стању стави у врућу 

воду и кува или се уз мали додатак масноће, у споственом соку динста. Ако желимо да смрзнуто 

поврће употребимо као сирово онда га треба ставити у стаклени порцулански суд и поклопити 

како би се спречио додир са кисеоником из ваздуха и боље очували витамини. Одмрзавање свих 

врста поврћа мора се обавити брзо. 

Ако се неке врсте поврћа оставе да се полако одмрзавају постају горке и губе на изгледу. 

Смрзнуто поврће се знатно брже кува јер је пре смрзавања било кратко бланширано. 

 

 

 

ОМЕКШАВАЊЕ ПОВРЋА У ПАРИ 

 

 
Омекшавања- кување поврћа у пари може се применити код младог поврћа које садржи велики 

проценат воде, да би се применио овај начин омекшавања, намирница се мора ставити на 

решеткаст уложак, испод којег се налаз вода која кува. Претходно поврће се мора добро очистити 

и мало посолити. Поврће се омекшава деловањем вреле паре 85-98оС која струји преко поврћа. 

Суд мора да буде добро поклопљен да би постигли потребно струјање водене паре. За овакав 

начин обраде поврћа најпогоднија је ’’ариана’’ – суд. Овај суд има неколико нивоа решетака и 

тако више врста поврћа се може одвојено кувати у пари.  
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Најбоље је омекшавати поврће у комаду. При оваквом начину термичке обраде, поврће не долази 

у контакт са водом, већ са воденом паром. Кување у пари је укусније, хранљивије, али теже 

сварљиво него поврће кувано у води јер омекшавањем у пари не долази до бубрења скроба и 

целулозе. Губици витамина износе до 10%.  

 

 

ДИНСТАЊЕ ПОВРЋА 

 
Динстање је омекшавање поврћа деловањем воде и водене паре. Температура водене паре је око 

100оС. Мање је подесно за припремање цвекле. Припремљено поврће ставља се на загрејано уље, 

маслац, маст. Кратко попирјати онда налити мало воде и у поклопљеном суду омекшавати. При 

загрејавању воду коју садржи поврће и она која се додаје, претвара се у пару тако да је највећи 

део поврћа у пари а у води само доњи део поврћа. Витамин С се у знатној мери сачувајер се 

термички процес одвија у добро поколпљеном суду. Динстање треба вршити на умереној 

температури јер ако је температура висока постоји могућност да приликом брзог испаравања 

воде намирница загори. 

Кромпир је увек мекши куван него испечен или пржен јер се пектин никад не промени у толико 

изразитом степену као приликом кувања. Пектинске материје дају одређену густину јелима. 
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ПРЖЕЊЕ ПОВРЋА 
 

 
Пржењем се омекшава поврће, у мањој или већој количини масти. Температура масти креће се од 

180-200оС. Користе се масти са високом тачком топљења (уље, биљна маст, свињска маст) 

Маслац и маргарин нису подесне масноће за пржење, јер имају ниску тачку топљења. Ако је 

температура сувише висока, а поврће добија смеђу боју, неће доћи до довољног омекшавања. 

Под истим условима поврће упија масти и постаје веома тешко сварљиво. При пржењу треба 

водити рачуна да не дође до прегрејавања масноће, јер дужим загрејавањем молекули масних 

киселина полимеризују се на двогубим везама, стварајући канцерогене угљо-водонике, 

акролеине, слободне масне киселине, кетоне. Смањује се биолошка вредност линолних и 

линоленских есенцијалних масних киселина, Дужим загревањем разарају се витамини. Све то 

доводи до непожељних органолептичких промена. Након пржења масти и уља треба процедити 

честице које су пале на дно суда, јер ће се при следећем пржењу оне сагоревати и штетно 

деловати на поврће које ће се пржити. Маст и уље које је остало од пржења није пожељно 

употребљавати више пута јер се код поновног загревања, стварају једињења која су штетна по 

здравље.  

 

 

 
 

 

 

ПЕЧЕЊЕ ПОВРЋА 
 

 
Печење је омекшавање намирница на температури од 180-200оС. Обично се обавља у загрејаној 

пећници или на роштиљу. То је такозвана СУВА термичка обрада. Печење у пећници састоји се у 

излагању јела од поврћа топлоти пећнице. Зависно од типа пећница, јављају се сложени процеси 

дехидрације и дејства топлоте инфрацрвених зрака. За печење поврћа користе се разне врсте 

дубљих плехова(који се обавезно подмазују масноћом. Овакво поврће изложено је температури 

директно са горње стране а док са осталих страна топлота се преноси директним контактом са 

загрејаним плехом. Зато је код овог начина припремања посебно важна горња темоература 

пећнице, која треба да буде 180-200оС. Златно-жута кора која се ствара на површини јела 

нарочито је пријатна даје поврћу посебан укус али делује надражујуће на зидове желуца и црева. 

Због тога се процес печења поврћа не примењује у исхрани оних болесника код којих су 

оштећени органи за варење. 
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Неензимско тамњење је резултат реакције састојака ткива поврћа, узроковано деловањем 

топлоте. То је реакција између аминокиселина и шећера на топлоти при чему се стварају 

једињења тамне боје. Она могу да буду пожељна и непожељна. Златно-жута боја и укус 

испеченог кромпира су пожељне последице, али тамна боја загорелог чипса од кромпира је 

непожељна последица.  

 

Уколико се познаје суштина, ток тих реакција се може током припремања усмерити у пожељном 

правцу. У кромпирима као и у брашну налазе се мале количине глукозе, али и беланчевина. Када 

се скупа загрева настаје неензимско тамњење. Уколико се у кромпиру налазе сразмерно велике 

количине глукозе, неензимско тамњење ће тећи врло брзо. Пожељна боја површине поврћа 

јавиће се пре него што поврће у средишту буде испечено. Настављањем печења поврћа површине 

прегоре. Не само што је боја неугодна већ је и укус непријатан.  

Стварањем корице спречава се излазак сока из поврћа и других важних хранљивих биолошких 

материја. Корица штити и чува унутрашњост поврћа од испаравања воде. Ароматичне и друге 

материје у поврћу се концентришу, поврће постаје сочније, добија својствен укус и мирис.  

Приликом печења пећницу треба загрејати на 180оС иначе долази до споријег стварања коре, до 

губитка воде и сока поврћа, те оно постаје неукусно и суво. 

 

Ако је температура сувише висока време печења је нешто краће. Тако се добија производ са 

сувише тамном, често прегорелом кором која је веома тешко сварљива и губитак у тежини је 

велики.  

Јасно је да квалитет поврћа не зависи само од врсте и квалитета поврћа већ и од температуре 

пећнице, односно јачине топлоте која делује на поврће. Чим се на поврћу створи покорица, 

температура се може смањити, даље омекшавање се одвија на температури 120-150оС. 

Код оваквог начина термичке обраде поврћа, присутно је слабије разарање витамина (од 10%) 

које се повећава ако јело предуго печемо.  

 

ГРИЛИРАЊЕМ печењем поврћа на роштиљу, омекшава се непосредним дејством топлотних 

зрака при температури од 350 оС. Код овог начина омекшавања примењује се посебна 

технологија, печење без масти. Суво грилирање врши истовремено омекшавање у свим 

слојевима, што није случај код осталих поврћа на роштиљу, беланчевине, целулоза, пектин на 

површини поврћа се згрушавају врло брзо, тако да се спречава излазак сока и у њему 

растворених састојака. Овако припремљено поврће остаје сочно и без додавања нарочито зачина 

веома укусно. 
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Основна обележја поврћа и начин припремања у 

кулинарству 

 
МРКВА – Daucus carota 

 

 

                   
 
Мрква је двогодишња биљка из фамилије штитоноша- umbellifererae/apiaceae. У људској исхрани 

корен мркве почео се у већој мери користити тек од средњег века и ако су германски народи 

узгајали мркву пре него што су упознали стару римску културу.  

 

Грци и Римљани нису је много узгајали због топле климе и проблема чувања. Зато за њу Плиније 

каже да је била омиљена у I веку у Галији, одакле се проширила у Италију под именом pastinaca 

gallica. Упркос топлој клими мркву су гајили у Шпанији и другим исламским земљама. Индијци 

су је добили из Персије. Кина је мркву упознала за време YUAN периода 1280-1368. год. 

Најбољу мркву су узгајали Холанђани. У Енглеску мрква је стигла захваљујући Фламанцима за 

време влдавине краљице Елизабете I. У англосаксонској народној медицини мешали су је са 

пићем против нечастивих сила и других злих сила. Од мркве су спремали љубавне напитке и 

сматрали је афродизијаком, јер су мислили да побољшава вид и да ће моћи да ноћу боље виде јер 

олакшава гледање у мраку. 

 

Управо се Европа сматра прадомовином мркве, где она и данас обилно расте као дивља биљка. 

Узгојем и укрштавањем добијена је током времена биљка веома издашног и сочног корена, 

наранџасте боје која у човековој исхрани заузима важно место. Мрква је веома омиљена и има 

широку примену као зачинско биље, и то због садржаја етарског уља које даје мркви 

карактеристичан укус и мирис. У плоду мркве има од 0,5 до 1,7%  етарског уља и око 13% масног 

уља. Од основних хранљивих састојака мрква садржи највише угљених хидрата (8%) од којих 

потиче њена енергетска вредност 100 грама мркве има 151 кЈ. pH вредност мркве је +5,8. Мрква 

обилује витаминима, то су пре свега витамин А (провитамин), витамини групе B (B1 B2 B5 B6), PP, 

D, E, H.  

 

Мрква је богата минералним састојцима: калијумом, калцијумом, натријумом, цинком, 

фосфором, гвожђем, мангнаном. Мрква се посебно препоручује деци, младима 

реконвалсцентима, трудницама и старијим особама. Њена највећа предност пред другим поврћем 

је наранџаста боја корена. Ту наранџасту боју мркви даје каротин, којег ни у једном другом 

поврћу нема у толикој количини. Корен је супстанца из које настаје веома важан витамин А. Што 

је боја корена изразитије наранџаста, то је садржај каротина већи. Тако жућкасто бледа мрква 

садржи пет пута мање каротина. У 100 грама јестивог дела мркве налази се 7,0 милиграма.  
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Каротин се различито искористи из различито припремљене мркве: из свеже нерибане 2%, 

куване 18%, свеже рендане 82%. Каротин је блокиран целулозом, и само се кувањем или 

механичком разградњом целулозе ослобађа витамин А. Једна од биолошких улога каротина је 

добро функционисање чула вида и зато мрква веома повољно утиче на побољшање вида. 

 

Мрква има једно занимљиво својство по коме се разликује од осталог поврћа, јер садржи 

релативно мало витамина C- око 5 мг%. То ни мало не смањује вредност сирове мркве. Али 

сирову мркву би требало узимати само у облику сока, јер је сок лакше сварљив, а хранљиви и 

лековити састојци у њему су онда јаче концентрисани. Повољно делује и против разних летњих 

дијареја, побољшава лучење мокраће. Дејство му је нешто продужено, јер се ефекат јавља тек 4-5 

сати после узимања сока. Сок се даје малокрвним особама.  

 

                  
 

 

Многи аутори препоручују пролетњу куру са соком од мркве која има за циљ ослобађање 

организма од токсина нагомиланих обилном и јаком зимском исхраном. Три недеље узима се по 

100 грама мрквиног сока дневно. Сок од мркве помешан са соком од поморанџе, треба попити 

ујутру на празан стомак ради одржавања свежине коре. Делотворан је и у отклањању вишка 

киселине у желуцу.   

Бројна су и лековита својства мркве. Неки савремени аутори наводе чак 26 до 33 болести у 

којима се мрква може корисно применити као лек. Мрква подстиче телесни развој, јача кости и 

повећава отпорност према инфекцијама. Повећава број црвених крвних зрнаца и сузбија 

анемичност, спречава дијареје одојчади и мале деце. Благотворно делује на рад јетре и врло је 

ефикасна у борби против кијавице, запаљења грла и ангине, Облоге од мркве употребљавају се за 

лечење чирева на кожи, као и опекотина. У козметици се користе за припрему воћних маски за 

лице. Ова маска се препоручује за суву кожу и припрема се са медом и кромпировим брашном. 

Држи се на лицу 30 минута и скида камилицом. Ако неко има масну или дехидрирану кожу, два 

пута недељно употребом маске од мркве, и то тако што се истругана мрква процеди кроз газу и 

добијени сок се одмах врховима прстију утрља у кожу лица, може решити дугогодишњи 

проблем. 

У кулинарској пракси врло ретко се користи зелено лишће од мркве. Оно се не може јести 

сирово, али сецкано и кувано, односно пирјано са кореном мркве или неким другим поврћем, 

исто тако је вредна намирница као и корен. Неки аутори тврде да у листу има чак више 

минералних соли него у корену.  
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Дакле, све је на мркви вредно и искористиво. Приликом припреме мркве за употребу, треба се 

обратити пажња са се корен не гули као што се гули кромпир или краставац, јер се управо у том 

спољном омотачу налазе најважнији састојци сок је средина мање вредна и дрвенаста у зрелијем 

стадијуму. Наjбоље је кад мркву четком под водом оперемо или се остружемо површински 

ножем и добро оперемо. 

 

 

                 
 

 

Најпознатије сорте мркве су: 
Нантес, Шантенеј веома сочне и слатке и ароматичне. Мање заступљене су Амстердамске, 

Париске и неке врсте F1 хибрида.  

 

 

 

Примена: 
 
Као свежа – за салате, сок, декорацију, кувана за справљење разних јела, печена као прилог, у 

конзервној индустрији (као сушена, стерилизована, сировина за сокове, смрзнута) као зачинско 

биље. 

 

                      
 

 



 - 25 - 

 

 

Гастрономске напомене: 

 
Задебљали корен мркве може бити различитог облика: лоптаст, купаст или ваљкаст. Сорте за 

људску исхрану наранџасто црвене, док је сточна мрква жута, бела или љубичаста. На попречном 

пресеку разликује се спољни део- кора и средишњи део –срце. Спољни део је нежнији, укуснији, 

хранљивији, најбоље су оне чије је срце мало и које се по боји не разликују од коре. 

 Наранџаста шаргарепа стигла је из Холандије и одакле се извозила током 17. и 18. века. Мада су 

и пурпурна и бела мрква и даље у употреби у Француској, данас се сматрају реткошћу. 

Најсочније је дебело и кратко корење мркве. Од такве мркве добија се сок, стављају је у салате, 

користе се свежа као гарнирунг и маринира се. Мрква других сорти захтева дуготрајну топлотну 

обраду и зато се не препопручује да се динста, пече, да се од ње израђују коктели, пудинзи. Да 

мрква не би потамнела за време обраде треба је стругати оштрим ножем.  

 

                    
 

 

 

Супа од мркве је увек лепа:каротин обоји масноћу, у којој се мрлва пржи, у наранџасте или жуте 

тонове. Очишћена мрква брзо увене. Не треба је држати у води. Боље је да се очишћена мрква 

чува у посуди без воде, не више од 2-3 сата прекривена чистом влажном крпом. Боље је да се 

мрква спушта у кључалу воду пошто у њој нема раствореног кисеоника и пошто се боље чува 

витамин С. Витамин нарочито брзо пропада ако се мрква кува у непоклопљеној посуди. Због тога 

треба обавезно поклопити посуду у којој се мрква кува или динста. Посуда мора бити 

одговарајуће величине да би  у њој, при кувању мркве, остало што мање простора за ваздух. 

Прекувана мрква није само неукусна већ није ни хранљива. Не препоручује се да јело од мркве 

дуго стоји на шпорету пошто витамин С тада потпуно пропада. 

 

Пошто презеленела глава мркве увек горчи, пожељно је да се обавезно исече.  

Суву мркву треба најпре попарити кључалом водом, одлити воду и прелити топлом водом у којој 

треба да одстоји 1-2 сата да би набубрила. Припремљена мрква се кува у истој води у којој је 

била потпољена- да се не би изгубиле хранљиве материје. 

Шаргарепи се може разликовати укус у зависности од тога на који начин је припремљена. Млада, 

прва шаргарепа у сезони динстана на маслацу и мало воде има изразито слаткаст укус; када се 

кува на пари, мека је и топи се. 

 

 



 - 26 - 

 

 

Шаргарепа која се ставља у салату има свеж и чист укус, док у варивима има пикантну ноту 

типичну за шаргарепу. У супама су мирисне и благе, а у колачима се њихов укус тешко може 

открити, али њихов укус ипак обогаћује и једне и друге.  

Домаћа шаргарепа она из баште је много лепша од куповне. Скоро сво поврће има бољи укус ако 

се природно одгаја, али је најизразитије код шаргарепе. Када се купује шаргарепа, треба тражити 

веома младу, танку попут оловке, која је мека сирова или мало парена. Млада шаргарепа се често 

продаје заједно са зеленим изданцима, који треба да су свежи и зелени.  Старија шаргарепа треба 

да буде чврста и неоштећена. Треба избегавати куповину шаргарепе светлог изгледа, јер има 

ниску хранљиву вредност.  

 

Начин припреме зависи од тога колико је шаргарепа стара. Вредни састојци су смештени у или 

испод саме коре, тако да ако је шаргарепа млада треба само да се опере под млазом хладне воде. 

Шаргарепа средње величине можда мора да се огули, а великој и зрелој шаргарепи је потребно 

љуштење.  

Шаргарепа је изврсна сирова и кувана. Деца често воле сирову шаргарепу због њеног слаткастог 

укуса. Може бити исечена на жилијен штапиће…. 

 

  
 

 
Може јој се додати дресинг, или се може ставити у салату (салата од црвеног купуса повезана 

мајонезом), сок од шаргарепе се изванредно меша са дресингом. Шаргарепа се може кувати на 

све начине. Ако је прилог, треба је сецкати на жилијен штапиће и динстати на маслацу, али је 

кувати минимално, па је потоп ставити на маслац и посути семенкама кима. 

Печена је изванредна, има сладак укус и просто се топи у усима. Велике, прво треба пробарити, а 

млађе шаргарепе само кратко бланширати или директно додати у шерпу са месом. 
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ПЕРШУН- Petrosselinum Hortense 

 

 

 

        
 

 
 
Першун је двогодишња зељаста, ароматична биљка из фамилије apiaceae, пореклом из земаља 

око источног дела Средоземног мора, одакле се раширио по свим земљама Европе. Гаји се као 

омиљена зачинска биљка. Першун је релативно млада култура, која се почела гајити као поврће, 

вероватно пре тридесетак векова. Због свога лековитог дејства био је познат античким Грцима и 

Римљанима, који су га због тога и употребљавали. Ако се ретко сада развија задебљали корен, 

али ако се густо посади расте само лишће. Има лепе миришљаве листове, тамно зелене боје. 

Изгледа веома декоративно и гаји се једино као питома биљка. 

Енергетска вредност першуна је врло мала: 100грама першуновог листа има свега 192кЈ или 84 

кцал, а корен 90 кЈ или 22 кцал. pH вредност першуна је +7,7. Од енергетских материја 100 грама 

јестивог дела першуна садржи (%): 

У састав протеина першуновог листа улазе важне аминокиселине, као што су метионин (0,21г на 

100г) трипотофан (0,89) и лизин (0,28г) 

 

                                              

Першун је богат минералним састојцима. У 100 грама першуновог листа има око 1630 мг 

минерала. Половина од тога је калијум, манган, магнезијум, бакар, и остали микро елементи: 

бакар, цинк, кобалт, хром, никл. Али оно што першун сврстава у ред високоврдних намирница то 

је садржај витамина, пре свега витамина С преко 250мг % 

У 100 г першуновог листа има 170 мг витамина С док га у корену има 4 пута мање. То је врло 

богат природни извор витамина С, што је од значаја за људску исхрану. Першун је богат 

каротином, витамина А у лишћу има 3,6- 7,23 мг. Док га у корену има само у траговима. Поред 

тога першун садржи готово све витамине B групе, међу којима је најзначајнији B12 , који је иначе 

врло редак у биљкама. Овај витамин уз гвожђе повољно делује на обнављање црвених крвних 

зрнаца. Поред витамина и  минерала першун одликује и велика количина етарског уља, чији се 

главни састојак АПИОЛ. У сувој материји корена има га 0,02-0,05 у лишћу 0,2- 3,0 % 
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У састав етеричног уља першуновог листа поред апиола улази и миристицин, затим недовољно 

познати феноли, алдехиди, кетони, палматинска киселина, камфори, глукозиди и др. Першунов 

корен има до 0,08% етарског уља, апина, шећера и слузи. Етарско уље је смештено у секторним 

ходницима. Претпоставља се да су носиоци лековитости першуна, дроге миристицин и апиол 

диуретик. Појачавајућиизлучивање мокраће делује повољно на излучивање соли што се 

препоручује оболелима од бубрега и мокраћне бешике, у случајевима појаве каменца у бубрегу, у 

хипотрофији и упали простате, отежаном мокрењу, реуми, артритису, гихту, гојазности, 

целулитису и сл. Першун се користи као допунска терапија при упали јетре и против жутице. 

Лист појачава апетит и побољшава варење. Уље отклања сметње као што су грчеви у случају 

грознице. Побољшава варење смирује грчеве. Сматра се да миристицин и апиол у већим дозама 

делују наркотично, оштећујући јетру. 

Першунов корен конзумира се само термички обрађен, док лишће першуна треба узимати 

сирово, јер се кувањем разара витамин С а лековита етарска уља испаравају. Стајањем услед 

оксидације такође губи витамин С. Першун је најбоље набављати сваки дан искецкати и посути 

по сваком јелу неопосредно пре сервирања.  
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ЦЕЛЕР- Apium graveolens L 

 

 

                
 

 
Целер је двогодишња зељаста биљка висока до 1м. из фамилије Apiaceae. Листови су сјајни, 

тамно зелени, дебели, сочни и петоделни. Цветови су бело зеленкасти и удружени у штитасте 

цвате. Цела биљка је својственог мириса и зачинског укуса. Целер је пре више хиљада година био 

познат као лековита биљка. Према томе можемо рећи да је целер лековита храна. 

Још од правданих времена целер је као дивља самоникла биљка, од Енглеске до Средоземља у 

Северној Африци и Азији био цењен као лек у гробницама египатских фараона нађен је уплетен 

у венац ношен у погребним свечаностима. Египћани су га тако користили за балсамовање 

фараона као дезодоранс. Хомер га је опевао у Илијади и Одисеји као селинов(бљесак). 

Тек од 16. века целер се почиње узгајати у вртовима, а дивљи се помало напушта, јер су узгајане 

врсте знатно пријатнијег мириса и већег корена. На овом подручју он се једе неколико стотина 

година, а порекло заправо води из Италије где је веома чест састојак салата. 

Неки аутори наводе следеће податке: 

100грама корена има 132кЈ или 31,6 кцал док 100г. Лишћа има 100кЈ или 24,4 кцал док у лишћу 

има 71,6 мг% витамина С. Пошто има сумпора повољно делује на кожна обољења. Поред тога 

целер садржи етерична уља. Главни састојак етарског уља у целеру је лимонен. Када говоримо о 

целеру као намирници предност дајемо корену. Лишће, због ароматичног укуса и мириса, 

користимо као зачински додатак јелима, или због лепог изгледа лишће целера користимо за 

украшавање јела. Лишће целера је важан извор витамина С. Поред тога садржи и витамине К и Е. 

 

Целер је намирница значајна за редукцијску дијету. Зато треба користити целу биљку. Корен за 

припремање салате, чорбе, варива, умака, а лишће као додатак салатама, супама, умацима, и то 

свеже да би се сачували витамини.  

 

Жвакање целера одузима више калорија него што се добија из њега. Целер има јасан и јединствен 

укус, оштар и пикантан, што га чини изванредним за супе надеве и салате. Опор укус и хрскавост 

целера добра су супротност осталим састојцима у салатама попут валдорф салате или салате од 

ораха и авокада. Сматра се добрим диуретиком, убрзава лучење мокраће. Лечи гихт, реуматизам, 

астритис, целулитис и др. Нарочито је делотворан целеров сок. Чај од целра представља 

изванредно средство за чишћење јетре, делује на крвоток, снижава крвни притисак смањује 

шећер у крви. Делује умирујуће има блага афродизијатска својства. Приликом термичке обраде и 

припремања за јело целер треба добро опрати.  
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Обраћамо пажњу да се лишће не исече сувише,  

 

 
 

 

да се не оштети корен, јер би онда приликом кувања изгубио сок који садржи важне биохемијске 

састојке. Отвара апетит и делује освежавајуће ако се користи као предјело и у том случају се 

припрема сиров.  

 

Препоручене сорте целера су: алабастер, корењак, прашки и јабучасти корењак, домаћи лишћар. 

Целер ребраст је посебно деликатесно поврће али га код нас готово нема. 

Гаје се три варијанте целера: корењаш Bap. repaceum, ребраш Bap.dulce и лишћар Bap. scealium. 
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Гастрономске напомене 

 
 
Већина пиљарница и супермаркета продају и бели и зелени целер и лаицима се опрашта то што 

не знају разлику. Када целер расте потпуно природно стабљике су му зелене. Када се згрће 

земљом целер бледи: стабљике су заштићене од сунчевих зрака и дање бледе и беле. Збпг тога је 

целер често прљав, односно помало прекривен земљом док је зелени целер увек чист. Бели целер 

отпоран на мраз, може се набавити једино зими, блажи је и мање горак од зеленог и генерално се 

сматра бољим. Традиционално се користи у време Божића за надеве и као сос који иде уз 

ћуретину или шунку. 

Сезона белог целера траје током зимских месеци. Ако је могуће треба куповати прљави целер 

који није опран мада га супермаркети избегавају а ако нема белог целера треба тражити целер са 

свежим зеленим лишћем и правим изданцима. Ако му фали лишће или неки други део изданка, 

то је знак да је стар и да га треба избећи. 

 

 

 

Целер може остати уз салату неколико дана у фрижидеру. А ако га чувамо дужи период најбоље 

је чувати га у хладној просторији у  сандуку са сувим песком и тако се може очувати и до четири 

мецеса. Ослабљени целер може се опоравити умотавањем у упијајућу хратију и потапањем у 

посуду са водом. Пере се ако је потребно, одвајају му се стабљике, уз одстрањивање корена 

оштрим ножем. Сече се на танке или дебеле комаде, зависно од рецепта. Када се сервира сиров и 

цео, грубе спољне делево треба одстранити са сваке стабљике одвајањем од основе. 

Целер се служи сиров и фино исецкан у салатама, помешан са крем сиром или киселом павлаком. 

Динстан целер је укусан, цео или сецкан. Има препознатљив, опор укус одличан за супе и надеве. 

Може се употребљавати за супе и говеђе супе аили се може сецкати на коцкице, барити и јести у 

салатама од кромпира. Или се може спремати у комбинацији са кромпиром у виду мусаке и на 

многе друге начине. Да би буљон добио арому треба ставити корење першуна и целера напола 

пресечено са једне стране печено без масноће. 

 

                 
 

Да би се смањио губитак витамина приликом кувања корење треба ставити у врелу воду и кувати 

у поклопљеној посуди. Не смеју бити прекривени водом више од 1 цм. Вода у којој се корење 

кувало садржи много хранљивих материја, па се може искористити за прављење супа или сосова.  

Што је ситније исечено корење више ароматичних материја испуштају током динстања. 

При стругању корена треба користити нож од нерђајућег челика пошто се витамин С губи у 

додиту са гвожђем. Ако је лишће увенуло треба га потопити у воду собне температуре да одстоји 

пола сата. 
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Неки имају обичај да цеде ситно сечен першунов лист пре него што га ставе у неко јело то није 

добро јер се тако губи першунов сок. 

Корица целера се пере оштром четком под текућом водом, кожица се скида.   

 

Да не би потамнело и изгубило боју треба га истрљати лимуном или попрскати сирћетом. 
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КРОМПИР-Solanum Tuberosum 

 

 

           
 

 
 

Кромпир је једногодишња зељаста биљка из фамилије solanaceae. Близак сродник парадајзу, 

паприци и плавом патлиџану. У исхрани се користи задебљало подземно стабло у облику кртоле 

са плићим и дубљим окицама, пупољцима.  

Домовина кромпира је јужноамерички континент. Претпоставља се да је у планинаским 

крајевима Јужне Америке био познат још пре наше ере. Доласком у Чиле, Шпанци и Еглези 

дошли су у додир с тамошњим Индијанцима и запазили да кромпир игра важну улогу у њиховој 

митологији. На северној обали Перуа нађени су керамички радови с мотивима о кромпиру. До 

Европе је кромпир стигао различитим путевима. Најпре је био увезен у Шпанију, где се почиње 

узгајати 1573. године после Шпаније упознала га је Енглеска око 1585. године. Отуда се 

проширио по читавој Европи и што је најзанимљивије по Северној Америци. У Европи још дуго 

после тога кромпир таква реткост, новост, скупоценост да је служен само за краљевским 

трпезама. 

У 17. и 18. веку кромпир се почео ширити и по средњој Европи као културна биљка. То је ишло 

веома споро и тешко. У Француској се сматрало да ће ко једе кромпир добити губу. 

Већина људи је у школи чула да је сер Волтгер Ројли донео кртоле у Енглеску из Вирџиније, али 

ово историјски никад није забележено. Сада се заслуге за то преписују сер Франсису Дрејку 1586, 

после битке против Конквистадора на Карибима, Дрејк се зауставио да би се снабдео 

намирницама у Картагини у северној Колумбији, а то је укључило дуван и кртоле кромпира. На 

путу кући зауставио се на острву Роанок, на обали Вирџиније. Прву групу насељеника је 

подстакао сер Волтер Рајли да се населе, али тада им је прекипело. Дрејк их је вратио у Енглеску, 

као и неке Рајлијеве људе и наравно, залихе заједно са кртолама кромпира. Кромпир фасцинирао 

Краљицу Елизабету, заинтересовао узгајиваче али народ га није прихватио баш преко ноћи. 

Добростојећи су га сматрали безукусном храном сиротиње. Узнемиравала их је чињеница да се 

зрели плодови ваде из земље, држећи их у уверењу да су то ђавоља посла. У Шкотској 

протестантски свештеници цу уверавали вернике да је једење кромпира безбожништво пошто се 

у Библији не помиње кромпир. 
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Али мало по мало, кромпир је показао своје добре стране 1650. год у Ирској је био основа у 

исхрани, а у остатку Европе почео је да замењује житарице као најважнији део биљне исхране. У 

раним енглеским куварима, Адамово обиље и Евин кувар, има 20 различитих рецепата и 

припремање и сервирање кромпира. Први пут се помиње у Америци 1719. год у Лонденирију, у 

Новом Хемширу. Није стигао са југа већ су га ирски досељеници донели са собом. 

 

Тренутну популарност кромпир дугује вероватно Французу, Антону Августу Парментиеру, 

војном фармацеуту из друге половине 18. века. Парментер је спознао изузетност кромпира, како 

његово богатство тако и његов значај у исхрани сиромашних, и сходно свему томе покушао да 

унапреди представу о њему. Убедио је Луј-а XVI да му допусти да јавно гаји кромпир на 

краљевском имању око Версајске палате, а све да би импресионирао парижане склоне 

помодарству. Правио свечану вечеру у којој је сваки део садржавао кромпир.  

Постепоено је једење кромпира постало шик, прво у племству Француске, а потом и у 

Француском друштву. Данас, када у јеловнику пише Парментиер то значи да јело садржи 

кромпир. 

 

Када је кромпир дошао у бивше југословенске републике није тачно познато. Спомиње се да је у 

Словенију донет између 1730. и 1740. године. У Црној Гори гаји се од 1786.  

Данас је кромпир једна од најгајенијих култура на свету. Просечни становник Србије по 

статистикама потроши око 42 килограма кромпира годишње. На основу најновијих истраживања 

може се утврдити његова велика хранљива вредност. У просеку кромпир садржи 77,5% воде, 

22,5% сувих материја, 1,5 -2% биолошки високовредних беланчевина, које су двоструко веће 

биолошке вредности од беланчевина житарица. Од количине беланчевина зависи и квалитет 

кромпира. Кромпир са већом количином беланчевина има танку и глатку покжицу, на прелому је 

воденаст и не раскува се током кувања. Кромпир са мањом количином беланчевина има храпаву 

покожицу, на прелому је брашњав и при кувању се раскува.  

 

Садржи калцијум, калијум, магнезијум, фосфор, гвожђе, бакар, цинк, манган, и молбиден. Од 

укупне количине минералних материја 2/3 отпада на калијум. Пресан сок од наструганог 

кромпира (200-300 г дневно ефикасно сузбија превелику киселост у желуцу. 

Кромпирова кора садржи флуор, елеменат који спречава каријес. У кромпиру се још налази и 

0,15% масног уља, 0,4% шећера, 2,5% пектина, јабучне, лимунске, винске, ћилибарске киселине. 

У организму термички обрађен кромпир вари се 2-3 сата и само мали број хранљивих материја 

остаје неискоришћен. Енергетска вредност куваног кромпира у 100 грама износи у просеку 

364кЈ. pH вредност је +5,7. Љуштењем кромпира одстрањује се 1/3 укупне количине соланина. 

Он штетно делује на нервни систем. 

 

Кад кромпир држимо на сунцу количина соланина брзо расте заједно с појавом хлорофила. Такав 

кромпир није употребљив за исхрану. Тровања соланином изазивају главобоље, често повраћање 

и дијареје. Кувањем се већи део соланина разори. Никад га не користимо без претходне термичке 

обраде. Витамин С се уништава, куван у љусци ће сачувати 1/3, а печен потпуно. Кромпир се 

кувањем раскува и хранљиви састојци прелазе у воду да би се то избегло треба додати мало соли 

у воду. Врло је важно да се кромпир гули танко и да се кува са љуском па се после чисти јер нису 

сви хранљиви састојци у њему равномерно распоређени. 
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Од сорти које се код нас гаје препоручују се: 

Дезире, Ургента, Бинтје, Кеневек, Драгачевка, и тд. Постоји више од 400 врста кромпира али ако 

се не бавите баштованством можете се сусрести са 15ак врста. 

Млади кромпир: Карлингфорд, Џерси ројал, Мариски бард, Мариски лорд... 

Зрео кромпир:Дезире, Естима, Златно чудо, Керијев рози, Краљ Едвард,Мариски 

фрулас,Пентленд дел, Романо,Виља.... 

Остале врсте:Каро, Ла рате, Линдзер деликатес,Пинк фир јабука,Пурпурни Конго, Кинески 

траф…. 

 

Зрео крмпир се може одржати неколико месеци ако се правилно чува, али ипак постепено, током 

стајања, губи хранљиву врдност. Млади кромпир треба употребити у року од 2-3 дана јер трули 

ако стоји предуго.  

 

Припрема 

 
Највећи део минерала и витамина садржаних у кромпиру налазе су у или испод коре.Стога је 

најбоље јести неољуштен кромпир Млади треба само опрати под млазом воде а зрелији треба 

ољуштити.Уколико се кромпир љуштитреба скидати само први слој коре, а за салате и хладна 

јела кромпир се кува у љусци и љушти се охлађен. Ако је кромпир већ ољуштен треба га држати 

у хладној води да не би потамнео али се ни у тој води не сме држати предуго јер губи скроб и 

витамин С. 

 

Печење: Кромпир се пече ниско у пећници да би лепо потамнео и добио крцкаву кору и меку 

унутрашњост. 

 

 

 

 
 

 

 

Кување:Треба се трудити да кромпир који се кува буде исте сорте, уједначене величине, ако се 

кува у целом стању, да буде исечен на једнаке комаде посолити воду по укусу, покрити и кувати 

на температури вишој од умерене. Не треба бити раскуван.  

 

Сотирање: Има пуно различитих начина за сотирање и ниједан није бољи од другог. 

Кување на пари:Млади кромпири су изванредни за кување на пари. Треба их положити над 

паром, нпр. у ђевђир стављен преко шерпе са кључалом водом и држати тако 15-20 минута. 

 



 - 36 - 

 

 

Чипс: Прилично је мастан није здраво да се једе сувише често. 

 

 

 
 

 

 

Пасирање: Кромпир се кува док не омекша, потом се потпуно оцеди па се врати у шерпу и 

изгњечи уз додатак мало млека и бутера, уз употребу гњечилице за кромпир, соли се по укусу, 

бибери.  

 

 
 

Пржење: Опере се, исече на режњеве а потом делимично обари у благо посољеној води толико да 

омекша. Онда се процеди убаци у тигањ, стави поклопац и треба продрмати тигањ 2-3 пута. Онда 

се стави у посуду са врелим уљем или машћу, окретати га тако да се направи покорица. Онда се 

упржи у пећници, 40-50 минута док не добије златну боју. Треба га служити одмах, јер покорица 

постаје жилава, ако превише стоји на топлом. 

 

                                                 
крокети од кромпира                                                 помфрит 
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Гастрономске напомене 

 

 
Да би се кромпир дуго очувао, препоручује се да се купују касније сорте. Кромпир треба чувати у 

дрвеним или картонским кутијама (са рупама ради струјања ваздуха) у сувој, прохладној и тамној 

просторији на температури између 3-5оС. На температури испод нуле скроб се брзо претвара у 

шећер и кромпир постаје сладак. Треба да се пребира сваких 20-25 дана. 

Ољуштене кртоле кромпира у додиру са ваздухом тамне, зато их одма треба ставити у хладну 

воду.  

 

Са младог кромпира је лакше скинути љуску ако га претходно држимо у хладној води. Не 

препоручује се да се од младог кромпира прави пире. Боље је да га целог скувамо и служимо са 

маслацем или киселом павлаком.  

Позеленеле проклијале кртоле кромпира треба кувати тек пошто се ољуште. Замрзнути кромпир 

не треба пржити у великој количини масноће, јер ће брзо потамнети и постати неукусан. 

Замрзнути кромпир пре кувања треба за тренутак ставити у хладну воду и потом кувати у 

кључалој води, додавши у њу по једну чајну чајну кашичицу сирћета на сваку чајну кашичицу 

соли.Кромпир се кува на умереној температури да би равномерно бубрио. Ако је температура 

превише јака, кртола ће споља бити скувана и пуцаће, а изнутра ће кромпир остати нескуван. 

Да сениједан кромпир не би раскувао, после 15 минута од почетка кључања треба просути воду и 

кромпир докувати на пари. 

Кромпир-пире не треба разблаживати хладним млеком од њега ће добити сиву боју. Пре 

разграђивања пиреа, млеко треба загрејати до кључања. Врело млеко се постепено додаје. Да би 

боље пире изгледао треба додати чајни маслац. 

Крокете од кромпира и поврћа треба стављати искључиво на врелу масноћу да се не би распали. 

Пре печења кромпир у пећници треба избости виљушком да се не распадне. Печен кромпир се 

служи врео, и са љуском. Уз њега се може служити маслац, укисељено или маринирано поврће, 

зелена салата, ајвар. 

Пре пржења кромпир осушити салветом, ако се пржи у мало масноће боље је да се посоли када је 

напола печен. Биће сочнији и укуснији. 

При кувању треба да буде прекривен за 1 цм. 

Препоручује се да се кромпир кува на пари. 
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БЕЛА РЕПА-Beta vulgaris cco.Crassa 

 

 

             
 

 

 
Биљка која се развила од дивљег зеља и веома добро успева на пешчаном и растреситом тлу, а 

нарочито близу мора у Северној Европи. Репи одговара хладна и влажна клима. Она је била 

најзначајније јело старих Гала и Германа, а донекле и Келта. У средњем веку је била омиљена 

док је није потиснуо кромпир. Временом је изгубила своју улогу, па су је људи сматрали знаком 

срамоте. У Енглеској постоји изрека: Дала му је репу. То је био знак да је момак одбијен.  

 

Познати француски средњевековни писац Францоис Ребелаис је написао епиграм посвећен репи 

који гласи: Ако би понестало репе и кестена, држава би пропала. 

Бела репа до скоро није уживала углед међу куварима у многим деловима света. Делимично јер је 

сматрана сточном храном, а делимично јер је постојао проблем са проналажењем адекватног 

начина за припрему. Французи су развили рецепте за свој деликатес navete, пекли су их, 

карамелизирали у шећеру и бутеру или једноставно кували на пари и служили са бутером. 

Младе, нежне репице такође су биле популарне у подручју Медитерана дуги низ година, и има 

много јела чији су саставни део поред рибе, свињетине, парадајза, лука и спанаћа. Добар је извор 

калијума и калцијума. 

 

 

Познати римски јунак Конзул Цириус Дентатус, када је престао обављати јавне дужности отишао 

је на свој посед, где је гајио репу. Прича се да су га једном на свом послу, док је пекао репу 

посетили непријатељски војници које је једном давно победио и нудили му велики мито да им се 

придружи. Одбио је показујући на репу да му је она дража и милија него све непријатељске 

части. Премда је сматрана гурманском храном, узгајале су је сиромашније породице, којима је 

била користан додатак зимске трпезе. Била је позната као кртола купусне репе до 1780. године 

када су Швеђани почели да износе ово поврће у Британију, па је име скраћено. 
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ЦВЕКЛА- Beta vulgaris var. Ruba 

 

 

             
 
Цвекла је двогодишња биљка из фамилије Chenopodiaceae. У блиском је својству са шећерном 

репом. Цвекла се у исхрани може користити у било ком облику (кувана, укисељена, сирова) без 

икаквих неповољних последица и ограничења. Лако је сварљива и не утиче негативно на 

секрецију желуца. Цвекла се гаји као повртарски усев тек од средњег века, мада су је стари 

народи познавали као лековиту биљку. Настала је од дивљих сродника који се и данас срећу у 

средоземљу. Раширена је у скоро свим средњеевропским земљама.  

Енергетска вредност цвекле, доста је висока, богата је угљеним хидратима и нешто мање 

беланчевинама. У 100 грама јестивог дела цвекле налази се 2,6 грама целулозе(влакана). Поред 

тога садржи и 1,1 грам пепела, pH вредност цвекле је +5,8 енергетска вредност износи 151кЈ. у 

њеном корену можемо наћи до 10% сахарозе. 

 

У цвекли налазимо готово све минералне састојке: калијум, натријум, фосфор, калцијум, 

магнезијум, гвожђе, хлор, а у мањим количинама и манган, бакар, сумпор, јод, бром, литијум, 

рубидијум, цезијум и стронцијум. Важно је истаћи да цвекла садржи и значајну количину кобалта 

који суделује у стварању витамина В12  што је важно за вегетаријанце и народе који не 

конзумирају намирнице животињског порекла, па чак ни млеко, сир и јаја.  

Витамин В12 налази се само у намирницама животињског порекла, док га у поврћу углавном 

нема. Недостатак тог витамина изазива пернициозну анемију, јер наведени витамин суделује у 

стварању еритроцита у крви. Због тога, цвекла је уз јетру, један од најбољих природних лекова за 

лечење анемије. Црвену боју корену цвекле даје састојак звани антоцијан, природни пигмент, 

кога нема ни једно друго поврће. Директно делује на стварање крви и побољшање њеног састава. 

Висок садржај гвожђа (1,0 мг у 100 г јестиве цвекле) узрокрује обнављање и активност црвених 

крвних зрнаца. 

 

Витамински састав цвекле је: витамин С, витамини В1 В2 В12 и PP. Новија истраживања у области 

медицине и науке о исхрани указују на значај цвекле као хране и лека. Стари Римљани су 

познавали и користили цвеклу у исхрани и то не само корен, него и лишће. У специјалитетима 

руске традиционалне кухиње много се употребљава корен и лишће цвекле нарочито у 

припремању неких чорби. Као и већина осталог поврћа питома узгајана цвекла вуче порекло од 

две цвекле, које се још и данас могу наћи на обалама Средоземног и Црног мора. 
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Као лековита биљка цвекла је позната чак 2000 година у натраг. Цвекла је од давнина позната као 

лек који се користи за смањење температуре, као средство које поспешује лучење мокраће. 

Успешно се користи у лечењу јетре, жучи, желуца, и танког црева. Будући да многи људи не 

подносе сирову цвеклу и ако је сирова лако сварљива, могу узимати сок од свеже цвекле. Цвекла 

се најпре нариба, затим се исцеди сок. Сок цвекле користи се за лечење хроничног запаљења 

грла. Ако се соку цвекле дода мед тада служи као тоник који јача организам деце и одраслих. У 

новије време овај сок се користи у лечењу лукемије. Није посебно пријатног укуса, али се он 

може побољшати ако се дода сок од лимуна, ситно сецкани першунов лист, а по жељи и 

укусуможе му се додати и нешто шећера, соли па чак и мало павлаке. У комбинацији са другим 

соковима (јабуке, дуње, кајсије ) могу се правити разни воћно-повратни коктели. Испитивања су 

показала да сок од цвекле може у знатној мери да ојача одбрамбене снаге организма и тако 

супростави развоју разних тумора. 

 

             
 

 

У соку од цвекле налази се карактеристичан састојак бетанин, који сврстава цвеклу међу 

атрактивно лековито поврће које учвршћује крвне жиле, регулише крвни притисак, смањује 

хорестерол у крви, поспешује размену материја, функцију јетре, због присуства јода препоручује 

се старијим особама и онима који пате од артеросклерозе. Незаменљива је у случајевима 

деминерализације костију и зуба. Познато нам је да су стари народи користили за исхрану само 

меснато дебело лишће цвекле, са сочним великим цвреним кореном, али су при том занемарили 

лист. Код нас се мало користи лист цвекле за припремање јела. Међутим оно је изврсно и може 

се припремити на исти начин као спанаћ и блитва. Приликом кувања лишћа цвекле, треба 

одрезати задебљале делове лисних ребара, јер су ребра тврда и теже се кувају. Све горе речено, 

указује на потребу да се ово на жалост, мало цењено и мало трошено поврће, нађе чешће у 

јеловнику здравих људи свих узраста. У исхрани болесних, она може бити део сваке дијете. 

Цвеклу углавном користимо кувану, као свежу, за салату или конзервисану. У конзервној 

индустрији за маринирање, добијање сока и др. Међутим, могућности њене примене у 

кулинарству су многоструке.  
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Ако цвеклу термички обрађујемо, морамо је кувати са што мање воде, да не би изгубила своје 

корисне састојке. Можемо је само напола кувати и неољуштену до краја испећи у пећници, те 

печену ољуштити. Тако ће боље сачуватисвоју хранљиву вредност. Најпознатије сорте су 

Египатска и Детроит.  

 

 

 

Гастрономске напомене: 

 

 
Ако се ољуштена цвекла држи на ваздуху, у њој пропада витамин С који долази у везу са 

кисеоником из ваздуха.  

При кувању цвекле треба користити одговарајућу посуду, према количини цвекле тако да остане 

што мање простора који би испунио ваздух.  

Да бисмо добили сочну и укусну цвеклу, треба је кувати неољуштену, не одсецајући врхове. 

Зелени изданци цвекле су нарочито добри, имају висок садржај витамина А и С, а има више 

гвожђа и калцијума од спанаћа.  

Да би се спречио додир са кисеоником из ваздуха посуда у којој се цвекла кува мора бити 

поклопљена. 

При кувању цвеклу треба ставити само у врелу воду. 

Ако се за кување користи сува цвекла, неопходно је да се попари врелом водом, затим се одлије и 

налије вода собне температуре да би цвекла набубрила. Суву цвеклу треба кувати у истој води у 

којој је намакана- да би се сачувало што више хранљивих материја.  

Цвеклу не треба кувати у сланој води, јер ће јој се укус покварити. 

Најбоље сорте цвекле имају тамну кожицу, а корен је мало пљоснат.  

Ако се дуго кува и динста, тамноцрвена цвекла постаје тамножута. Ако се у цвеклу додају сирће, 

кисели квас или лимунова киселина, моћи ће да сачува своју првобитну боју. 

 

Да цвекла при кувању не изгуби боју може се у воду или буљон додати мало шећера, отприлике 

½ чајне кашичице на 2 литра воде. 

За салате и друга јела цвекла се може пећи у рерни, фуруни и у пепелу.  

 

 

 

 

            
 

 

 

 



 - 42 - 

 

 

БРОСКВА, Кораба, жута репа, шведска репа 

   L.Brssica rapus var. Napobrassica 

 

                                                                                       

 
Бросква као и репа угарњача код нас је мало заступљена култура. Она је типична повратна 

култура северно европских земаља. Бросква је највише раширена у Русији, где јој прија влажна 

клима и има значајну улогу у исхрани становништва. Бросква успешно успева и на 

температурама нижим од 5о С. Веома је отпорна на хладноћу и мраз, па не угиба ни на -10 о С. 
 

У топлијим крајевима даје слабије приносе, гастрономски је неупотребљива, због дрвенастог 

корена. На пијацама се ретко може наћи. Бросква има своје обожаваоце и љубитеље њеног 

карактеристичног укуса и мириса. Овај карактеристични мирис потиче од етеричних уља којима 

ова биљка обилује, а који многи не подносе.  

Можда је баш то разлог што се ова биљка није проширила. Јестиви део свеже броскве садржи 9-

11% суве материје, 4,5% угљених хидрата од тога шећера 3,85% беланчевина 0,45% и 0,11% 

биљних уља, витамина С има око 30-61%, витамина В око 0,66% док коротина има само у 

траговима. 

Богата етеричним уљима 4,7мг%. Што се бросква северније гаји, количина витамина С расте, а 

опада садржај шећера. Енергетска вредност 100г свежег корена броскве износи 121 кЈ или 29 

калорија. Може се користити у лечењу особа склоних гојазности. 

Успешно се чува у траповима, тако да је можемо имати током целе зиме. Гастрономски гледано, 

бросква има један велики недостатак у односу на репу јер се не може киселити. (као купус) 

Према врсти и боји меса разликујемо две подврсте броскве: за људску исхрану гаје се углавном 

сорте са жутим месом- субвар рутбага, док се сорте са белим месом користе претежно као сточна 

бросква.  

Најпознатије сорте за људску исхрану су: “златна јабука” с малим али хранљивим и 

вилхелмсбуршка, која има леп округли корен пријатног укуса, шведска и хофманова. 

За људску исхрану бросква се вади док је млада, пре него што корен сувише нарасте. Бросква има 

пуно имена која су у оптицају: подземна кораба, жута репа, шведска репа, рутобага, подземна 

келераба итд. 

Веома често ако је има на тржницама купци је замене са репом угорњачом на коју много 

наликује. Бросква се добро слаже са кромпиром, пасуљем, празилуком, павлаком и киселим 

млеком, коренсатим поврћем. Може да се динста, кува, пржи на уљу, добра је за потаже, варива, 

а није радак случај да се од ње спремају кашице и пиреи. 
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ХРЕН- Armoracia Rusticana, cochlearia armoracia Lepatifolia 

 

 

 
 
Хрен (рен- у свакодневном изговору) је вишегодишња биљка из фамилије Brassicae пореклом из 

источне Европе. Расте дивље у источној Азији и западној Европи.  

Без обзира на његову широку распрострањеност, хрен је сачувао своје староруско име, које 

потиче од старе фригијске речи крен, што значи мирис. Ово поврће је доста узгајано у Сибиру, на 

југу Русије и на Далеком истоку. Хрен добро успева на тврдом земљишту и одликује се великом 

животном виталношћу,па га је тешко уништити. Дивљи хрен није само пронађен у Русији, већ и у 

другим земљама Западне Европе. У XIV веку почели су да га гаје Немци, а у XVI веку Французи 

и Енглези. Енглези су хрен гајили само као лековиту биљку. Због сличног укуса са ротквом ове 

две биљке су некад изједначавали. У описима руске кухиње из XVI века наводи се да је хрен 

користио као незаменљив зачин уз традиционалне пихтије и рендисан уз прасетину. 

Хрен обично расте самоникло по баштама и сеоским двориштима. Такав хрен има веома љут 

корен који је рачваст, жилав и танак. Правилно гајен хрен образује праве, дуге, глатке, сочне, 

корене пријатне љутине. Употребљиви део хрена у ботаничком смислује подземно стабло, тј. 

корен. За фармацеутску индустрију хрен се гаји у засаду. 

 

 
 

 

 

У гастрономском смислу може се користити цела биљка , а посебно млади листови за сармицу и 

мусаку, али ређе. Квалитет хрена зависи од врсте земљишта. Засад хрена може да се експлоатише 

10-13 година, али га је боље обнављати сваких 5 до 7 година. Корен хрена садржи гликозид 

синигрин, алилно и бутилно уље од којег потиче оштар мирис и укус након ензиматског 

деловања и које надражује до суза када се корен рендише и меље. 

Хрен је значајан због свог антимикробног дејства, односно фитонцидног својства познатог као 

биљни антибиотик. Фитонцидно својство обезбеђује присуство алилизотиоцијаната који не 

ствара резистентност на одређене бактерисјке врсте и друге микроорганизме. 
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Гастрономске напомене 

 

 
Корен хрена треба очеткати под текућом водом и одстранити коренчиће. Корен хрена се се брзо 

суши и вене. Хрен је потребно држати у хладној води, 5-6 сати. Да нарендисан корен хрена не би 

потамнео, потребно га је попрскати лимуновим соком, или сирћетом и промешати. 

Најбољи хрен је дужине 20-30 цм и дебљине 2-3 цм. 

Површина доброг хрена треба да буде глатка и светла, а унутрашњост бела. 

Хрен је добар као зачин за сваку салату од свежег поврћа. 

Хрен може да послужи као средство против плесни ако се нарендан поспе по поврћу. Ако вам се 

не плаче, а при том немате времена за припрему домаћег хрена, у оближњој трговини можете 

купити теглицу или тубу индустријски произведеног хрена. Хрен се може набавити и у праху. У 

том случају додајте му двоструку количину воде и оставити да набубри. Добијену кашу можете 

користити као свеж хрен. Лишће хрена може се користити за прпремање сарме. Листове обарите, 

нагло охладите, раширите на радној плочи и одстранити задебљали део.  

Млади пролећни листови могу послужити као допуна за разне салате или варива и обогатити их 

витамином С и провитамином А. Овај квалитет га сврстава у лековите биљке, па се у народној 

медицини користи као лек против скорбута, болести плућа и коже и реуматизма, упале синуса 

итд. 

Хрен поспешује пробаву и делује диуретично. Од хрена се могу правити изванредне комбинације 

са сенфом, мајонезом, павлаком, јабукама, са бешамел и велуте сосом, са протиснутим хлебом, 

потопљеним у млеко и оцеђеним, са маслацем, као премаз, састављени путер, са сирћетом, са 

зеленим укисељеним парадајзом. 

Свежи рен се може купити у многим супермаркетима у пролеће, па свако сам може да направи 

сос од рена једноставним љуштењем и млевењем 45 мл рена са 150 мг умућеног милерама и мало 

Дижон сенфа, сирћета и шећера по укусу. Као што је одличан уз хладну или топлу говедину, сос 

од рена је изврстан са димљеном пастрмком или скушом, или пак танко намазан на хлеб са 

фином паштетом. Код нас се не може замислити ни једно мрсно славље без рена који се обавезно 

служи уз печену прасетину, јагњетину или јаретину.  

У прошлости хрен се чувао као и остало коренасто зачинско поврће. Одаберу се лепи здрави и 

дебљи корени, очисте се од земље и поређају у слабо влажан песак у облику пирамиде. Корен се 

најбоље чува на температури од 0 до 1оС при релативнној влажности од 80 до 95%. 
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ЧИЧОКА – Helianthus tuberosus L 

 

 

                  
 
Чичока је вишегодишња биљка из породице Compositae. Пореклом је из Северне Америке. Биљка 

има развијено стабло, а у земљи меснате ризоме на којима се образују округласте јестиве кртоле, 

које наликују кромпиру, али су веома квргаве. У нашим крајевима не гаји се као усев, већ расте 

спонтано као дивља биљка. Од кртоле чичоке могу се спремити укусна јела као и салате 

 или као зимница.За ову кртолу порасло је занимање због високог садржаја инсулина чијим 

разлагањем настаје фруктоза,коју без штетних последица могу да користе и оболели од 

дијабетеса.  

 

Минерали и витамини у чичоки 

 

Чичока се одликује енергетском вредношћу (79 кцал у 100г) и садржајем витамина и минерала. 

Добар је извор калцијума и фосфора. Садржи витамине В групе, С, витамин D, провитамин А 

(бета-каротен). Интересантна је и по томе што је извор есенцијалних аминокиселина. 

Чичока помаже код: провавних инфекција и сметњи (опстипације), алергија на храну, високог 

крвног притиска, холестерола, кардиоваскуларних обољења, анемије, остеопорозе итд. 
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