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I. Увод 
 

 

 

                                                                                                     „Језик је хранитељ народа. Докле год 

                                                                                                    живи језик, дотле живи и народ.“ 

                                                                                                                         (В. С. Караџић) 

                                                                                                    

                                                                                               „ Градећи терминологију, 

                                                                                                 градимо и нашу културу.“ 

                                                                                                                (А. Белић) 

  

1. Географски положај насеља и становништво 

Војводина је северна покрајина Републике Србије. Простире се у Панонској 

низији са површином од 21.506 километара квадратних. Састоји се из субрегија Баната, 

Бачке и Срема, који су административно подељени на округе (севернобачки, 

јужнобачки, западнобачки, севернобанатски, средњебанатски, јужнобанатски и 

сремски). Војводина се на северу граничи са Мађарском, на истоку са Румунијом, на 

западу са Хрватском и на југозападу са Босном и Херцеговином. Јужна граница 

Војводине је административна граница према Србији коју већим делом чине реке Дунав 

и Сава. Рељеф је претежно равничарски изузев Срема којим доминира Фрушка гора и 

југоистока Баната са Вршачким брегом. Војводина је историјска и политичко-управна 

целина, етнички хетерогена. Главни град је Нови Сад. 

Становништво Војводине је мултиетничко. Према последњем попису има око два 

милиона становника, што чини око 27% од укупног броја становника Републике 

Србије. Срби чине већинско становништво што износи у процентима 67, а осталих 33% 

чине 25 различитих етничких  заједница. Према вероисповести, становништво се дели 

на  православно, католичко  и протестанти . У Војводини је у службеној употреби  шест 

језика . 

 



 
 

13 

2. Предмет, циљеви и задаци истраживања 

У другој половини двадесетог века почело се улазити дубље у проучавање 

словенске етнокултуре. Таква проучавања у домаћој лингвистици узимају маха у 

завршним деценијама минулог века, а њих је наговестио Велимир Михајловић 

преношењем достигнућа лењинградске и московске школе. У том периоду наглашено 

је интересовање наших дијалектолога и лексиколога за лексику материјалне и духовне 

етнокултуре. Овим темама посвећене су и прве монографске студије: Српскохрватска 

лексика рибарства (Михајловић-Вуковић 1977), Војвођанска коларска терминологија 

(Вуковић 1984), Пастирска терминологија Срема (Бошњаковић 1985), Терминологија 

куће и покућства у Војводини (Вуковић 1988а), Ратарска и повртарска терминологија 

Шајкашке (Драгин 1991), Пастирска терминологије Кривовирског Тимока 

(Милорадовић 1993);  и у новије време: Терминологија куће и покућства у Лијевчу пољу 

и Жупи (Црњак 2006),  Архаична пчеларска лексика у Војводини (Недељков 2009),  

Лексика традиционалне културе у Мачви (Лазић 2009), Етнолингвистичко 

истраживање зимског циклуса обичаја и веровања у Новом Саду (Стокин 2011).1  

Иако се у називе ових монографија укључивала реч „терминологија“, лексичка 

грађа која је у њима регистрована не може се сматрати уском, специјализованом 

струковном терминологијом јер представља израз материјалне или духовне културе 

једне регије, често део лексичког фонда који се везује за свакодневни живот говорних 

представника анализираног подручја (Вуковић 1988б: 27). Под терминологијом се 

подразумева систем термина речи које се употребљавају у некој науци означавајући 

одређени појам одговарајуће научне, техничке, уметничке области (Шипка 1998: 126; 

Яарцева 1998 :508; Михаљевић 1998 :7; Драгичевић 2007 :20).2 Термин, је дакле реч или 

група речи чији се језички знак поклапа са одговарајћим појмом у појмовном систему 

дате научне области. Иако термини често истовремено припадају и општем и 

специфичном језику, тј. и општем лексичком фонду и специјалном терминолошком 
                                                
1 Детаљан преглед лексикографских дела у Војводини дат је у раду М. Јоцић (1991). 
2 Под терминологијом се често подразумева и интер и трансдисциплинарно научно поље које се бави 
појмовима и оним чиме су они представљени (терминима, симболима), дакле наука о теминима која с 
једне стране проучава настанак и својства појмова , њихове међусобне везе, дефинисање, а са друге 
стране и стварање термина, усклађивање термина и појмова, методе терминолошке лексикографије и 
проблеме при стварању терминолошке базе података и публикација (речник) у којој је помоћу термина 
представљен систем појмова неког предметног поља. (Шипка 1998:126; Михаљевић 1998:7-8; Милић 
2009:181) Назив „термонологија“ се употребљава и за лексички фонд карактеристичан за одрежени 
дијалекат, а везан за називе предмета материјалне и духовне културе. У том смислу се може говорити о 
дијалектолошкој и професионално-стандардној терминологији. Основна разлика је у томе што 
дијалектолошка терминологија подразумева онај подсистем који се често на фонолошком и 
морфолошком плану разликује у односу на стандардни језик, док би професионална стандардна 
терминологија требало да буде у складу са нормом стандардног језика. (Уп. Бјелаковић, Суботић:150) 
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(Гортан-Премк 1988 :15; Драгичевић 2007 :21), они се разликују у односу на лексеме из 

општег лексичког фонда, а њихова посебност огледа се у следећим карактеристикама а) 

у ограниченој способности даље семантичке дисперзије, односно у тенденицји ка 

моносемичности у оквиру једног терминолошког система, б) у ограниченој 

деривационој способности3 в) у ограниченој способности развијања синонимије4 г) у 

већој могућности успостављања антонимијских односа, д) у већој способности 

развијања хипонимије (Гортан-Премк 1988 :17-20; Гортан-Премк 1991 :50; Милић 2009 

:182-185). Основне карактеристике и лексема и термина су исте, али се разликују у 

погледу интензитета сваког од наведених обележја. Термини теже ка једнозначности, те 

се често каже да опште лексеме „живе“, а да су термини „мртви“. (Катичић 1965-

1966:139). С тога су термини онај слој лексике који једном језику даје атрибут 

функционално поливалентног и који омогућава једном народу да буде део 

интернационалне цивилизације и да се служи својим идиомом. Тако изграђена и 

стабилан терминологија обезбеђује језичку стабилност (Брозовић 1970 :28; Ивић.П 

2001 :296).  

Кулинарство спада у области традиционалне културе најподложније променама и 

утицајима других култура. То се, наравно, показује и у језику, будући да се усвајањем, 

по правилу, аутохтоних начина припремања хране усвајамо и њихове називе. 

Актуелност овог истраживања условљена је чињеницом да у нашој лингвистичкој 

литератури недостају студије из области кулинарске лексике. Посебну ургентност  теми 

даје чињеница да је терминологија кулинарства  у опасности да остане незабележена 

због утицаја града и притисака које ново време доноси.  

Кулинарска лексика уопште, као и кулинарска лексика Војводине није до сада 

детаљније са лексичко семантичког и творбеног аспекта обрађивана (осим у појединим 

приказима наших дијалектолога и лексикографа), али је свакако она (не у потпуности) 

део српских важнијих дијалекатских речника. (Од Вуковог Рјечника до Речника 

српских говора Војводине), као и речника општег типа. 

Ова дисертација је прилика да се на основу свеобухватних истраживања 

лексикографских датости извуку прецизнији и шири закључци од значаја пре свега за 

локални лексички план. Истраживање је утолико важније, јер га дугујемо професорици 

                                                
3 Што је број лексема у оквиру термина већи, његове деривационе могућности су мање (Милић  
2009:184) 
4 Уколико се синонимија оствари, она представља резултат егзистирања термина из различитих језика. 
Због тога се терминолошки синоними често називају и терминолошки дублети. (Гортан-Премк 1988:19) 
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Гордани Вуковић, која нам је израдом Упитника отворила путеве за испитивања 

кулинарске лексике у Војводини.   

Циљ рада је поред представљања кулинарске терминологије забележене на 

терену, да се у првом реду укаже на лексичке слојеве наведене тематске скупине 

карактеристичне за војвођански културни код, да се објасни семантички садржај 

прикупљених лексема, а затим да се утврде ареалне карактеристике прикупљеног 

материјала. 

2.1. Исхрана у Војводини 

 О исхрани наших предака писао је и Душан Поповић у књизи Срби у Војводини 

(1990). Храна наших предака била је разнолика, а зависила је од начина спремања, од 

годишњег доба и верских прописа. Главно јело нашег народа био је хлеб. Хлеб се 

правио од свих врста житарица: пшенице, јечма, овса и хељде. Коришћен је на 

различите начине, тј. уз бољу храну јела се проја, а уз лошију пшенични хлеб. Бели 

хлеб у данашњем смислу био је доскора непознат за широке слојеве. Само понекад, 

обично у свечаним приликама, хлеб је замењивала погача, масна или посна. Наш народ 

је увек у изобиљу јео кувана јела. Она су заузимала половину кухиње. Нарочито је било 

омиљено кувано поврће. Највише се кувао пасуљ и купус, а у мањој мери боранија и 

грашак. Пасуљ се кувао са сланином, ређе месом, спреман  је и као чорбаст и густ и као 

папула. Купус се јео и као сладак и као укисељен. Кромпир и парадајз у нашем народу 

био је непознат све до 19. века. Пиринач је врло мало коришћен. Много чешће 

спремана су кувана јела од прекрупе или брашна разних врста жита као: мандара, 

попара, цицвара или у облику каше као качамак (куља, мамаљуга). Од пшеничног 

брашна спремани су ваљушци, резанци, тарана и ташци. Такође, од брашна су спремана 

једноставна теста печена на масти или уљу као уштипци или пуњени у облику савијача, 

гибанице, гужваре, штрудле. Од колача правиле су се гурабије, колачи са медом, 

млинци. Месо је првобитно коришћено као печено, а тек касније кувано. Јело се 

релативно мало обично недељом и празником и том приликом највише се јело 

живинско месо. О великим празницима клали су се прасићи и јагањци, а у дане поста 

јела се риба. Највише се јело и пило овчије млеко, слатко и кисело, а обично 

удробљено. Од млека су спремани разне врсте сирева, скоруп и масло. Понегде се пила 

и сурутка. Главне салате биле су бели и црни лук, купус (нарочито кисели), краставци, 

зелена салата и ротква. Од зачина највише се користила со, затим винско сирће и мед, а 

паприка је била мање позната. Као зачини служили су и кајмак, масло и јаја. Воће се 
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јело  као свеже и као сушено, али и као укувано (пекмез). Наш народ је одувек много 

пио. Вино и ракија су били неизоставни скоро у свим кућама. Пекла се шљивовица, 

комовица, дудињара. У народу су се разликовала два оброка: летњи и зимски. Лети се 

јело трипут, а зими двапут. 

 

2.2.  О досадашњим истраживањима кулинарија 

У српској литератури која се може сматрати етнолингвистичком објављено је 

неколико радова у вези са кулинарством. Једна од најпознатијих студија и незаобилазно 

почетно полазиште за даља истраживања  јесте дело „ Старинска српска јела и пића“ из 

1896. године Симе Тројановића из којег се могу реконструисати најстарија српска јела 

и пића на основу информација о исхрани сиромашног сеоског становништва. Према 

аутору, главно место у исхрани Срба заузимао је хлеб и уопште јела прављена од 

житарица, затим су следили млeчни производи, па јела од меса. (Тројановић 1989:76)  

О војвођанској кулинарији може се сазнати из монографских радова етнолога који 

су издати у новије време. Треба истаћи следеће студије: Трдиционална исхрана Срба у 

Срему (Радуловачки 1996) где се даје етнолошки опис традиционалне исхране у овом 

делу Војводине, Годишњи обичаји Срба у Војводини (Босић 1996). Лингвистичких 

монографских радова на жалост нема, а испитивањем кулинарске лексике углавном са 

подручја Војводине највише се бавила професорица Гордана Вуковића 5 која је у 

својим радовима анализирала, на основу фолклорне грађе у речницима, називе за 

обредна јела (Вуковић 1995), а такође и страну кулинарску лексику од првог штампаног 

кувара 1805.године (у Будиму) до савремених кувара из 20. века.6 Да је у прошлости 

исхрана у Војводини била другачија од оне коју је описао С. Тројановић, или која се 

може сагледати на основу кулинарске терминологије у Вуковим речницима (Богићевић 

1988) (Крушец 2004) показује велики утицај аустријске/немачке кухиње. У етнолошкој 

моногрфији о исхрани у Срему то се изричито и каже (Радуловачки 1996:9). 

Што се тиче ширег подручја о кулинарству писали су и објављени су следећи 

радови:  Збирке српских народних јела из Левча и Темнића (Мијатовић 1908: 1-69), из 

Босне и Херцеговине (Грђић Бјелокосић 1908:73-118) и из среза бољевачког (Грбић 

1925). Овим темама у новије време бавили су се: Недељко Богдановић (2002 :46-54); 
                                                
5 Ову тему сам одабрала у знак поштовања према професорки Гордани Вуковић у чијим је свестраним 
интересовањима терминолошка лексика заузимала једно од најзначајнијих места. 
6 Уп. Петровачки Љ – Љ. Недељков 2011 : 83 



 
 

17 

Звекић Душановић, Д. (2011 :217–219);  Лазић, А. (2000); Марковић, Ј. (2004);  

Мирилов, Р. (2010 :313–340);  Недељков, Љ. (1988 : 123–125);  Радовановић, Д. (2011 : 

227–238).  

 

3. Методологија истраживања 

 

Материјал је сакупљан на терену на основу Упитника проф. Гордане Вуковић7, 

формирањем аудио-записа и сачињавањем транскрипта,  делом бележен у сам упитник. 

Грађа је сакупљана од 2013. до 2015. године, с тим, да сам понекад поново одлазила на 

терен ради провере и допуне података.8 Приликом истраживања анкетирано је преко  

стотину жена које су биле спремне да ми пруже потребна обавештења, на чему им се и 

овом приликом најтоплије захваљујем. Трудила сам се да информатори буду што 

старије жене,  домаћице које памте како се некад припремала храна и да обавезно буду 

староседеоци у подручју које смо испитивали.  Међутим, неретко су у помоћ притицале 

и млађе жене са сећањем на детињство, тако да је и њихова помоћ добро дошла и 

забележена. Њихова имена навела сам у списку информатора који је приложен овом 

раду. Термини су исписивани заједно са контекстом на картице па је тако створена 

картотека за речник.  

Овим истраживањем обухваћена је Војводина као територијална целина. У 

дијалекатском смислу ради се о ареалу на којем се простиру два дијалекта: шумадијско-

војвођански и смедеревско-вршачки. При избору насеља за оваква лингвистичка 

истраживања било је битно  направити равномерно распоређену мрежу пунктова. Када 

се има у виду етнички састав Војводине и да је у неким местима искључиво мађарско, 

                                                
7 Према речима Д. Радовановић, Упитник би требало сматрати само нацртом и радном верзијом за 
теренску и интерну употребу, будући да су се поједина питања на известан начин „отргла“ његовој 
прецизнијој тематизацији. Тако су на пример у сегменту масноћâ изостале (свињска) маст и лој (овчји, 
козји и говеђи), предвиђени за систематизацију у тематској целини Месне прерађевине, а у одељку Хлеб, 
пецива и јела од брашна нашла су се питања којима се траже реалије кокати, кокица, кукуруз шећерац, 
пурењак и сл. Ипак, извесно је да је проф. Вуковић водила рачуна о ситуационом контексту у којем се 
може најлакше доћи до жељеног податка (Радовановић 2011 :222). Лексички фонд једног језика отворен 
је систем који се «отима» покушајима тематизовања те да уочавање подсистема никада у потпуности не 
достиже «оптимални циљ» (Пижурица 1994 :349).  
8 Грађа је континуирано сакупљана. Маја 2013. почела сам са сакупљањем најпре на терену Шајкашке, 
јер ми је географски најближи, а који је послужио и као допуна већ истраженом пункту у објавњном раду 
Терминологија кулинарства у Бачком Градишту.Потом су уследила истраживања и у осталим деловима 
Војводине. Понекад је било тешко доћи до информатора, неретко су ми у помоћ притицали многи 
пријатељи и родбина који су живели у местима где сам ишла на терен, те им се и овом приликом 
захваљујем. 
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словачко, русинско или румунско становништво, као и да има приличан број места са 

колонистичким становништвом, разумљиво је да у мрежи пунктова мора бити празнина 

условљених наведеним факторима. Нешто је гушћа мрежа пунктова на терену 

Шајкашке у југоисточном делу Бачке, наравно, због стабилније етнојезичке ситуације.   

 Будући да сам се ослањала на избор пунктова проф. Вуковић и проф. Недељков 

требало би очекивати да су они у потпуности обухваћени овим истраживањем. 

Међутим, мора се имати у виду да се етнички састав Војводине унеколико изменио у 

последњих двадесет година, па сам и због тога  редуковала број пунктова са терена 

обухваћеног њиховим истраживањем. Позната је чињеница да на војвођанском терену 

поред српског живи и шокачко и буњевачко становништво, па сам мрежом  пунктова 

обухватила и  насеља са шокачким становништовом у западној Бачкој. Списак 

пунктова и скраћеница приложен је у раду.9 

 

 

3.1. О лексичко-семантичкој анализи 

 

Сва прикупљена лексика класификована је по одговарајућим тематским пољима, 

које су потом биле предмет лексичко-семантичке анализе.  

Лексичко-семантичка анализа кулинарске лексике обухвата следећа тематска 

поља: Намирнице, Оброци, Припремање хране, Зимница, Млеко, млечни производи и 

јела од млека,Супе и чорбе, Јела од теста, Јела од јаја, Јела од меса, Месне 

прерађевине, Врсте меса и делови, Умаци, Јела од поврћа, Колачи, слаткиши, Пића, 

Јела приликом разних светковина. 

 Као полазна методолошка основа за приказ лексичког материјала послужила је 

теорија семантичких микропоља Никите И. Толстоја (Толстой 1963, Толстой 1966). 

Методолошки приступ проблему формирања микропоља Толстој даје у два рада 

(Толстой 1963, Толстой 1997). Аутор наводи да под речју треба разумети јединство 

лексеме и семеме, при чему лексема представља звуковни део речи, а семема њен 

садржај који је представљен збиром сема. Хомоним би била једна лексема са двема 

                                                
9 Скраћенице пунктова су означени као у РСГВ. 
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семемама, а синоним једна семема са двема лексемама. Међутим, запажање Г. Вуковић 

да синоним може бити једна семема са више од две лексеме, прецизније је. (Вуковић, 

1988:3). Толстој истиче да за формирање лексичко-семантичког микропоља нису 

установљени прецизни лингвистички критеријуми па се она формирају на основу 

предметно-логичких критеријума. Такође запажа и да у овој области има мало 

теоријских радова (Толстой, 1997:16). О истом проблему говори и Денисов: „У 

лексикографији је проблем то што лексикографи ретко пишу теоријске радове“ ( 

Денисов, 1974:3). О теорији семантичких поља писао је Л. М. Васиљев који даје приказ 

радова о семантичким микропољима разних аутора. Такође говори о томе да је теорија 

семантичких микропоља различито оцењена у науци. Сажет приказ методологије 

систематске анализе лексике по семантичким микропољима даје Т. Вендина и истиче 

да не треба обрађивати само диференцијалне него и интегралне семантичке знаке 

(Вендина, 2004:11). 

Теорија семантичких поља у анализи лексике примењена је у неколико 

моногрфија рађених на Одсеку за Српски језик и лингвистику Филозофског факултета 

у Новом Саду. То су: Коларска терминологија (Вуковић, Бошњаковић, Недељков 

1984.), Пастирска терминологија (Бошњаковић, 1985), Терминологија куће и 

покућства у Војводини (Вуковић, 1988), Ратарска и повртарска терминологија 

Шајкашке (Драгин, 1991),  Архаична пчеларска лексика у Војводини (Недељков, 2009). 

У анализи прикупњеног материјала одлучила сам се за теорију семантичких 

микропоља Н.И. Толстоја, а у разради сам применила модификовану теорију 

семантичких поља разрађену у монографији „Терминологија куће и покућства у 

Војводини“ (Вуковић, 1988). Уместо семантичких микропоља изложених код Н.И. 

Толстоја, анализу сам извршила по семантичким пољима како их дефинише Гордана 

Вуковић у поменутој књизи. Из монографије Гордане Вуковић преузела сам и графичка 

решења представљања семантичких поља помоћу децимала, а не табеларно како их 

представља Н.И. Толстој. 

Интегрални диференцијални знак који дато семантичко поље диференцира од 

осталих поља, представља назив датог поља. Интегрални диференицијални знак има 

највећу семантичку амплитуду колебања и под њим се окупља велики број 

најразличитијих конкретних лексичких реализација од којих све морају припадати 

истом семантичком пољу (Вуковић  1988:6). Диференицијални знак опште семантичке 

класе подређен је хијерархијски највишем знаку. Као лексичке реализације у њему се 
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појављују разне класе лексема, али је сужен инвентар лексема у односу на интегрални 

знак. Диференцијални знак специфичне семантичке класе је хијерархијски нижи од 

претходног и у њему се тек „врши лексикализација у појединачном смислу“ (Вуковић  

1988:6). Диференцијални знак семантичке поткласе је хијерархијски најнижи знак, 

добијен даљом деобом претходног знака и дели се даље на две семантичке поткласе. 

На примеру, то изгледа овако: 

1. Основне животне намирнице 

(интегрални диференцијални знак) 

1.1. Општи назив : брашно 

(диференцијални знак опште семантичке класе) 

 

1.1.1.  пшенично брашно 

(диференцијални знак специфичне семантичке класе) 

1.1.1.1.  меко, најфиније: бело брашно 

(диференцијални знак специфичне семантичке поткласе 

1.1.1.2.  за хлеб: лебно брашно/хлебно брашнo 

(диференцијални знак специфичне семантичкие поткласе) 

 

При анализи семантичких поља унети су морфолошко-творбени ликови лексема 

истог корена, а различити фонетски ликови једне лексеме се не бележе. Фонетизми су 

дати у анализи корпуса и у речнику. Акценатске варијанте једне лексеме се такође не 

наводе у семантичком пољу, него се дају у аналитичком делу.  

 

3.2.  О  речнику 

У лексикографији је уобичајено да се одредница састоји из два дела: први, који 

се често зове лема, идентификује лексичку јединицу, а други део садржи све друге 

информације. Најважнији део је одредничка реч, или заглавље, што је навод њене 
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лексичке јединице у њеном основном облику. Друге белешке о леми обавештавају 

корисника о обележјима класе којој одредничка реч припада (Згуста  1991:235-236). 

Када се упореди структура речника досадашњих истражиивања лексике из 

области материјалне и духовне културе (Михајловић-Вуковић 1977; Вуковић 1988; 

Бошњаковић 1985; Стокин 2011) уочавају се сличне разлике. Речнички чланак у 

наведеним речницима подразумева одредницу, граматички наставак (генитив једнине 

код именица, прво лице једнине код глагола), граматичку информацију о роду, 

дефиницију, често само један или неколико примера са одговарајућим контекстом, 

пунктове у којима је забележена дата лексема (означене одговарајућом цифром) и 

синониме. Најмаркантнија разлика односи се на структуру речничког чланка у погледу 

бележења контекста, као и на обраду вишечланих лексичких јединица. У литератури 

нисмо нашли јасне поставке шта треба сматрати сложеном, вишечланом лексемом, а 

шта не. 10 

Нешто другачији начин упућивања дат је у речнику Љ. Недљков (2009), у којем 

се вишечлани термини упућују на основну одредницу, у оквиру које су дати сви подаци 

о њему (дефиниција, контекст). Речник (Михајловић-Вуковић 1977) не даје граматичке 

информације о морфолошким наставцима, али упућује на етимологију речи, наводи 

већи број примера у којима је одговарајућа лексема забележена и даје прегледан низ 

синонима и колокација. 

Речник је конципиран тако да се уз основну одредницу даје: акценат, њено 

граматичко обележје, стилистичка квалификација, значење, синономи, географски 

распоред, контекст.У речнику се мање фреквентна акценатска варијанта лексеме даје 

после фреквентније у оквиру исте одреднице.11 Код појединих одредница даје се прво 

основно значење лексеме које се наводи у РМС или РСГВ, а потом значење које се 

односи на кулинарску лексику. (нпр. омастити се). Граматичке информације су врло 

сажете. Код именица даје се род, наводи  се наставак за генитив једнине. Именице се 

наводе у једнини, изузев оних именица где је множина фреквентнија нпр. гомбоце, 

                                                
10 О проблему вишечланих лексема в. Недељков 2001. Као један од проблема наводи се терминолошка 
неједнакост. У различитим студијама овакав спој лексема различито се именује. Ладислав Згуста- 
лексичка јединица од више речи, Даринка Гортан Премк – вишечлана реч, Данко Шипка –вишечлана 
лексичка јединица. За Ладислава Згусту су лексичке јединице од више речи истог статуса и исте 
функције као и појединачне речи. Зато он сматра да их треба обрађивати као целине. Он сам, међутим 
није довољно јасан у томе шта треба сматрати сложеном лексемом тј лексичком јединицом од више речи 
(Згуста 1991:228). Са друге стране,  Данко Шипка мисли да су једночлане лексичке јединице у основном 
пољу интересовања лексикологије, а да вишечлане имају секундарни статус (Шипка 1998:13) 
11 То је најчешће случај са лексиком Југоисточног Баната, тј са простора смедеревско-вршачког 
дијалекта. 
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ташци, флекице. Код тих именица као одредница наводи се множина, а потом облик 

једнине. Глаголи су дати у инфинитиву. Бележи се презент првог лица једнине и ознака 

вида (свр/несвр). Придеви су дати у одређеном виду, са наставцима за женски и средњи 

род. Стилске ознаке се стављају одмах иза граматичких. Најчешће је то ознака 

умањености дем. После одреднице долази дефиниција, тј. значење лексеме, а после 

дефиниције синоними. Потом следе ознаке пунктова где је та лексема забележена. 

Пунктови су обележени скраћеницама и поређани су по азбучном реду. Уколико је 

лексема забележена у свим пунктовима стављена је ознака (сп). Даље следи контекст у 

којем је дата лексема употребљена. Лексикографски контекст се наводи како би се 

боље схватила семантика дате одреднице. Лексикографски контекст требао би да буде 

што краћи, али истовремено и што је могуће јаснији. (Згуста 1991: 215-216). На крају 

контекста наводи се скраћеница места где је контекст забележен. Сложене лексеме се 

обрађују под основном одредницом- именицом. Све лексеме у речнику наводе се по 

азбучном реду. 

Лексичке јединице које означавају биљке идентификују се латинским називима. 

(Згуста  1991:240).  

 

3.3. Ареална анализа 

У овом раду примењен је и лингвогеографски поступак, тј. утврђује се ареални 

распоред унапред одређених лексичких јединица које се обележавају на географским 

картама. (Ивић 1987 :51). На овај начин добија се јаснији увид у територијалну 

рспрострањеност појединих лексичких јединица.  

Најфреквентнија лексема на картама означена је тамним кругом, било да је у 

питању основни лик или његов дериват. Једна фигура означава једну лексичку базу, а 

различитим затамњивањем фигуре представљају се различити деривати једне базе. Оне 

лексичке реализације које се јављају само у једном пункту на картама представљене су 

звездицом. 

Уз карте су дати и коментари о ареалном распореду представљених лексема.  
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II. ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКА АНАЛИЗА 

 

1. Намирнице: 

1.1. брашно  

1.1.1. пшенично: 

1.1.1.1 меко, најфиније: бело брашно,/чисто брашно, нуларица, мутмел  

1.1.1.2.оштро : напросто брашно, оштро брашно 

1.1.1.3. за хлеб: лебно брашно/хлебно брашно, крушно брашно   

1.1.1.4. за црни хлеб:  мекиње, црно брашно   

1.1.2. брашно од кукуруза: кукурузно брашно, курузно брашно, прикрупа,  

пројино брашно  

1.1.3. крупица: гриз   

1.2. масноће: 

1.2.1. масти животињског порекла:  гушчија маст, кокошија маст, свињска маст  

1.2.1.1. масноћа код оваца: лој   

1.2.1.2. масноћа код свиња од којих се праве колачи: сало  

1.2.1.3. остаци од масноће од које се прави сапун: машћура 

 1.2.2. масти биљног порекла (од сунцокрета, бундеве и сл): зејтин, олај, уље   

1.2.3. масноћа од млека:  

1.2.3.1. масноћа са куваног млека:кајмак ,скоруп   

1.2.3.2. масноћа са некуваног млека: кајмак , милерам  

1.2.3.3. масноћа са некуваног млека добијена мућењем: путер  

1.3. шећер 
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1.3.1. фабрички прерађен: кристал шећер, кристални шећер, крупни шећер , шећер 

од репе,  шећер у коцке  

1.3.2.  непрерађен: жути шећер 

 1.3.3. шећер у праху: прах шећер, ситни шећер  

  1.3.4. са ванилом: ванил шећер, ванилин шећер 

1.4. опште име за разне врсте зачина: зачин  

1.4.1. зачин сланог укуса који је обавезан у свим сланим јелима: со  

1.4.2. млевена црвена паприка: алева паприка, ситна парпика ,туцана паприка, 

црвена паприка 

1.4.3. зачин у облику црних куглица и млевен: бибер  

1.4.4. зачин ароматичног мириса који се ставља у нека јела: ловоров лист,  

лорбер/олбер,   

1.4.5. биљка јаког мириса од које се најчешће прави сос: мирођија 

1.4.6. поврће које ставља у супу: зелен, пашканат, паштрмак , паштрнак  

1.4.7. мушкатни орашчић: мушкапла ,  мушкатни орах  

1.4.8. биљка од које супа добија жуту боју: шафран,  шафрањика 

 1.4.9. суво грожђе: грожђица, грожђица, суво грожђе  

1.4.10. миришљави прах који се ставља у колаче: цимет  

1.5. кукуруз 

1.5.1. кукуруз за кување слатког укуса: шећерац 

1.5.2. кукуруз малих клипова за кокице: кокичар  

1.5.3. нераспукло зрно кукуруза : пувара 

1.5.3.1. пећи млад кукуруз на жару : пурити 

1.5.4. пржено распукло зрно кукуруза : кокица 
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1.5.4.1. пржити распукла зрна кукуруза : кокати 

 

1.   У прво семантичко поље сврстани су називи за основне животне намирнице.  

1.1.  Лексичка реалија којом је именован 'прах добијен млевењем житарица' 

(уп. РСАНУ под брашно) означена је простом лексемом, општим називом брашно на 

читавом терену Војводине. 

1.1.1. Сложеним лексемама именоване су и прецизно означене поједине врсте 

брашна. Према врсти житарица забележена је сложена лексема пшенично брашно 

(брашно добијено прерадом пшенице). 

1.1.1.1. За семему 'меко фино пшенично брашно' забележена је сложена лексема 

бело брашно у свим пунктовима. У једном пункту Бачке, у Бачком Петровом Селу, 

сам забележила лексему нуларица за означавање ове семеме. У пунктовима са 

шокачким становништвом бележимо лексему чисто брашно за исту семему. У јужном 

и западном Срему забележена је лексема мутмел. Ова лексема потврђена је и у 

РСГВ.(уп. под мутмел). 

1.1.1.2.  За семему 'оштро брашно' добијен је вишесложни назив напросто брашно 

у два пункта. У осталим пунктовима је лексема оштро брашно. 

1.1.1.3. Према намени забележене су следеће лексеме лебно брашно/хлебно 

брашно  у већини пунктова и крушно брашно у пунктовима где живи шокачко 

становништво.  

1.1.1.4. Брашно за мешење црног хлеба означено је лексемом црно брашно и 

мекиње.Код ових лексема мотивациона база је боја, као и мера „финоће“, отклањање 

нечистоће. 

1.1.2. За семему 'брашно добијено прерадом кукуруза' забележене су сложене 

лексеме кукурузно брашно и курузно брашно у пунктовима северозападне Бачке, 

пројино брашно у северним деловима Срема и проста лексема прикрупа у једном 

пункту Шајкашке.Као мотивациона база послужио је сам састав. 

1.1.3. Лексема гриз идентификована је у свим пунктовима за означавање крупице. 
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1.2. Проста лексема домаћег порекла маст је општи назив којим се именује 'масна 

материја биљног или животињског порекла намењена исхрани'. Ова лексема потврђена 

је на читавом  испитаном терену. 

1.2.1. За масти животињског порекла добијене су сложене лексичке реализације 

свињска маст, кокошија маст, гушчија маст мотивисане самим пореклом. 

Најфреквентнија лексема је свињска маст, што је и оправдано јер је била највише у 

употреби на читавом испитаном терену. 

1.2.1.1. Проста лексема лој означава 'масноћу код оваца'. Највећу фрквентност ове 

лексеме добили смо у Банату.  

 1.2.1.2. За семему 'масноћа код свиња од које се праве колачи' добили смо 

лексему сало на читавом терену Војводине. 

1.2.1.3. Семема 'остаци од масноће од које се прави сапун' реализује се лексемом 

машћура. 

1.2.2. За биљне масти најчешће се употребљавају давно одомаћене лексеме, као 

нпр. балкански турцизам арапског порекла зејтин, олај  примљен румунским 

посредовањем и стара културна позајмљеница уље (Уп. Скок 1974. Шкаљић 1973.). 

Лексема олај је карактеристична за Банат, док се у Срему и западној Бачкој 

употребљава уље, а зејтин је забележен у пунктовима Шајкашке (в. кр. бр.13.). Све ове 

лексеме подтврђене су још у предвуковском периоду (Михајловић 1972; 1974). 

1.2.3.1. За 'масни слој који се ствара на куваном и некуваном млеку и који се 

скупља и употребљава као посебан млечни производ' добили смо две лексичке 

реализације кајмак и скоруп (в. кр. бр. 14). 

 1.2.3.2. За 'масноћу са некуваног млека' потврђена је лексема германског  порекла 

милерам.  

1.2.3.3. Лексема германског порекла путер, у свим пунтовима употребљава се за 

означавање 'масноће са некуваног млека добијене мућењем'.  

1.3.  Као општи назив за 'производ од прерађене шећерне репе који служи за 

заслађивање' јавља се турцизам шећер у свим пунктовима Војводине.  
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1.3.1. Сложене лексеме различите мотивације послужиле су за идентификовање 

појединих врста шећера  кристал/кристални шећер, крупни шећер, шећер од репе, 

шећер у коцке  за фабрички прерађен шећер. 

1.3.2. За непрерађен шећер каже се жути шећер, где је боја послужила као мотив. 

Ову лексему сам добила само од једног информатора са терена Шајкашке. 

1.3.3. Сложене лексеме ситни шећер и прах шећер код којих је изглед послужио 

као мотивациона база  идентификоване су за шећер у праху.  

1.3.4. Ванил шећер и ванилин шећер су називи за шећер помешан са ванилом. И 

код ових лексема састав је послужио као мотивациона база. 

1.4. Као општи назив 'за додатак јелу ради побољшања укуса' потврђена је 

лексема зачин у свим пунктовима. 

1.4.1. За зачин сланог укуса добили смо просту лексему со у  свим пунктовима. 

1.4.2. Називи сложених лексема добијених начином прераде - туцана паприка, 

ситна паприка и бојом - алева паприка, црвена паприка користе се за означавање 

млевене црвене паприке.  

1.4.3. Зачин у облику црних куглица и млевен идентификован је простом страном 

лексемом бибер (бал. тур. büber) на читавом терену Војводине (Уп. РСАНУ под бибер; 

Скок 1974; Шкаљић 1973). 

1.4.4. За означавање 'зачина ароматичног мириса' употребљавају се германизми 

лорбер/олбер и сложена лексема ловоров лист која је и најфреквентнија. 

1.4.5. Балкански грцизам мирођија је назив за биљку од које се прави сос. (Уп. 

РСАНУ под мирођија); (Скок 1974; Шкаљић 1973). Идентификована је на читавом 

испитаном терену. 

1.4.6. 'Поврће које се ставља у супу' означава се простим лексемама 

зелен,паштрмак ,паштрнак  док смо у јужном Банату забележили  лексему 

пашканат. 

1.4.7. За семему 'мушкатни орашчић' добили смо сложену лексему мушкатни 

орах и просту лексему мушкапла у једном пункту у Шајкашкој. Иста ова реалема 
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користи се и за врсту вина (nem.Muscat), а потврде о њој налазимо још у предвуковском 

периоду (Уп. Михајловић 1972,1974). 

1.4.8. Назив за биљку која се користи да супа добије жуту боју је шафран и у 

једном пункту у северном Срему забележила сам лексему шафрањика.  

1.4.9. За семему 'суво грожђе' употребљавају се сложена лексема суво грожђе, 

која је и најфреквентнија, деминутиви грожђицa  и  грожђица забележена у једном 

пункту северног Срема, у Сусеку. 

1.4.10. Миришљави прах који се ставља у колаче идентификује се германизмом 

цимет у свим пунктовима . 

1.5. Као општи назив за  'једногодишњу биљку, житарицу која се гаји у 

многобројним сортама и служи за исхрану људи и животиња' добили смо лексему 

кукуруз и куруз. 

1.5.1. Семема 'кукуруз за кување слатког укуса' реализује се лексемом шећерац. 

1.5.2. За 'кукуруз малих клипова од кога се праве кокице' забележена је лексема 

кокичар. 

1.5.3. 'Нераспукло зрно кукуруза' зове се пувара. 

1.5.3.1. 'Пећи млад кукуруз на жару' реализује лексемом пурити. 

1.5.4. Кокица је 'пржено распукло зрно кукуруза' 

1.5.4.1. 'Пржити распукла зрна кукуруза' каже се кокати. 

Анализа грађе у овом семантичком пољу показује да су називи основних 

намирница (осим домаћих лексема  брашно, мекиње, маст и со) углавном одавно 

усвојене позајмљенице. Називи којима се именују поједине врсте јела углавном су речи 

страног порекла. Међу њима најбројнији  су германизми (лорбер, цимет, путер, 

милерам, мушкат) и турцизми ( бибер, ајвар, зејтин, шећер, шафран). Различити 

мотивациони критеријуми послужили су за стварање лексема: намена ( лебно брашно), 

боја (бело брашно, жути шећер), порекло ( сињска маст, гушчија маст), изглед ( 

кристал шећер, прах шећер), састав ( ванил шећер). У укупном инвентару анализираних 

лексема више је простих него сложених. У функцији општег назива јављају се просте 

лексеме, док су вишесложни називи јављају за поједине врсте јела.  
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2. Оброци: 

2.1. оброци у току дана: 

2. 1.1. ујутро: доручак ,  фруштук   

 2.1.2. око подне:  ручак  

  2.1.3. увече:   вечера 

   2.1.4. у неко друго време: аплез,  маренда,  ужина  

2.2. Особине и радње везане за  храну:  

2.2.1. неукусна храна или пиће:  бљутаво  

2.2.2.  неукусно и слепљено јело:  гњецаво, здудано   

2.2.3. пресољено јело: преслано  

2.2.4. дуго и пажљиво припремање више врста јела:  натенани  

2.2.5. на брзину испечено јело:  недопечено   

2.2.6. на брзину и неукусно припремити храну: збрчкати ,збућкати, смандрљати   

2.2.7. када се на брзину и мало једе: лабрцнути, презалогајити, призалогајити  

чалабрцнути  

2.2.8. јести тако што се комадићи јела откидају прстима:  дробити , чапати  

2.3. остаци јела који се дају свињама:  помије   

2.1. У ово семантичко поље сврстали смо називе за оброке.  Називи оброка 

именовани су углавном домаћим простим лексемама. 

2.1.1. Назив за оброк ујутро именован је простим лексемама доручак и 

германизмом фруштук. Лексема фруштук забележена је у пунктовима Баната и делу 

Бачке, док је лексема доручак потврђена у пунктовима западне Бачке и Срема (в.кр.бр. 

9). 

2.1.2. Назив за оброк у подне именован је простом лексемом ручак.Ова лексема 

потврђена је у свим пунктовима. 
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2.1.3. Назив за оброк увече именован је простом лексемом вечера. Ова лексема 

забележена је у већини пунктова, једино у пунктовима са шокачким становништвом 

бележимо варијанту вече�ра. 

2.1.4. Оброк између главних оброка идентификује се простим лексемама ужина, 

која је и најфреквентнија, маренда и германизмом аплез. Лексема аплез је најпре 

означавала паузу приликом вршидбе, а затим је дошло до пресемантизације када је реч 

почела да означава и врсту оброка, ужину (Лексему не бележе прегледани речници 

РСАНУ, РСГВ, РЈАЗУ и Скок). 

2.2. Под овим диференцијалним знаком сврстали смо лексеме које се односе на 

особине и радње везане за храну. 

 2.2.1. Семема 'неукусна храна или пиће' реализује се придевском лексемом 

бљутав,-а,-о  на читавом терену. 

2.2.2. Ако је јело неукусно и слепљено користе се придевске лексеме здудан и 

гњецав. 

2.2.3. За пресољено јело каже се да је преслано . Ова лексема забележена је у свим 

пунктовима. 

2.2.4. Ако се више врста јела дуго и пажљиво припрема свугде се користи  

прилошка лексема натенани. 

2.2.5. За семему 'на брзину испечено јело' забележена је придевска лексема 

недопечен,-а,-о. 

2.2.6. На брзину и неукусно припремити храну каже се смандрљати, збућкати и 

збрчкати.  

2.2.7. Када се на брзину и мало једе забележене су глаголске лексеме добијене 

префиксацијом презалогајити,призалогајити,лабрцнути, чалабрцнути. Улога префикса 

је дистинктивна, најчешће нијансира значење. 

2.2.8. Ако се једе тако да се комадићи хлеба откидају прстима употребљавају се 

глаголске лексеме дробити, чапати. 

2.2.9. За семему 'остаци јела који се дају свињама' употребљава се лексема помије 

у свим пунктовима. 



 
 

31 

У овом семантичком пољу доминирају просте лексеме домаћег порекла. Изузетак 

чине две лексеме германског порекла (фруштук и аплез). За означавање семема 

најфреквентније су глаголске и придевске лексеме. 

 

3.Припремање хране: 

 

3.1. кувати јело у води:  барити, кувати  

3.2. храну прелити врелом водом:  попарити  

3.3. ставити храну на ватру да се кува: приставити  

3.4. завршити кување, припремање хране:  зготовити , скувати  

3.5. припремати храну на врелој масноћи: пећи , пржити   

3.5.1. пећи храну у брашну, јајима и мрвицама:  поховати  

3.6. припремати храну у рерни:  пећи  

3.6.1. ставити скувано јело само на кратко у рерну да се ухвати корица:  запећи  

3.7. крчкати јело полако у пари на тихој ватри:  динстати  

3.8. врити на тихој ватри(јело) :  вриуцкати, крчкати  

3.9. мешати, мутити житку храну: мешати, мутити   

3.10. ситнити намирнице на рендету: натрти, рендати   

3.10.1.протиснути храну кроз пасир:  пасирати  

 3.10.2. сећи намирнице на коцке или парчад: исецкати, насецкати 

3.11. ставити со у јело: осолити, солити  

3. 12. обилно сољење намирница да би се заштитиле од кварења: посолити, усолити  

3.13. ставити превише соли у јело:  пресолити  

3.14. зачинити јело бибером или паприком:  запаприти, зачинити 
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3.15. стављати шећер у јело:  засладити, осладити 

3.16.пржити шећер на ватри: испржити, упржити, шпиновати  

3.16.1. шећер пржен на ватри: пржени шећер, упржен шећер, шпинован   

3.16.2. шећер куван у води:  сируп, шербет  

3.17. добити лепу, румену боју при печењу ( тесто, месо):  поруменити  

3.18. препечено јело: изгорело, реш 

3.19. слабо печен хлеб или колач:  гњецав, здудан 

3.20. правити тесто: месити  

3.20.1.  развлачити тесто рукама: растезати  

3.20.2.  тањити тесто оклагијом:  развијати , расклагијати  

 3.21. мутити маст: аптребовати, рајбовати,  учинити 

   3.22. скидати љуску са бундевица: отребити  

   3.23. изгњечити јело виљушком: изгњечити, испасирати, тинцовати 

 

3. У овом семантичком пољу нашле су се глаголске лексеме које се односе на 

припремање хране. 

3.1. Велику територијалну распрострањеност има лексема барити за означавање 

семеме 'кувати јело у води' , док је у северном Срему потврђена лексема кувати. 

3.2. 'Храну прелити врелом водом' каже се попарити на читавом терену. 

3.3. 'Ставити храну на ватру да се кува' идентификује се  глаголском лексемом 

приставити у свим пунктовима.  

3.4. 'Завршити кување, тј припремање хране' идентификује се лексемама скувати 

која обухвата највећи део испитане територије, док се у појединим пунктовима јавља 

лексема зготовити. 
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3.5. Семема 'припремати храну на врелој масноћи' најчешће се идентификује 

лексемама пећи и пржити. 

3.5.1.  'Пећи храну у брашну, јајима и мрвицама'  реализује се германизмом 

поховати у свим пунктовима. 

3.6. Ако се храна припрема у рерни, каже се пећи. 

3.6.1. Ако се јело стави само на кратко у рерну, каже се запећи. Улога префикса 

код ових глаголских лексема означава свршени и несвршени вид. 

3.7. Семема 'крчкати јело полако у пари на тихој ватри' идентификује се 

германизмом динстати у свим пунктовима. 

3.8. 'Врити на тихој ватри (јело)'  идентификује се глаголским лексемама 

вриуцкати и  крчкати која је фреквентнија. 

3.9. Лексеме мутити и мешати идентификоване су за семему 'мешати, мутити 

житку храну'. 

3.10.  За семему 'ситнити намирнице на треници' идентификоване су лексеме 

рендати која обухвата највећи део испитане територије и натрти забележена у 

једномом пункту Шајкашке. 

3.10.1.  Семема 'протиснути храну кроз пасир' означена је лексемом пасирати. У 

основи ове лексеме је именица пасир. 

3.10.2. 'Сећи намирнице на коцке или парчад' каже се исецкати и насецкати где 

префикси нијансирају значење лексеме. 

3.11. 'Стављати со у јело' идентификује  се лексемама свршеног и несвршеног 

вида осолити и солити. 

3.12. 'За обилно сољење намирница да би се заштитиле од кварења' каже се 

посолити и усолити. Лексема усолити је далеко фреквентнија. 

3.13. Ако се јело привише соли каже се пресолити. 

3.14. 'Зачинити јело бибером или паприком' каже се  запаприти, у већини 

испитаних пунктова, док  је лексема зачинити потврђена у неколико пунктова северног 

Срема. 
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3.15. 'Стављати шећер у јело' каже се засладити, осладити.  

3.16. 'Пржити шећер на ватри' идентификује се лексемама испржити, упржити и 

лексемом шпиновати која је најфреквентнија. 

3.16.1. Као назив за 'шећер пржен на ватри' најчешће се употребљавају називи 

пржени шећер, упржен шећер и  шпиновани шећер. 

3.16.2. За 'шећер куван у води' идентификоване су лексеме сируп који је 

фреквентнији  и турцизам шербет који обухвата ужи ареал северног Срема. 

3.17. 'Добијати лепу румену боју при печењу(тесто, месо)' каже се поруменити. 

3.18. Семема 'препечено јело' идентификована је придевским лексемама  изгорело 

и акценатском варијантом изгорело у пунктовима јужног Баната и лексемом реш у 

пунтовима северног Срема. 

3.19. За 'слабо печен хлеб или колач' каже се гњецав, здудан. 

3.20. Семемом  'правити тесто' идентификована је глаголска лексема месити у 

свим пунктовима. 

3.20.1. 'Развлачити тесто рукама' каже се растезати у свим пунктовима. 

3.20.2. За семему 'тањити тесто оклагијом' потврђене су лексеме развијати, која је 

заступљена у већини пунктова и мање рапсрострањена лексема расклагијати. За 

означавање наведене семеме послужила је именица оклагија. 

3.21. За семему 'мутити маст' идентификоване су следеће лексеме аптребовати,  

рајбовати,  учинити, учинити. На највећем делу испитаног  терена јавља се лексема 

рајбовати (Бачка и Срем), ареал Шајкашке и Баната показује лексему учинити и 

акценатски лик учинити у јужном Банату. Усамљена лексичка реализација 

аптребовати јавља се у једном пункту Бачке (в. кр. бр. 5). (Ову лексему не бележе 

прегледани речници МС и РСГВ.) 

3.22. 'Скидати љуску са бундевица' каже се отребити у свим пунктовима. 

3.23. Лексеме изгњечити, испасирати, тинцовати, идентификоване су за семему 

'изгњечити јело виљушком'. На највећем делу терена јавља се лексема изгњечити, 

лексема испасирати обухвата пунктове северног Срема, док се на територији 

Шајкашке јавља лексема тинцовати. 
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У овом семантичком пољу нашле су се просте домаће лексеме. Забележене су две 

глаголске лексеме германског порекла: поховати, динстати. Глаголске лексеме 

мотивисане намирницом која је средство у одређеном процесу јесу: побиберити, 

пошећерити, осолити.Када је у питању однос семема и лексема, види се да у неким 

примерима за једну семему постоје две или више лексема. Реч је о синонимима: 

варити/кувати. Лексеме могу бити и антонимске: приставити и зготовити. Улога 

префикса је дистинктивна. Они означавају свршени и несвршени глаголски вид. 

(солити/осолити). 

 

4. Зимница: 

4.1. заједнички назив за воће и поврће које се оставља за зиму:  зимница  

4.1.1. воће оставњено у сирупу од шећера:  компот, думст, дунст, дунц  

4.1.2. воће кувано у зашећереној води:  компот 

4. 1.3. густо укувано воће:  пекмез  

4.1.4. густо укувана посластица од дуња:  китникес, китњикез  

4.1.5. густо укуван воћни сок од којег се ствара пихтијаста маса: сулц  

4.1.6. јако заслађено воће у густом сирупу: слатко  

4.1.7. вадити коштице из воћа: цепати (нпр. вишње, шљиве, кајсије) 

4.2. поврће оставњено за зиму у сланој води и сирћету:  киселина, салата, туршија  

4.2.1. течност у којој се кисели купус:  расо, расол  

  4.2.2. пена од воде и соли на киселом купусу:  плес, плешан, скрама, стеља   

4.2.3. укисељена главица купуса:  прокола  

4.2.4. рибани кисели купус: рибанац   

4.2.5. кисела течност за зимницу и салате:  сирће 

4.2.5.1. стављати сирће у јело: закиселити  



 
 

36 

4.2.6.  јако, концентровано сирће:   гром есенција, есенција 

4.2.7. сок од куваног парадајза:  кувани парадајз, чорба од парадајза  

4.2.8. јело од млевеногплавог  патлиџана, паприке и зачина: ајвар  

4.3. стаљати тегле са зимницом у рерну или покривати да преноће:  думстати, 

дунстати, запећи, претрпати  

4.4. додатак од свежег или конзервисаног поврћа који се служи обично уз месо: 

салата 

4.4.1.  врсте салата:зелена салата, салата од краставаца, салата од парадајза 

 

4.1. Као општи назив за воће и поврће које се оставља за зиму употребљава се 

домаћа лексема зимница.  Мотивациона база за стварање општег назива послужила је 

заједничка именица зима. 

4.1.1. 'Воће остављено у сирупу од шећера' најчешће се означава лексемама 

пореклом из немачког језика, а то су думст, дунст,дунц  и  компот. Лексема компот 

обухвата највећу територијалну распрострањеност, цео Срем, јужну и северозападну 

Бачку и јужни Банат, док су фонетске варијације думст, дунст потврђене у пунктовима 

северног Баната, деловима Бачке уз Тису,а у једном пункту западне Бачке, у Сивцу 

забележена је  фонетска варијанта дунц. 

4.1.2. Семема 'воће кувано у зашећереној води' реализује се као германизам 

компот. Ова лексема, вероватно је прузета посредовањем немачког Kompott (Уп.Скок 

1974, Шкаљић 1973). 

 4.1.3. За 'густо укувано воће' употребљава се турцизам пекмез у свим пунктовима. 

4.1.4. Германизмом китњикез означава се 'густо укувана посластица од дуња'. 

Фонетска варијанта китникес забележена је у пунктовима средњег Баната, у Новом 

Бечеју и Новом Милошеву. 

4.1.5.' Густо укуван сок од дуња од кога се ствара пихтијаста маса' назива се сулц.  

4.1.6. 'Јако заслађено воће у густом сирупу' назива се слатко у свим пунктовима. 

4.1.7. 'Вадити коштице из воћа' каже се цепати . 
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4.2. За семему 'поврће остављено за зиму у сланој води и сирћету' идентификоване 

су три лексеме. Лексема салата је најфреквентнија, мање је фреквентан турцизам 

туршија ,а лексема киселина  потврђена је у два пункта северног Срема. 

4.2.1. Семема 'течност у којој се кисели купус' реализује се као расол  и у 

пунктовима северног Баната као расо. 

4.2.2. За означавање семеме 'пена од воде и соли на киселом купусу' на терену 

Војводине потврђене су четири лексеме. Најфреквентнија је плешан, а у појединачним 

пунктовима спорадично јављају се плес , скрама и стеља.  

4.2.3. Прокола је назив за 'укисељену главицу купуса' у свим испитаним  

пунктовима. 

4.2.4. 'Рибани кисели купус' идентификован је лексемом рибанац у свим 

пунктовима.  

4.2.5. Семема 'кисела течност за зимницу и салате' реализује се турцизмом сирће у 

свим пунктовима. 

4.2.5.1. 'Стављати сирће у јело' каже се закиселити. 

4.2.6. Семема 'јако концентровано сирће' идентификује се латинизмом есенција и 

гром есенција. 

4.2.7. За семему 'сок од куваног парадајза' идентификоване су сложене лексеме 

кувани парадајз  и  чорба од парадајза у пунктовима Северног Баната. 

4.2.8. За 'јело од млевеног плавог патлиџана, паприке и зачина' употребљава се 

турцизам ајвар у свим пунктовима. 

4.3. За семему 'стављати тегле са зимницом у рерну или покривати их да преноће' 

забележене су четири глаголске лексеме запећи, претрпати, думстати, дунстати. 

4.4. За семему 'додатак од свежег или конзервисаног поврћа који се служи обично 

уз месо' потврђен је романизам салата у свим пунктовима. 

4.4.1. Према саставу и боји идентификовали смо вишесложне називе зелена 

салата, салата од краставаца, салата од парадајза. 
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Грађа показује да је у овом семантичком пољу општи назив означен домаћом 

лексемом, а врсте зимнице и њени састојци (осим спорадичних сложених назива, као 

нпр. кувани парадајз) углавном лексемама страног порекла и то германизмима ( дунст, 

дунстати, китњикез, компот и сулц) и турцизмима (ајвар, пекмез, сирће, туршија). 

Забележен је и један романизам салата. 

 

5. Млеко, млечни производи, јела од млека: 

5.1. врсте млека према пореклу:  козије млеко , кравије млеко, кравље млеко,овчије 

млеко  

5.2. обрада млека: 

5.2.1. назив за свеже тек помужено млеко:  јомужно млеко,преснац, свеже млеко 

и  фришко млеко 

5.2.2. кувати млеко: варити   

5.2.3. свеже кувано млеко:вареника,  варено млеко, узварено млеко   

5.2.4. млеко које је само прокисло: кисело млеко, провурдано млеко, прокисло 

млеко, прокиснуто млеко, просирено млеко, угрушано млеко, узвриштало млеко   

5.2.5. правити кисело млеко:киселити,  укиселити  

 5.2.5.1. укисељено млеко: кисело млеко   

5.2.5.2. производ који утиче да се млеко укисели: сириште  

5.2.5.3. састојак који помаже да се млеко укисели: укваса  

5.2.6. млеко са којег је скинута масноћа: обрано млеко, провејано млеко  

5.3. млечни производи: 

5.3.1. производ настао сирењем млека: сир, сирац  

5.3.1.1. правити сир:сирити   

5.3.2. сир од некуваног млека које само ускисне: самокис, самокиш, кварени сир, 

ситни сир и  швапски сир 
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5.3.3. растезани сир: пуномасни сир, роловани сир,  тегљени сир  

5.3.4. сир у комадима: подливен сир, подливени сир, сир у кришке  

5.3.4.1. правити такав сир: подлити, подливати  

5.3.5. сир од немасног млека: обрани сир, посни сир  

5.3.6. сир од млека са масноћом : мастан сир, пуномасни сир 

5.3.7. сир који је одстојао: зрели сир, преврео сир и суви сир  

5.3.8. врста сира направљеног од поновног загревања сурутке: вурда , урда   

5.3.9. течност која се оставља после цеђења сира: сурутка  

5.4. стварање чвршћих грудвица приликом издвајања течности из млека: грушати 

се, грушање   

5.5. остала јела са млеком:  

5.5.1.  млеко са парчићима хлеба:дробљенке,  удробљено млеко  

5.5.1.2. стављати хлеб у млеко: дробити  

5.5.2. јело од млека са укуваном тараном: тарана у млеку  

5.5.3. јело од пиринча куваног у слатком млеку: суклијаш, сутлијаш  

5.5.4. јело од кукурузног брашна, масти и сира : цицвара 

5.6. напици од млека: 

5.6.1. напитак од млека и кафе: бела кафа 

5.6.2. напитак од млека и упрженог шећера: шербет  

 

5. У ово семантичко поље сврстане су лексеме које се односе на млеко, млечне 

производе и јела од млека. Општи назив је словенски  млеко. 

5.1. 'Млеко према пореклу' може бити кравије, кравље млеко , козије и  овчије 

млеко. Највише потврда добили смо за фонетску варијацију кравије/кравље млеко, а 

мању фреквентност потврдиле су лексеме козије и овчије млеко. 
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5.2. Под диференцијалним знаком специфичне семантичке класе дајемо називе и 

радње везане за обраду млека. 

5.2.1. За семему 'свеже тек помужено млеко' добили смо четири лексичке 

реализације јомужно млеко, преснац, свеже млеко и фришко млеко. Највећу 

територијалну распрострањеност заузима сложена лексема свеже млеко, док су мање 

фреквентне остале лексичке реализације. Лексема јомужно млеко јавља се у 

пунктовима северног Баната, фришко млеко у пунктовима северног Срема, док је 

лексичка реализација преснац забележена у једном пункту Срема у Сусеку. 

5.2.2. За семему 'кувати млеко' идентификована је глаголска лексема варити у 

свим пунктовима.  

5.2.3. За 'свеже кувано млеко' потврђене су сложене лексеме варено млеко, 

узварено млеко и проста лексема вареника у једном пункту северног Срема, у Сусеку. 

Варено млеко је територијално најрспрострањеније, док узварено млеко обухвата ужи 

ареал. Мотивисаност ових лексема је састав. 

 5.2.4. Велика лексичка разноликост запажена је кад је у питању семема 'млеко 

које је само прокисло'. Забележено је чак седам сложених лексема кисело млеко, , 

провурдано млеко, прокисло млеко, прокиснуто млеко, просирено млеко, просирено 

млеко и  узвриштало млеко. Мотив номинације ових лексема је укус кисело, прокисло, 

прокиснуто млеко. 

5.2.5. 'Правити кисело млеко' каже се киселити, укиселити. Улога префикса је 

дистинктивна. Означава свршени и несвршени глаголски вид. 

5.2.5.1. Семема 'укисељено млеко' реализује се сложеном лексемом кисело млеко у 

свим пунктовима. 

5.2.5.2. 'Производ који утиче да се млеко укисели' зове  се сириште у свим 

пунктовима. Добијена реалија јавља се као девербативна именица где је мотивација 

средство. 

5.2.5.3. За семему 'састојак који помаже да се млеко укисели' забележена  је 

лексема укваса у пунктовима северног Баната. 
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5.2.6. За 'млеко са којег је скинута масноћа' идентификоване су лексеме обрано 

млеко која је територијално најфреквентнија и провејано млеко идентификовано у 

једном пункту Бачке. Мотивисаност ове лексеме је састав. 

5.3. Под диференцијалним знаком специфичне семантичке класе дајемо називе за 

млечне производе. 

5.3.1. 'Производ настао сирењем млека' идентификован је простом лексемом сир.У 

два пункта Шајкашке забележила сам морфолошку варијанту сирац. 

5.3.1.1. 'Правити сир' каже си сирити на целом испитаном терену. 

5.3.2. За семему 'сир од некуваног млека које само ускисне' идентификоване су 

лексеме самокис , самокиш, кварени сир, ситни сир  и швапски сир (в. кр. бр. 15).  

5.3.3. Семема 'растезани сир' реализује се лексемама пуномасни сир, роловани сир,  

и акценатским варијантама тегљени сир,  тегљени сир које обухватају највећи ареал. 

Мотивација ових лексема је начин припремања. 

5.3.4.  За семему 'сир у комадима' идентификоване су вишесложни називи 

подливен/подливени сир која је територијално најраспрострањенија и предлошко 

падежна конструкција сир у кришке идентификована у пунктовима северног Срема. 

5.3.4.1. Правити 'сир у комадима' каже се подлити, подливати.  

5.3.5. За семему 'сир од немасног млека' идентификоване су сложене лексеме 

обрани сир и посни сир. Лексема посни сир је фреквентнија у односу на лексему обрани 

сир.  

5.3.6. За 'сир од млека са масноћом' каже се пуномасни сир који је добијен у 

већини испитаног терена и мастан сир идентификован у пунктовима јужног Баната. 

5.3.7. 'Сир који је одстојао' идентификован је вишесложним називом зрели сир у 

највећем броју пунктова, забележена је лексема преврео сир у пунктовима јужног 

Баната и лексема суви сир потврђена је у једном пункту североисточног Баната. 

5.3.8. Семема 'сир који је направљен од поновног загревања сурутке' реализује се 

варијантом урда/вурда, балкански пастирски термин непознатог порекла (уп. Скок 

1974; Шкаљић 1973.). 
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5.3.9. 'Течност која се оставља после цеђења сира' реализује се простом лексемом 

сурутка у свим пунктовима. 

5.4. 'Стварање чвршћих грудвица приликом издвајања течности из млека' 

идентификује се збирном именицом грушање  .; 

5.5. Под посебан диференицијални знак издвојили смо јела са млеком. 

5.5.1. 'Млеко са парчићима хлеба' идентификовано је вишесложним називом 

удробљено млеко,  док  је лексичка реализација дробљенке  потврђена у једном пункту 

средњег Баната у Српској Црњи. 

5.5.1.2. 'Уситнити хлеб у млеко' реализује се лексемом дробити у свим 

пунктовима. 

5.5.2. Семема 'јело од млека са укуваном тараном' реализује се вишечланом 

лексемом тарана у млеку. 

5.5.3. За семему 'јело од пиринча куваног у млеку' потврђене су фонетске 

варијанте турцизма сутлијаш, суклијаш. 

5.5.4. 'Јело од кукурузног брашна, масти и сира' идентификује се лексемом 

цицвара. Ова лексема добијена је у пунктовима јужног Баната. 

5.6. Под посебан диференцијални знак издвојили смо напитке од млека. 

5.6.1. 'Напитак од млека и кафе' идентификован је вишесложним називом бела 

кафа у свим пунктовима. 

5.6.2. 'Напитак од упрженог шећера и млека' идентификован је турцизмом шербет 

на читавом испитаном терену. 

 

Анализом је утврђено да се у овом семантичком пољу као општи назив 

идентификује словенски назив млеко, а за именовање различитих врста млечних 

производа и уопште јела са млеком употребљавају се сложени називи различите 

мотивације (нпр. састав: кравље, овчије или козије млеко, варено млеко, обрано млеко, 

посни сир, пуномасни сир; начин припремања: зрели сир, кварени сир, тегљен сир, 

подливен сир, удробљено млеко, кисело млеко, боја: бела кафа). У овом семантичком 
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пољу забележени су лексеме страног порекла: геманизми милерам и путер и турцизми 

сутлијаш и шербет. 

 

6. Супе и чорбе: 

6.1. течно јело од куваног меса, зелени и разних зачина:  супа  

6.1.1. супе од перади: голубија супа, гушчија супа,  живинска супа, кокошија супа, 

морчија супа, пачија супа, петлова супа, ћурећа супа  

6.1.2. супе од других врста меса:  говеђа супа, јунећа супа, овчија супа, свињска 

супа   

6.1.3. друге врсте супе:  ратарска супа  

6.2. опште име за зачињено течно јело: чорба  

6.2.1. чорба од меса:  бела чорба,  кисела чорба  

6.2.2. чорба од рибе:  рибља чорба  

6.2.3. чорба од запрженог брашна: ајнпрес чорба,  ампер чорба , анпрен чорба ,  

клин чорба , кинђушица 

6.2.4. чорба без запршке:  посна чорба  

6.2.5. чорба од кромпира:  кромпир чорба  

6.2.6. чорба од парадајза:  парадајз чорба 

6.2.7. чорба од карфиола:  карфиол  чорба   

6.2.8.чорба од грашка:  грашак чорба 

6.2.9. чорба од бораније:   боранија чорба /буранија чорба, чорба од бораније 

 

6.1. Као општи назив за ''течно јело од куваног меса, зелени и разних зачина' 

употребљава се назив супа у свим пунктовима.  
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6.1.1. За семему 'супа од перади' добили смо различите вишесложне лексеме чија 

је мотивациона база сам састав: голубија супа, гушчија супа, живинска  супа, кокошија  

супа, морчија супа, пачија супа, петлова супа, ћурећа супа. 

6.1.2. За семему 'супа од других врста меса' такође смо добили сложене лексеме 

чија је мотивациона база сам састав: говеђа супа, свињска супа, овчија супа, јунећа супа.   

6.1.3. Сложена лексема ратарска супа означава супу начењену од поврћа, пилећег 

меса, флекица или таране. Ову лексему бележи и РСГВ (Уп. РСГВ под супа). 

6.2.  Као општи назив за 'зачињено течно јело са комадићима меса и поврћем' 

употребљава се турцизам чорба у свим пунктовима. 

6.2.1. 'Чорба од меса' идентификује се сложеним лексемама бела чорба, кисела 

чорба. Као мотивациона база ових лексема послужила је боја и укус. Вишесложни 

назив кисела чорба је територијално распрострањенији, док  лексема бела чорба 

покрива ужи ареал. 

6.2.2. 'Чорба од рибе' каже се рибља чорба у свим пунктовима.  

6.2.3. Велика лексичка разноликост запажена је кад је у питању семема 'чорба од 

запрженог брашна' . Добили смо  вишесложне називе  анпрен чорба, ајнпрес чорба, 

анпрес чорба,  ампер чорба, клин чорба  и деминутивни облик кинђушица. Највећу 

територијалну распрострањеност има лексема клин чорба,  а германизам анпрен чорба у 

адаптираним фонетским варијацијама јавља се у појединачним ареама. Лексичка 

реализација кинђушица идентификована је у једном пункту северног Срема (в. кр. бр. 

2). 

6.2.4. 'Чорба без запршке' назива се посна чорба у свим пунтовима. 

6.2.5. За семему 'чорба од кромпира' употребљава се сложена лексема кромпир 

чорба.   

6.2.6. За 'чорбу од парадајза' забележене су  акценатске варијанте лексема 

парадајз чорба и парадајз чорба.  

6.2.7. 'Чорба од карфиола' зове се карфиол чорба. 

6.2.8. 'Чорба од грашка' назива се грашак чорба. 
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6.2.9. 'Чорба од бораније' идентификована је фонетским варијантама лексема  

боранија чорба, буранија чорба и   предлошко падежном конструкцијом чорба од 

бораније. 

 

За разлику од претходно анализираних тематских целина, у овом семантичком 

пољу за опште називе јела нашле су се позајмљенице: германизам супа и турцизам 

чорба. Број вишечланих лексема је доминантнији у односу на просте лексеме. 

Сложеним лексемама означене су различите врсте чија је мотивациона база најчешће 

сам састав: кокошија супа, пачија супа, гушчија супа, говеђа супа, јунећа супа, рибља 

чорба, кромпир чорба, карфиол чорба, парадајз чорба и сл. 

 

7. Јела од теста 

7.1. тесто 

7.1.1. тесто умешено са квасцем:   кисело тесто, укисело тесто  

7.1.2. тесто умешено без квасца:  услатко тесто  

7.1.3. радње у вези с тестом:  

7.1.3.1. радња којом се означава да је тесто остављено да нарасте, да се 

подигне: ускиснути 

7.1.3.2. радња која означава да је тесто остављено да одстоји: киснути, 

одморити се,   

7.1.3.3. радња која означава да је тесто оставњено да се суши: просушити   

7.1.3.4. радња која означава да се тесто тегли преко руке:  растезати  

7.1.3.5. обликовати тесто: скружити 

7.1.4. округао комад теста који се развлачи у коре, листове: јуфка, обга 

7.1.5. лист развученог теста: лист 

7.1.6. ређе тесто:  житко 
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7.2. тесто за супе и чорбе 

7.2.1. танко разваљано тесто, сечено на танке прутиће: резанац, резаница 

7.2.2. тесто сечено на танке квадратиће: флекица 

7.2.3. тесто кидано прстима: ваљушак, ваљушчићи 

7.2.4. тесто обликовано у лоптице: кнедла, нокла, ноклица,  

7.2.5. тесто вађено кашиком:  

7.2.5.1. од брашна , јаја и соли: кнедла  

7.2.5.2. од гриза : гриз кнедла  

7.2.5.3. умешено са џигерицом: кнедла од џигерице  

7.2.5.4. дугачко изваљано тесто које се закувава у чорби: чиков  

7.3. кувана слана теста: 

7.3.1. тесто обично сечено на троуглове и помешано с кромпиром и луком: 

насуво са кромпиром 

7.3.2. тесто исечено на тање прутиће и помешано са сиром или јајима: насуво с 

јајима, насуво са сиром и резанци са сиром  

7.3.3. тесто измрвљено у зрнасте мрвице:тарана, трена 

7.4.  кувана слатка теста:  

7.4.1. тесто у облику ваљушчића замешено са кромпиром и зачињено презлама: 

ваљушчић, кнедла, флута и шуфнодла 

7.4.2. тесто у облику лоптица пуњено шљивама: баратфиле, гомбоци, кнедле са 

шљивама  

7.4.3. тесто сечено на квадратиће и пуњено пекмезом:  баратфиле, леквар ташци, 

ташци, шлајпици  и перка. 

7.4.4. тесто сечено на тање прутиће, зачињено маком, орасима или пекмезом 

:насуво с орасима, насуво с маком, насуво с пекмезом, резанци с маком,  (макем тисто, 

орем тисто, сирем тисто) 
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7.5. пржена теста:  

7.5.1. тесто у облику лоптица пржено на масноћи и обично зачињено пекмезом: 

крофна 

7.5.2. колач који се истиска кроз шприц и пржи: шприц крофна  

7.5.3. колач од дизаног теста који се вади кашиком и пржи: уштипак 

7.5.4. врста колача у облику танких лепиња од пшеничног брашна, млека и јаја, 

испечених у тави, тепсији: палачинке,  сковерци  

7.5.4.1. јело од гушће умешеног теста од јаја, брашна и млека печеног у рерни:  

бућканица, ладњача,  лежбаба, лезибаке мућеница  

7.5.5. посластица од истог теста коме су додате настругане јабуке: јабуке у 

шлафроку,  јабуке у шлафруку  

7.6.  јела од теста с надевима:  

7.6.1. смеса којом се надева тесто: надев, фил   

7.6.1.1.  стављати фил у тесто: надевати, филовати 

7.6.1.2.  прелив преко колача : глазура 

7.6.2. јело од лиснатог (тегљеног теста) надевено филом: гибаница, гужвара, 

гужварица, слатка гужвара, пита и растезано тесто  

7.6.2.1.  лиснато тесто надевено сиром: гибаница са сиром, пита са сиром  

7.6.2.2. лиснато тесто надевено кромпиром:кромпирача, кромпируша, пита са 

кромпиром  

7.6.2.3.лиснато  тесто надевено купусом:  купусара, купусача 

7.7. хлеб и јела од хлеба:  

7.7.1. производ од брашна, воде, соли и квасца:  леб, лебац, хлеб  

7.7.1.1. додатак који помаже да хлеб нарасте: квасац, комлов, герме 

7.7.2. врсте хлеба у зависности од облика:  



 
 

48 

7.7.2.1. округао: тањаница, ципов, циповка  

7.7.2.2. дугуљаст: векна  

7.7.2.3. производ од истог теста али без квасца: погача 

7.7.2.4. растањено тесто кружног облика које се обично пече пре хлеба: 

лепиња  

7.7.3. крај хлеба:  окрајак, окрајка, пупушка  

7.7.4. грба на хлебу:  пупушка  

7.7.5. парче хлеба: комад, комат, кришка, парче  

7.7.6. стари хлеб:  бајат, стара леба,  стари лебац,  

7.7.6.1. свеж хлеб: тазе, фришак/фрижак лебац   

7.7.6.2. сушен и млевен хлеб:  мрвице од леба, презла  

7.7.6.3.упржене мнрвице тврдог хлеба: дробац  

7.7.6.4. двапут препечен хлеб: двопек 

7.7.6.5. јело од старог хлеба, попареног замашћеном сланом водом: попара, 

попаруша  

7.7.6.6. хлеб(обично стари) печен у масти или на платни: прженица  

7.7.6.7. хлеб(обично стари) натопљен у млеко и јаја и пржен у масноћи: 

бундашкењер, бундашмоча, завијача, квашеница, моча, прженица, хлеб у јаја  

7.7.7. обредни хлебови:  

7.7.7.1. хлепчић који се дели на комадиће и користи у цркви приликом 

причешћа: наора, паскурица  

7.7.7.2. делови тог хлеба: наора 

7.7.7.3. погача која се носи у част рођење детета:  повојница 

7.7.7.4. колач који се прави кад дете прохода:  поступаница, поступавница, 

поступарница  
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7.8. пецива 

7.8.1. пециво од финог теста у виду полумесеца: кифла  

7.8.2. кисело тесто вађено округлом модлом:  погачица 

7.8.3. дизано тесто, исечено у правоугаонике, засечено на средини и пржено на 

масноћи:  листић, лепињица, мекика  

7.8.4. пециво савијено у круг и местимично премазано смесом брашна, соли и 

воде: переца 

7.8.5. пециво од финог теста округлог облика: земичка  

7.8.6. округло тесто са млеком пржено на масти: гибанчица  

7.9. остала јела од брашна: 

7.9.1. јело од кукурузног брашна закуваног у води:  жмара, качамак, куља, макарун, 

мамаљуга, палента   

7.9.2. јело од кукурузног брашна, јаја, млека, масноће и сира печено у тепсији: 

проја  

7.9.3. каша од пшеничног брашна, воде и соли: мандара  

 

7.1. У овом тематском пољу дајемо називе за јела од теста, као и радње у вези са 

његовом припремом. 

7.1.1. 'Тесто умешено са квасцем' реализовано је сложеним лексемама кисело 

тесто и  укисело тесто која  је територијално распрострањенија.  

7.1.2. 'Тесто умешено без квасца' назива се услатко тесто у свим пунктовима. 

7.1.3. Знак 'радње у вези са тестом' диференцира се на пет поткатегорија. 

7.1.3.1. 'Радња којом се означава да је тесто остављено да нарасте, да се подигне' 

означава се  глаголском лексемом ускиснути у свим пунктовима. 

7.1.3.2. 'Радња која означава да је тесто остављено да одстоји' каже се одморити 

се, ређе киснути. 
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7.1.3.3. 'Радња која означава да је тесто остављено да се суши' означава се 

лексемом просушити. 

7.1.3.4. Растезати каже се за радњу која означава да се тесто тегли преко руке. 

7.1.3.5. 'Обликовати тесто' каже се скружити. 

7.1.4. Семема 'округао комад теста који се развлачи у коре, листове' реализује се 

простеим лексемама  јуфка и обга. Турцизам јуфка забележен је на територији Бачке и 

Срема, док је лексема обга забележена у Банату (в. кр. бр.8). 

7.1.5. 'Лист развученог теста' зове се лист. 

7.1.6. За 'ређе тесто' потврђена је придевкса лексема житко. 

7.2. Под овим диференцијалним знаком издвојили смо називе теста за супе и 

чорбе. 

7.2.1. 'Танко разваљано тесто, сечено на танке прутиће' реализује се простим 

домаћим лексемама резанац и  лексемом резаница у пунктовима северног Баната. 

7.2.2. За 'тесто које је сечено на танке квадратиће' употребљава се германизам 

флекице. 

7.2.3. Семема 'тесто кидано прстима' реализује се простом домаћом лексемом 

ваљушак, ређе деминутивом ваљушчић.  

7.2.4. 'Тесто обликовано у лоптице' идентификовано је германизмима нокла, 

деминутивом ноклица у пунктовима северног Баната, док је у осталим пунктовима 

забележена лексема такође геманског порекла  кнедла. 

7.2.5. Под овим диференцијалном знаком дајемо називе за теста вађена кашиком. 

7.2.5.1. За  'тесто од брашна, јаја и соли, вађено кашиком' потврђен је германизам 

кнедла у свим пунктовима. 

7.2.5.2. За 'тесто од гриза, јаја и соли вађено кашиком' каже се гриз кнедла, где је 

као мотивациона база послужио сам састав, именица гриз. 

7.2.5.3. За 'тесто умешено са џигерицом и вађено кашиком' идентификована је 

предлошко падежна конструкција кнедла од џигерице у свим пунктовима. 



 
 

51 

7.2.5.4. 'Дугачко изваљано тесто које се закувава у чорби' идентификује се 

хунгаризмом чиков у пунктовима северног Баната док у осталим пунктовима нисам 

нашла потврду за ову семему. 

7.3. У посебно микропоље сврстана су кувана слана теста. 

7.3.1. 'Тесто сечено на троуглове и помешано са кромпиром и луком' зове се 

насуво са кромпиром  у свим пунктовима. Лексема насуво са квалификаторима са 

кромпиром, са маком, са сиром, са орасима, са рогачем реализује се на територији 

Баната и Шајкашке, док у осталим деловима Бачке и у Срему, лексема насуво има 

значење само насуво са кромпиром. 

7.3.2. За семему 'тесто исечено на танке прутиће и помешано са сиром и јајима' 

забележили смо вишесложне називе  насуво са сиром и  насуво с јајима,у пунктовима 

северног Баната и Шајкашке и резанци са сиром у пунктовима северног Срема и 

западне Бачке, али и резанци са сиром у пунктовима Шајкашке. 

7.3.3. 'Тесто измрвљено у зрнасте мрвице' идентификује се турцизмом тарана у 

већини пунктова, док смо у јужном Банату забележили  лексему трена. 

7.4. У ово микропоље сврстали смо називе за кувана слатка теста. 

7.4.1. За 'тесто у облику ваљушчића замешено са кромпиром и зачињено презлама'  

забележено је четири лексеме ваљушчић, кнедла, флута  и  шуфнодла који је и 

најфрекветнији и покрива највећи део испитане територије. 

7.4.2. 'Тесто у облику лоптица пуњено шљивама' реализује се мађаризмом 

гомбоци  у највећем броју пунктова, док лексичка реализација кнедле са шљивама 

покрива ужи ареал северног Срема  (в. кр. бр. 10).  Изузетак чини један пункт у Бачкој, 

у Стапару где се за означавање ове семеме користи  лексема баратфиле . 

7.4.3. За 'тесто сечено на квадратиће и пуњено пекмезом' забележили смо следеће 

лексеме: ташци, леквар ташци, баратфиле  и у једном пункту шлајпици.У пункту са 

шокачким становништвом забележили смо лексему перка.Ова лексема има и значење 

'тесто сечено на квадратиће пуњено пекмезом, маком и орасима' које се спремало на 

Бадњи дан. У Речнику сам ову лексичку реализацију уписала под посебном 

одредницом, а не као синоним за ташке. Такође није ни картографисана. 
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7.4.4. За 'тесто сечено на танке прутиће, зачињено маком, орасима, пекмезом' 

забележили смо вишесложне називе насуво с маком/резанци с маком, насуво с орасима, 

насуво с пекмезом. Вишесложни назив насуво с маком, орасима покрива ареал Баната и 

Шајкашке, док лексичка реализација резанци са маком, орасима покрива ареал Срема и 

западне и југозападне Бачке. У пунктовима са шокачким становништвом забележене су 

вишесложне лексеме макем тисто, орем тисто, сирем  тисто. 

7.5. Под овим диференцијалним знаком дајемо називе за пржена теста. 

7.5.1. У свим пункотовима за семему 'тесто у облику лоптица пржено на масноћи 

и зачињено пекмезом' јавља се лексема  германског порекла крофна. 

7.5.2. За  'колач који се истиска кроз шприц и пржи' потврђена је сложена лексема 

шприц крофна у свим пунктовима. Као мотивациона база  ове лексеме послужило је 

средство. 

7.5.3. 'Колач од дизаног теста који се вади кашиком и пржи' назива се уштипак у 

свим пунктовима. 

7.5.4. Семема 'врста колача у облику танких лепиња од пшеничног брашна, млека 

и јаја испечених у тави, тигању' реализује се простим лексемама страног порекла  

мађаризмом  палачинке који обухвата територију Бачке и Срема и акценатска варијанта 

рум. дијалектизма сковерци у  јужном Банату (в. кр. бр. 7). 

7.5.4.1. Велика лексичка разноликост забележена је за означавање семеме 'јело од 

гушће умешеног теста од јаја, брашна и млека печено у рерни'.  Најфреквентнија 

лексема је ладњача, обухвата ареал северног Баната и део Бачке. Лексема мућеница 

обухвата ареал Шајкашке и северног Срема, а лексема бућканица потврђена је у 

пунтовима јужног Баната. Лексичке реализације лежбаба и лезибаке покривају ареал 

северозападне Бачке, укључујући и пунктове са шокачким становништвом (в. кр. бр. 3). 

7.5.5. 'Посластица од теста као за палачинке коме су додате настругане јабуке' 

реализује се вишесложним називима  јабуке у шлафроку и  јабуке у шлафруку. 

7.6. Овде дајемо називе за јела од теста с надевима. 

7.6.1. Назив за 'смесу којом се надева тесто' најчешће се употребљава германизам 

фил, ређе надев који је забележен у неколико пунктова северног Баната.  

7.6.1.1. 'Стављати фил у тесто' каже се надевати, филовати 
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7.6.1.2. 'Прелив преко колача' реализује се  романизмом глазура у свим 

пунктовима. 

7.6.2. За 'јело од лиснатог (тегљеног теста) надевено филом' забележена је велика 

лексичка разноликост гибаница, гужвара, гужварица, слатка гужвара,  пита  и  

растезано тесто. 

 7.6.2.1. 'Лиснато тесто надевено сиром' зове се гибаница са сиром и пита са 

сиром. 

7.6.2.2. За 'лиснато тесто надевено кромпиром' забележили смо  лексеме пита са 

кромпиром и  кромпируша које су најфреквентније  и лексема кромпирача потврђена у 

пунктовима северног Баната. 

7.6.2.3. 'Лиснато тесто надевено купусом' назива се купусача, купусара. Ове 

потврде забележили смо у малом броју пунктова . 

7.7. У ово микропоље сврстали смо називе за хлеб и јела од хлеба. 

7.7.1. Као општи назив за 'производ од брашна, воде, соли и квасца' забележили 

смо домаћу лексему са фонетско морфолошким варијацијама леб, лебац и хлеб. 

7.7.1.1. 'Додатак који помаже да хлеб нарасте' идентификован је лексемама 

квасац, који је и најфреквентнији, комлов који обухвата ареал Баната и у једном пункту 

Срема, у Вашици забележила сам лексему герме. 

7.7.2. Под овим диференцијалним знаком дајемо називе за врсте хлеба према 

облику. Овде је дакле за мотивациону базу послужио сам облик хлеба. 

7.7.2.1. 'Округао хлеб' потврђен је морфолошким варијантама лексема ципов, 

циповка, и у једном пункту јужног Баната  забележили  смо лексему тањаница.  

7.7.2.2. За 'дугуљаст хлеб' каже се векна у свим пунктовима. 

7.7.2.3. За семему 'производ од хлебног теста али без квасца' потврђена је  проста 

лексема погача у свим пунктовима. Непознато је да ли је ова лексема ушла у наш језик 

преко мађарског или немачког језика (в. Скок  1974.). 

7.7.2.4. 'Растањено тесто кружног облика које се обично пече пре хлеба' реализује се 

мађаризмом лепиња у свим пунктовима. 
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7.7.3. За семему 'крај хлеба' забележили смо фонетско морфолошке варијације 

просте лексеме окрајак, окрајка, која је и најфреквентнија и лексема пупушка  

забележена у Шајкашкој. 

7.7.4. Лексемом пупушка означена је и семема 'грба на хлебу' у свим пунктовима. 

7.7.5. За семему 'парче хлеба' забележено је неколико лексичких реализација. 

Фонетска варијација комад, комат обухвата највећи ареал, кришка је забележена у 

пунктовима Шајкашке и северног Срема и парче у пунктовима северног Баната. 

7.7.6. За семему 'стари хлеб' идентификовали смо  придевску лексему бајат и 

фонетске варијанте сложених  лексема стари лебац, стара леба 

 7.7.6.1. За семему  'свеж хлеб' забележили смо придевску лексему тазе и 

фонетску варијанту сложене лексеме фришак/фрижак лебац. 

7.7.6.2. Простом лексемом презла означена је семема 'сушен и млевен хлеб' у 

већини пунктова и у једном пункту југозапданог Срема забележили смо  вишесложни 

назив мрвице од леба. 

7.7.6.3. За 'упржене мрвице тврдог хлеба' каже се дробац. 

7.7.6.4. За 'двапут препечен хлеб' каже се прженица и двопек. 

7.7.6.5. Назив за 'јело од старог хлеба попареног замашћеном сланом водом' зове 

се попара и у западном Срему забележили смо морфолошку варијанту лексеме 

попаруша. 

7.7.6.6. 'Хлеб (обично стари) печен у масти или на платни' је прженица.  

7.7.6.7.  Велику лексичку разноликост пружа семема  'хлеб(обично стари) 

натопљен у јаја и млеко и пржен у масноћи'  Најфреквентије лексеме су  моча  и  

завијача , обухватају ареал Бачке и Срема, а Банат у том смислу показује лексичку 

шароликост : бундашкењер, бундаш моча,  квашеница  , прженица и хлеб у јаја (в. кр. 

бр. 1). 

7.7.7. У ово микропоље дајемо називе за обредне хлебове. 

7.7.7.1. 'Хлепчић који се дели на комадиће и користи у цркви приликом причешћа' 

зове паскурица.  
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7.7.7.2. Наора је и назив за 'освећен хлеб у комадићима који се после литургије 

дели верницима'. Ову лексему смо забележили у свим пунктовима.  

7.7.7.3. 'Погача која се носи у част рођења детета' реализује се акценатским 

варијантама лексема  повојница , повојница . 

7.7.7.4.  За семему 'колач који се прави кад дете прохода'  забележили смо 

неколико фонетских варијанти лексема : поступаница  која је забележена на најширем 

подручју, поступарница  забележена у пунктовима северног Баната и у једном пункту 

средњег Баната забележили смо лексему  поступавница . 

7.8. У ово микропоље сврстали смо називе за разне врсте пецива. 

7.8.1. За 'пециво од финог теста у облику полумесеца' потврђен је германизам 

кифла на читавом терену. 

7.8.2. 'Кисело тесто вађено округлом модлом' назива се погачица у свим 

пунктовима. 

7.8.3. За семему 'дизано тесто исечено у правоугаонике, засечено на средини и 

пржено на масноћи' забележили смо неколико лексема . Најфреквентнија је мекика,  

обухвата највећи део испитане територије, док се лексеме листић и  лепињица јављају 

спорадично у неколико пунктова. 

7.8.4. 'Пециво савијено у круг и местимично премазано смесом брашна, соли и 

воде' реализује се мађаризмом переца и перец у Шајкашкој. 

7.8.5. За 'пециво од финог теста округлог облика' забележен је германизам 

земичка у свим пунктовима. 

7.8.6. Лексемом гибанчица означена је семема за 'округло тесто са млеком пржено 

на масти' 

7.9. Знак 'остала јела од брашна' диференцира се на три поткатегорије. 

7.9.1. За семему 'јело од кукурузног брашна закуваног у води' забележили смо 

неколико лексичких реализација.  Куља  и  мамаљуга  су најфреквентније и покривају 

највећи део испитане територије.  Ове лексеме су пореклом из румунског језика. Остале 

лексичке реализације качамак макарун, палента, жмара јављају се на нешто ужем 

ареалу (детаљније в. кр. бр. 12). 
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7.9.2. 'Јело од кукурузног брашна, јаја, млека, масноће и сира печено у тепсији' 

назива се проја у свим пунктовима. 

7.9.3. У свим пунктовима  забележена је лексема  мандара  за семему 'каша од 

пшеничног брашна, воде и соли'. (Према Скоку врста пастирског јела, грцизам, 1974.). 

У тематском пољу Јела од теста добијене су реалеме којима се именују 

различите врсте теста као и радње у вези са његовом припремом садржане у неколико 

појединачних целина. Грађа је показала да су називи за врсте теста који се додају 

течним јелима углавном просте лексеме, најчешће германизми: кнедле, нокле, флекице, 

ташци. Забележен је и хунгаризам чикови. Од домаћих лексема у употреби су резанци и 

ваљушци, чија је мотивациона база начин припремања. 

У тематским микропољима која се односе на хлеб, пецива и јела од брашна, 

кувана слана, слатка и пржена теста већи је удео домаће лексике лебац (општи 

назив), квасац (основни састојак), обга,  уштипци, попара, проја, прженица,квашеница, 

моча, насуво, гибаница, повојница, поступаница, а позајмљенице су хунгаризми: 

циповка, лепиња, переца,палачинка, гомбоце, германизми: векна, земичка крофна,фил, 

романизми: куља, мамаљуга, сковерци, турцизам пита.  

Грађа показује следеће  

синониме:моча/прженица/квашеница/бундашкењер/бундашмоча;пита/гибаница/гужва

ра/савијача;гомбоце/кнедле са шљивама; куља/мамаљуга/палента/макарун/жмара, 

палачинке/сковерци, ладњача/бућканица/мућеница/лежбаба/лезибаке; насуво са 

маком,сиром/резанци са маком,сиром;  јуфка/обга.   

 

8. Јела од јаја 

8.1. општи назив: јаје 

8.1.1. делови јајета: 

8.1.1.1. љуска јајета: љуска  

8.1.1.2. бели део јајета: беланце, белањак  

8.1.1.3. жути део јајета: жуманце  

8.2. врсте јела од јаја 
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8.2.1.  јаје кувано у љусци: барено јаје, кувано јаје  

8.2.2.  јаје пржено уцело: јаје на око , печено јаје 

8.2.3.  умућена јаја пржена на масноћи: кајгана  

8.3. улупана пена од беланаца: шне, шнеј   

8.3.1. улупати пену: улупати , утући  

8.4.  јаја фарбана за Ускрс: фарбана јаја  

8.4.1. боја за јаја: варзило  

8.4.1.1. бојити јаја: фарбати  

8.4.2. прво обојено црвено јаје које се чува до следећег Ускрса: чуваркућа  

 

8.1. Као општи назив у овом семантичком пољу јавља се лексема јаје. 

8.1.1. Под овим диференцијалним знаком дајемо називе за делове јајета. 

8.1.1.1. За семему 'љуска јајета' потврђена је лексема љуска.  

8.1.1.2. За 'бели део јајета' забележене су лексеме беланце и белањак. Боја је 

послужила за мотивациону базу ових лексема. 

 8.1.1.3. 'Жути део јајета' назива се жуманце. Ова проста лексема идентификована 

је на целом испитаном подручју. 

8.2. Под овим диференцијалним знаком дајемо називе за јела од јаја. 

8.2.1. За 'јаје кувано у љусци' каже се барено јаје, кувано јаје.Прва лексема 

забележена је у пунктовима Шајкашке, док је друга карактеристична за Срем. 

8.2.2. За семему 'јаје пржено уцело' идентификоване су лексеме јаје на око, јаје на 

око, печено јаје. Вишесложни назив јаје на око забележен је на терену Срема, док је 

учесталија сложена лексема печено јаје и јавља се у Бачкој и Банату. 

8.2.3. 'Умућена јаја пржена на масноћи' називају се кајгана. Ову лексему смо 

забележили на читавом терену. 
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8.3. 'Улупана пена од беланаца' идентификована је фонетским варијантама шне, 

шнеј. 

8.3.1. 'Улупати пену' каже се улупати, мада смо добили више потврда за лексему 

утући . 

8.4. 'Јаје фарбано за Ускрс' зове се фарбано јаје. 

8.4.1. 'Боја за јаја'  реализује се лексемом боја . Поред  лексеме боја, забележили 

смо у једном пункту у Бачкој и лексему варзило. 

8.4.1.1. 'Бојити јаја' каже се фарбати. 

8.4.2. Лексичка реализација чуваркућа јавља се за семему 'прво обојено црвено јаје 

које се чува до следећег Ускрса' у свим испитаним пунктовима. 

 

У овом семантичком пољу преовлађују просте лексеме, док се вишечланим 

лексемама идентификују називи за јела од јаја. Лексеме су домаћег порекла, а за 

мотивациону базу послужила је боја: беланце, белањак. 

 

9. Јела од меса  

9.1. заједнички назив за све врсте печења: печеница, печење, печено месо  

9.1.1. врсте печења 

9.1.1.1. свињско печено месо/ свињско печење 

9.1.1.2. живинско месо 

9.1.1.3. кокошије месо 

9.1.1.4. говеђе месо/говедина,говеђина, гушћије месо/гушчетина,                  

јагњеће месо/јагњетина, јареће мсо/јаретина, пачије месо/пачетина,  пилеће 

месо/пилетина, прасеће месо/прасетина, морчије месо, телеће месо/телетина 

9.2. назив за јело од динстаног лука,меса или изнутрица: паприкаш   

9.2.1. назив за исто јело које се прави кад се кољу свињи: дисноторски паприкаш 
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9.2.2. назив за исто јело од рибе: рибљи паприкаш, фиш паприкаш 

9.2.3. назив за јело од динстаног лука и ситно исецканог јунећег или овчијег меса: 

гулаш  

9.2.4. назив за исто јело од телетине или пилетине: перкелт  

9.3. општи назив за месо обрађено у посебно намењеној машини:  млевено месо  

9.3.1. називи за јела од млевеног меса: 

9.3.1.1. којим се пуне паприке:  пуњена паприка, филована парика  

9.3.1.2. које се завија у листове киселог купуса: сарма   

9.3.1.3. које се завија у листове винове лозе или блитве:  сармица  

9.3.1.4. назив за јело од поврћа (најчешће кромпира) и млевеног меса: мусака  

9.3.2. назив за јело од млевеног меса обично припремљеног на жару: 

9.3.2.1. у облику малих ваљушака: ћевапчић  

9.3.2.2. у облику омањих погача: пљескавица 

9.4. назив за јело добијено од куваног меса из супе: кувано месо,  

римфлајш/ринфлајш  

9.4.1. назив за јело од пилеће џигерице, јаја, першуна и удробљеног хлеба које се 

кува заједно са супом: гарнир, гарнирунг 

9.5.  назив за јело са месом и пиринчем: пилав   

9.6. назив за јело припремљено на масноћи: печено месо, печење 

9.6.1. јело од млевеног меса у облику мањих лоптица печено на масноћи: ћуфта  

9.6.2. јело од млевеног меса у облику ролата печено на масноћи: фашир 

/фаширано месо   

9.7. назив за јело од меса уваљаног у брашно и јаја и припремљеног на масноћи: 

поховано месо  
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9. У ово семантичко поље сврстали смо називе за јела од меса. 

9.1. 'Заједнички назив за све врсте печења' идентификује се  лексичким 

реализацијама печење, печеница,  и печено месо.  

9.1.1. Под овим диференцијалним знаком сврстали смо врсте печења. 

Мотивисаност ових лексема одређена је саставом. 

9.1.1.1. 'Печено месо од свиње' назива се свињско печено месо/свињско печење. 

9.1.1.2. 'Печено месо од живине' је живинско  месо. 

9.1.1.3. 'Печено месо од кокоши' је кокошије месо. 

9.1.1.4. Под овим знаком сврстали смо остале врсте печеног меса 

гушчије/гушчетина, јагњеће/јагњетина, јареће/јаретина, пачије/пачетина, 

пилеће/пилетина, прасеће месо/прасетина. 

9.2. Назив за 'јело од динстаног лука, меса или изнутрица' је паприкаш у свим 

пунктовима. 

9.2.1. Назив за 'јело које се прави кад се кољу свиње' је дисноторски паприкаш.  

9.2.2. За 'јело од динстаног лука, паприке и рибе' забележене су лексичке 

реализације  рибљи паприкаш и фишпаприкаш. Ову лексема забележена је у 

пунктовима северног Срема. Код ових  лексема мотивициона база је сам састав. 

9.2.3. Простом лексемом гулаш означена је семема 'јело од динстаног лука и ситно 

исецканог јунећег или овчијег меса'. Забележена је у свим пунктовима. 

 9.2.4. 'Јело од динстаног лука и пилетине или телетине' реализован је лексемом 

мађарског порекла перкелт.Ова проста лексема подтврђена је у пункотивма северног 

Баната док у осталим подручјима нисам нашла потврду. 

9.3. Општи назив за месо обрађено у посебно намењеној машини зове се млевено 

месо. 

9.3.1.  Под овим диференцијалним знаком дајемо називе за јела од млевеног меса. 



 
 

61 

9.3.1.1. За 'јело од млевеног меса којим се пуне паприке' добијене су две сложене 

лексеме филована паприка и  пуњена паприка. 

9.3.1.2. 'Јело од млевеног меса које се завија у листове киселог купуса' назива се  

сарма.Ова лексема забележена  је на читавом испитаном терену. 

9.3.1.3. За 'јело од млевеног меса које се завија у попарене листове винове лозе 

или блитве' добијена је деминутивна форма сармица. 

9.3.1.4.  Семема 'јело од поврћа (најчешће кромпира) и млевеног меса' реализује се 

турцизмом мусака у свим испитаним пунктовима. 

9.3.2. Под овим диференцијалним знаком дајемо називе за јела од млевеног меса 

припремљених на жару. 

9.3.2.1. За ' јело од млевеног меса у облику малих ваљушака, печено на жару' 

забележен је  турцизам ћевапчић на читавом испитаном терену. 

9.3.2.2. 'Јело од млевеног меса у облику мањих  погача печених на жару' је 

пљескавица. 

9.4. За семему 'јело добијено од куваног меса из супе' добили смо лексичке 

реализације немачког порекла са различитим фонетским варијантама римфлајш, 

ринфлајш, и вишесложни назив кувано месо забележен у ужем ареалу западне Бачке и 

северног Срема. 

9.4.1.  'Јело од пилеће џигерице, јаја, першуна и удробљеног хлеба које се кува 

заједно са супом'  реализује се романизмом гарнир и  гарнирунг.  

9.5. Турцизмом пилав означена је семема 'јело са месом и пиринчем' у свим 

пунктовима. 

9.6. 'Јело припемљено на масноћи' реализује се  вишесложним називом печено 

месо и простом лексемом печење. 

9.6.1. 'Јело од млевеног меса у виду лоптица печено на масноћи' реализује се 

простом лексемом ћуфта  у свим пунктовима. 

9.6.2. За 'јело од млевеног меса у облику ролата, печено на масноћи' добили смо 

германизам фашир   и сложену лексему фаширано месо. 
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9.7. 'Јело од меса уваљаног у брашна и јаја и припремљено на масноћи' назива се  

поховано месо у свим пунктовима. 

Грађа показује да је у анализираном тематском пољу добијено више простих: 

(печење, гулаш, сарма, пилав)  и сложених лексема: (дисноторски паприкаш, поховано 

месо, рибљи паприкаш)  којима се именују појединачни називи за јела од меса. Њихова 

мотивисаност одређена је углавном саставом: (млевено месо, свињско печење, рибљи 

паприкаш) или наменом: (дисноторски паприкаш). Поред домаћих лексема, најчешће 

прозирне мотивације, забележено је више позајмљеница и то највише турцизама: 

(сарма, мусака, пилав, ћевапчић)  из мађарског језика:  (гулаш, паприкаш, перкелт) , а 

из немачког: (фашир, римфлајш/ринфлајш). 

 

10. Месне прерађевине: 

10.1. назив за дан или гозбу када се кољу свиње:   диснотор, диснатор, забијачка, 

карбиње,свињокољ, свињокоља, свињска даћа   

10.2. распорити свињу и сећи на делове:  раскалити, расплатити, располовити, 

растранчирати  

10.2.1. прелити заклану свињу врелом водом: парити, шурити  

10.2.2.скидати длаку са заклане свиње:  палити ( сламом, глокном), прљити  

10.2.3. чистити црева: расправљати, чистити 

10.3. име јелу од ножица главе, кувано у води и разливено у посуде: лучење, пиктије, 

пихтије, питије  

10.4. сушено димљено месо: 

10.4.1. од задњег бута: задња шунка  

10.4.2. од предњег бута: плећка, предња шунка 

10.4.3. назив за слану воду са зачинима у који се ставља месо: пац, саламура 

10.5. назив за мастан поткожни слој на трбуху свиње: пауфлек, пафлек, 

потрбушина  
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10.5.1. назив за мекани, поткожни слој испод ребара свиње: пабушина  

10.5.2. назив за месо са масноћом: прошарано месо, шарено месо  

10.6. назив за месом надевена црева: кобасица  

10.6.1. дебља обично љута кобасица: кулен 

 10.6.2. црева надевена свињским изнутрицама са зачинима: бела кобасица, 

кашара, мајушка, урка, хурка, џигерњача  

10.6.3. црева надевена крвљу и парчићима сланине:  крвавица, крварица,крвњача   

10.6.4. црева надевена исецканим дробом:  кавурма, каурма 

10.6.5. црева надевена свињским изнутрицама и пиринчом: пиринџара 

10.7. желудац надевен месом и изнутрицама:  гембец, шваргла   

10.7.1. јело од исецканог куваног желуца: шкембићи  

10.8. назив за барено месо и изнутрице за надеве: баревина, баротина, обара, 

обарина  

10.8.1. масноћа са баротине: маст из баротине, маст са обаре   

10.8.1.1. правити маст: топити   

10.8.2. коцка исечене масноће:сланина  

10.8.3. остатак после топљења масти:чварак 

10.8.4. талог од чварака: дрождина, троп 

10.8.5. подвољак свиње:  гроник, гројник 

10.8.6 свињска кожица: кожура, кожурица   

 

10. У ово семантичко поље сврстали смо називе за производе добијене прерадом 

меса као и реалије које означавају радње у вези са прерадом меса. 

10.1. Велику лексичку разноликост забележили смо за семему  'назив за дан или 

гозбу када се кољу свиње'. Најфреквентније лексеме су диснотор, диснатор , 



 
 

64 

свињокољ(а),  и забијачка. Остале лексеме карбиње, свињска даћа, се јављају на ужем 

ареалу (в. детаљније на к. бр. 6).  Незнатан број информатора ову појаву назвао клање 

свиња. 

10.2. Семема 'распорити свињу и сећи на делове' реализовоана је глаголским 

лексемама расплатити, раскалити, располовити и у пунктовима са шокачким 

становништвом растранчирати. 

 10.2.1. 'Прелити свињу врелом водом' каже се парити и шурити. 

10.2.2. Глаголским лексемама прљити (најчешће бутаном), палити (сламом или 

глокном)означавамо радње везане за скидадање длаке са свиње.  

10.2.3. 'Чистити црева' каже се у већини пунктова чистити, док сам у северном 

Банату забележила лексему расправљати. 

10.3. За семему 'јело од ножица, главе, кувано у води и разливено у 

посуде'забележили смо неколико фонетски различитих ликова пиктије, пихтије, 

питије. У пунктовима северозападне Бачке код шокачког становништва забележена је 

лексема лучење. 

10.4. Под овим диференцијалним знаком дајемо називе за сушено димљено месо. 

10.4.1. 'Димљено месо од задњег бута' назива се задња шунка у свим пунктовима. 

10.4.2. За 'димњено месо од предњег бута' забележили смо лексеме предња шунка 

и плећка. 

10.4.3. 'Слана вода са зачинима у које се ставља месо' реализује се романизмом  

саламура на читавом испитаном терену, само у једном пункту добила сам лексему пац.  

10.5. За семему 'мастан поткожни слој на трбуху свиње' забележили смо неколико 

лексема: потрбушина  и  мање фреквентну фонетску варијанту лексичке реализације 

пафлек, пауфлек. 

10.5.1. '' Месо са стомака, танки поткожни слој испод ребара свиње' назива се 

пабушина. 

10.5.2. 'Месо са масноћом' назива се шарено месо/прошарано месо. 

10.6. 'Црево надевено месом' је кобасица у свим пунктовима. 
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10.6.1. 'Дебља, обично љута кобасица' назива се кулен у свим пунктовима. 

10.6.2. Велику лексичку разноликост показује  семема 'црева надевена месом, 

кожуром и белим луком'. Забележили смо  пет лексичких реализација: мајушка, 

кашара, урка/хурка, џигерњача и бела кобасица. Детаљан распоред лексема ( в. кр. бр. 

4.). 

10.6.3. 'Црева надевена крвљу и парчићима сланине' идентификована су 

различитим фонетско морфолошим варијацијама крвавица, крварица , крвњача. Мада је 

крвавица најфреквентнији  назив, остали се јављају спорадично. 

10.6.4.За семему 'црева надевена исецканим дробом' добили смо фонетску 

варијацију лексеме кавурма/ каурма . 

10.6.5. Семема 'црева надевена свињским изнутрицама и пиринчом' реализује се 

лексемом пириџара. 

10.7. 'Желудац надевен месом и изнутрицама' назива се шваргла. Лексему гембец 

забележили смо у пунтовима северног Баната. 

10.7.1. За 'јело од исецканог куваног желуца' добили смо лексичку реализацију 

шкембићи у свим пунктовима. 

10.8. За  'барено месо и изнутрице за надеве' добили смо лексеме баротина који је 

најфреквентнији на терену Шајкашке и фонетске варијанте баревина, обара, обарина. 

10.9.1. За семему 'масноћа са баротине' забележилли смо вишесложне лексеме 

маст из баротине и маст са обаре. 

10.9.1.1. 'Правити маст' каже се топити маст. 

10.9.2.За семему 'коцка исечене масноће' забележили смо лексему сланина у свим 

пунктовима. 

10.9.3. 'Остатак после топљења масти' назива се чварак у свим пунктовима. 

10.9.4. За семему 'талог од чварака' забележили смо лексему дрождина која је 

уједно и најфреквентнија и лексему троп у Јужном Банату. 

10.9.5. 'Подвољак свиње' назива се гроник, готово у свим пунктовима, док у 

јужном Банату бележимо фонетску варијанту гројник. 
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10.9.6. За 'свињску кожицу' забележили смо акценатске варијанте кожура, 

кожура  и деминутив кожурица.  

 

У анализираном семантичком пољу забележено је више простих (диснотор, 

кобасица, пиринџара) и сложених (предња шунка, задња шунка) назива којима се 

именују одређене месне прерађевине, али и оних именованих описно (уп. нпр. скидати 

длаку, маст са баротине). Такође су забележене поједине радње у вези са њиховим 

справљењем (прљити, расправљати, шурити). Грађа показује да највише лексема из 

овог тематског круга спада у позајмљенице из мађарског ( диснотор, мајушка, хурка, 

гембец), ређе немачког(шунка, шваргла) и сасвим ретко турског језика(пихтије). 

Забележен је и један романизам (саламура). 

 У овом семантичком пољу налазимо синониме: 

диснотор/забијачка/карбиње/свињокољ/свињскадаћа; 

хурка/мајушка/џигерњача/кашара/бела кобасица. 

 

11. Врсте меса и делови: 

11.1. назив за месо пернате живине:  живина, живинско месо  

11.1.1. меснати део ноге код перади: батак  

11.1.1.1. део изнад батака:  карабатак, широки батак  

11.1.2. месо светло беле боје код перади: белина, бело месо  

11.1.3. име за део изнад репа: тртица    

11.1.4. део између главе и трупа:  шија    

11.1.5. део који служи за летење:  крило  

11.1.6. скидати перје са кокошке:  очерупати, черупати   

11.2.  име за свињско месо с обе стране кичме:  кичменица, крменадла, крмонадла  

11.2.1. месо са предње стране испод врата: вратна крменадла, груди, кратка 

крменадла   
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11.2.2. месо са стомака: потрбушина 

11.2.3. задњи део ноге изнад колена:  бут  

11.2.4. део ноге изнад колена:  буткица, коленица   

11.2.5. део ноге испод колена:  папак    

11.2.6. део са танким извијеним костима на грудима:  ребра 

11.2.7. фино месо уз кичму:  мишић, шалови 

 11.2.8. бела крменадла ближе репу: бела крменадла, вајзбратна крменадла   

11.2.9. месо уз бубрег:  бубрежњак  

11.3. заједничко име за све унутрашње органе: 

11.3.1. код живине:  дроб, изнутрице, утроба  

11.3.2. код крупније стоке: изнутрице 

 11.3.3. назив за унутрашњи орган у коме се вари храна:  

11.3.3.1. код живине: брбужак, бубац, желудац   

11.3.3.2. код свиња: бураг, гембец 

11.3.4. унутрашњи орган тамноцрвене боје: џигерица 

11.3.5. унутрашњи орган који служи за дисање: бела џигерица 

11.3.6. црева код животиња: крезле 

11.4. врсте меса које се једу: живинско месо, јагњећије/јагњеће, јунеће, овчије, 

пачије, пилећије/пилеће, прасећије/прасеће, свињско, ћуреће   

 

11. У ово семантичко поље сврстали смо називе за врсте меса и делове. 

11.1. Општи назив за месо пернате живине иденификован је лексичким 

реализацијама живина и живинско месо. Обе лексеме су подједнако фреквентне у 

испитаним пунктовима. 
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11.1.1. 'Меснати део ноге код перади' зове се батак.  

11.1.1.1. 'Део изнад батака' реализује се  лексемама карабатак који је 

најфреквентинији и сложеном лексемом широки  батак забележен у пунктовима 

северног Баната. 

11.1.2. Семема 'месо светло беле боје код перади' идентификује се лексемама 

белина, бело месо која је и фреквентнија. Као мотивациона база код ових назива 

послужила је боја. 

11.1.3. 'Део изнад репа' зове се тртица . 

11.1.4. 'Део између главе и трупа' назива се шија. 

11.1.5. 'Део који служи за летење' је крило. 

11.1.6. 'Скидати перје са кокошке' каже се черупати и  очерупати. Префикс 

нијансира трајање радње. 

11.2. 'Свињско месо с обе стране кичме' идентификује се простим лексемама 

различитих фонетских варијанти крменадла и  крмонадла забележених у северном 

Банату, док је у једном пункту забележен назив кичменица. 

11.2.1.За  'месо са предње стране испод врата' забележене су лексеме груди и 

вишесложни називи вратна крменадла и  кратка кичменица. 

11.2.2.  'Месо са стомака' зове се потрбушина. 

11.2.3. 'Задњи део ноге изнад колена' идентификован је простом лексемом бут  

11.2.4. ''Део ноге изнад колена' идентификоан је деминутивним облицима 

коленица и буткица. 

11.2.5. Простом лексемом папак називамо део ноге испод колена . 

11.2.6. 'Део са танким извијеним костима на грудима' називају се ребра. 

11.2.7. 'Фино месо уз кичму' назива се мишић у пунктовима северног Баната, док 

на осталом терену бележимо множински облик лексеме шалови. 

11.2.8. 'Бела крменадла ближе репу' идентификује се сложеним лексемама бела 

крменадла  и вајзбратна крменадла забележена у пунктовима Срема. 
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11.2.9. 'Месо уз бубрег' назива се бубрежњак. 

11.3. Под овим диференцијалним знаком дајемо називе за све унутрашње органе. 

11.3.1. Унутрашњи органи код живине називају се најчешће изнутрице, ређе су 

забележени облици утроба, дроб. 

11.3.2. Лексема изнутрице такође је идентификована за семему 'унутрашњи 

органи код крупне стоке' готово у свим пунктовима. 

11.3.3. Овде дајемо називе за унутрашње органе у којима се вари храна. 

11.3.3.1. Унутрашњи орган у коме се вари храна код живине најчешће се назива 

желудац, у пунктовима северног Баната бубац,  спорадично  брбужак . 

11.3.3.2. 'Унутрашњи орган у коме се вари храна код свиња' назива се бураг, у 

већини испитаних пункотва, док у северном Банату бележимо лексему гембец. 

11.3.4. 'Унутрашњи орган тамноцрвене боје' назива се џигерица.  

11.3.5. 'Унутрашњи орган који служи за дисање' идентификује се  сложеном 

лексемом бела џигерица.  

11.3.6. 'Црева код животиња' реализују се обликом множине крезле. 

11.4. У ово микропоље сврстали смо називе за све врсте меса које се једу. Тако 

смо добили сложене лексеме пилеће/пилећије месо; живинско месо, ћуреће месо, пачије 

месо, прасеће/прасећије месо, јагњеће/јагњећије месо, јунеће месо, овчије месо, свињско 

месо. Ове реалије потврђене су на читавомтерену, с тим да је фреквентност лексема 

пилеће, живинско и свињско месо далеко присутнија што је и оправдано, јер су ове 

врсте меса највише у употреби. 

 

Грађа показује да је у овом семантичком пољу забележено више простих лексема, 

а сложених назива је нешто мање (широки батак, бело месо, пилеће месо). Изложена 

грађа показује да је више домаћих речи, а мање позајмљеница. Забележен је германизам 

(крменадла). 
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12. Умаци : 

12.1. заједничко име за све врсте умака: сос  

12.2. назив за умак 

12.2.1. од парадајза: сос од парадајза 

12.2.2. од мирођије:  бели сос, сос од мирођије  

12.2.3. од рена:  сос од рена   

12.2.4. од белог лука, брашна и воде који се једе као каша с хлебом: татар сос  

12.2.5. од вишања: сос од вишања   

12.2.6. од сирћета: сос од сирћета   

12.3. сок који се добије кад се скува паприкаш:  ајмокац   

 

12.1. Заједничко име за све врсте умака је сос. Акценатску варијанту сос, 

забележила сам у једном пункту северног Баната. (СЦ) 

12.2. У ово микропоље сврстали смо називе за умак у зависности од чега су 

направљени. Према томе мотивациона база је сам састав јела. 

12.2.1. 'Умак од парадајза' назива се сос од парадајза. Ова лексичка реализација 

потврђена је у свим пунктовима са различитим акценатским варијантама сос од 

парадајза, сос од парадајза и сос од парадајза. 

12.2.2. 'Умак од мирођије' зове се сос од мирођије у већини испитаних пунктова, 

док је лексема бели сос потврђена у северном Банату. 

12.2.3. 'Умак од рена' је сос од рена. 

12.2.4. 'Умак од белог лука, брашна и воде који се једе као каша с хлебом' назива 

се татар сос 

12.2.5. 'Умак од вишања' је сос од вишања. 

12.2.6. 'Умак од сирћета' идентификује се као сос од сирћета. 
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12.3. За семему 'сок који се добије кад се скува паприкаш' идентификовали смо 

лексему ајмокац. 

Најфреквентније лексичке реализације из ове скупине су сос од парадајза и сос од 

мирођије јер се највише користе у исхрани испитаника. 

 

13. Јела од поврћа: 

13.1. општи  назив за јело од поврћа: вариво, цушпајз, чушпајз, шушпајз   

13.1.1. назив за јела од купуса: 

13.1.1.1. од свежег куваног купуса: слатки купус   

13.1.1.2. од куваног киселог купуса:  кисели купус   

13.1.1.3. од прженог купуса:  подварак, пржени купус  

13.1.2. назив за јела од пасуља:  

13.1.2.1. кувано, најчешће чорбасто јело од пасуља: пасуљ, чорбаст пасуљ  

13.1.2.2. гушће кувано јело од пасуља:  густи пасуљ, нагусто пасуљ  

13.1.2.3. јело од изгњеченог белог пасуља зачињено бибером и соли:  папула  

13.1.2.4. јело од пасуља запеченог у рерни: пребранац  

13.1.3. назив за јела од кромпира:  

13.1.3.1. кромпир куван у води:  барени кромпир   

13.1.3.2. кромпир изгњечен и претворен у кашу:  пире кромпир, тинцовани 

кромпир  

13.1.3.3. кромпир печен у рерни у љусци:  кромпир у гаћама, кромпир у љусци, 

кромпир у чакширама  

13.1.3.4. кромпир са парадајзом:  кисели кромпир   

13.1.3.5. кромпир припремљен на врелој масноћи:   печени кромпир   
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13.1.3.6. јело од куваног кромпира, исеченог на колутове, са додатком лука: 

наштерц, рестовани кромпир  

13.1.3.7. јело од кромпира, исеченог на колутове са додатком меса или 

кобсица: кромпирача 

13.1.4. јело од мешаног поврћа: ђувеч, ђувече 

13.1.4.1. јело од лука, паприке и парадајза:  бећар паприкаш, сатараш   

13.1.5. јело од бундеве или тиквице исечено на колутове, умочено у брашно и 

јаја и пржене: похована бундевица  

13.2. врсте варива:  

13.2.1. од бораније:   боранија/буранија  

13.2.2. од грашка:  чушпајз од грашка   

13.2.3. од шпаната: шпанаћ 

13.2.4. од шаргарепе: чушпајз од шаргарепе  

13.2.5. од сочива: боб, сочиво 

 

13. У ово семантичко поље сврстали смо називе за јела од поврћа. 

13.1. 'Општи назив за јело од поврћа' идентификује се фонетским варијантама 

лексема шушпајз, чушпајз,цушпајз, док се лексема вариво јавља у неколико пунктова 

северног Срема. 

13.1.1. Под овим диференцијалним знаком дајемо називе за јела од купуса. 

13.1.1.1. 'Јело од свежег куваног купуса' реализује се висшесложним називом 

слатки купус у свим пунктовима. 

13.1.1.2. 'Јело од  куваног киселог купуса' зове се кисели купус.  

13.1.1.3. За 'јело од прженог купуса' забележили смо лексеме подварак у 

пунктовима Срема и сложену лексему пржени купус у пунктовима Бачке. Банат у том 
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смислу показује шароликост. У пунктовима северног Баната идентификује се  лексема 

подварак, а у јужном Банату пржени купус. 

13.1.2. Под овим диференцијалним знаком дајемо називе за јела од пасуља. 

13.1.2.1. За семему 'кувано, најчешће чорбасто јело од пасуља' забележили смо 

лексему пасуљ, која је и најфреквентнија и сложену лексичку реализацију чорбаст 

пасуљ потврђену у два пункта Шајкашке. 

13.1.2.2. За 'гушће кувано јело од пасуља' добили смо лексичке реализације густи 

пасуљ  и нагусто пасуљ. 

13.1.2.3. За 'јело од изгњеченог белог пасуља зачињено бибером и соли' 

забележили смо просту лексему папула која је потврђена у јужном Банату, западном 

Срему и западној Бачкој. У осталим ареама јавља се спорадично. 

13.1.2.4. Лексема пребранац идентификована је за семему 'јело од пасуља 

запеченог у рерни' у свим пунктовима. 

13.1.3. Под овим диференцијалним знаком дајемо називе за јела од кромпира. 

13.1.3.1. За 'кромпир куван у води' каже се барени кромпир у свим пунктовима. 

13.1.3.2. За семему 'кромпир изгњечен и претворен у кашу' идентификовали смо 

лексеме пире кромпир који је уједно и најфреквентнији и тинцовани кромпир потврђен 

у једном пункту Бачке. 

13.1.3.3. 'Кромпир печен у рерни у љусци' назива се кромпир у чакширама, у 

чакшира кромпира,  кромпир у љусци  које су најфреквентније, а у једном пункту 

Баната, у Новом Бечеју забележена је вишесложна лексема  кромпир у гаћама. 

13.1.3.4. Сложеном лексемом кисели кромпир означена је семема 'кромпир са 

парадајзом'. 

13.1.3.5. 'Кромпир припремљен на врелој масноћи' зове се печени кромпир. 

13.1.3.6. За 'јело од куваног кромпира исеченог на колутове, са додатком лука' 

забележили смо лексеме рестовани кромпир и једном пункту Бачке, у Мошорину, 

забележила сам за исту семему лексему наштерц. 
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13.1.3.7. 'Јело од кромпира исеченог на колутове са додатком меса или кобасица' 

зове се кромпирача. Ова лексичка реализација потврђена је и за семему 'растезано тесто 

надевено кромпиром' у северном Банату (в. 7.6.2.2.). 

13.1.4. Семема 'јело од мешаног поврћа' реализује лексеме ђувеч,ђувече, ђувече.  

13.1.4.1. За 'јело од лука, паприке и парадајза' забележене су лексеме бећар 

паприкаш  у пунктовима Срема и западне Бачке и  сатараш у неколико пунктовима 

Шајкашке. 

13.1.4.2. 'Јело од бундеве или тиквице исечено на колутове, умочено у брашна и 

јаја и пржено' назива се похована бундевица. 

13.2. Овде дајемо називе за врсте варива. Код ових лексема мотивациона база је 

сам састав варива. 

13.2.1. 'Вариво од бораније' идентификује се простом лексемом боранија/буранија. 

13.2.2. 'Вариво од грашка' зове се чушпајз од грашка. 

13.2.3. 'Вариво од шпаната' идентификује се простом лексемом шпанаћ. 

13.2.4. 'Вариво од шаргарепе' зове се чушпајз од шаргарепе. 

13.2.5. 'Вариво од сочива' идентификовано је простом лексемом сочиво.У једном 

пункту северног Срема, у Сусеку забележена је лексема боб. 

 

У овом семантичком пољу за општи назив добили смо две лексеме вариво и 

лексему са више фонетских варијанти цушпајз, чушпајз, шушпајз. Вишесложне лексеме 

доминирају за означавање разних врста јела од поврћа (слатки купус,кисели 

купус,чорбаст пасуљ,барени кромпир, печени кромпир ) или су означене описно 

(кромпир у чакширама.).  Грађа показује да у овом тематском пољу преовлађују домаћи 

називи, забележен је један турцизам ђувеч. Мотивисаност  добијених реалија је сам 

састав тј. лексика флоре.  
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14. Колачи, слаткиши:  

14. 1. назив за слатко тесто: колач   

14. 1.1. колач од растезаног теста: 

14.1.1.1. пуњен бундевом: бундевара, дулечница  

14.1.1.2. пуњен јабукама: јабуковача, колач с јабукама  

14.1.1.3. пуњен гризом:  гибаница са гризом, колач с гризом  

14.1.1.4. пуњен вишњама:  гибаница са вишњама, колач са вишњама 

14.1.1.5. пуњен орасима и шећером:  гибаница с оровима, пита са орасима, сува 

пита 

 14.1.1.6. пуњен маком:гибаница с маком  

14.1.1.7. пуњен рошчићима: гибаница с рошчићима 

14.1.2. колач од киселог теста: 

14.1.2.1. пуњен маком:  гужвара са маком, маковњача, штрудла с маком 

14.1.2.2. пуњен орасима : гужвара са орасима, штрудкла с орасима  

14.1.2.3. са сувим грожђем: гужвара са сувим грожђем, штрудла са сувим 

грожђем  

14.1.2.4. са рогачем:  штрудла са рогачем, штрудла с рошчићима  

14.1.2.5. без надева: чиста штрудла, штрудла сади   

14.1.2.6. у облику полумесеца, надевени пекмезмом, орасима и сл.: кифлица   

14.1.2.7. у облику квадрата, пуњени пекмезом и преклопљен:  шеширић   

14.1.2.8. умешени са салом и надевени пекмезом: саларице, салчићи, 

салашњаци, шеширићи са салом  

14.3. печени колачи: 

14.3.1. од три, четири коре које су премазане пекмезом и посуте заслађеним 

млевеним орасима : жербо колач   



 
 

76 

14.3.2. од ораха, брашна и беланаца са белом глазуром, сечени на дугуљасте 

комаде од пет шест центиметара дужине : штанглице   

14.3.3. са чоколадом, сечен на коцке:чоколадне коцке  

14.3.4. са медом, сечен на коцке:  медени колачи   

14.3.5. кружног облика замешен са медом:  медењаци  

14.3.6. од уроловане пишкоте: ролат 

14.4. колачи у модлама: 

14.4.1. мали колачи вађени модлицом или формирани руком: ситни колачи   

14.4.1.1. колачи вађени модлицама разних облика, замешени од шећера, масти, 

јаја и брашна:  гурабије    

14.4.1.2. колачи од ораха, прах шећера и рума, често утиснути бадемом:     

мињони, мушкацоне 

14.4.1.3.колачи вађени модлицом, који се печени спајају пекмезом и уваљају  у 

прах шећер са ванилом:  ванилице, пољупчићи  

14.4.1.3.1. исти колач с орасима:  кранцле, працле, працне  

14.4.1.4. колачи који се праве од шећера, брашна, ораха и јаја и пеку у 

модлицама обично у виду шапа:  шапе, шапице    

14.4.1.5. колач направљен у облику куглица и притиснут у модли која се ставља 

на шпорет:  бакин колач   

14.4.1.5.1. колач од истог теста, али пропуштен кроз машину за месо у коју се 

ставља шипка са различитим облицима: кекс на машину  

14.1.6. колачи формирани тако да се тесто увије на штапиће од кукурузовине 

и филује умућеним беланцима: шамролне   

14.4.1.7. колачи вађени кашиком на плех, којима се одсече врх када су испечени 

и пуне се филом:  принцес крофне   

14.4.1.8. колачи који се истискују на плех шприцем и пеку у рерни: шприц 

крофне   
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14.4.1.9.  колачи од беланаца, шећера и лимуна који се ваде кашиком на плех и 

пеку:  пуслице, пусле  

14.4.1.10. колач печен у ребрастом калупу кружног облика: куглов  

14.4.1.11. заливени колач у облику малих краставаца:  тулумба   

14.5. непечени колачи: 

14.5.1. од обланди надевени различитим филовима:  облатне   

14.5.1.1. обланде филоване беланцима, шећером и орасима: жвалава, силвестер, 

цариградска 

 14.5.1.2. обланде филоване млеком и шећером : облатне у млеку, пишингер 

14.5.2. у облику куглица, направљени од ораха:  куглице од ораха   

14.6. торте: 

14.6.1. назив за колач од слаганих и филованих пишкота: торта    

14.6.1.1. кора за торту:  пишкота   

14.6.2. врсте торти:  грилијаш, добош, жута торта, Катарина, масна торта, 

реформа, шушкава   

14.7. слаткиши: 

14.7.1. назив за посластицу:   слаткиш    

14.7.1.1. посластица од куваног гриза, преливена пеном од беланаца и печена у 

рерни: кох  

14.7.1.2. лоптице од умућених беланаца које се стављају у крем од јаја и млека:   

птичије млеко, шненокле 

14.7.1.3. бомбоне од прженог шећера и ораха: алва 

14.7.1.3.1. алва справљена са ћетеном: ћетен алва 

14. У ово семантичко поље сврстали смо називе за колаче и слаткише. 

14.1. Општи назив за слатко тесто је колач. 
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14.1.1. Под овим диференцијалним знаком дајемо називе за колаче од растезаног 

теста. 

14.1.1.1. 'Колач од растезаног теста пуњен бундевом' назива се бундевара  и 

дулечница у пунктовима јужног Баната. Лексема бундевара у Стапару означава 'лепињу 

од хлебног брашна пуњену бундевом', али исто значење има и за растезано тесто 

пуњено бундевом. 

14.1.1.2. За 'колач од растезаног теста пуњен јабукама' забележили смо лексеме 

колач с јабукама, јабуковача. 

14.1.1.3. За 'колач од растезаног теста пуњен гризом' забележили смо лексеме 

колач с гризом, гибаница са гризом. 

14.1.1.4. За 'колач од растезаног теста пуњен вишњама' забележили смо сложене 

лексеме колач с вишњама, гибаница са вишњама. 

14.1.1.5. За 'колач пуњен орасима и шећером' забележили смо вишесложне 

лексеме пита са орасима, сува пита у пункту северног Срема, док је вишесложна 

лексема гибаница с оровима идентификована у једном пункту Бачке у Сивцу. 

14.1.1.6. 'Колач од растезаног теста пуњен маком' назива се гибаница с маком. 

14.1.1.7. 'Колач од растезаног теста пуњен рошчићима' зове се гибаница с 

рошчићима. 

14.1.2. Под овим диференцијалним знаком сврстали смо називе за колаче од 

киселог теста. Мотивациону базу ових лексема чини састав колача. 

14.1.2.1. За семему 'колач од киселог теста пуњен маком' идентификовали смо 

лексеме штрудла с маком,која је и најфреквентнија и просту лексему маковњача 

забележену у пунктовима северног Срема. У једном пункту западног Срема за исту 

семему идентификована је лексема гужвара с маком. У Вишњићеву лексема гужвара 

има значење и за услатко и за укисело тесто. С тим да је за услатко тесто реализована 

сложена лексема слатка гужвара  (в. 7.6.2.). 

14.1.2.2. 'Колач од киселог теста пуњен орасима' назива се штрудла с орасима у 

свим пунктовима. Гужвара с орасима је забележена је у једном пункту западног Срема. 

14.1.2.3. За 'колач од киселог теста пуњен са сувим грожђем' кажемо штрудла са 

сувим грожђем. 
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14.1.2.4. 'Колач од киселог теста пуњен рогачем' назива се штрудла са рогачем. 

14.1.2.5. За 'колач од киселог теста без надева' забележили смо сложене лексеме 

штрудла сади, која је фреквентнија и чиста штрудла.  

14.1.2.6. 'Колач од киселог теста у облику полумесеца надевен пекмезом, орасима 

и сл.' реализује се  деминутивом  кифлица на читавом терену. 

14.1.2.7. За 'колач од киселог теста у облику квадрата пуњен пекмезом и 

преклопљен' потврђен је деминутив шеширић у свим пунктовима.  

14.1.2.8. За семему 'колачи умешени са салом и надевени пекмезом''  добили смо 

неколико лексичких  реализација .Фонетско морфолошку варијанту лексема салчићи, 

саларице, салашњаци,  и сложену лексему шеширићи са салом/са салом.  Код ових 

лексема састав јела је послужио као мотивациона база.  

14.3. У ово микропоље сврстали смо називе за печене колаче. 

14.3.1. 'Колач од три, четири коре које су премазане пекмезом и посуте 

заслађеним млевеним орасима' назива се жербо колач. Ова лексема потврђена је у свим 

пунктовима. 

14.3.2. 'Колачи од ораха, брашна и беланаца са белом глазуром сечени на 

дугуљасте комаде од пет, шест центиметара дужине' зову се штанглице. 

14.3.3. 'Колачи од чоколаде сечени на коцке' су  чоколадне коцке. 

 14.3.4. 'Колачи од меда сечени на коцке' зову се медени колачи. 

 14.3.5. За семему 'колачи кружног облика замешени са медом' идентификовали 

смо облик множине лексеме медењаци. 

14.3.6. 'Колач од уроловане пишкоте' назива се ролат. 

Потврде за ове лексичке реализације нашла сам код информаторки млађе 

старосне доби, док  старије чувају у свом вокабулару, али их не примењују у 

свакодневици, јер углавном праве колаче „старе моде“. 

14.4. Под овим диференцијалним знаком сврстали смо називе за колаче који се 

пеку у модлама. 
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14.4.1. Општи назив за 'мале колаче вађени модлицом или формирани руком' јесте 

ситни колачи. 

14.4.1.1. 'Колачи вађени модлицама разних облика замешени од шећера, масти, 

јаја и брашна' зову се гурабије. Лексема је потврђена у великом броју пунктова. 

14.4.1.2. За семему 'колачи од ораха, прах шећера и рума, често утиснутим 

бадемом' забележили смо две лексеме мушкацоне  и мињони. 

14.4.1.3. Лексема ванилице, идентификована је  за семему 'колачи вађени 

модлицом, који се печени спајају пекмезом и уваљају у прах шећер са ванилом'. 

Потврђена је у већем броју пунктова. Мотивациона база ове лексеме је сам састав. За 

исту семему добили смо лексичку реализацију пољупчићи. Забележили смо је у једном 

пункту северног Срема и и у пунктовима јужног Баната. 

14.4.1.3.1.  За 'исти колач са орасима'  добили смо лексему кранцле, у пунктовима 

Бачке и Баната, док фонетску варијанту лексеме працле и працне добили смо у 

пунктовима Срема. 

14.4.1.4. 'Колачи који се праве од шећера, брашна, ораха и јаја и пеку у модлама, 

обично у виду шапа' зову се  шапице. 

14.4.1.5. 'Колач направљен у облику куглица и притиснут у модли која се ставља 

на шпорет' назива се бакин колач.  

14.4.1.5.1. 'Колач од истог теста, али пропуштен кроз машину за месо у које се 

ставља шипка са различитим облицима' назива се кекс на машину. 

14.4.1.6. 'Колачи који се формирају тако да се тесто увије на штапиће 

кукурузовине и филују умућеним беланцима' идентификују се германизмом шамролне. 

14.4.1.7. 'Колачи вађени кашиком на плех, којима се одсече врх када су испечени 

и пуне се филом' називају се принцес крофне. 

14.4.1.8. 'Колачи који се истискују на плех шприцем и пеку у рерни' називају се 

шприц крофне. Ова лексема је забележена у малом броју пунктова.  

14.4.1.9. За семему 'колачи од беланаца, шећера и лимуна који се ваде кашиком на 

плех и пеку' забележене су лексеме пусле, и деминутивни облик пуслице. 
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14.4.1.10. 'Колач печен у ребрастом калупу кружног облика' реализује се  

фонетским враијантама куглов/куглоф. 

14.4.1.11. Семема 'заливени колач у облику малих краставаца' идентификује се 

турцизмом тулумба. 

14.5. У ово микропоље сврстали смо називе за непчене колаче. 

14.5.1. 'Колачи од обланди које се надевају различитим филовима' називају се 

облатне. 

14.5.1.1. За семему 'колач од обланди филован беланцима, шећером и орасима' 

забележили смо лексеме цариградска, жвалава облатна и у јужном Банату лексичку 

реализацију силвестер. 

14.5.2.'Колачи у облику куглица, направљени од ораха' зову се куглице од ораја. 

14.6. Под овим диференцијалним знаком сврстали смо називе за торте. 

14.6.1. Опти назив за колач од слаганих и филованих пишкота је торта. 

14.6.1.1. 'Кора за торту' назива се пишкота. 

14.6.2. Под овим диференцијалним знаком сврстали смо називе за разне врсте 

торти. Тако смо добили лексеме жута торта. Ова лексема је уједно и 

најфреквентнија. Највећи број информаторки се сећа да се некада правила само ова 

врста торти, тек касније правиле су се шушкава, Катарина, добош,  реформа, грилијаш, 

Васина 

14.7. У ово микропоље сврстали смо врсте слаткиша. 

14.7.1. Општи назив за посластицу је слаткиш. 

14.7.1.1. 'Посластица од куваног гриза, преливена пеном од беланаца и печена у 

рерни' назива се кох. 

14.7.1.2. За семему 'лоптице од умућених беланаца које се стављају у крем од јаја 

и млека' забележили  смо сложену  лексему шне нокле и птичије млеко у пунктовима са 

шокачким становништвом. 

14.7.1.3. За 'бомбоне од прженог шећера и ораха' забележен је турцизам алва. 
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14.7.1.3.1. 'Алва справљена са ћетеном' назива се ћетен алва. 

 

У овом семантичком пољу преовлађују вишесложни називи за означавање имена 

колача и слаткиша. Грађа показује да је удео домаће лексике већи, а називи којима се 

именују поједине врсте колача су углавном германизми (кифлице, крофне, 

куглов,шамролне). Мотивациона база код ових лексема јесте њихов састав: 

(бундевара,маковњача,саларице,ванилице, медењаци). Грађа доноси и неколико 

деминутива за називе колача: кифлице,пољупчићи, шеширићи, штанглице, шапице. 

 

15. Пића: 

15.1. општи назив: вода 

15.1.1. са извора: изворска бода 

15.1.2. са угљеном киселином:  минерална вода, сода   

15.2. безалкохолна пића: 

15.2.1. са содом:  газир, газирана вода   

15.2.2. од биљних састојака: чај 

15.2.3. од воћа: сок 

15.2.4. од соде са шећером и аромом малине: клакер  

15.2.5. са аромом поморанџе или лимуна: оранжада  

15.2.6. од кукурузног брашна и шећера: боза  

15.2.7. од искуване маковине:маковица 

15.3. блага алкохолна пића: 

15.3.1. назив за пиће добијено врењем грожђа: вино   

15.3.2. врсте вина: 

15.3.2.1. младо киселкасто: рампаш 
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15.3.2.2. слатко непреврело: маста, слаткача, слатко вино, шилер, шира 

15.3.2.3. тамније боје: црно вино  

15.3.2.4. светле боје: бело вино  

15.3.2.5. светло црвене боје: розе, ружица, црвено вино 

15.3.2.6. помешано са водом:  беванда, чингер  

15.3.2.7. помешано са содом: шприцер 

15.3.2.8. помешано са већим делом воде или соде: хосулепеш 

15.3.2.9. кувано са додатком зачина:  вареник, кувано вино  

15.3.3. талог од вина: киселица, клегер   

15.3.4. остале врсте вина:   мускат, ризлинг, прокопац, скадарка, хамбург  

15.3.5. пиће од хмеља, квасца и воде: пиво   

15.4. слатко ароматично пиће:  ликер    

15.4.1. врсте ликера: 

15.4.1.1. од крушака:  крушковац   

15.4.1.2. од чоколаде:  чоколадни ликер    

 15.4.1.3. од малине:  ликер од малине    

15.4.1.4. од вишања:  вишњевача, вишњовача   

15.4.1.5. од ораха: ликер од ораха, ликер од орашчића   

15.4.1.6. горки ликер:  пелинковац   

15.4.1.7. остале врсте:ликер од дрењина  

15.5. назив за јако алкохолно пиће добијено дестилацијом воћа: ракија  

15.5.1. непрепечена ракија: вотка 

15.5.2. прва најјача ракија: првенац 
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15.5.3. последња најслабија ракија: воћа, патока 

15.5.4. кувана, врућа ракија: кувана ракија, требер 

15.5.5. препечена ракија: препеченица 

15.5.5.1. поступак кад се прави таква ракија: препек  

15.6. врсте ракија:  

15.6.1. од дудова: дудара, ракија од дудова 

15.6.2. од комине: комовица, ракија од кома 

15.6.3. од шљива: шљивовача, шљивовица 

15.6.4. од крушака: крушковача 

15.6.5. од јабука: јабуковача 

15.6.6. од вишања: вишњевача 

15.6.7. од грожђа: лозовача, ракија од грожђа 

15.6.8. од кајсија: кајсијевача 

15.6.9. од кукуруза: кукурузара 

15.6.10. од меда: медовача 

15.6.11. од апте: апта  

 

15. У ово семантичко поље сврстали смо називе и врсте пића. 

15.1. Општи назив за течност без боје и мириса који служи за пиће назива се вода. 

15.1.1. 'Вода са извора' назива се изворска вода. 

15.1.2. За семему 'вода са угљеном киселином' идентификовали смо лексеме 

минерална вода, која је фреквентвнија и сода у пунктовима северног Срема. 

15.2. Под овим диференцијалним знаком сврстали смо називе за безалкохолна 

пића. 
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15.2.1. 'Пиће са содом' назива се газирана  вода у већини пунктова  и газир у 

пунктовима северног Срема. 

15.2.2. 'Пиће од биљних састојака' назива се чај у свим пунктовима. 

15.2.3. 'Пиће од воћа' је сок. 

15.2.4. Семема 'пиће од соде са шећером и аромом малине' реализује  лексему 

клакер. Ова лексема је забележена само у неким пунктовима, већина информатора не 

препознаје ову лексему. 

15.2.5. 'Пиће са аромом наранџе или лимуна' зове се оранжада. 

15.2.6. Лексемом боза назива се пиће од кукурузног брашна и шећера. 

15.2.7. Само у једном пункту идентификовали смо лексему маковица за 

означавање семеме 'пиће од искуване маковине'. Већини информатора није позната ова 

лексема. 

15.3. У ово микропоље сврстали смо називе за блага алкохолна пића. 

15.3.1. 'Назив за пиће добијено врењем грожђа' назива се вино. 

15.3.2. Под овим диференцијалним знаком дајемо називе за врсте вина. 

15.3.2.1. За семему 'младо киселкасто вино' идентификовали смо лексему рампаш. 

15.3.2.2. За  'слатко непрврело вино' забележили смо неколико лексичких 

реализација.  Слатко вино и  слаткача,  потврђене су у пунктовима Бачке, маста  у 

јужном Банату, а шилер  у пунктовима Срема. 

15.3.2.3. 'Вино тамније боје' назива се црно вино. Овде је боја послужила као 

мотивациона база. 

15.3.2.4. 'Вино светле боје' назива се бело вино. И код ове лексеме мотивациона 

база је боја. 

15.3.2.5. За 'вино светло црвене боје' идентификовали смо неколико лексема 

ружица, розе, црвено вино.  
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15.3.2.6. 'Вино помешано са водом' назива се беванда и  чингер. Прва лексичка 

реализација потврђена је у пунктовима Срема, а друга у пунктовима Бачке. Ове лексеме 

не бележи прегледани ( РСГВ). 

15.3.2.7. За 'вино помешано са содом' каже се шприцер у свим пунктовима. 

15.3.2.8. Само у једном пункту смо забележили лексему хосулепеш за означавање 

семеме 'вино помешано са већим делом воде или соде'. 

15.3.2.9. 'Вино кувано са додатком зачина' назива се вареник, кувано вино.Сложена 

лексема је потврђена у пунктовима Срема и Баната, док је једносложна вареник у 

Бачкој. 

15.3.3. 'Талог од вина' зове се киселица и клегер. 

15.3.4. Под овим диференцијалним знаком сврстали смо називе за врсте вина, где 

је за мотивацију послужила сорта грожђа од које је вино начињено. Тако смо добили 

лексеме ризлинг, мускат, прокопац, хамбург, скадарка. 

15.3.5. Назив за 'пиће од хмеља, квасца и воде' је пиво. 

15.4. Општи назив за слатко ароматично пиће је ликер. 

15.4.1. Под овим диференцијалним знаком сврстали смо називе за врсте ликера, 

где је као мотивациона база послужио сам састав. 

15.4.1.1. 'Ликер од крушака' зове се крушковац. 

15.4.1.2.  'Ликер од чоколаде' је реализује се лексемама чоколадни ликер и ликер од 

чоколаде. 

15.4.1.3. 'Ликер од малине' је ликер од малине.Мали број информатора ми је 

потврдио ову лексему. 

 15.4.1.4. За 'ликер од вишања' забележили смо  фонетске варијанте лексема 

вишњевача, вишњовача. 

15.4.1.5. За 'ликер од ораха' забележили смо сложене лексеме ликер од орашчића, 

ликер од ораја. 

15.4.1.6. 'Горки ликер' реализује се лексемом пелинковац у свим пунктовима. 
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15.4.1.7. У остале врсте ликера забележили смо лексему ликер од дрењина.Ова 

лексему забележила сам у једном пункту западне Бачке, у Стапару. 

15.5. Општи назив за јако алкохолно пиће добијено дестилацијом воћа назива се 

ракија. 

15.5.1. 'Непрепечена ракија' назива се вотка. 

15.5.2. 'Прва најјача ракија' је првенац. 

15.5.3. За 'последњу најслабију ракију' забележили смо лексему патока која је и 

најфреквентнија и једном пункту Баната  забележили смо лексему воћка . 

15.5.4. За 'кувану врућу ракију' каже се кувана ракија и у једном пункту 

забележена је лексема требер. 

15.5.5. За семему 'препечена ракија' идентификује се лексема препеченица, а 

'поступак кад се прави таква ракија' назива се препек. 

15.6. У ово микропоље сврстали смо називе за врсте ракије где је за мотивацију 

послужио сам састав. 

15.6.1. 'Ракија од дудова' идентификује се као дудара и ракија од дудова. 

15.6.2. 'Ракија од комине' назива се комовица  и  ракија од кома. 

15.6.3. За 'ракију од шљива' идентификовали смо лексеме шљивовица, шљивовача. 

15.6.4. 'Ракија од крушака' зове се крушковача. 

15.6.5. 'Ракија од јабука' је јабуковача. 

15.6.6. 'Ракија од вишања' је вишњевача.Овом лексемом означава се и семема 

'ликера од вишања'. 

15.6.7. 'Ракија од грожђа' реализује се као  лозовача и ракија од грожђа. 

15.6.8. 'Ракија од кајсија' је кајсијевача. 

15.6.9. 'Ракија од кукуруза' је кукурузара. Лексема је забележена у једном пункту. 

15.6.10. 'Ракија од меда' назива се медовача. 

15.6.11. 'Ракија од апте' је апта. 
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У овом семантичком пољу више је простих речи домаћег порекла, а мање 

вишесложних назива. Вишечланим лексемама именују се посебне врсте пића или су 

дати описно ( ликер од малине, ракија од дудова). Као мотивациона база код ових 

лексема послужио је њихов састав. 

 

16. Јела приликом разних светковина: 

16.1. обредни колачи: 

16.1.1. за Бадњи дан: баддњак, бадњача  

16. 1.2. за Божић: чесница 

16.1.2.1. украшен разним фигурицама од теста: божићњак 

16.1.2.2. украс на божићном колачу: ружица  

16.1.3. за Василијевдан, за Нову годину: василица, васиљица  

16.1.4. за славу:славски колач 

16.1.5. намењен куму: кумовски колач  

16.1.6. за свадбу: мамина погача 

16.2. обредна пецива:  

16.2.1. у облику векне: здравље 

16.2.2. кружног облика: весеље 

16. 2.3. у облику плетенице које се даје женској деци: литица, плетеница  

16.2.4. у облику полукружне капе које се даје мушкој деци: батина 

16.2.5. хлепчић који деца пре печења штипају да би било више пилића: гувно  

16.2.6. у облику три плетенице у које се ставља платно за кошуљу и које се 

ставља положенику на раме:  положеников колач, положников колач  

16.2.7. у облику плетенице, а унутра се ставља јаје и меси се за Ускрс:  витица  
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16.3. остала јела:  

16.3.1. кувана заслађена пшеница која се спрема за славу: кољиво 

16.3.2. кувана заслађена пшеница која се спрема за парастос: кољиво  

16.3.3. јело од куване пшенице, кукуруза и пасуља које се спрема за Свету 

Варвару: вара, варвара, варварица  

 

16. У овом семантичком пољу обрађивани су називи за јела приликом разних 

светковина. 

16.1. Под овом диференцијалним знаком дајемо називе за обредне колаче. 

16.1.1. Обредни колач који се спрема за Бадњи дан идентификује се простим 

лексемама бадњак, бадњача. 

16.1.2. 'Обредни колач у облику погаче или пите од лиснатог теста пуњене 

орасима сувим грожђем и медом који се меси специјално за Божић и у који се обично 

метне новчић' именована је простом домаћом лексемом чесница .(Уп. Скок под чест2  

општесл. именица из прасл. „дио“ ). По народном веровању представља Христову 

повојницу (Босић 1985:58) која се прави с циљем да би се утицало на срећу и успех у 

кући. У јужном Банату чесница се прави у облику погаче као и у централној Србији, 

док у осталим крајевима Војводине у облику пите од лиснтог теста са орасима, сувим 

грожђем и медом. 

16.1.2.1. 'Колач украшен разним фигурицама од теста' назива се  божићњак 

16.1.2.2. 'Украс на божићном колачу' је ружица.  

16.1.3.  Акценатске варијанте лексема василица, васиљица идентификују се за 

семему 'обредни колач за Василијевдан'. Лексема васиљица је фреквентнија и покрива 

већи део испитане територије, док је лексема василица потврђена у пункотивма 

северног Срема. 

16.1.4. 'Обредни колач за славу' је славски колач.Мотивисаност је одређена 

наменом. Ова лексема покрива целу испитану територију. 
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16.1.5. 'Колач намењен куму' је кумовски колач. И код ове лексеме мотивисаност 

је одређена наменом. 

16.1.6. 'Обредни колач за свадбу' назива се мамина  погача у свим пунктовима. 

16.2. Под овим деференцијалним знаком сврстали смо називе за обредна пецива. 

16.2.1. 'Обредно пециво у облику векне' назива се здравље у свим пунктовима. 

16.2.2. 'Обредно пециво кружног облика' назива се весеље у свим пунктовима. 

16.2.3. 'Пециво у облику плетенице које се даје женској деци на Божић' назива се 

плетеница . Лексема литица забележена је у једном пункту западне Бачке. 

16.2.4. 'Пециво у облику полукружне капе које се даје мушкој деци за Божић' 

реализује се једном лексемом батина у пункту западне Бачке. 

16.2.5. За семему 'хлепчић који деца пре печења штипају да би било више пилића' 

идентификовали смо лексему гувно. 

16.2.6. За семему ' пециво у облику три плетенице у које се ставља платно за 

кошуљу и које се ставља положенику на раме' потрвђене су фонетске варијанте 

сложене лексеме положеников колач, положников колач. 

16.2.7. За  'пециво у облику плетенице, у које се ставља јаје и меси се за Ускрс' 

забележена је лексема витица у једном пункту Бачке. 

16.3. У ово микропоље сврстали смо називе за остала јела приликом светковина. 

16.3.1. 'Кувана заслађена пшеница која се спрема за славу' реализује се лексемом 

кољиво у свим пунктовима. 

16.3.2. Лексемом кољиво означена је и семема 'кувана заслађена пшеница која се 

спрема за парастос' у свим пунктовима. 

16.3.3. За семему 'јело од куване пшенице, кукуруза и пасуља које се спрема за 

свету Варвару' забележене су следеће  фонетско морфолошке варијанте лексема вара, 

варвара, варварица. 
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На основу анализиране грађе у овом семантичком пољу може се закључити да су 

називи обредних колача и пецива готово све домаће (словенске ) лексеме. Најчешће је у 

употреби назив детерминисан одредбом, с мотивационом основом према намени 

(бадњак, василица, божићњак,положеников колач, славски колач), према особи коме је 

колач намењен (кумовски колач), или особи која га прави (мамина погача). 
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III. ТВОРБЕНА АНАЛИЗА 

 

Творбеном анализом обухваћене су именице, глаголи и придеви. Анализа је 

вршена на оба творбена плана - префиксалном и суфиксалном, као и на префиксално 

суфиксалном.  

Суфикси именица су представљени у три основне групе и то: суфикси за 

означавање мушког рода, суфикси за означавање женског рода и суфикси за 

означавање средњег рода и тако је наглашена њихова полисемичност. Поред сваког 

суфикса наведене су лексеме у којима су садржани. 

У корпусу се нашао и велики број вишечланих лексема. Анализа је урађена по 

моделима типа: придев+именица, комбинација две именице и именица+предлошко 

падежна конструкција. 

 

 

Творба именица 

 

А) Суфиксални тип творбе 

 

А1) Суфикси за означавање именица мушког рода 

 

- ај
12  са глаголским делом у основи које означавају нешто добивено 

вршењем радње основног глагола: гутљај, залогај 

- ак  а) са придевом у основи медењак, бадњак, б) деминуција: божићњак, 

бубржњак, в) са глаголом у основи ваљушак, подварак, уштипак 

- ан  са придевским и глаголским делом у основи који означава особину и 

врсту: плешан,шаран  

- (а)ш предмет: именица у основи: паприкаш 

- (и)ш предмет: именица или глоагол у основи: слаткиш, бућкуриш 

- ић деминутиви: листић, пољупчић, рошчић, салчић,траганчић 
                                                
12 О значењу именица на –ај  Стевановић каже да се њима „означавају различити појмови који као 
процес, акт (т.чин), предмет, средство или шта слично стоје у вези с радњом глагола од којих се изводе. 
[184 : 484]. Ове именице Клајн дели на три основна типа: а) оне које означавају једнократну, кратку или 
завршену радњу, б) оне код којих је уочљива резултативност, „углавном на апсрактном плану, у смислу 
стања, положаја или осећања које је произишло из глаголске радње“ и в) оне које су на основу 
резултативности стекле конкретно, па и предметно значење“. У прву групу Клајн сврстава и именице 
гутљај, залогај [97:24] 
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А2) Суфикси за означавање именица женског рода: 

 

-  ара: а) са глаголом у основи: гужвара б) нешто што је у вези са 

основном именицом аптара,дудара, кукурузара,  истара, мандара,пиринџара, попара, 

сапуњара 

- (а)ча а) са именицом у основи: бадњача, кромпирача б) са глаголом у 

основи: завијача, савијача  в) са придевом у основи: слаткача, крвњача 

- евача/овача са именицом у основи:  вишњевача, јабуковача, крушковача, 

кајсијевача, лозовача, маковњача, медовача, ораховача 

- нача  са именицом у основи: лудајнача 

- ија са именицом страног порекла: ракија, есенција 

- ка а) са именицом у основи: виљамовка,воћка, патлиџанка, циповка, б) 

деминутивно значење: земичка 

- ика са трпним придевом у основи вареника 

- ина а) са именицом у основи: говедина/говеђина, јагњетина, јаретина, 

јунетина, зечетина, овчетина,пилетина,свињетина,прасетина које означавају месо 

од животиње са именом у основи. а1) предмет: батина, витина а2) место: 

потрбушина. а3) средство: дрождина, комина. б) оно што је у вези са глаголом у 

основи: баревина, баротина, обарина в) оно што је у вези са придевом у основи: 

белина,витина, киселина 

- овина са присвојним придевом на -ов у основи: луковина 

- ица
13 а) са именицом у основи за означавање деминутива: кифлица, 

кожурица, лепињица, папричица, паскурица,погачица,            

шљивовица,бундевица,буткица, 

,ванилица,варварица,васиљица,витица,гибаница,грожђица,изнутрица, 

кинђушица,киселица 

кокица,коленица,комовица,корица,крвавица,крварица,кришчица,литица,маковица,мани

ца, мрвица, ноклица, поступаница, пуслица,саларица,сармица,, 

тиквица,флекица,шапица,штанглица б) са трпним придевом у основи: бућканица 

,мућеница, печеница,прженица,тањаница 

- еница  са трпним придевом у  основи : плетеница, препеченица, 

квашеница 
                                                
13 Најпродуктивнији именички суфикс [Стевановић 64: 551], са деминутивним значењем, а један део 
примера начињен је од трпног придева. 
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- ница
14  са именицом у основи: дулечница, зимница,, кичменица,  

- рица са именицом у основи која има неку  меру: нуларица 

- чица са иманицом у основи са значењем деминутива: гибанчица 

- ура
15  са именицом у основи: кожура,машћура, 

- уша  са именицом у основи. кромпируша, шећеруша, 

А3) Суфикси за означавање именица средњег рода: 

- иво  са глаголом у основи: вариво, кољиво  

- је а) збирне именице: грожђе,причешће б) глаголске именице: кување, 

дробљење, брање, клање,весеље,грушање,  здравље, лучење, печење,  

Б) Префиксално-суфиксални тип творбе  

Овај тип творбе где се истовремено додаје префикс и суфикс на основу је веома 

редак. Забележено је у примерима: 

до-+-ак доручак 

за- +- ка  запршка 

о-+-ак окрајак 

 

В) Слагање  

У анализираном корпусу посебно смо издвојили облике где је нова именица 

добијена слагањем две именице. Углавном су то лексеме страног порекла настале од 

две коренске морфеме, (баратфиле, шненокле, хосулепеш, чикмаке).  У примерима 

сложеница које су домаћег порекла имају спојни вокал –о- (самокис, свињокољ) . Код 

ових сложеница други део сложенице има глаголску основу.  

 

 

                                                
14 Суфикс –ница настао је спајањем –н (углавном из придева на –(а)н/-ни) са суфиксом –ица [Клајн   
97:162] 
15 Суфикс латинског порекла, примљен преко немачког језика (нпр. доцентура, кандидатура) [Клајн  97: 
249] 
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Г) Сложено-суфиксална творба 

Забележили смо и пример овог типа творбе, где је први део сложенице исказан 

придевом, а у другом делу именичком основом и суфиксом (сланкаменка). 

 

Анализа корпуса именица показује да је највећи број настао суфиксалном 

творбом. Најфреквентније суфикси су они који се односе на лексеме женског рода, а то 

су пре свега суфикси ица, (ов)ина, (ов/ев)ача. Најмањи је број суфикса који се односи 

на лексеме средњег рода, а најфрквентнији је суфикс је. 

 

Творба глагола 

А) Суфиксални тип творбе код глагола 

-ати: поховати, динстати, крчкати,кувати мешати, мутити, рендати, , 

пасирати, месити, растезати, развијати, тинцовати, думстати, варити, грушати 

(се), одмарати, растезати, фарбати, черупати 

 -овати: рајбовати, аптребовати, филовати 

 -ити: барити, пржити, солити, учинити, киселити, сирити, дробити, 

одморити (се), шурити, парити, прљити, палити, топити 

-нути:16 киснути 

-ћи: пећи 

-кати: вриуцкати 

Б) Префиксални тип творбе код глагола 

за-: исказивање особине код фактитивних глагола: 

забиберити,загорети,загрејати,загристи,заклати, 

замесити,запећи,запицати,запржити,закиселити,запаприти,зачинити, засладити.  

                                                
16 Овај суфикс често служи за перфектизацију несвршених глагола [Клајн   2:368] 
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из-:  средство перфектизације: изгњечити, измуљати, исећи, иситнити, 

испасирати, испећи, исецкати, испржити, иставити, истакати, 

на-:  радња остварена у приличној мери: натрти, насецкати, 

намазати,најести се, нарастити, нарезати, начинити,  

о-:  средство перфектизације: отребити, обарити, оглабати,  огрезнути, 

огулити, одерати, омастити, се, омрсити се, опрати, осолити, осладити, очерупати, 

очистити, ошурити  

по-:  са именичком и придевском основом: помазати, попарити, посолити, 

поруменити 

под-:  просторно значење: подливати, подмастити 

пре-: а) прекомерно вршити радњу: пресладити, пресолити, б) понављање 

радње:препећи,премесити,препицати,претакати в)промена положаја: пресути 

,претрпати 

при-: довођење радње до краја: приставити, причестити (се) 

про-: довођење радње до краја: проврити,пропржити,просејати, просушити,  

раз-:  дељење неког предмета: разбити, разлити, разтезати, расклагијати, 

раскалити, располовити 

с-:  социјативно значење сједињавања: скувати, зготовити,згуснути, 

скружити 

у-: свршетак радње: упржити, улупати, утући,укувати, урендисати,  

урендати, ушпиновати 

уз-: свршетак радње: узварити,узвриштати, ускиснути 

 

В) Префиксално-суфиксални тип творбе код глагола 

из-+-ати: испасирати, изгњечити 

пре-+-ити: презалогајити 

при-+-ити: призалогајити 
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под-+-ити: подсирити 

раз-+-ати: расклагијати, расправљати 

раз-+-ити: раскалити, расплатити 

с-+-ати: смандрљати, збућкати, збрчкати 

у-+-ити: удробити, укиселити, усолити 

Анализа корпуса глагола показује да је највећи број глагола настао 

префиксалном творбом. Најфреквентнији префикси су: за, о, пре. 

Највећи број примера префиксално-суфиксалне творбе глагола је са именичким 

основама:  ис-пасир-ати, пре-залогај-ити, под-сир-ити, у-сол-ити. 

Творба придева: 

А) Суфиксални тип творбе код придева: 

-ав за означавање типичне особине: бљутав, гњецав 

-ак17 опште придевско значење: горак, сладак, фришак 

-ан-на-но вајзбратна, вратна, газирана, згрушан, здудан, крупан, крушно, куван, 

кукурузно, лебно, мастан, минерална,мушкатан,нарендан,обрани, похована, ролован, 

ситан, тинцован, туцана, фаширана, филована, чоколадан, шпинован 

-аст18 од именице у основи: чорбаст 

-ен-ена-ено трпни придеви у основи: барен, варен, димљен, млевено, недопечено, 

печено, подливен, покварен, пуњена, теглени 

-ји/ији19 присвојини придеви са извршеним јотовањем: говеђи, голубији, 

гушчији, јунећи, козији, пачији, птичији, рибљи, телећи, ћурећи 

-ин  припадност: бакин, мамина 

-ов(а) а) припадност: ловоров, петлова, положеников, б) особина: сирова 
                                                
17 -ак је суфикс без другог значења осим опште придевског. (Од немачког frisch добијено је фришак, где 
је завршетак могао бити и од италијанског fresco, али и у том случају како каже Скок 1951:20, „наша 
језичка свијест га је схватила као придев изведен помоћу суфикса –ък ). Из тог разлога овај придев 
изостаје у компаративу и суперлативу. 
18 Овај суфикс је веома продуктиван, претежно од именичких основа [Клајн 2:273] 
19 Код одређених лексема извршено је јотовање 
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-ски(а) присвојни придеви: живински, изворски, кумовски, пиварски, ратарска, 

свињска,славски,   швапски 

Најфреквентнији суфикси су они који означавају припадање, посесивност  -ски 

и они где је извршено јотовање:- ји. Такође велику фреквенцију показали су и трпни 

придеви. 

Б) Префиксални тип творбе код придева 

-пре означава прекомеран степен нечега:преслан 

-про означава  ублажавање особине основним придевом: провејан, прокисло, 

прокиснуто,прозукло, просирено,прошарано 

-у особина нечега што је исказано трпним придевом у основи: угрушано, 

удробљено, укисело, услатко 

-уз  особина нечега  трпним придевом у основи: узварено, узвриштало 

 

Творба вишечланих лексема 

 

У прикупљеном корпусу поред једночланих лексема (простих лексема), 

заступљен је и велики број вишечланих лексема(сложених лексема), најчешће у 

функцији именица. Заједничко за све лексичке јединице је то  да су исте по структури – 

све су састављене од најмање две речи, а постоје различити типови односа. 

Најчешћи структурни тип је комбинација придева и именице, а забележене су и 

терминолошке синтагме комбинација две именице, као и именица + предлошко 

падежна конструкција. 

А) Најчешћи тип грађења сложених лексема је по моделу Adj+N: алева паприка, 

бакин колач, барена паприка, барени кромпир, барено јаје, бела кафа, бела кобасица, 

бела чорба, бела џигерица, бели лебац, бели лук, бели сос, бело брашно, бело вино, бела 

крменадла, вајзбратна крменадла, ванилин шећер, варено млеко, вратна кремнадла, 

газирана вода, говеђа супа, говеђе месо, голубија супа, голубије месо, густи пасуљ, 

гушћија супа, гушћије месо, димљено месо, дисноторски паприкаш, живинска супа, 

живинско месо, житко тесто, жути шећер, зелена салата, зелени парадајз, зелени 
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пасуљ, зрели сир, изворска вода, јомужно млеко, јунећа супа, кукурузно брашно, кисела 

вода, кисели колач, кисела паприка, кисела чорба, кисели сир, кисело млеко, козије 

млеко, кокошија супа, кумовски колач, кравље млеко, кувана ракија, кувано јаје, кувано 

месо, кисели купус, љута папричица, масна погача, млевено месо, мушкатни орах, 

напросто брашно, обрано млеко, печена паприка, печени кромпир, пире кромпир, 

пиварски квасац, пуњена паприка, пијана торта, подливени сир, похована тиквица, 

поховано месо,прсна сланина, птичије млеко, рибља чорба, роловани сир, сади тесто, 

сирова сланина, ситни колач, ситни шећер, сува шљива, суво грожђе, сунцокретово 

уље,тинцовани кромпир, укисело тесто, услатко тесто, фарбано јаје, цариградка 

обланда, црни лук, црвени лук,црно брашно, црно вино, црвено вино, чорбаст пасуљ, 

шарена салата, швапски сир, шушкава торта. 

Б) Сложене лексеме по моделу N+N : ампер чорба, бећар паприкаш, гриз кнедла, 

гром есенција, добош торта, жито торта, катарина торта, клин чорба, кромпир 

паприка, леквар ташци, пита орасница, пита савијача, принцес крофна, реформ(а) 

торта, ћетен алва, шприц крофна. 

В) Посебно су издвојене релативно бројне сложене лексеме грађене по моделу 

предлошко падежне конструкције. 

В1) Модел N+Prep.+N (instr.sg и pl) : алва с орасима, кнедла са гризом, кнедла са 

шљивама, насуво са маком, насуво са кромпиром, насуво са сиром, пита с вишњама, 

пита с јабукама, пита са сиром, погачица с чварцима. 

В2) Модел N+Prep+N (gen. sg i pl): зејтин од сунцокрета, салата од краставаца, 

салата од парадајза, сос од вишања, сос од мирођије, сос од рена, сос од парадајза. 

В3) Модел N+Prep+N (acc.sg): кекс на машину, шећер у коцке. 

Анализом се може закључити да су застуљени сви начини афиксалне творбе: 

префиксација, суфиксација, префискално-суфиксални тип и слагање. Код именица 

најфреквентнији тип је суфиксација, код глагола префиксација, а код придева 

суфиксација. Када је у питању анализа вишечланих лексема, највише је заступљен тип 

грађења по моделу придев+именица. 
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IV. Закључак 

 

Како је у уводним разматрањима наговештено циљ рада био је да се поред 

представљања кулинарске лексике која је лексикографски уобличена, објасни 

семантички садржај прикупљених лексема, а потом  утврди и њихов ареални распоред. 

У раду је примењена теорија семантичких поља Никите Толстоја, у домаћој литератури 

унеколико модификована.  

Подела грађе на шеснаест семантичких поља нема као резултат шеснаест лексема 

које се могу дефинисати као ''општи назив'' у оквиру одређеног семантичког поља. 

Овде се има у виду да се неки називи диференцирају по одређеним критеријумима (на 

пример: ( обрада млека, млечни производи, јела од млека). Негде је сама семема таква 

да се под њом подразумева више различитих назива ( брашно, масноће, шећер, зачин). 

Нека семантичка поља обједињују више различитих семема (радње у вези са 

припремањем хране ). У свим овим случајевима немамо један општи назив у оквиру 

одређеног семантичког поља, него различите диференцијалне знаке специфичне 

семантичке класе који се углавном даље деле на више назива за специфичне врсте. 

У највећем броју семантичких поља у функцији општег назива јавља се једна 

лексема. У семантичком пољу бр.13 добили смо две лексеме у функцији општег назива 

( вариво) и лексему са више фонетских варијанти (цушпајз, чушпајз, шушпајз). 

Структура лексема у појединим семантичким пољима које нису у функцији 

'општег назива' је различита. У целини посматрано, у овом корпусу доминирају 

просте/једночлане лексеме. Доминацију вишечланих лексема имамо у називима за 'јела 

од поврћа', 'супе и чорбе' и 'колачи и слаткиши'. 

Различити мотивациони критеријуми послужили су за стварање лексема из 

области кулинарија. Критеријуми који условљавају семантичку мотивисаност су 

многобројни. Иако је на њих указивано у сваком семантичком пољу, овде ћу дати 

преглед мотивационих база у целокупном корпусу. 

У најбројнијој групи су лексеме којима је као мотив послужио њихов састав. 

бундевара, ванилице, ванил шећер,вишњевача, виљамовка, говеђа супа, гушчије 

месо,јунећа супа,карфиол чорба, козије млеко,кокошија супа, кравље млеко,кромпир 

чорба, крушковац, маковњача, млевено месо,медењаци,обрано млеко,овчије млеко, 



 
 

101 

парадајз чорба, пачија супа, посни сир, пуномасни сир,рибља чорба,рибљи 

паприкаш,ракија од дудова,саларице, свињско печење, чоколадни ликер. Лексеме у 

којима је као мотивациона база послужио начин припремања јела одликује 

конструкција трпни придев + именица који је ближе одређује: барени кромпир,барено 

јаје, варено млеко, кварени сир, кувано јаје, печени кромпир, печена паприка, подливени 

сир, тегљени сир, угрушано млеко,цеђени парадајз. Боја је послужила као мотивациона 

база код следеће групе лексема: бела кафа, бела џигерица,беланце, белањак, бели лук, 

бели сос, бело брашно, бело вино, жути шећер, зелена салата, зелени парадајз, црвена 

паприка, црна џигерица, црно вино. Изглед и облик намирнице послужио је као 

мотивациона база код лексема: кришка сира, прах шећер,шећер у коцке. Називи везани 

за верске празнике су мотивисани именом свеца или празника: бадњача, божићњак, 

варварица, васиљица, славски колач. Укус јела и пића јавља се као мотив номинације за 

лексеме као што су:  кисела паприка, кисела чорба, кисели купус, кисело млеко, љута 

папричица, слатко вино, слатко, слатки купус. Називи који се јављају као девербативне 

именице могу се трансформисати па добијамо следеће значење: сириште – средство 

којим се сири; запршка – оно чиме се запржава јело; слатко – оно што је слатког укуса, 

доручак – оно што се доручкује. Називи намирница којима је као мотивациона база 

послужило порекло: гушчија маст, говеђе месо, козије млеко, кравље млеко, свињско 

месо. Лексеме којима је намена послужила као основ номинације су: лебно брашно, 

дисноторски паприкаш. Лексика флоре послужила је као мотивациона база групи речи: 

боранија, грашак, купус, кромпир, пасуљ, шпанаћ. Име годишњег доба налази се у речи 

зимница. Властито име послужило је као мотивациона база у лексемама: катарина 

(торта), ружица (вино). Назив места налази се у речи (токајац). Глаголске лексеме 

мотивисане намирницом која је средство у одређеном процесу јесу: побиберити, 

пошећерити, осолити. 

Када је у питању однос семема и лексема, у неким примерима за једну семему 

постоје две или више лексема. Реч је о синонимима. Анализирани корпус показује 

следеће синониме: доручак/фруштук; јуфка/обга; палачинке/сковерци; гомбоце/кнедле 

са шљивама; уље/зејтин/олај; диснотор/забијачка/сињокољ/свињска даћа/карбиње; 

клин чорба/анпрен чорба/кинђушица; самокис/ситни сир/швапски сир/кварени сир; 

хурка/мајушка/џигерњача/бела кобасица/кашара; моча/завијача/прженица/квашеница/   

бундашкењер, будндашмоча/хлеб у јаја; ладњача/мућеница/бућканица/лежбаба/лезиба-

ка; ташци/баратфиле/леквар ташци/шлајпици; куља/мамаљуга/палента/макарун/кача-

мак/жмара; кувати/варити;рајбовати/учинити/аптребовати. Ако у односу на једну 
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лексему постоје две семеме, реч је о хомонимима. Највише је хомонима који се односе 

на поврће и јело које се од тог поврћа справља: боранија,грашак,сочиво, шпанаћ 

(поврће и јело); колач (слатко тесто, хлеб за славу); кромпирача (растезано лиснато 

тесто пуњено кромпиром, јело од кромпира сечено на колутове и кобасицом печено у 

рерни); пупушка (грба на хлебу, крај хлеба); прженица (хлеб печен на плотни, хлеб 

натопљен у млеко и јаја и пржен на масноћи). У испитаном корпусу забележене су и 

антонимске лексеме: приставити, зготовити. (прва 'ставити храну на ватру да се кува', 

друга: 'завршити кување и припремање хране). 

У инвентару прикупљене грађе известан број лексема се јавља у више фонетских 

ликова: боранија/буранија; думст/дунст/дунц; кавурма/каурма; сунцокрет/цунцокрет; 

урка/хурка; чушпајз/цушпајз/шушпајз;китњикез/китњикес; суклијаш/сутлијаш.               

Сви наведени фонетизми карактеристични су за целу Војводину и не може се 

утврдити нека правилност у њиховом распореду. 

Посматрањем прикупљене лексике могу се запазити велике деривационе 

могућности овог корпуса. Од исте основе створени су различито деривирани називи. 

Нарочито је велик број глаголских лексема насталих префиксацијом и суфиксацијом: 

барити/обарити, дробити/удробити, варити/узварити, киселити/укиселити. Улога 

префикса је дистинктивна. Они означавају свршени и несвршени глаголски вид.( 

варити/узварити) или нијансирају значење (испећи/препећи). Суфикси се чешће 

јављају код именица: именица средњег рода с наставком –иво гради се најчешће од 

глагола (вариво, кољиво); наставак –ај код именица мушког рода са глаголским делом у 

основи које означавају нешто добијено вршењем радње главног глагола (гутљај, 

залогај); наставком –ија изведене су именице страног порекла (ракија); наставак –је 

може бити у служби грађења збирних именица (грожђе), а глаголске именице на – је су 

постале додавањем овог наставка на облик трпног глаголског придева (брање, грушање, 

клање, кување, дробљење,печење); наставком –ина изводе се именице које означавају 

месо од животиња с именом у основи (говедина, јагњетина, јаретина, јунетина, 

пилетина, прасетина); код именица женског рода са суфиксом –ача насталих од 

придева на –ов имамо називе пића (вишњевача, јабуковача, крушковача). Прикупљену 

грађу карактерише велики број деминутива. Деминутиви су најфреквентнији у 

семантичким пољима 'јела од теста' (земичка, погачица, ноклица, корица, флекица, 

листић, траганчић, гужварица, ваљушчић), 'колачи, слтакиши' (пољупчићи, 

салчић,шеширић), 'јела од поврћа' (бундевица, папричица), намирнице (рошчић, 
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грожђица), 'јела од меса'(сармица), 'врсте меса и делови' (буткица ). Код ових лексема 

веома је продуктиван наставак –ица код именица женског рода. Наставак –ић  је 

продуктиван код именица мушког рода у значењу деминутива.  

Приликом морфолошко деривационе анализе прикупљене лексике запажена је 

још једна карактеристика. Код великог броја лексема које се односе на јела од теста и 

колаче, лексеме се јављају искључиво у облицима множине и тако су презентоване у 

речнику: ванилице, гомбоци, листићи, леквар ташци, кранце, мињони, медењаци, 

манци, мушкацоне, погачице, пољупчићи, салашњаци, резанци, флуте, шеширићи, 

шапице, штанглице шуфнодле, уштипци. Примери за плуралску форму лексема су и 

називи за јела од меса : шкембићи, ћевапчићи. 

Када је реч о акценту прикупљених лексема, ради се о ареалу на којем се 

простиру два дијалекта: шумадијско-војвођански и смедеревско вршачки. Што се тиче 

акцента у смедеревско-вршачком , има примера за непренесени акценат: парадајз, 

тањаница. У шумадијско-војвођанском дијалекту имамо преношење акцента на 

предлог : од ораја, са сиром, од кајсија, мада није доследно:  са сиром, од кајсија . 

Постакценатске дужине углавном се чувају иза кратких акцената: кромпир,насуво. Када 

су у питању рефлекси јата, познато је да у шумдијско-војвођанском дијалекту имамо у 

одређеним случајевима икавизме. У западној Бачкој срећемо икавске рефлексе, од 

којих се неки потврђују у овом корпусу: тисто. Овде се јавља и акут, мада врло ретко: 

вече�ра.(?). 

Систематизована грађа показала је да су општи називи који се употребљавају у 

кулинарству готово увек домаће словенске речи (осим Супе и чорбе), а да су називи 

којима се именују поједине врсте јела углавном речи страног порекла. Удео страних 

речи у кулинарској лексици анализиран је у оквиру сваког појединачног семантичког 

поља. Овде ће се дати преглед стране лексике у целини. Германизама има неупоредиво 

највише у свим тематским пољима:  лорбер, цимет, путер, милерам, мушкат,фруштук, 

дунст, китњикез, компот, сулц,супа, кнедле, нокле, крофне, флекице, ташци, векна, 

крофна, фил, фашир, ринфлајш, поховати, переца, кифла, 

шамролна,штанглице,штрудла, шуфнодле. Није занемарљив ни број турцизама у 

кулинарској лексици. Турцизми су заступљени у тематским пољима која се односе на 

називе за намирнице, зимницу, јела од млека, јела од меса : бибер, ајвар, зејтин, шећер, 

шафан,пекмез, туршија, сутлијаш, шербет, сарма, мусака, пилав, ћевапчић, пихтије, 

ђувеч. Удео мађарске лексике је такође присутан. Хунгаризама има највише у 
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тематским пољима која се односе на јела од теста и јела од меса: чикови, циповка, 

лепиња, переца, палачинке, гомбоце, гулаш, паприкаш, перкелт, диснотор, хурка. Удео 

лексике из осталих језика може се сматрати занемарљивим. Известан је број 

романизама: салата,сковерци, лимунада, мамаљуга, саламура, ликер, оранжада.  

У складу са лингвогеографским приступом у раду је примењен метод 

картографског представљања појединих лексема из овог лексичког скупа. 

Картогрфским знацима означене су лексеме које репрезентују одређену семему у 

пунковима обухваћеним овим испитивањем. Издвојено је седамнаест карата које 

показују ареални распоред лексичких реализација.  
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V. РЕЧНИК 

 

А 

 

ајвар, - а м ' врста салате која се прави од самлевених плавих патлиџана и 

паприке'. (сп) - Ајвар сам правила са плавим патлиџаном.Много је леп и укусан.БГ  

ајмокац, -кца м ' сок од куваног паприкаша' (Ђу Сс) 

ајнпрес чорба в. чорба под 1); исп. анпрен чорба 

алва, -е ж 'слаткиш од пшеничног или белог брашна, масла и шећера'. - Алве 

можеш да купиш на вашару Б  (Вл Ђу С Сб Сс Ст Стн Чр); ~ с орасима 'алва справљена 

са орасима'; ћетен ~ 'алва справљена са сусамом .(Н Чу) 

алва с орасима в. алва 

алева паприка  в. паприка;  исп. ситна паприка, туцана паприка и црвена паприка  

ампер чорба в. чорба под 1) исп. анпрен чорба 

анпрен чорба в. чорба под 1);  исп. ајнпрес чорба,ампер чорба, кинђушица и клин 

чорба -  Упржи се брашна, стави се црвене паприке, осоли и надроби се леба. То је 

анпрен чорба. Си. 

аплез, – а м в. ужина (Сн) 

аптара, – е ж 'ракија од апте,lat. Sambucus ebulus' (БГ Сс) - Некад су пекли ракију 

од апте. То 

 аптребовати,  в. рајбовати,  (Ту) 
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Б 

 

бабура, – е ж 'врста крупне паприке жуте и црвене боје, lat. Capsicum annuum' - 

(БП Вл Мш Ту Чу Шш)  Нема ниједна  лепшу бабуру од Кате.БГ  

бадњача, –е ж 'погача која се пече и једе на Бадњи дан.';  в. бадњак – Био је такав 

ред да се на Бадње вече једе бадњача. Вл;   

бадњак в. бадњача (Сс Чр) 

бајат, – а-о 'који није свеж, који је устајао, стар (о хлебу)' -  Бајат лебац дробимо 

у млеко.(БГ) 

бакин колач в. колач 

баратфиле в. ташци (БГ Ст); исп. леквар ташци и шлајпици 

барена паприка в.паприка 

барени кромпир в. кромпир 

барено јаје в. јаје 

баревина в. баротина (Бвн Ђ); исп. обара, обарина  

барити, барим несвр. 'кувати јело у води' ( Вл Ђу Чр Шш) - Кожуре дуго барим. 

БГ в. кувати под 2) 

баротина, – е ж 'барено месо и изнутрице за надеве' в. баревина, обара, обарина 

(Вл Ђу Н Чу Ту Сб)  

батак, – а м 'бут од живине' (сп) – Деца воле пилећи батак.  БП   

батина, –е ж 'врста обредног колача који се спрема за Ускрс и намењен је 

дечацима' (С Стн) – Мушкарцима се правила батина за Ускрс. Ст  

беванда, –е ж 'разводњено вино' (Б Сс Чр)  

бела кафа в. кафа 

бела кобасица в. хурка ( Г СЦ) 
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бела крменадла в. крменадла 

бела чорба в.чорба 

бела џигерица в. џигерица 

беланце, -ета с 'прозрачна материја у јајету око жуманцета' (БГ БП БПС Ва Ви Вл  

Деч Дп Кз Н Пћ Сб То Ту Чу) в. белањак (С) -  Умутим два беланцета.БГ   

белањак, в. беланце  

бели лебац в. лебац 

бели лук в. лук 

бели пасуљ в. пасуљ 

бели сос в. сос од мирођије (БГ Вл Ђу) 

белина, –е ж 'месо светло беле боје код живине' в. бело месо (БГ Вл Деч Дп Кз Н 

Си Ст Стн Си Пћ То Чу) –Јако волим да једем белине. Ту   

бело брашно в. брашно 

бело вино в. вино 

бело месо в. белина (Ђ Ђу Мо Сн Сс Чр ) 

бећар паприкаш в. паприкаш (Б Сс Чр) 

бибер –а м 'тропска биљка чији се зрнасти плод употребљава као зачин, lat. Piper' 

(сп)  - Од зачина смо користили  со, бибер, зелен, то се мећало  у супу.  С  

биберити, –им несвр. 'стављати бибер, зачињавати бибером, посипати бибером'- 

(сп) Волела  сам супу  живинску  онако кад побиберим, ставим  доста  бибера  да се 

опаприм. Ђу 

бисер, –а м 'врста белог стоног вина'(БГ) 

бљутав, –а-о 'који је без пријатног укуса, безукусан (о јелу и пићу)' (Ђу Н Чр) – 

Пасуљ  бљутав  нис га осолила. БГ  

боб в. сочиво (Сс) 
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божићњак, –а м 'божићни колач украшен разним фигурицама од теста' ( Вл Н Ђу 

Сс Чр) -  За Божић  се правио  божићни  колач, тако се  звао  божићњак. С  

боза, –е ж 'пиће од кукурузног брашна и шећера'(Вл Ђу Сс Чр) - Боза буде на 

вашару. БГ.  

боксоши, (Sg боксош) ' ситни колачи округлог облика премазани пекмезом од 

кајсија и од горе глазуром од чоколаде' -  Од ситни колача правили смо боксоше, то је 

овако  округло печени  колачи, онда се залепи са пекмезом  од кајсија  и прелије се са 

чоколадом.  (БМ) 

боранија /буранија,–е ж 1.'недозрео пасуљ; 2. јело од незрелог пасуља';  3. 'чорба 

од бораније' в. чорба (БГ БП Ви Ђу Л Мш Н Си СЦ ); - Кувала мати буранију, они њени  

мауна нема у селу. БГ   

брашно ,–а с 'прах од самлевеног зрневља жита (пшенице, кукуруза и др.)' (сп); 

бело ~ 'фино пшенично брашно' в. мутмел, нуларица, чисто брашно (БГ БПС Вл Ђу Н Л 

Сс Ст Стн Чр Шш) – Бело  је било  само  за колаче.  Звало  се бело  брашно . То идеш да 

мељеш на млину, целу годину смо ми сељаци имали наше брашно. Б;  - Нуларица  је било  

прво брашно. То се звало  бело, нула брашно. БПС; - Некад то су биле дви сорте. Једно  

су звали  чисто брашно, то је било за гибаницу, ризанце, колаче. БМ; оштро ~ 'оштро 

бело брашно од кога се прави кисело тесто' в. напросто брашно (Си)  - Напросто, јел 

како се каже кадгод, кат су маме месиле  јако  леп  хлеб. Чу ; кукурузно ~ 'брашно које 

се добија млевењем кукуруза' в. курузно брашно, пројино брашно, прикрупа (Г Ђу М 

Мш С Сб Си Ст Стн) - Свиње се раниле  мекињама  и кукурузним брашном.БПС ;  

лебно/хлебно ~ 'брашно које се користи за справљење хлеба' в. крушно брашно (БГ Вл 

Мо Мш С Сн Ст Стн Ту Чу Шш) - Ово друго  је било лебније ,јер се месио  лебац.Кн; - 

Крушно брашно било је за крух. (БМ) ; пројино ~ в. кукурузно брашно ; црно ~ 'брашно 

тамне боје које садржи у себи мекиње и од кога се прави црни хлеб'-Било  је црно 

брашно, најобичније од кога се месио хлеб, пошшто смо онда  сви месили. (сп) 

брбужак в. бубац (Мо) 

бромбери, мн 'врста воћа, црне јагоде од којих се кувао пекмез, слатко' – 

Бромбери, да то су оне црне  јагоде , у јесен  што има. Све се прави  и слатко може, 

кад шта има у сезони то се кува. БМ 
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броћац, –ћца  м 'биљка из породице броћева, ивањско цвеће, lat.Rubia peregrina' - 

Имали  смо у башти броћ се звало, па то наберемо ставимо у чарапу, завежемо и са 

тим фарбамо  јаја за Ускрс. Стн 

бубац, бупца  м 'желудац у домаће живине' в. брбужак (Ђ Мо),  – Мени  је обично 

ишао бубац  јер сам то  много  волео. Сн   

бубрег, - а  м 'један од два унутрашња органа који луче мокраћу' (сп) - У 

паприкаш смо стављали  бубрег, срце, мало  меса, кожуре.Ђу  

бубрежњак, –а м 1.'месо око бубрега са бубрегом'; 2. 'печење од тога меса' (Сс) 

буђ, - и ж 'врста гљивице која се појављује на органским материјама у распадању, 

плесан,lat. Mucor mucedo' (сп) - Ухватила се буђ. БГ 

буђити, –им несврш 'постати буђав, плеснити' (сп) 

бундаш моча в. моча 

бундева, – е ж 'врста тикве која се употребљава за храну људима и стоци, lat. 

Cucurbita pepo' – Правили смо лепиње с бундевама, то од лебног  брашна  што остане, 

то  је било  за доручак.  Сс 

бундевица,  дем од бундева (сп) ; похована ~ 'јело од бундеве или тиквице 

исечено на колутове умочене у брашно и јаја и пржене'( Вл Ђу Н Си Сс Чр) 

бундевара, –е ж 'пита од растезаног теста недевена бундевом' в. дулечница ( БГ 

Вл Ђу Мш Н С Сс Ст Чр) – Од услатког теста  правили  смо бундеваре..Ту   

бураг, бурага, м 'први већи део желуца код преживара'( Вл Ђу Сс) - Опере се 

бураг .БГ  

бут, бута м 'део задње ноге изнад колена код животиња'  (сп) - Најлепши је 

јагњећи бут. БГ 

буткица – е ж дем 'део ноге изнад колена код свиња'( Сс) 

бућкуриш, бућкуриша м 'јело или пиће без укуса' (Вл Л Сс Шш) –На што је оно 

налик, бућкуриш. БГ   

бућканица в. ладњача (Бвн) 



 
 

110 

В 

 

вајзбратна крменадла  ж  'крменадла беле боје, ближе репу код свиње' в. 

крменадла 

ваљушак,  ваљушка  м 1.'комадић изваљана теста, који се кува за јело'(Ђ Мо Сн 

Сс СЦ Чр)   – Ваљушке  замесиш као резанце, али не све. Обариш  кромпир, имали смо 

онај  шприц што га пропасираш, онда  то метеш у шерпу масти, мало ситне  паприке  

и тај  кромпир, измешаш  добро, успеш ваљушке  и то  је било дивота.  Ле ;  2. тесто 

сечено на троуглове и помешано с кромпиром и луком' в. траганчићи (Вл Н Си Ст) 

ванила, – е ж 'мирисава тропска биљка чији се плод употребљава као зачин, 

lat.Vanilla planifolia' (сп) 

ванил шећер / ванилин шећер в. шећер (БГ Вл Ђу Кн Н  Пћ Пх Чр Шш) 

ванилице  (Sg ванилицa) ж  'ситни колачи који се печени спајају пекмезом и 

уваљају у прах шећер' в. пољупчић (БГ Вл Деч Дп Ђу Ер Кз Ле Лж М Н Пх Пћ  То Ту 

Чј) -  За славу  смо правили  ситни  колача, онда  није  било  торте  да се праве , 

правили  смо ванилице , гурабије , то  су били  колачи  ондак...БП  

вара в. варвара (Бвн) 

варвара / варварица –е ж 'јело од куване пшенице, кукуруза и пасуља које се 

спрема за Свету Варвару (сп) 

вареник в. кувано вино ( Вл Ђу Дп Н Сб То)  –Вареник  се пије од зиме .БГ 

вареника в.  варено млеко (Сс) 

варено млеко в. млеко 

варзило, -а с 'изразито црвена боја за јаја'- Фарбали смо, онда је било  варзило. 

.Тако се звала  фарба.. То  је било  јако  црвено , јако  лепо  и онда  туткала и онда 

овако  кроз руке  и то буде  тако  шарено. То смо радили.. Ту  

вариво в. чушпајз (Б Сс Чр) 

варити, варим несврш 'кувати (о млеку)' (Вл Ђу Мо Н Сс Ст Чр) – Имали смо  

краве, мати  је варила  млеко, правила  сир..Ђу    
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васиљица, –е ж 'колач који се спрема за Василијевдан, Нову годину' (БП Вл Л 

Мш Н Ђу Ст); василица (Сс Чр) – Васиљица се исто  тако  растезала , па се увије  

исто тако  направи  и то  се направи  три, Боже ме прости, као од трске, везано са 

црвеним  па се тако као ето то  је била Васиљица.. Б  

васина торта в. торта 

векна, –е ж 'хлеб дугуљастог облика'-  Векна куповног леба мени доста. БГ 

весеље, –а ср 'обредни хлеб кружног облика којег домаћин првог засече на Божић' 

(БГ БП Вл Ђу М Сс Чр Чу) 

вечера, –е ж 'вечерњи оброк' (БП Вл Ђу Л М Н Сс Ст Чр); вече�ра  (БМ) За вечеру  

је било  углавном  оно  што остане  од ручка. НБ 

вечерати, –ам сврш. и несврш. '(по)јести вечерњи оброк' (сп) – Вечерали  па 

полегали. БГ 

виљамовка, –е ж 'ракија од крушке виљамовке' (Сс Чр Рк Ле Б БГ М Н) 

вино, –а с 'алкохолно пиће добијено врењем грожђаног сока' (сп) - Имали  смо 

виноград  и вина , то смо имали  за кућу  да пију . Донесемо  кући  грожђе, имали  смо 

квеч, искветујемо, онда  имали  смо прес, испресујемо, онда  вино  иде  у бураде. Вино  

чим почне  да вата онда  они  пију , не дангубе. Б ;  бело ~ 'вино светле боје'( Вл Ђу Н С 

Сс Чр); кувано ~ 'вино кувано са додатком зачина',  (Сс СЦ Чр)  в. вареник;  слатко ~ 

'вино слатког укуса, непреврело' исп. маста, слаткача,  шилер и шира (Вл Ђу Л) - Било  

је код куће  се правило  слатко  вино, после  се то  пустило  да буде оно  право вино.Н ; 

црно ~ 'вино тамне боје'; (Вл Ђу Н Си Сс Чр); црвено ~ 'вино светлије црвене боје' исп. 

розе, ружица (Б Ле Рк Сс Чр)  

витина, –е ж 'колач који се спрема за Ускрс намењен девојчицама' исп. витица 

(Стн) 

витица, –е ж 'пециво које се уплете као плетеница, а унутра се ставља јаје и меси 

се за Ускрс'(С) 

вишњевача / вишњовача, –е ж 1. 'ликер од вишања' (Вл Ђу Н Сс); 2. 'ракија од 

вишања' (Вл Ђу Мш Н Сс Чр) 



 
 

112 

вода, –е ж 'течност без боје за пиће и кување' (сп)– Били  смо сироти , мати  мало 

покваси лебац водом  и стави  шећера, то смо јели. То ;  газирана ~ 'вода са угљеном 

киселином' (Вл Ђу Н), в. газир;  изворска ~ 'вода са извора' (сп); минерална ~ 'вода 

обогаћена минералима и угљендиоксидом' (Вл Ђу)  в. сода 

вотка, –е ж 'непрепечена ракија' (Б БПС Вл Ђу Л М Н Сс Чр) 

воћка в. патока (СЦ) 

врат, –а м 'део тела који спаја главу са трупетом'(сп) 

вратна крменадла в. крменадла (сп) 

вриуцкати, –ам несвр. в. крчкати (Вл) 

вурда, –е ж 'сир слабијег квалитета који се прави од поново загрејане сурутке' в. 

урда (Б) – Јели смо леба и вурде, онако топле..То  
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газир в. вода; исп. газирана вода (Сс Чр) 

газирана вода в. вода (сп) 

гарнир, –а м 'јело од пилеће џигерице, јаја, лука, першуна и удробљеног хлеба, 

које се кува заједно са супом' в. гарнирунг (БГ Деч Ђу Ле Н Пћ Рк Сс Чр) – Недељом  се 

кувало  све по реду, супа, гарнир, сос, месо и колачи. Ту  

гарнирунг в. гарнир (Кн Пл) 

гембец в. шваргла (Ђ Мо) 

гемишт, –а м 'вино помешано са већим делом воде' (НБ) 

герма, -е  в. комлов – Увече  потопимо  квасац и сутрадан  још мало  ставимо  

герме  у млаку  воду и  онда  умесимо  и он  кисне  у саћуре  и онда ужари  се фуруна, па 

се ујутро кад размесимо  хлеб..Ва 
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гибаница, –е ж 1.'врста јела од развучених листова теста међу које се меће сир 

измешан са млеком и јајима' исп. пита; 2. в. колач – Растезало се гибаница  се правила, 

замеси се брашно, вода и то се правило  са сиром, са бундевом, с чим оћеш, то су били  

наши  колачи. Чу;  ~ с маком 'колач од растезаног теста пуњен маком' (Си); ~ с 

рошчићима 'колач од растезаног теста пуњен рошчићима' (Си);   ~ са сиром ' колач од 

растезаног теста пуњен сиром'- Гибаницу са сиром  исто  сам месила.  Развучем  и 

метем  доста  јаја  и сира.БГ 

гибаница са вишњама в. колач са вишњама(Си Сс) 

гибаница с гризом в. колач са гризом (Сс) 

гибаница с маком в. гибаница  

гибаница с рошчићима в. гибаница   

гибанчица, –е ж 'округло тесто са млеком пржено на масти' (Мо Сн Сс Чр) 

глазура, –е ж 'чоколадни прелив преко колача или торте'(сп) – Глазуре  од 

чокаладе  су се мећале на торте..Ст 

гњецав, –а- о 'слабо печен (о  тесту и хлебу)' в. здудан (Ђу Н); - Оно лебац буде 

гњецав не мож јести. БГ  

говедина/говеђина ж говеђе месо (сп) 

говеђа супа в. супа 

говеђе месо в. месо 

говеђи паприкаш в. паприкаш 

голубија супа в. супа 

голубије месо в. месо 

гомбоци, (Sg гомбоц) 'тесто у облику лоптица пуњено шљивама' в. кнедле са 

шљивама – Гомбоци са шљивама, то се скува кромпир, па се охлади, замеси се тесто, 

разбије се јаје да се не лепи, јер то је кромпир  да се не лепи  и шљива се половину  

замочи  у шећер па се стисне и замота  у гомбоц. М 

горак, –рка, -рко 'који има непријатан, неугодан укус (о јелу)' (сп) 
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грашак, –шка м 1. 'биљка из породице махунарки чији се зрнаст плод 

употребљава као људска храна, lat. Pisum sativum'; 2. 'јело од грашка' (сп); 3. 'чорба од 

грашка'- в. чорба - Ми смо правили грашак  чорбу, боранију, то што смо имали у 

башти. Л 

грејати, –јем  несвр. 'чинити да нешто буде топло (о јелу), загревати' (сп) 

гриз, -  м 'пшеница самлевена у ситну прекрупу' (БПС Вл К Н Си Стн Ст Сс То Ту 

Чр Чу)  – За доручак  било  је гриза, имали смо краву па је било млека. Ђу  

грис кнедла в. кнедла 

грилијаш торта в. торта (Сс) 

грожђе, –а с зб им од грозд 'плод винове лозе' исп. суво грожђе, грожђица  

грожђице, (Sg грожђица) 'суво грожђе'; грожђица (Сс) в. суво грожђе (Вл Ђу)  – 

Правили смо укисело штрудле са грожђицама, са маком, са ораји..Сб   

гром есенција  в. есенција (Вл) 

гројник в. гроник (Бвн) 

гроник, гроника м 'подвољак свиње' в. гројник (БГ БП БПС Вл Ђу Мо Н Сн Сс То 

Чр)  

 грушати , (се) – груша (се) несвр. 'издвајати се из течности и скупљати у чвршће 

грудвице' (Вл Ђу Мо Сн Сс СЦ Чр) 

грушање,   зб.им. 'стварање чвршћих грудвица приликом издвајања течности из 

млека' (Вл Ђу Мо Сн Сс СЦ Чр)  

губа, -е ж ' слатко тесто са маком, који се спрема за Бадњи дан'  - На Бадњи дан се 

постило, пасуља, суви  шљива и правиле  се губе  за Бадњи  дан, то је било  посно. Сб 

гувно, –а с 'хлепчић који деца пре печења штипкају да би у кући било више 

пилића' (Вл Ђу Мш) – Онда се на Бадњи  дан месио хлеб и онда о тог  хлеба се правили  

гувно, трава  и онда  се то  јело за Божић  и правио  се од лебног  брашна  тај  колач и 

босиљак се мете горе, па се онда  секо. Ту  
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гужвара, –е ж 'пита од гужваних кора, надевена сиром и сл.'- Гужвару смо 

правили, ја сам растезала и дан данас растежем, не волим ове  готове коре. Ст;  в. 

гужварица,  пита, савијача, слатка гужвара 

гужвара са маком в. штрудла с маком; (Ви) 

гужвара са орасима в. штрудла с орасима (Ви) 

гужвара са сувим грожђем в. штрудла са сувим грожђем (Ви) 

гужварица, –е ж 'растезано тесто надевено неким филом' в. гужвара (Сс) 

 гулаш, –а м 'јело од ситно сецканог свињског или говеђег меса, динстаног са 

луком и зачињено запршком, паприкаш' (Ђу Н Сн Чр) – Правили смо говеђи гулаш 

најчешће . Вл  

гурабије, (Sg гурабијa)  'колачи вађени модлицама разних облика, замешени од 

шећера, масти, јаја и брашна'( Вл Ђу  Кз Мш Н С Сс Ст СЦ  То Чр) – Кадгод су се 

правиле  гурабије, ванилице, облатне, то су били  колачи, није било торти, ово 

направиш па  може  да стоји  неколико  дана. Сб  

густи  пасуљ в. пасуљ 

гутљај, –а м 'количина течности која се одједном прогута' 

гушчетина в. гушчије месо 

гушчија маст в. маст 

гушчија супа в. супа 

гушчије месо в. месо 

Д 

 

двопек, –а м 'двапут печен хлеб' в. прженица – Испечемо хлеб на платни , и то  

буде  доручак.  Н 

дерати, дерем несвр. 'скидати кожу, гулити'в. огулити, одерати 
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дивка, –е ж 'заменa за кафу која се прави од јечма' – Некада  је била  кафа дивка 

се звала и цигура то смо пили. Чу 

дизати (се), диже (се) несвр. 'увећати запремину ( о тесту)' -  Оставимо тесто да 

се дигне, да нарасте, па онда правимо кифлице. Дп 

димљено месо в. месо. исп. сушено месо 

динстати, –ам несвр. 'справљати јело од меса или од поврћа пирјанећи га у 

поклопљеном суду са мало масноће и воде'(Вл Ђу Сс Чр) – Метемо полако да се 

динста, ондак додамо зачине.Чу  

диснотор, –а м 'клање свиња' в. забијачка, карбиње, свињокољ, свињокоља, 

свињска даћа (БГ М М Мо Н Сн); диснатор (СЦ);  – Диснотор. Код нас се тако зове. 

Закоље  се па се пали са сламом, онда  на врата се стави па се опере  и тако шунке и 

вратна крменадла, онда није био замрзивач...Ту  

дисноторски/диснаторски паприкаш/ в. паприкаш– Кад се коље диснотор, 

паприкаш се кува. БПС  

добош торта в. торта 

допећи, допечем свр. 'до краја испећи, завршити печење'(сп) 

доручак, –чка м 'први јутарњи или преподневни оброк' в. фруштук (БП Вл Ђу Л 

М Мш Сс Ст Чр) - За доручак је било само млеко варено и леба надробиш, ал није се  

сладило  рецимо, ко сад  што се слади. Ту  

доручковати, –кујем свр. и несвр. 'узети, изимати (по)јести доручак' (сп) – 

Доручковали смо  барена кромпира , сланине, чварака, шваргле , обично зими је било 

то, тежа  рана. БПС 

дроб, дроба  м 'желудац и црева у животињском телу' – И код живине и код свиња 

је дроб. Ва 

дробац, дропца м 'упржене мрвице тврдог хлеба' - ..онда леба натреш у маст и 

дробац..Ту 

дробити,  - им несврш 1. 'разбијати нешто у ситне комадиће, ломити, ситнити' в. 

чапати (Вл  ЂуЛ Ст); 2. 'стављати  комадиће хлеба  у млеко' ( БГ Вл Ђ Ђу С Мо Н НБ 
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НМ Сн Ст Чр Чу) – За доручак је било да се удроби хлеб у млеко, најчешће је то било, 

пошто смо имали своје  краве, дробљенке  су се звале. СЦ  

дробљенке в. удробљено млеко (СЦ) 

дрождина, –е ж 'ситни остаци после топљења сланине' в. троп (БГ Вл Ђ Ђу Ир Кз 

Ле Лж Мо Н Пћ Сс То Чр Чу)– Правило се погачице са дрождином. Ту  

дудара, –е ж 'ракија од дуда' в. дудиња (Вл Ђу Н Сс Чр) - Дудару ракију смо 

пекли. Била је ракиџиница , па смо тамо пекли. Ту  

дудиња в. дудара (Кн) 

дулечница, -е в. бундевара (Бвн Г Пл) – Моја баба је причала, били су богати и 

кад снаје  праве дулечнице, онда она узме ренде и метне мало шећера..Кн;   

думст в. компот ( БГ БП Вл Л М Н); исп. дунст, дунц 

думстати, –ам несвр. 'стављати тегле са зимницом у рерну или покривати да 

преноће' в. дунстати, запећи, претрпати ( Си Сс Чр) – Правио се думст, па се то воће 

стави у думстфлаше, претрпају се и тако отстоје  пар дана. Б  

дунст в. думст ( Мо НБ НМ Сн) 

дунстати,  в. думстати (Мо НБ НМ Сн) 

дунц в. думст (Си) 

 

 

Ђ 

 

ђувеч, – а м 'јело од пиринча, парадајза, паприке, лука, кромпира и меса' (БГ Вл 

Ђу Чу Мо Н Сб Сс Ту Чр Чу); ђувече ( Деч Пх Пћ); ђувече (СЦ) – За ручак смо кували 

ђувече, кромпира, паприкаша...БПС  

ђумбир, ђумбира м 'зачин који се прави од корена биљке lat. Curcuma zedoaria и 

Zingiber officinale ' (НМ) 
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Е 

 

есенција,–е ж 1. хем.'веома концентрисан битни састојак дрога'; 2. 'јако 

концентровано сирће' в. гром есеницја ( Б БГ Вл Ђу Ле С Сс Ст Стн Чр), - Стављали 

смо есенције разне, па смо правили ликере, од крушке је био крушковац. М  

 

 

Ж 

 

жвакати / жваћати, жваћем несвр. 'зубима ситнити храну'(сп) 

жвалава облатна в. облатна под 2); исп. цариградска облатна (Вл) – Онда је била 

она жвалава облатна, пресвуче се шећером .Мете се ораја, једно јаје, три кашике 

меда, ето шта је било. БПС 

желудац,  желуца м 'орган за варење, пробаву хране' (сп) 

жербо колач 'колач од три-четири коре које су премазане пекмезом и посуте 

заслађеним млевеним орасима' (БГ БП Вл Деч Дп Ђу Кн Сс То Чр ) 

живина, –е ж ' домаће пернате животиње од којих се добијају месо и јаја,' – 

Ранили  смо живину, имали смо своју, увек смо имали лепу живину домаћу што се 

каже. Си (сп)  

живинска супа в. супа 

живинско месо в. месо 

житко тесто в. тесто 
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жито, –а с 1. 'пшеница' 2. 'кувана пшеница која се једе на даћи или слави' в. 

кољиво (сп) 

жито торта в. торта 

жмара в. куља – Правили  смо за доручак жмаре, то је од кукурузног брашна. Сб 

жуманце, – ета с 'жути део јајета' (сп)– Пишкота  кат се прави, ондак се прво 

одвоји беланце  од  жуманаца  па се умути  посебно..БГ 

жута торта в. торта 

жути шећер в. шећер – А некад је био сећам се жути шећер, па смо то имали 

углавном у џаку  је био тај шећер, па је мама то распоређивала, није било то ко сад, 

онако изобиља, нег она то помало за колаче..Н 

 

 

З 

 

забиберити, –им свр. 'зачинити бибером'(сп) 

забијачка, в. диснотор; исп. карбиње, свињокољ, свињокоља, свињска даћа (БП 

Вл Л Рк Сс То Чр) – Забијачка  је била. Код нас се шурило, вода  ври, ту су комшије  и 

кумови, то једно код другог  су ишли да кољу свиње. Ле  

завијача в. моча ; исп. квашеница, прженица и хлеб у јаја (Сс То Чр) – Завијаче 

смо пекли за доручак. Вл 

загорети, загоре  свр. 'делимично изгорети кувајући се или пекући се, уз  

стварање талога на дну посуде' (сп) 

загрејати, –јем свр. 'учинити топлим, врелим'(сп) 

загристи, загризем свр. 'захватити, стегнути зубима' – Месила  мама лебац, па кад 

извади из фуруне, он онако врућ, сав се пуши, а ми деца  једва чекамо да загриземо..Ст 

задња шунка в. шунка (сп) 
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закиселити, -  им свр. 'учинити да нешто постане кисело, укиселити, зачинити 

нечим киселим' (БГ Вл Ђу Н Сс Чр) 

заклати, закоље свр. 'убити пресецањем гркљана' ( БГ БП Бс Ва Ви Вл Ђу Ир Кз 

С Чу) – Зими се закољу свињи, правили се надеви, остављале се шунке, сланине, месо се 

запицало, није било замрзивача ко  сад. То  

залогај,–а м 1. 'оно што се наједанпут заложи, стави у уста и прогута' 2. 'мало 

хране, мало јела' 3. храна (уопште) хлеб' (сп) 

замесити, замесим свр. 'начинити тесто, припремити за печење, измешати са 

течношћу' (БГ БП Вл Деч Кн Ме НМ Н Пћ Пх Сс СЦ СЦ) – Једном недељно се замеси 

лебац, па се испече, није се месило сваки дан, ишло се на њиву сваки дан. Ђу  

запаприти, –им свр. 'зачинити паприком' Кували смо паприкаш  кромпира и то се 

добро  запапри, да добије онако црвену  боју, тако смо правили. ББ 

запећи, запечем свр. 1.'испећи по површини већ кувано јело' (Б Кз С Сс Чр) 2. в. 

думстати (БГ Ва Вл Ђу Ир Лж Кн Ту Чу) – Мама  стави  у шерпу  на шпорет и то се 

кувало и онда у тегле и онда је стављала  у  лерну  и онда  одгоре   само  онако  да се 

запече  и онда  је стављала  у шпајз.  Н  

запржити, –им сврш 'зачинити јело запршком';  запражити (Ме НБ НМ) - Јела  

су се углавном  запржавала  с машћу, требала  је јача рана, јер се ишло на њиву  и 

радили се тешки физички послови. Л 

запршка, –а ж 'брашно са алевом паприком и луком упржено у масти које се 

додаје јелу обично на крају кувања' в. подмета ( БГ БПС Дп М С Сб Ст Стн То Ту) ; 

запрашка ( Ме НМ Сс) - Мећали смо запршку  у малте не у свако  јело, ондак  је тако  

било.Чу  

засладити, засладим 1.'ставити шећер у нешто, учинити слатким' 2. ~ се 'појести 

или попити на крају чега' – Недељом  после ручка  волели  смо с нечим  да се засладимо,  

обавезно је било колача. Ђу 

зачин –а м 'додатак јелу ради побољшања укуса' (сп) – Зачини су били со и бибер, 

није  било  ко сад вегете, углавном зелен оно  што смо имали у башти. С  

зачинити, зачиним свр. 'ставити зачин у јело' (сп) – Јела су се зачињавала 

црвеном паприком. Бз 
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збрчкати в. збућкати (Б) 

збућкати, –ам свр. 'неукусно и на брзину припремити храну' в. збрчкати, 

смандрљати (Вл Сс Чр) – Кад се ишло на њиву, па кад дођемо увече, а ми гладни, онда 

мати обично нешто збућка  на брзину, мућенице, гриза, кад шта..Ђу  

зготовити в. скувати (Вл Ђу Л Н Сс Чр) 

згрушан –а  - о  'млеко које се само згруша' ( БПС М Ме НМ СЦ) 

згуснути, згуснем свр. 'учинити густим, гушћим' ( БГ БП БПС Кз Ле М НБ НМ Сс 

Чр) 

здравље, –а ср 'врста обредног колача који се прави за Божић' (БГ БП  Вл Ђу С 

Си Сс То Чр ) - За Божић  је мати  обавезно правила здравље. . Ле  

здудан,  в. гњецав – Лебац ти буде сав здудан. Ђу ( Вл Сс Ле) 

зејтин в. уље ( Б Вл Ђу Л  Мш Н То ) - Било је кад смо сејали сунцокрет, мењали 

смо кантама, зејтин се звао. М;   ~ од цунцокрета 'масноћа добијена од семенки 

сунцокрета' (БГ) 

зејтин од цунцокрета в. зејтин 

зелен, –и ж 'коренско зачинско поврће које се ставља у супу (мрква, першун)' в. 

паштрмак, паштрнак, пашканат (БГ Вл Ђу Л Мо Н Сн То С Си) - Зелени смо сејали у 

башти, имали своју и то смо стављали у супу, није било  ко сад  вегете, сиромашни 

смо били. Ва;  

зелена салата в. салата 

зелени парадајз в. парадајз – Зелени парадајз што остане, то је мама исто 

стављала у флашу .Н 

зелениш, зелениша м 'поврће, зелен' (Бс Вш) 

земичка, –е ж 'пециво од финог теста округлог облика'( Вл Ђу Мо Сн Сс) - Умела  

је  мати  да прави јако  лепе  земичке, па се то носило  кадгод  на њиву, мало  сланине, 

јаја, тако  је  било. Чу  

зец, -а м 'плашљива дивља животиња из реда глодара, с дугим задњим ногама и 

дугим ушима, lat. Lepus' (Вл Ђу Чу) 
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зечетина, -е 'зечије месо' ( Вл Ђу Чу) 

зимница, –е ж 'поврће и воће спремљено за зиму' (сп); зимница (Г) - Зимница  се 

обично спремала  из баште  и то су били  краставци , сећам се башта  је била велика. 

Н   

зрео, –ла –ло 'који је готов за брање (о воћу и поврћу)'(сп);  – Вишње и трешње 

кат су зреле, беру се и меће се компот.. Вл  

зрели сир в. сир 

зрети, зре несвр. ' постајати зрео, сазревати' (сп) 

 

 

И 

 

изворска вода в. вода 

изгњечити, -им  свр. 1. 'гњечећи учинити меким (о јелу)' в. испасирати, тинцовати 

(Б Бвн БГ Ва Ви М Чр Шш); 2. 'гњечећи исцедити, истиснути сок' 

изгорео,  –ла –ло 'препечено (јело)' (Н); изгорео (Бвн);  исп. реш 

измуљати, –ам сврш 'гњечити и исцедити сок из воћа или поврћа'- Воће смо 

стављали у бурад, па то отстоји, после се измуља и онда се правила ракија .Б 

изнутрица, –е ж 'унутрашњи органи код живине и стоке' (Дп Ме Н НБ НМ С Ст 

СЦ То ) – Изнутрице увек бацимо. БГ  

исећи, исечем свр. 'секући одвојити део, комад нечега, раздвојити на комаде, 

одсећи, одрезати' (Б БП Дп С Сс То Ту Чу) 

иситнити, иситним свр. 'измрвити, раздробити, исецкати на ситне делове' (Б Бш 

Ле Ме НМ Рк) 

испасирати в. изгњечити (Б Сс) 
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испећи, испечем свр. 'припремити јело на ватри без додавања воде, зготовити 

пекући,пржећи на ватри'- За Божић се испече прасе. Ер 

иставити, –им свр. 'скинути с ватре оно што се кува, измаћи' (Кн НМ) 

истакати, истачем несвр. према источити 'точењем, претакањем одлити, 

испразнити посуду' (Б Ир ЛжРк) 

истопити, истопим свр. 'сасвим до краја растопити' (Кз Кн Ме НБ НМ Сб Ст Ту 

Чу) 

 

 

Ј 

 

јабука, -е ж 'врста воћке из породица ружа с много подврста, плод те биљке, lat. 

Pirus malus'; ~ у шлафроку 'посластица од прженог слатког теста у кога су додате 

настругане јабуке' (Вл Ђу Чу Сс);  јабука у шлафруку ( Мо Сн) 

јабука у шлафроку в.  јабука   

јабуковача, –е ж 1. 'ракија од јабуке' ( Вл  Н Сс Чр);  2. в. колач с јабукама (Сс) 

јагњетина, –е ж 1. 'јагњеће месо' 2. 'јагњеће печење' – За Ускрс смо пекли 

јагњетину  обавезно, млади сад баш и не воле, али некад моји  родитељи јесу, па и ту 

где сам се удала..НМ 

јаје, јајета с 'намирница животињског порекла'- Имали  смо своје  кокошке и   

јаја, није се куповало, кокошке  пасле  траву  на салашу, знаш каква су јаја била жута, 

права домаћа. С;   барено ~ 'јаје кувано у љусци' в. кувано јаје (БП ВЛ Ђу Н) ;  ~ на око 

'јаје печено уцело'( Вл Ле Лж Кз Сс Чр) ; ~ на око (Чу, Ђу) печено ~ 'јаје припремљено 

на масноћи' ( БГ БП  Л Н С Си То); фарбано ~ 'јаје фарбано за Ускрс'(сп) 

јаретина, –е ж 1. 'јареће месо' 2. 'јареће печење' – С пролећа се пекла јаретина, 

обично за Ускрс и Први мај, то је била као нека традиција. Пз 

јомужно млеко в.  свеже млеко ( Мо Сн) 



 
 

124 

јунетина, –е ж 'месо од младог говечета' (Вл Ђ Л Мо Сн Сс) 

јунећа супа в. супа 

јунеће месо в. месо 

јуфка, –е ж 'округао комад теста који се развлачи у коре, листове' (С Си  Сс Ст 

Стн Чр) в. обга 

К 

 

кавурма/ каурма, – ж 'врста јела од исецканог дроба свињске главе, кожица и 

ножица' – Правили смо каурме, исецкамо лука доста, метемо масти и умачемо лебац у 

то, то је било јако фино. Вл 

кајгана, -  ж 'јело од пржених јаја'( Вл Ђу Н Си Сс Чр) За доручак направимо 

кајгане, сланине, лука...Чу  

кајмак,  1. в. скоруп; (БП Ва Ви Вл Дп  Ђу Ер Кз Лж Н Пх Пћ То Чр) 2. в.милерам  

кајсијевача, -е ж 'ракија од кајсије' ( БП Дп Сс СЦ То) 

карабатак, карабатака м 'део изнад батака код живине'( Б БГ Вл Ђу Сс Ту Чр Чу) 

в. широки батак  

карамел, –а м 'пржени шећер са млеком који служи као фил' – Од колача биле су 

неке карамел коцке, то смо правили. Деца су то волела. Дп 

карбиње, в. диснотор;  ( Ва) исп. забијачка, свињокољ, свињокоља, свињска даћа 

 карфиол,  –а м 1. 'цветача, цветни купус lat. Brassica oleracea; 2. чорба од 

карфиола' в. чорба 

катарина торта в. торта 

кафа, –е ж 1.'тропска грмолика биљка зрнаста плода, Coffe arabica; њен плод' 2. 

'напитак од прженог плода кафе' ; бела ~ 'пиће начињено од млека помешаног са кафом' 

( БГ Вл Л Мо Сн Сс Ст СЦ Чр)- Мојој деци би најрадије испекла јаја и белу кафу, увек 

су то доручковали  пре школе, кад сам их будила. Си  

качамак, в. куља, исп. жмара, макарун, мамаљуга, палента (Деч) 
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кашара в. хурка (Н) 

квасац, квасца м 'врста гљиве која помаже да нарасте кисело тесто' - Умеси се 

укисело тесто, то је с квасцем. БП;  пиварски ~ 'врста гљивице која узрокује врење, 

Saccharomyces cerevisiae' – Био је квасац који и сад, то се звао пиварски квасац. Ст 

квашеница в. моча; исп. завијача, прженица и хлеб у јаја (Ме) – Нај волиједу 

квашенице Мо  

кекс –а м 'ситно слатко пециво од финог брашна које се послужује обично уз 

кафу или чај' (сп);  ~ на машину 'колач од финог теста који се прошушта на машину за 

месо у коју се ставља шипка са различитим облицима' ( БГ БПС Вл Ђу М Пћ Пх Сс Чр ) 

кекс на машину  в. кекс 

кинђушица в. чорба под 1); исп. клин чорба 

кисела вода в. вода 

кисела паприка в. паприка 

кисела чорба в. чорба 

кисели колач в. колач 

кисели купус в. купус 

кисели листић (обично мн листићи) в. листић 

кисели сир в. сир 

киселина  в. салата (Сс Чр) 

киселити, – им несврш 'постајати кисео (о млеку)' в. укиселити (БП Мо С Си Сн 

Чр) 

киселица, –е ж 1.'напитак киселог укуса који се прави од преврелог брашна или 

мекиња и квасца', 2. 'вински талог' в. клегер (Н) 

кисело  млеко в. угрушано млеко (Сс)  

кисело тесто в. укисело тесто (Мш) 
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кисео, –ла –ло 1. 'који је киселог укуса (додавањем какве киселине, кисељењем 

или гљивичним врењем)' в. кисела чорба, кисела паприка, кисело млеко, кисели купус 

(Бс Бш Ва Вш Кз Ме НМ Пз);  2. 'покварено јело'(С Ст) 

кисити, –им несвр. 'бити накиселог укуса' (Б Ир Ле Рк) 

киснути, кисне  несвр. 'дизати се, бујати, квасати (о тесту)' в. одморити се (БГ Бз 

БМ БПС БП Ђу Ер Л Мш Пћ Шш);  

китњикез,  –а м 'посластица од густо укуване дуње'; (  БГ Вл Дп Ђу М Н  С Сб Сс 

Ту Чр); китникес (НБ НМ)   

кичменица, –е ж 'свињско месо с обе стране кичме' (С Ст); кратка ~ 'месо са 

предње стране, испод врата' ( Ђ Мо Сн) 

кифла, –е ж 'врста финог пецива обично у облику полумесеца' в. кифлица (Ва Вб 

Ви Ђу Мш Н С Сб Сс Чр)  

кифлица  дем. мн кифлице – Кифлице лепо се праве, прво тесто, е то сам 

правила сваке недеље. Нас је било девет у кући, недељом се обавезно правило кесело 

тесто. Б 

клагијати, –ам несвр. 'тањити тесто оклагијом' (Сс) 

клакер, –а м 'слатко безакохолно пиће од соде са шећером и аромом малине' (Вл 

Ђу  Н Сс Чр) – Био је некад клакер. То се правило од соде и неког прашка. М  

клегер, -а м 'талог од вина' - Оточимо сво вино из буради и од клегера испечемо 

добру ракију. Сс   

клин чорба в. чорба под 1) 

кнедла, –е ж 'комадић теста у облику лоптице скуван у води' ( Б БГ БП Вл Ђу Мш  

С СсСт Стн СЦ Чр); в. нокла; грис ~ 'кувано тесто од гриза у облику лоптице' ( Вл Деч  

Мо  Н С  Сн Сс СЦ Чр) – Мама направи грис кнедле за супу, обично недељом, да. Ст ;   

~ од џигерице 'кнедла умешена са џигерицом' ( Вл Деч Ђу Мо Мш Н Сн Сс Чр) 

кнедле са шљивама в. гомбоц 

кобасица, –е ж ' врста намирнице,прерађевина од меса у цреву'(сп) – Правили смо 

кобасице, хурке, па су се кобасице  сушиле  у пушници. БГ 
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кожура, –е ж 'печена или димљена кожа од свиње' в. кожурица ( БГ БП Дп То С 

Си Сс Ст Стн Чр), кожура (Ђ Мо Сн)  

 кожурица, дем од кожура в. кожура (Вл Ђу) 

козије млеко в. млеко 

кокати,  кокам несвр. 'пржити зрна кукуруза тако да се љуска распрсне и средина 

изађе напоље' (ББ, Бз) 

кокице, ж (Sg кокица) 'пржењем распукло зрно кукуруза' 

кокошија маст в. маст 

кокошија супа в. супа 

колач, колача м. 1. 'посластица од печеног теста, умешена од финог брашна  

млека, масла и јаја, обично испуњена надевом'; бакин ~ ' колач у облику куглица , 

притиснут у модли која се ставља на шпорет' (БГ Вл Деч Ђу Кз М Н Пћ Пх Сб Сс Ту Чр 

Чу );  ситни ~ 'колачи вађени модлицом или формиран руком'(сп) 2. 'култни хлеб 

испечен о неким празницима, од финог брашна кружног облика, обично са украсима од 

теста на површини' ; славски ~ ' колач припремљен за славу'( Вл Ђу Н Сс Ту Чр) ; 

кумовски ~ 'колач намењен куму' ( Вл Ђу Л Н);  '- Онда се кумовски колач  правио други 

дан Божића, па се пеко у пећки, онда смо ми носили код кума у салвету  као уштиркан 

салвет, тако носиш  као свечано, то се звало кумовски колач. Чу ;  положеников ~ 

'обредно пециво које се ставља положенику на раме' – Правили смо колаче, оне 

божићне, па полежеников колач, па пилиће...Рк ;  3. 'од растезаног тесто пуњен разним 

надевима, вишњама, јабукама, гризом'; ~ с вишњама 'колач од растезаног теста пуњен 

вишњама' (БГ Деч  Кз Пћ Пх Сс Чр)  в. гибаница са вишњама; ~ са гризом 'колач од 

растезаног теста пуњен гризом' ( БГ Деч Кз Пћ Пх Сс Чр) в. гибаница са гризом;  ~ с 

јабукама 'колач од растезаног теста пуњен јабукама' (БГ Деч  Кз Пћ Пх Сс Чр) в. 

јабуковача;  

колач с вишњама в. колач; исп. гибаница са вишњама 

колач са гризом в. колач; исп. гибаница са гризом 

колач с јабукама в. колач; исп. јабуковача 

коленица –е ж 'зглоб на ногама сисара који спаја потколеничну и бутну кост'( сп) 
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кољиво,  –а с 1.'кувана пшеница помешана са шећером и орасима коју свештеник 

благосиља и прелива вином, а гости једу на даћама и славама' в. жито (сп) – За светог 

Николу смо правили кољиво, то је наша слава. НМ 

комад – а м 'одвојен, одломљен, одбијен, одрезан или откинут део какве целине, 

парче' – За доручак комад леба и шољу беле кафе..Сб 

комина, –е ж 'оно што остане кад се исцеди сок од воћа и спреми за алкохолно 

врење' – Сваке године  смо пекли ракије од комине, имали смо наш виноград и воће. Кн 

комлов, –а м 'додатак који помаже да хлеб нарасте' (Б Бвн БГ БП БПС Вл Г Дп 

Ђу Ир Кз Ле Лж М Мш Н С Сс Ст Стп То Ту Чу)  - То је један део теста од хлеба који 

се прави од брашна па се то тврдо замеси. Онда се направи ко неке крофнице, па се 

мећало у велике кошаре, плитке у којима се суши тај комлов. И он се дан  пре  мешења 

издробио, он  је стајао у топлој млакој води, он је крено и тако се хлеб месио. Кн в. 

герма 

комовица, –е ж 'ракија која се добија дестилацијом комине' (БГ Вл Ђу Л Мш Сс 

СЦ Чр) – Ракију смо правили од комине..Б  

компот, компота  м 1. 'скувано воће остављено у сирупу од шећера и 

конзервисано' в. думст, дунст (Бз Ва Ви Деч Ђу Кн  Пћ Пх Сб Сс Ст Ту Чр ) - У флаше 

па јесмо то се звало онда компоти , думстфлаше  да, оперу се флаше, опере се воће, па 

се онда, некад су онако једна до друге, ређало у шерпању, па се кувало тако, а сад је то 

све некако на други начин. Сад скуваш у шерпањи, па наливаш у флаше и тако.Чу 

 корица, –е ж  дем од кора 1. 'танка кора на печеном месу', 2. 'омотач свежег хлеба 

или запеченог јела' – Корицу леба узмеш, онако мало да призалогајиш. БГ 

кох, –а м ' посластица од куваног гриза преливена пеном од беланаца' – Од 

посластица  правили смо  кох, недељом обично...ББ (сп) 

кравље млеко в. млеко 

кранцле,  (Sg кранцла) 'ситни колачи са пекмезом, орасима, уваљани у прах 

шећер' в. працла, працна ( Б БГ Вл Ђу Ле  М Рк Сс Чј Чр) – Мати је правила ситне  

колаче, онда су се правили ситни  колачи  углавном  кранцле и то буде за свечаре. Чу  
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краставац, краставца  м 'врста биљке из породице тикава са јесивим дугуљастим 

зеленим плодом, lat. Cucumis sativus' (сп)– Имали смо у башти  краставаца, то смо 

правили за салату, стављали у флаше и на сунце и додамо мирођије. То  

крвавица, –е ж 'врста кобасице надевене згрушаном крвљу свиње' в. крварица, 

крвњача ( БП Вл Ђу Н С Си Сн Сс Чр); - Правили смо крвавице најчешће ...То  

крварица в. крвавица, исп. крвњача (Ђ) 

крвњача в. крвавица, исп. крварица ( Бш Мо) 

крезле, ж (Sg крезла) 'врста јела од ситно исечене утробице и црева' (сп) 

кренути, крене свр. 'тесто које је почело да се диже' – Замесимо тесто и оствимо 

да одстоји, покрије мама обично крпом, па кад крене, онда га још једном премеси и 

после развуче и ондак филује...Чу 

крило, –а с 'закржљали део живинског тела '(сп) – Мајка  је обично јела поховано 

крило ...Мо  

кристал шећер в. шећер 

кристални шећер в. кристал шећер (Н Чр) 

кришка, –е ж невелик комад чега, исечен или изрезан из какве целине (о хлебу)' 

(БГ БПС Вл Г Дп Ђу Ер Ир Кн Лж М Ме Не НМ Пз С Ст Стн) – Отсече се кришка 

леба..НБ  

кришчица  дем од кришка 

крменадла,  –е ж 'свињско месо са обе стране кичме' (БГ Вл Ђу Н С То Ту Чу) -  

Крменадле  углавном испечемо и онда залијемо у маст. Г ,крмонадла  (Ђ Мо Сн);  бела 

~ 'крменадла ближе репу' в. вајзбратна; вратна ~ –е ж 'месо са предње стране, испод 

врата' – Вратну крменадлу већма волим, прошарана је, не буде чисто месо. Вл 

крокањ, крокања м 1. 'врста винове лозе' 2. ' вино добијено од винове лозе 

крокања' – Крокањ је посебна врста вина која успева овде  на Бесерном острву. БГ 

кромпир,  кромпира м 'пољопривредна биљка из породице помоћница са дебелом 

подземном стабљиком у облику грмља богатих скробом,lat. Solanum tuberasum, њена 

кртола служи као људска храна' ; барени ~  'кромпир куван у води' (БП Вл Н НБ НМ Си 
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Сс Чр) – За доручак леба, барена кромпира и сланине. Ђу ; кисели ~ ' кромпир са 

парадајзом' (Ђу Си  Сс) – За ручак буде  кисела  кромпира, није  било  бог зна шта, ипак 

је била оскудација и тешко се живело Вл ;   ~ у чакширама 'кромпир печен у рерни у 

љусци' в. кромпир у љусци, кромпир у гаћама; - За доручак смо имали углавном 

кромпира у чакширама. Вл ;  печени ~ ' кромпир пржен на масноћи' ( Ви Вл Ђу НБ НМ 

Си Сс СЦ Чр) ; пире ~  'кромпир изгњечен и претворен у кашу' в. тинцовани кромпир – 

(Вл Ђу Л НБ НМ Си Сс Ст Чр ) - Недељом обично буде супе, соса, ринфлајша и пире 

кромпира. То;  рестован ~ ' обарен кромпир пропржен са луком и алевом паприком' в. 

наштерц ( БГ Вл Ђу Л  Мо С Си Сн Сс Чр) – Правили  смо рестован  кромпир. ББ ; 

тинцовани~ 'кромпир пире пропржен на луку' в. пире кромпир (Н) 

кромпир паприкаш в. паприкаш 

кромпир у гаћама в. кромпир; исп. кромпир у чакширама и кромпир у љусци 

(НБ) 

кромпир у љусци в. кромпир; исп. кромпир у чакширама и кромпир у гаћама  (Ви 

Л Мш) 

кромпир чорба в. чорба 

кромпирача,  –е ж 1. 'јело од кромпира исеченог на колутове са додатком лука, 

меса или кобасица' (БГ С Си Ту Чу ) - Кромпирача  је била  исто  са кобасицом  или 

парче сланине, а ти  поједи прво  парче  кобасице  или после, е онда није било  

кромпира, то  је кромпир присечен  онако  уздуж и мало воде, мало масти, више је било  

воде  него масти, јер ипак је била нека врста оскудације. Вл; 2. 'растезано тесто 

надевено кромпиром' в. кромпируша  (Мо Сн)  

кромпируша, - е ж 'растезано тесто надевено кромпиром' в. кромпирача, пита са 

кромпиром (БП Вл Ђу Сб Сс То Ту)  

крофна, –е ж 'фино кисело тесто пржено у доста масноће' (Вб Вл Дп Ђу К Л Н Сб  

ТоТу Чу Шш); крофна (Бвн Г Ме НМ Пл) – Исто крофне  с млеком  правим , квасац  

метем  и мало  шећера, разбијем  које јаје  и крене. Ја онда  расклагијам , вадим  

чашом, лончићем, шта имам. БГ ; принцес ~ ' колач од финог теста пуњен кремом' (Вл 

Ђу Мш Сс СЦ Чр);  шприц ~ 'колач од киселог теста који се истиска кроз шприц и 

пржи'(С Сс Ст Стн) 
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крупни шећер в. кристал шећер (Вл) 

крушковац, крушковца м 'ликер од крушке'(сп) - Правили  смо ликер  од 

крушковца, е то  смо правили, Боже  мој  кад смо свечари  и кад је све  тако  свечано. Б  

крушковача, – е ж 'ракија добијена дестилацијом преврелих крушака'( Вл Ђу Н 

Сс СЦ Чр) – Било  је свакојаког воћа, правили смо ракију  од крушака, крушковача смо 

је звали. Ле 

крушно брашно в. лебно брашно 

крчкати, –ам несвр. 'полако кључати, укувати се на слабој ватри (о јелу)' (Ђу Сс 

Чр) в. вриуцкати 

кувана ракија в. ракија 

кувани парадајз  в. парадајз; исп. чорба под 2) 

кувано вино в. вино  

кувано јаје в. јаје (БГ БП Ђу Л Н  Сс Чр) 

кувано  месо в. месо 

кувати –ам несвр. 1.'припремати јело уз помоћ ватре' 2.в. барити (сп) 

куглице од ораја/од ораја (Sg куглица од ораја/од ораја) - 'непечени колачи у 

облику куглица са орасима уваљаних у шећер' (БГ Вл Ђу Сб Си Сс Чр) 

куглов, –а м 'врста колача печена у ребрастом калупу кружног облика'(БГ БПС 

Вл Вб Ђу Сб); куглоф (Ва Ви Ме НБ НМ СЦ Чр)   – Правила мати  куглоф. Ми смо 

деца то  јако волели. НБ  

кокичар, -а   м 'врста кукуруза од кога се праве кокице' (сп) 

кукуруз, -а м 1. 'једногодишња биљна житарица, lat. Zea mass која се гаји у 

многобројним сортама због зрневља и као сточна храна због стабљике и лишћа', 2. клип 

са зрневљем или само окомљено зрневље (које служи за исхрану људи и животиња) ;  в. 

куруз 

кукурузара, – е ж 'ракија од кукуруза' (Н) 

кукурузно брашно в. брашно 
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курузно брашно в. кукурузно брашно (Бс ББ Ла С Ст Стн То) 

кулен, –а м 'дебља, обично љута кобасица' (Вл Дп Пћ Сс Стн То Чр) – Од надева 

правио се кулен. Ст  (Вл Сс ЧрТо Дп Стн Пћ ); кулен (Сн Мо Ђ Бш) 

куља, е ж 'јело од кукурузног брашна закуваног у води' в. жмара, качамак, 

мамаљуга,макарун, палента (Б Бвн Вл Ђу Ер НБ Ме Пл СЦ Ту Чу ) – За доручак јели 

куље  и млека. НМ 

кумовски колач в. колач 

купус, –а м 1.'биљка из породице крсташица са много подврста, lat. Brassica 

aleracea' 2. ' лишће те биљке завијено у главицу које се употребљава за храну' (сп) – 

Купус кад се куво, куво се са сувим месом.  Рк ;  кисели ~ 'јело од куваног киселог 

купуса' (БП Ви Вл Ђу Л Н Си Сс) ; слатки ~ 'јело од свежег куваног купуса'- За ручак 

буде слатког купуса, испечемо неко месо, углавном то што смо имали у башти. Ва ( БГ 

БП Ви Вл Дп Ђу Н Ст Сс); пржени ~ 'јело од прженог купуса' в .подварак (БГ БП Вл Н 

То С),  

куруз в. кукуруз (ББ  Бз БМ С Ст Стн То) 

 

Л 

 

лабрцнути, лабрцнем в. презалогајити (Н Сс) – Ми деца бедемо гладни, не 

можемо да дочекамо ручак, а мати каже  узми нешто лабрцни. БГ 

ладњача, –е ж 'јело од теста гушће умешеног од јаја, брашна и млека печено у 

рерни' в. бућканица, лежбаба, лезибаке, мућеница (БГ БП БПС М);- Е сад, мама обично 

за доручак нешто испече, то је била углавном ладњача. Н  

леб / лебац, леба м 'печено тесто од брашна, воде, соли и квасца, који је 

неизоставни део оброка'(Вл Ђу Л Мо Н Ст Ту Чу) – Сваки осам дана се месио лебац, а 

лебац се месио с комлова. Кн ; бајат ~ 'хлеб који је устајао'(Вл Ђу Сс Чр) ; бели ~ 'хлеб 

умешен од белог брашна' мрва ~ 'ситан делић хлеба ' ; црни ~ 'хлеб начињен од црног 

брашна' – Кадгод се месио црни лебац. М (Мо С Си Сн Ст То Шш) 

лебно брашно в. брашно 
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лежбаба в. ладњача (Ст С Стн) 

лезибаке в. ладњача (ББ Бз)– То је смеса за палачинке, али мало може бити ређе, 

доле добро намажем тепсију са машћом и горе са уљем, лезибаке, тако се то звало. 

Углавном правило се недиљом и четвртком. БМ  

леквар ташци в. ташци  (Ђу Л) 

лења пита в. пита 

лепиња, –е ж 'истањен, округао хлепчић' (Вб Г Дп К Кн Сб Си) 

лепињица, дем од лепиња (Ђу); лепињица в. мекика ( Ђу Жб Чу) 

ликер, -ера  м 'врста јаког, слатког и ароматичног алкохолног пића' (сп) – Правили 

смо ликере, то буде онако свечано да имамо за свечаре , биле су есенције па смо од тог 

правили, буде баш, баш свечано. М ; ~ од дрењине ' ликер справљен са дрењинама'(Ст);   

~ од малине 'ликер справљен са есенцијом од малине' (Вл Ђу Сс); ~ од ораја 'ликер 

справљен од ораха, орахчића' (Ђу Кн Н С Сс Ст) чоколадни ~ 'ликер справљен са 

чоколадом' (БГ Вл Ђу М Сс Чр Сб Си); 

ликер од дрењине в. ликер 

ликер од малине в. ликер 

ликер од ораја в. ликер 

лимунада, –е ж 'освежавајуће пиће од лимунова сока, шећера и воде'(сп) 

лист, –а м ' развучено танко тесто као лист, кора за питу'( БГ Вл Дп Ђу Мо Сн Мо 

Сс То Чр) – Замесила два листа супе. Чу 

листара, –е ж 'растезано тесто пуњено орасима и шећером' – Листара је била 

нешто посебно, развуче се тесто па се филује  орасима, а правила  је мати  и празну. 

То је био баш, баш колач. Нема нигде ове наше стапарске листаре. Ст 

листати (се),  – а (се) несвр. 'разлагати се на листове (о тесту)' (С Ст Стн) 

листићи, (Sg листић) 'врста танког теста исеченог у траке или квадратиће који се 

пече у врелој масноћии' (Б БГ Н Сб Ту) – Кадгод смо месили лебац, а од тог теста 

развучемо и направимо листиће, то буде за доручак онако фришко, испечемо у 

паорској пећи. Чу  
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литица, –е ж 'обредно пециво које се даје женској деци за Божић' (С) 

лорбер,  -а  м 'врста зачинске биљке,ловор,  lat.Laurus nobilis' в. ловоров лист, 

орбер( Вл Ђу Н Сс Чр);  - Од зачина мећали смо лорбер и то у паприкаш с кнедлама да 

добије онако мало другачији мирис. Сб   

ловоров лист в. лорбер  

лозовача, –е ж 'ракија од грожђа' (Б Вл Н Рк Сб Сс СЦ Чр) 

лој, лоја м ' истопљена животињска масноћа од говечета, овце или козе' (сп) 

ломити, –им несвр. 'раздвајати на комаде, кидати (хлеб, погачу)' ( Бвн БГ БПС 

Мш Рк С Ст) – Ломила се мамина погача... Ту 

лудајнача, –е ж 'лења пита са бундевом' – Ми смо правили питу са лудајом, тако 

смо звали. НМ (НБ) 

лук, –а м 'зељаста биљка из породице љиљана са подземним стаблом облика 

луковице која је у великој употреби у исхрани ' в. лукац - Сејали смо лука, кромпира, 

грашка, бораније  Вш (БП Бс Ви Вл Деч Ир Лж НБ НМ Пћ Пх);  бели ~ ' чешњак Allium 

sativum' – Бели лук смо стављали у кобасице.То;  млади ~  'лук који се једе недозрео;  

црни ~  'Allium cepa';  црвени ~ ' љући црни лук' 

лукац в. лук (БГ БПС М Сб Ту Чу) 

луковина, –е ж 'течност добијена кувањем љусака црног лука (у којој се фарбају 

ускршња јаја)'-  И ако пукне јаје, није отровно кад га куваш у луковини .БГ 

лучење в. питије (ББ Бз) – Лучење, то су пихтије  и не знам како још има назив. 

То се кува пре Божића и разлије се пре дан, два, то се кува од свињски ногица, уво, 

онда шта још има, реп, језик, мало образине, то се скува, то се кува три и по сата и 

онда се сипа у тањире и насече се белог лука и онда овај се то суши и онда се овако 

само ножем реже, редом и тако се једе са хлебом. То за доручак и за вечеру, ако није 

неком доста онда може и у подне. БМ  

 

Љ 
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љуска, –е ж 'опна којом је обавијено јаје'(сп) – Од љуске јајета се фарбала јаја, 

то је била луковина.  Ле 

љута папричица в. папричица 

љуштити, љуштим несвр. 'ослобађати љуске, коре омотача, гулити (о воћу, 

поврћу)'- Дгуње смо љуштили па смо правили дунст. НБ 

 

М 

 

мајушка в. хурка; исп. бела кобасица, кашара, мајушка, џигерњача (Ђ Мо Сн) 

макарун, в. куља исп. жмара, качамак, мамаљуга, палента (Бс Ва Ви Кз) 

маковица, –е ж 'безалкохолно пиће од искуване маковине' (Сс) 

маковњача в. штрудла с маком (Сс Чр) 

макош гомбе  (Sg макош гомба)  'тесто у облику лоптица помешаних са маком, 

које се спремају за Бадњи дан' (НБ НМ) 

мазати, мажем несвр. 'превлачити машћу површину теста' в. намазати, премазати 

(Б БГ Н Сб Си Ту)  

мамаљуга, в. куља, исп. жмара, качамак (БГ БПС М Мо Н Сн Сс Чр) -  Ми смо 

звали мамаљуга ,кувала се зими за доручак.Само није било ово брашно ко сада, него се 

крунили кукурузи са тавана, бирали смо онај које је крупно зрно, па смо млели, и од 

тога тата крунио и од тога смо сејали на сито и онда то је био  махер ко направи  

мамаљугу  да нема грудвица. Рк ;  

мамина погача в. погача 

мандара, –е ж 'каша од пшеничног брашна, соли и воде' ( Б Бвн БГ БПС Ви Вл 

Деч Ђу Мо Н Пл Сн Сс СЦ Чр) -  Мандара, пржи се на уљу брашно или на масти, па се 

дода овај вода, па се то онда направи онако, благо размеша и разбије се јаја, то је за 

мене био прави оброк, јако лепо мекано, умачеш, једеш  и идеш колко си могао радити 

и колко сам стара била..Чу  
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манци, (Sg маница)  'колач од јаја и брашна' – То је тесто се умеси с јајетом и 

тако се премаже, преклопи и оклагијом  тако  се растеже  и метеш маст да буде 

врућа, знаш кад метеш на то она овако нарасте  и то се звало маница. Б 

маренда в. ужина (Сс) 

масна погача в. погача 

масна торта в. торта 

масноћа, –е ж 1. 'масни делови животињског меса од којиох се топи маст' 2. ' 

особина онога што је масно, дебљина' (Сс Чр) 

маст , масти ж 'производ добијен топљењем сала' в. гушчија маст, кокошија маст, 

свињска маст (сп) - Углавном се користила  домаћа , свињска  маст, није се користило 

неке друге .Кн  

ма�тан сир в. пуномасни сир (Б СЦ) 

маста в. слатко вино (Бвн); исп. слаткача, шилер и шира 

мауне, (Sg мауна) ж 1. 'љуска којом је увијено семе неких биљака (пасуља, 

грашка), 2. 'зелене љуске појединих врста пасуља са тек заметнутим плодом које се 

кувају за јело'  (Вш Ва)  

машћура, –е ж 'остаци масноће од којих се кува сапун' (Сс) 

медени колачи мн 'колачи са  медом' (Вл Дп Ђу С Ст Стн То) 

медењаци, (Sg медењак) 'колачи кружног облика са медом' (БГ БПС М Сс СЦ Чр) 

– Правили смо медењаке, то су били колачи некад, па још онако кад отстоје још су 

лепши. Вл  

медовача, -е ж 'ракија од меда' (Ђу Мш) 

мекика, –е ж 'врста пецива дугуљастог облика, направљеног од киселог хлебног 

теста прженог на уљу или масти' в. лепињица (БГ БП БПС Вл Дп Ир К Ле М Пћ Пх С)– 

Замеси мама пуну ванглу теста, па прави мекике, нас било деветоро деце, сиротиња, 

требало је то наранити. Лж  

мелшпајз –а м 'посластица од теста' (НБ) 
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месити, месим несвр. 'правити тесто од брашна и воде (или и других састојака) 

гњечећи и уобличавајући га'(сп) - Месио се лебац и месило се укисело тесто..Н  

месо, –а с 'делови закланих животиња или живине чији делови служе за исхрану'  

- Меса није било некад ко сад, сваки дан да спремаш, већ само недељом и четвртком и 

то углавном шта имаш у дворишту, то закољеш, углавном живину.  Дп ; говеђе ~ 'месо 

које се добија од говечета '; голубије ~ 'месо од голуба' (Ту),  гушчије ~ 'месо од гуске ' 

(Дп Мо Сн То);  живинско ~ 'месо које се добија од живине'; јунеће ~ 'месо од младог 

говечета';  кокошије ~ 'месо од кокошке';  кувано ~ 'кувано месо из супе' (Л Сс  Ст Чр);  

млевено ~ 'месо иситњено на машини'; пачије ~ 'месо од патке'; петлово ~ 'месо од 

петла'; поховано ~ 'јело од меса усољеног у брашна и јаја и пржено на масноћи' ( Вл Ђ   

Ђу Л М Мо Н С Си Сн Ст Чр) – За свечаре  смо поховали меса. Стн ;  прошарано ~ 

'месо са масноћом'( Вл Ђ Ђу Сн); свињско~ 'месо од свиње '; сушено ~ 'месо стављено 

на дим да се осуши' в. димљено месо;  телеће ~ 'месо од телета' ; ћуреће ~ 'месо од 

ћурке', фаширано ~ 'јело од млевеног меса у облику ролата' (Вл Л);  в. фашир 

метати / мећати, мећем несвр. 'ставити, сместити, положити на неко место 

(зимницу)'(Н Пх Сб С Ст Ту) 

мешана салата в. салата 

мешати, мешам  в. мутити (Сс) 

милерам,  -а м 'масноћа од некуваног млека в. кајмак (Б Мо Сн) 

минерална вода в. вода 

мињони (Sg мињон)  'врста ситних колача преливених глазуром' ( М Пћ Пх Сс Чј 

Чр) 

мирођија, –е ж 'мирисна биљка из породице штитара која се употребљава као 

зачин,  lat. Anethum graveolens' (сп)– Правили смо сос, лети кад приспе мирођија, онда 

смо углавном сос од мирођије и печени кромпирића, то смо јако волели.Чу   

млади кајмак в. кајмак 

млади лук в. лук 

млади сир в. сир 

млевено месо в. месо 
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млеко, –а с 'бела хранљива течност која се добија од сисара и служи за исхрану';  

варено ~ 'свеже кувано млеко' (Вл Ђу Мо Сн СЦ); исп. узварено млеко, вареника; 

кисело ~ 'укисељено млеко' ( БП Вл Ђу Мш Н Сс СЦ Чр ) козије ~ 'млеко које се добија 

од козе' (Ђу Н Сс Чр) ; крављље ~ 'млеко које се добија од краве' (Вл Ђу Н НБ НМ Мо 

Сн Сс Ст Чр) ; обрано ~ 'млеко са којег је скинута масноћа' в. провејано млеко (Вл Мо 

Сн Сс Чр );  овчије ~ 'млеко које се добија од овце' (Ђу Н  Мо Сн Сс СЦ Чр); свеже ~ 

'свеже, тек помужено млеко'( БГ БПС Вл Ђу М С Ст Стн);  исп. фришко млеко, 

јомужно млеко,преснац; угрушано ~ ' млеко које је прокисло', (БГ Ђу Чу) ; исп.кисело 

млеко, прокисло млеко,прокиснуто млеко, узвриштало млеко, провурдано млеко, 

просирено млеко; удробљено ~ 'млеко са парчићима хлеба' в.дробљенке  (Вл Мо Н НБ 

НМ  Сн Сс Ст Чр ) – За доручак удробимо млека, имали смо своју краву и углавном смо 

млеко конзумирали. Л   

морка, –е ж 'врста афричке кокоши, lat.Numida meleagris' 

моча, –е ж 'хлеб натопљен у млеко и јаја и пржен на масноћи' в. завијача, 

квашеница, прженица, хлеб у јаја (БГ Вл Деч Ђу Ле );– А мoже или ујутро кад остане  

хлеб, овај месили смо хлеб, па тај што остане, пекли смо моче, то је у јаја и на масти 

се пече, то је баш моча. М   

мрква, –е ж 'двогодишња повртарска биљка из породице штитара са вретенастим 

задебљалим, црвенкастим и жућкастим кореном који се употребљава као храна, lat. 

Daucus carota' в. шангарепа, шаргарепа 

мусака, –е ж 'јело од млевеног меса, кромпира или другог поврћа и јаја запечено у 

пећници ' (БГ БП Вл Деч Ђ Ђу Мо Пћ Сс Чр) – Правили смо мусаку са месом и 

похованим  бундевицама.  Ст  

мускат, –а м 'врста вина добијеног од грожђа сорте мускат' (Ђу) 

мутити, мутим несвр. 'мутити житку храну, мешати'(Вл Чр) в. мешати  

мутмел  в. бело брашно (Ва Ви Деч) 

мућеница, в. ладњача (Вл Ђу Л Рк) 

мушкатни орах, м 'врста зачинске биљке' (Вл); в. мушкапла 

мушкапла в. мушкатни орах (Н) 
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мушкацоне  (Sg  мушкацона) 'врста ситних сувих колача прављених од ораха, 

бадема или лешника' (Вл Деч Кз Мш Пћ Сс Чр) - Моја деца су волела мушкацоне, то 

сам правила. НБ  

 

 

 

Н 

 

набокати се, набокам се свр. 'најести се'  (Н Ту Чу) 

нагусто пасуљ в. пасуљ 

најести се, наједем се свр. 'утолити глад, постати сит' (сп) 

намазати, намажем в. мазати – Намажем двапут машћу...Чу 

наора, –е ж 'хлеб исечен на коцкице који се узима у цркви и симболизује тело 

Христово'  (сп) - Наору смо у цркви кад идемо да се причестимо, постили смо и онда 

идемо у цркву да се причестимо. Сб  

напросто брашно в. оштро брашно 

нарастити, нарасте в. киснути 

нарезати, нарежем свр. 'насећи, изрезати'( БГ БПС М Н Сс Чр Шш) 

нарендан, –на –но 'иситњено на ренде' (Вл Н Пћ Пх Ту Чу) 

насецкати, –ам свр. 'исецкати на ситне комаде' (Сс Чр) 

насуво, –а с 'врста куваног сланог теста' - Правили смо доста насува , онако оно 

тесто замесимо, па и ту је било са сиром и кромпиром и луком, шта год се шта 

сетимо, то направимо, буде лепо, мало се посоли и тако. Чу;  ~ с јајима ' тесто 

помешано са јајима' (Ђ Мо Сн);  ~ са кромпиром, 'тесто сечено на троуглове и 

помешано са кромпиром и луком'  (Деч Мо НМ Сн Ст СЦ );   ~ с маком, 'тесто сечено 

на танке прутиће зачињено маком' исп. резанци с маком, чикмаке;   ~  са сиром/са 
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сиром, ' тесто сечено на танке прутиће и помешано са сиром' ( Мо Сн) ; в. резанци са 

сиром.   

насуво с јајима в. насуво 

насуво са кромпиром  в. насуво 

насуво с маком в. насуво 

насуво са сиром в. насуво 

натенани, прил. 'дуго и пажљиво припремање више врста јела' (Вл Н Сс Чр) 

натрти, в. рендати (Н) 

начинити, начиним свр. 'направити, припремити, зготовити (о јелу)' (БП С Стн 

То) 

наштерц в.рестован кромпир (Мш) 

недопечен, –а –о 'недовољно печено јело' (Вл Дп Ђу Сб Ту То) 

нокла в. кнедла  (Ђ Мо Сн) 

ноклица дем од нокла  

нуларица в. бело брашно (БПС) 

 

 

О 

 

обара в. баротина; исп. баревина, обарина (Сн) 

обарина в. баротина; исп. баревина, обара (Сс) 

обарити, обарим свр. 'прокувати' 

обга  в. јуфка (Бш НБ НМ Мо Пл Сн СЦ) – Па хлеб тако се месио, потопе се две 

обгице комлова што се каже, то се сушило па се мете у крпене тако једне крпе. Кн  
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облатна , ж  мн. облатне 1. 'танка кора од теста за прављење различитих колача';  

2. 'колач од таквих кора са неким надевом' (сп);  ~ у млеку ' облатне филоване у млеку и 

шећеру' – Обатне се кувале у млеку, облатне нису ни знали другачије да праве него 

само у млеку. М ; исп. пишингер; цариградска  ~ ' облатне филоване беланцима, медом 

и орасима' в. жвалава, силвестер 

облатна у млеку в. облатна под 2); исп. пишингер 

обрани сир в.посни сир 

обрано млеко в. млеко 

овчетина, –е ж 'овчије месо' (Мо Сн) 

оглабати, –ам свр. 'зубима скинути остатке меса са костију' (Вл Ђу Сс) 

огрезнути, огрезне свр. 'бити цео потопљен у течност' (Б Ле Пз) 

огулити, в. дерати 

одерати, в. дерати 

одморити се в. киснути (о тесту) (Сн Мо Вл Сс Чр) 

окрајак, окрајка м 'комад хлеба који се одреже при начињању' в. пупушка (Ђу  

Мо Н Сн Сс Чр) – Ја сам увек више волела окрајку да једем него средину. Сб  

олај  в. уље (НМ Мо Сн) 

омастити (се) омастим (се) свр. 1. 'превући слојем масти' 2. 'најести се масног 

укусног јела, почастити се' в. омрсити се (Н Рк Сс Ту Чр) 

омрсити се, в. омастити се 

опеканци, (Sg опеканац)  'тесто од брашна, соли, квасца и воде' – За Бадњи дан 

смо месили опеканце БП ( Дп То) 

опрати, оперем свр. 'перући одстранити нечистоћу, спрати, уклонити (о воћу и 

поврћу)' (сп) 

оранжада, –е ж 'слатко безалкохолно пиће од сока поморанџе' (Вл Ђу) 

ораховача, -е ж 'ликер од ораха' – Правила сам ораховачу сваке године. Рк 
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орбер в. лорбер (Сн) 

осладити, осладим свр. 1. 'учинити слатким, засладити'; 2. ~ се 'појести или 

попити нешто слатко, укусно' (сп) 

осолити, осолим свр. 1. 'зачинити или посути соли, посолити'; 2. ~  се 'појести или 

попити нешто слано'(сп) 

отело, -а с 'врста грожђа од којег се прави вино' – Имали смо неку врсту грожђа 

које се звало отело, које је лепо рађало и било веома слатко.. Кн 

отребити, отребим свр.  'очистити (пасуљ)' (Сс Чр) 

очисити, –им свр. 'скинути љуску с воћа или поврћа'(Б Ле Лж Рк Сс Чр ) 

очерупати, –ам свр. 'очупати перје са живине'(Ђ Мо Сн) 

оштро брашно в. брашно 

ошурити,  –им свр. 'опарити врућом кључалом водом и очупати' (БП Ва Вш  Лж 

Не С Стн То) 

 

П 

 

 

пабушина, -е ж 'мекани поткожни слој испод ребара свиње' в. пауфлек, пафлек 

(НМ С Сн Чн) 

 палачинке,  (Sg палачинке) 'врста колача у облику тањих лепиња од пшеничног 

брашна, млека и јаја, испечених у тави, тигању' в сковерци  (Б БГ Бз БП БПС Бс Вл Вш 

Дп Ђу Ер Ир Кз Ла Ле Лж М Пћ Пх Рк С Сб Си Ст Стн  Ту Чј Чр)  – Палачинке смо 

правили, умутимо доста, било нас је пуна кућа, правили  смо са пекмезом од кајсија 

највише. Чу  

палента в. куља исп. жмара, качамак, куља, мамаљуга (Си Ст Стн То) 

папак, папка м.  'рожната навлака која покрива крајеве прстију неких сисара'(сп)  

– Питије с папцима, то је било нешто најлепше, то је мати за Богојављење кувала. Н  
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паприка,  –е ж ' вртна биљка из породице помоћница са плодовима зеленим или 

црвеним, округлим или издуженим, оштрог или благог укуса који се употребљавају као 

зачин или храна, lat. Capsicum annum';  алева ~ 'млевена црвена паприка' (БП Ђу Н Сс) 

исп. ситна паприка, туцана паприка и црвена паприка; барена ~ 'која је кувана у води са 

уљем, сирћетом и зачинима додавањем киселине или гљивичним врењем' (Бс Ви Вш   

Ер Кз) кисела ~ 'која је вештачки доведена у стање киселости'(Бз БМ С Ст) ; печена ~ 

'припремљена сувим грејањем на ватри'(Дп Н Сб Си Ту) ; похована ~ 'паприка умочена 

у брашно и јаја па пржена на масноћи'; пуњена ~ 'испуњена месом, сецканим луком, 

пиринчем и зачинима' в. филована паприка– Упржи се лук и стави се месо, пропржи и 

стави се пиринач, скине се са ватре, стави се јаје, зачини и то је пуњена паприка. Вл;  

папричица, в. фаферона (Си) 

паприкаш, –а м  ' јело од динстаног меса са луком, паприком и зачинима' (БП Вл 

Ђу Мо Сс Сн Ст С Чр); бећар ~ 'јело од парадајза паприке и лука' – За ручак смо јели 

бећар паприкаша. Вл;  в. сатараш; говеђи ~ ' јело припремљено са говеђим месом' ; 

дисноторски /диснаторски ~ 'јело припремљено кад се кољу свињи' (БГ Ђу Н/Мо Сн 

); кромпир ~ 'јело припремљено са кромпиром' (Вл Ђу Л Сб Ту Шш) ~ с кнедлама 'јело 

припремљено са кнедлама и зачинима';  пилећи ~ 'јело припремљено са пилећим 

месом'(БГ БП Вл Н Ту То Чу); рибљи ~ јело припремљено са рибом' в. фиш паприкаш 

(Вл Ђу Мо Сн )  

паприкаш с кнедлама в. паприкаш  

папула, -е ж 'јело од куваног и изгњеченог белог пасуља зачињеног бибером и 

соли'( Б Бвн Бс Ва Ви  Пл С Сс Ст Стн) 

парадајз, –а м 'биљка и црвени и меснати округли или дугуљасти плод, lat. 

Solanum lycopersicum'; парадајз ( Бвн Ђ Кн СЦ); парадајс (Мо Сн); парадајс (Бш НБ 

НМ); зелени ~ 'који није сазрео , користи се за туршију' ;  кувани ~ 'сок од куваног 

парадајса' ( Вл Ђу Н Сс Чр); в. чорба од парадајза ;  цеђени ~ 'парадајз коме је 

притискањем исцеђен сок'; ( Кз Сс С Ст Стн Чр) 

парити, в. шурити (Н) 

парче,  парчета  с 'одвојен, одломљен мањи део нечега, комадић ( о хлебу)' (БГ 

БПС М Н Сс Ту Чр) 
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пасирати, пасирам несвр. 'протискивати, процедити нпр. воће, поврће кроз густо 

сито' (Б БГ Вл Сб Сс Чр) 

паскурица, –е ж 'обредни хлепчић у православној литургији' (сп) 

пасуљ, пасуља м 'врста биљке чији се зрнасти плод употребљава као људска 

храна, lat. Phaseolus' (сп) - Па рецимо пасуљ се кува са сувим месом, насецка се лука, 

метне се пасуљ да проврије прво вода, онда се оцеди, онда метеш  лука и зелен и онда 

метеш суво месо, кобасице, сланину, ми смо сецкали сланину, сасећемо парчади  тако, 

колко нас је било, сваком по једно и тако се кува. Рк; бели ~ 'пасуљ беле боје' (БГ БПС  

Вл Л М Сб); густи ~ ' који је куван нагусто' (Вл Н То); в. нагусто пасуљ (Ђу Сс);  

чорбаст ~ 'врста јела од пасуља у облику чорбе' (Ва Ви Ђу Кз Мш) 

патока, –е ж 'при печењу последња најслабија ракија' в. воћка (Б Вл Ђу Мш  Си 

Сс Ст Чр), -  Најслабија ракија се звала патока.. С  

патлиџанка, - е ж 'врста паприке, округлог облика, која се употрбљава за салату, 

lat. Capsicum annum' (Ле Кз Рк С Сб) – Мећали смо салату туршију, краставце, паприку  

патлиџанку...Б  

пауфлек в. потрбушина (Бвн) 

пафлек в. потрбушина (Сс); исп. пауфлек 

пац в. саламура -  Месо се стављало у пац..Вл 

пачија супа в. супа 

пачије месо в. месо 

пашканат  в. паштрмак (Бвн Г Кн Пл) 

паштрмак,  - а м 'врста зелени слатког укуса'; паштрнак (БГ)  в. пашканат (Ст Ту 

Чу) – Зачина  ниси имао никаквог осим соли, мете се зелен у супу доста, главни је био 

паштрмак. Паштрмак је био да да сласт у супу .Б   

пекмез,  –а м 'смеса од густо скуваног воћа' (сп)– Имали смо велике земљане 

ћупове и онда се ту кувао пекмез, то је била радост, онда је то било највише за вечеру. 

Мекана леба и мал пекмеза. Б; ~ од бресака ' пекмез справљен од бресака' (Б Ир Ле С Ст 

Си)  ~  од дуња  'пекмез справљен од дуња'(Кн НМ Пл)  ~ од кајсија (БП То С Сс Ст 

Стн Чр); ~ од кајсија ' пекмез спављен од кајсија' (Бш Мо Сн СЦ);   ~ од слатког вина  
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'пекмез справљен од слатког вина'- То је био пекмез као мед, то је чим се вино исцеди, 

док не почне да ради, онда се кувало или пекмез од дгуња, тако се парче по парче 

стављало и те се дгуње кувале на том вину док се не згусне. Рк ;  ~ од шљива,(БП То С 

Сс Ст Стн Чр) ~ од шљива 'пекмез справљен од шљива' (Бш Мо Сн СЦ) 

пекмез од бресака  в. пекмез 

пекмез од дуња в. пекмез 

пекмез од кајсија  в. пекмез 

пекмез од слатког вина  в. пекмез 

пекмез од шљива в. пекмез 

пелинковац,  пелинковца  м 'горак ликер' (сп) 

переце,  (Sg перец, переца)  'пециво савијено у круг и местимично премазано 

смесом брашна, соли и воде' (Вл Ђу Мо Н С Сн Чу)– Кад се зажелимо переца, ја то 

намесим пуно да се има Л  

перка, -е ж 'тесто сечено на квадратиће пуњено пекмезом, орасима, маком' – 

Замиси се тисто, и разваља  се па се унутра мете пекмез и приклопи. Ето то се 

правило, орем и маким .БМ  

перкелт, -а м 'јело од динстаног лука, пилетине и телетине' – Правиду  исто 

перкелт  као телећи паприкаш. Ђу 

першун,  –а м 'биљка из породице штитарки, корен и лист се додају у јело као 

зачин, lat.Petroselinum hortense' (сп) - Ставимо мало першуновог лишћа у супу, одма има 

друкчији укус.Сс  

петлова  супа в. супа 

петлово месо в. месо 

пећи, печем несвр. 1.'спремати храну у рерни' (Вл Ђу Сс Чр);  в. пржити (Н Л) 

печена паприка в. паприка 

печени кромпир в. кромпир 
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печеница,  –е ж 1. ' печено месо'(Вл Ђ Ђу Л Мо Н С Сн Ст Чр) в. печење ; 2. 

'прасе печено за Божић' – За Божић се спрема печеница, то је обавезно. Вл 

печено јаје в. јаје 

печење, – а с ' испечено месо, печеница' (Бз ББ НМ Си) в. печеница 

пиварски  квасац в. квасац 

пиво, –а с 'алкохолно пиће од хмеља , јечма, квасца и воде' (сп) – Кадгод кад 

дођемо са њиве, онако уморни, ондак волемо да попијемо по чашу пива. Чу  

пијана торта в. торта 

пилав, пилава м 'јело од пиринча и меса' (сп)– За ручак је обично било пилава, 

паприкаш  кромпира, кувало се тако како се могло...Ле  

пилетина,  – е ж 'пилеће месо' (сп);  похована ~ 'која је увијена у јаја и брашно, а 

затим пржена на масноћи'- За свечаре је било обавезно поховане пелетине, зелене 

салате, то је онако баш прво било за Ђурђевдан. То 

пире кромпир в. кромпир; исп. тинцовани кромпир 

пиринач, пиринча м 'једногодишња биљка из породице трава која се сеје на 

вештачки потопљеном земљишту у земљама са топлом климом, плод те биљке служи 

као људска храна, lat. Oryza sativa'; (БП Не Сс Ст Стн То Чр); пиринча (БГ БПС М Н 

Ту); пиринџа (Ва Ви Кз Лж) – За Бадњи  дан је било посно, кувало се сочиво и пиринач. 

С   

пиринџара, -е ж 'кобасица са надевом од пиринџа и меса или крвавице'(Вл Л Ту 

Чу Шш) – Правила се пиринџара, то се надевало пиринчом. Н  

пита – е ж 1.'врста колача од растезаног теста надевеног филом';  ~ с вишњама 

'пита надевена с вишњама';  ~ с јабукама; са јабука 'пита надевена с филом од јабука'; ~ 

с кромпиром 'пита надевена кромпиром' в. кромпируша, кромпирача;   ~ са сиром/са 

сиром  'пита надевена сиром'(Ва ВиСс Кз Чр)/ (Вл Ђу Ту Чу);  в. гибаница  ; ~ са 

орасима  'пита надевена орасима' (Н Ђу Вл  Си) в. пита с оровима, сува пита ; ~ 

савијача 'пита која се прави од савијених листова, гужвара' (С Ст Стн);  2. лења ~ ' 

колач од јаја, масти, шећера и брашна који се растањи на величину тепсије и филује 
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неким надевом, обично с вишњама, јабукама' (БГ БП Вл Деч Ер М То); лења ~ (Ђ Бвн 

Кн Мо Пл Сн) 

пита с вишњама в. пита 

пита с јабукама/ са јабука в. пита 

пита са кромпиром в. пита; исп. кромпируша, кромпирача 

пита са сиром/са сиром  в. гибаница 

пита с орасима в. пита; исп. пита с оровима и сува пита 

пита с оровима в. пита с орасима (Си) 

пита савијача в. гужвара 

пити, пијем несвр. 'уносити течност у организам' (сп) 

питије/пихтије, мн питија 'врста јела од желатинасте масе и обареног меса'; (БГ 

БП БПС Вл Г Деч Дп Ђу Ер Н М Пћ Пх С Ст Чу Чр) пиктије (Ђ Мо Сн); в. лучење – 

Кадгод све се то правило и чувало кад ћеш направити, кад нећеш, знао се неки обичај 

кад се шта, на пример праве се питије зими, то се правило на Крстовдан, за 

Богојављење и за Светог Јована, да имамо питије то је било нешто званично. Б  

пишингер в. облатна у млеку (Бвн Пл Сс) 

пишкота, е ж 'кора за торту од јаја, брашна и шећера' (сп) 

плећка в. предња шунка (сп) 

плес ,плесни в. плешан (Б)  

плешан, плесни м 1. 'врста гљива које живе већином на органским подлогама или 

као паразити и изазивају различите биљне болести, lat. Mucoraceae'; 2. 'пена на киселом 

купусу' в. плес, скрама стеља - Ухватио се плешам...БГ (Вл Ђу)  

плетеница, –е ж 'обредно пециво у облику плетенице које се даје женској деци за 

Божић'(Сс Чр) 

пљескавица, –е ж 'млевено и спљескано месо испржено на жару' (сп) – 

Пљескавице једемо кад одемо на вашар, то је био специјалитет. Кз   
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побиберити, –им свр. 'ставити бибер у јело' (сп) 

побуђити, –им свр. 'постати буђав' (БГ Вл Дп Л С То Шш) 

повојница, -е ж 'погача која се носи у част рођења детета' (БГ БП Вл Ђу Н Сс То 

Чр); повојница (Мо Сн) 

погача,  –е ж 'округао и пљоснат пшенични хлеб од бесквасног теста'; масна ~ ' 

која је премазана машћу пре печења'; мамина ~ 'обредни колач за свадбу'( Б БГ БП БПС 

Вл Вб Ир Кз Л М Н Пћ Пх С Сс Чр) 

погачице,  (Sg погачица)  'врста колача округлог облика од теста помешаног са 

сиром, чварцима и печеног у пећници' (сп); ~ са чварцима 'колач који је пре печења 

премазан млевеним чварцима' – Погачице са чварцима су се месиле, па слане са 

дрождином, све су то били колачи. Рк 

подварак в. пржени кисели купус (Бс Ва Ви Ђу С Сс Чр) 

подгревати, подгревам уч  'учинити топлим'( БГ БП Деч Кз Пћ С Ст То)– За 

вечеру се углавном подгревало оно што остане од ручка. Ва  

подливени/подливани сир в. сир – Мама је моја правила подливани сир и 

стављали  смо у качице, пошто смо имали краве и имали смо овце. Рк 

подлити, подлијем  свр. 'правити сир додавањем сиришта у загрејано млеко ради 

бољег врења' в.подливати (БП Вл Ђу Н М Сс Чр)  

подливати –ам уч према подлити  - Па подливали сирац овај млади ми кажемо 

.Ту (Сн Мо) 

подмета в. запршка (Стн) 

подсирити, – им свр. 'млеко довести у чврсто стање да би се добио сир'(Ир Кз Ту 

Сб Стн Чр) 

поистија прил 'полако, постепено'(БГ Сб То) 

појести, поједем свр. 'сажвакати и прогутати (о храни)'(сп) 

покварен,  –а-о 'који је у неисправном стању' (о храни) (сп) 

положеников колач в. колач 
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пољупчићи в. ванилице (Бвн Сс) 

помије, пл.т  'остаци јела који се дају свињама' (Б Бвн БГ БП БПС Вл Н Ђу Кн С 

Ст Сс Чр) – Кад нам остане  леба то смо бацали  у помије, то се давало свињама. То  

попара, –е ж 'јело од старог хлеба попареног у замашћеној осољеној води' в. 

попаруша (Бвн Вл Деч Кз Кн Л Ле Лж Ме Сс СЦ Чр Чу) - Нас је у кући било седам, 

имали мало земље, ал ето попара нас је одранила. Попара од леба тврдог исече се кора, 

ми смо секли кору од леба и то вода ври, мало посолимо, мало масти и готова попара. 

Ту  

попарити,  -им свр. 'прелити врелом водом (о храни) '(Вл Ђу Н Сс Чр) 

попаруша в. попара (НБ) 

поруменити, поруменим свр. 'учинити што руменијим (о јелу)' (БГ Ва Вл Л М С 

Сс Чр) 

посан/постан –на-но 'који се односи на пост, који не садржи у себи ништа од 

меса, јаја и млека' (БГ Вл Ђу Ир Кн Л Лж НБ НМ Пћ)– На Бадњи дан се обавезно 

постило, посна риба, посни пасуљ, суве шљиве..Вш  

посна чорба в. чорба 

посни сир в. сир 

пост, поста м 1. 'уздржавање од мрсне хране у одређене дане које црква прописује' 

2. 'време када се пости' (сп) – Постили смо само на Бадњи дан и на Велики петак, 

нисмо постили шест недеља, и на Божић смо ишли да се причестимо. БГ  

постити, –им несврш 'не узимати храну животињског порекла, не мрсити' (сп) - 

Постила сам редовно на Бадњи дан и на Велики петак. Ле 

поступаница, –е ж 'колач који се прави кад дете прохода' (Н Ђу БГ Шш Вл Сс Чр) 

в. поступарница, поступавница 

поступаница в. поступаница  (Мо Сн) 

поступавница в. поступарница (СЦ) 

потрбушина, – е ж 'месо или сланина са трбуха' в. пауфлек, пафлек ( Ђ Ђу Мо С 

Си Сн Чр) 



 
 

150 

 похована паприка в. паприка 

похована пилетина в. пилетина 

похована тиквица в. тиквице 

поховано месо в. месо 

поховати,  похујем несвр. 'пржити месо или поврће увијено у јаја и брашно' (сп) - 

За велике празнике смо обавезно поховали месо и то најчешће пилеће. Н  

пошећерити, пошећерим сврш 'посути, засладити шећером'(БГ БП Вб Кз Сб Си 

Ст Стн Чр Чу ) 

празилук, –а м 'врста лука с продуженом луковицом и пљоснатим лишћем који се 

употребљава као зачин и као јело' (Ст Стн) 

прасетина, –е ж 'пресеће месо' (Вл Ђу Ер Ир Кз Лж НБ НМ С Ст Стн То) 

прах шећер в. ситни шећер (Сс Чр) 

працла,  в. кранцла; исп. працна (Сс Чр) 

працна в. кранцла ; исп. крацла; (Бс Ва) - Працне се праве, може са орсима, 

може с гризом, с пекмезом се пеку. То су працне. Ви  

првенац, -нца м 'прва најјача ракија која се добија препицањем' (БПС Вл Л М Мо 

Н Сн); првенац (Б Ва  Ле Лж Кз Пћ Пх Сс Чр ) 

пребранац, пребранца м 'јело од пасуља запеченог у рерни'( Бс Бвн Ва Ви Вл Ђу 

Кн Пл Сс Чр) 

преврео сир в. зрели сир (Бвн) 

прегорети, прегоре свр. 'сувише препећи, загорети (о јелу)' (Пћ Пх) в. препећи 

предња шунка в. шунка ( БГ Ђу Мо Н Сн Сс);  исп. плећка 

презалогајити,  презалогајим свр. 'појести који залогај, појести мало' (БГ Вл Л Ле 

М Мш Шш) в. призалогајити, лабрцнути, чалабрцнути 

презле, пл т  ж ' мрвице од осушеног и самлевеног хлеба' (сп) 
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прелити, прелијем свр. 1. 'излити из једног суда и улити у други' (Б Ле Сс Чр); в. 

пресути, преточити  2. 'налити сувише' 3. 'полити преко нечега нечим течним' 

премазати,  в. мазати 

премесити, премесим свр. 'поново месити' ( Н С Ст Ту Чу) – Оставим тесто да 

отстоји мало па га наново премесим. Чу 

препећи, препечем 1. в. прегорети ; 2. 'поновним печењем дати јачу снагу (о 

ракији) (Б Ле Чр);   

препеченица, –е ж 'два или више пута препечена ракија'  - Изнесе једну литру 

ракије, препеченице.  М  (Б Вл Ђу Ле Н Сс Чр) 

пресладити, пресладим свр. 'учинити одвећ слатким'(сп) 

преслан, –на-но 'сувише слан' (сп) 

пресна сланина в. сланина исп. сирова сланина 

преснац, в. свеже млеко (Сс) 

пресолити, пресолим свр 'ставити у јело превише соли'(сп) 

пресути,  в. прелити 

преточити,  в. прелити 

претрпати, в. думстати (Н) 

пржени шећер в. шећер 

прженица, –е ж 1. 'хлеб печен на плотни' в. двопек (БГ Вл Ђу Н Сб Ту Чу);  2. в. 

моча;  исп. квашеница, завијача, хлаб у јаја  

пржити в.пећи 

призалогајити,  в. презалогајити (Б Деч Дп То Чу) 

прикрупа в.кукурузно брашно (Н) 

принцес крофна в. крофна 
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приставити, –им свр. 'ставити храну на ватру да се кува'(Вл Ђу Н С Си Сс Ст Стн 

То Ту Чр) 

причестити се, причестим се свр. 'примити причест' – На Божић смо обавезно 

ишли да се причестимо, први дан Божића  да, обично нас мама онда понови, лепо 

обуче. НМ 

причешће, –а с 'примање причести' (Вл Ђу НМ СЦ ) 

прљити, прљим несвр. 'палити, сагоревати длаку заклане свиње' (БГ Дп Кз Н С 

Стн То ) 

провејано млеко в.обрано млеко (Н) 

проврити, проврим свр. 'довести храну загревањем до врења' (БГ Дп  Ле Лж Кз С 

Ст Стн То Чр Чу Шш) 

прозукао, -кла –кло  'прокисло, ускисло (о јелу) '(Ђу Н) 

проја, –е ж 'јело од кукурузног брашна, јаја, млека и сира, печено у тепсији'(Бвн 

Вл Ђу Л Мш Н Сн Мо Пл С Сс СЦ Чр) – Правили смо проју, срце моје, проју од 

кукурузног брашна, али не киселу проју,него проју слатку..Рк  

пројино брашно в. кукурузно брашно (Бз Сс Чр) 

прокола, –е ж 'укишељена главица купуса' (БГ Вл Ђу К М Н С Сб Си Сс Ст Ту Чр 

Чу) – Мој отац обавезно ишо да купи купус и то метемо главице за проколу и по два 

реда сто кила и богами оде то.  БПС  

прокопац,  прокопца м 'врста вина' (Сс) 

прокисло млеко в.  угрушано млеко (Вл) 

прокиснуто млеко в. угрушано млеко (СЦ) 

пропржити, –им сврш 'кратко време пржити' (Бс Вш Кз С Ст Стн) 

просејати, просејем свр. 'пропустити кроз сито, решето ради чишћења од 

отпадака' (Си С Ст) 

просирено млеко в. млеко 
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просушити, -им свр. 1. учинити сувим, добро сасвим осушити, просушити'; 2.  

'радња која означава да је тесто остављено да се суши' (БГ Бп Вл Дп Ђу Кз Л Мо Мш 

Си Сн Сс То Шш ) 

прошарано месо в. месо 

птичије млеко в. шне-нокле (ББ Бз БМ) 

пувара, –е ж 'неискокано зрно кукуруза' (Вл Ђу Ме Н НМ Ту Чу) 

пуномасни сир в. тегљени сир (Ђу Н) 

пуњена паприка в. паприка 

пупушка, -е ж 1.'грба на хлебу' (Ђу Мо Н Сн Сс Чр); 2. 'крај хлеба' в. окрајак (БГ 

Вл Сб Ту Чу) 

пурити, - им  несвр. 'пећи на жару млад кукуруз' ( Ме НБ НМ То С Ст Стн) 

пусла в. пуслица (Сс) 

пуслица,  -е ж дем 'колач од беланаца, шећера и лимуна који се суши на тихој 

ватри' (БГ Вл Ђу Кз Н Пћ Пх То С Ст Стн); в. пусла 

путер –а м 'масноћа са некуваног млека добијена мућењем' – Умути се путер, од 

краве смо скидали па направимо путер, кува се фил и то путера, онда није био 

маргарин. Мо (Вл Ђу Кн М Мш Н С Сб Сн Чр) 

 

Р 

 

разбити,  разбијем свр. 1. учинити да се нешто распрсне (нпр. јаје)'  2. 'додати јаје 

у јело' (БГ БП Ер Н Сс То Ту) 

развијати –ам несвр 'тањити оклагијом (о тесту)' в. расклагијати (БГ Ва Ви Вл Ђу 

Н С Сб Ст Стн Чу) 

разлити, разлијем свр 'излити у више судова, на више места' (Вл Дп Н Сб Сс Ту 

Чр Чу) 
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рајбовати, рајбујем несвр. 'мутити маст' в. аптребовати, учинити (Ви Н Сс Чр),  

ракија, –е ж 'врста јаког алкохолног пића које се добија дестилацијом превреле 

комине од воћа' (сп) – А ракију смо пекли четрнаест дана од грожђа. Ту је био велики 

базен и у подруми је била велика када и ту смо радили. Рк; кувана ~ 'кувана врућа 

ракија' (Сс Чр), в. требер 

рампаш, –а м 'младо киселкасто вино' (Вл Ђу Н Сс СЦ Чр) 

раскалити, в. расплатити (Мо) 

расклагијати, –ам сврш 'оклагијом тањити тесто'( Сс Чр) 

расо в. расол (Сн Мо) 

расол, –а м 'слана вода у којој се киселио купус' в. расо (Вл Ђу Н Сс Чр)  

 расплатити, расплатим свр. 'исећи заклану свињу на делове' в. раскалити, 

располовити, растранчирати (Вл Дп Ђу Ир Н Пћ Пх Сс То Чр) 

располовити в. расплатити (Ђ) 

расправљати –ам несвр. 'чистити црева' (Ђ Мо) 

растезати,  растежем несвр. 'теглити преко руке (о тесту)' (Вл Ђу Кз Кн НБ НМ С 

Сс Ст Стн Чр) -  Растиње тесто на астал, колко може  да стане, на половину  метне 

сира и то метне у фуруну и тако је пекла. Рк   

растранчирати  в. расплатити  (ББ) 

ратарска супа, в. супа  

раштика, –е ж 'врста блитве' (Ст) 

ребро, –а с 'део танких извијених костију'( Вл Ђ Ђу Мо Н Сс Чр) ; сува ~  'ребра 

сушена на диму'(Бс Ва Ви Вл Л Ме Мш С Ст То Шш) 

резанци, (Sg резанац)  м 'танко развијено и ситно исечено тесто'(БПС Ва Ви Вл 

Деч М С Си Ст Стн Сс Чр); резаница (Сн Мо) - Резанце и дан данас  правим  ја и то 

много су лепши него купљени.Чу;  

резанци с маком в. насуво с маком – Резанце смо правили с маком, како ко жели. 

Ле 
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резанци са сиром/са сиром в. насуво са сиром (Б Кз Ле Лж Не Сс Чр/Н Ту Чу ) – 

Резанце са сиром, и то оним тегљеним, то смо правили. То 

резати, в. рибати – Зими се резао купус. Ножеви су били сеоски, онда је то ишло 

из куће у кућу и то буде посебан ритуал. Н 

рен, в. хрен   

рендати, –ам несвр 'ситнити намирнице на ренде' в. натрти (БГ БПВа Ви Вл Пћ С 

Сс То Чр) 

рестован кромпир в. кромпир 

рестовати, рестујем несвр. 'пржити на масти или уљу са луком или алевом 

паприком' (БГ Вл Ђу Л Мо С Си Сн Сс Ст) 

реформ/реформа торта в. торта 

реш, прил. 'добро печено' в. изгорело (Вл Сс Чр)  

риба, –е ж 1. 'речна и морска животиње, lat.Pisces' 2. 'рибље месо, јело од рибе' 

(сп) - На Бадњи дан је било обавезно риба, посно, кромпира, суви шљива. Вл  

рибати,  рибам несвр. 'ситно резати купус за кишељење' в. резати ( БП Вл Ле Рк 

Сб Ту Чу) 

рибанац, рибанца м 'рибани кисели купус' (Вл Деч Кз Н Пћ Пх С С Сс Ст То Чр) 

рибља чорба в. чорба 

ризлинг, –а м 1. 'врста винове лозе' 2. ' вино добијено од винове лозе ризлинга' (Б 

Вл Ђу Ир Н Сс Чр) 

ринфлајш, –а м 'јело добијено од куваног меса из супе' ( БГ Вл Дп Ђу Ир Н С Ст 

То Чј); римфлајш (Бш Ђ СЦ) – Главно јело, то је било недељом супе и ринфлајш, то 

знате сигурно и сос. Кн  

рогач, -а м бот. 'зимзелено дрво из породице лепирњача, чији су плод дугуљасте, 

меснате и слатке махуне, lat. Ceratonia siliqua' в. рошчић (БГ Вл Кз Ир Л М Чу) 

розе в. црвено вино (Ђу) 
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ролат, ролата м 'колач од уролане пишкоте' (Б БГ Вл Ђу Сс То Ту Чр Чу) – Ролат 

с пекмезом, то смо правили. Ст  

роловани сир в.тегљени сир (СЦ) 

ротква, –е ж 'зељаста повртарска биљка из породице крсташица задебљаног 

корена који се употребљава за јело, lat. Raphanus sativus' в. ротквица (БГ Ир М С Си Ст 

Стн Чј)  

ротквица, –е ж 'врста ситне роткве која се једе као салата, месечарка, lat. 

Raphanus radicula' (БГ БПС Бш Ва Ви Дп М То) 

рошчићи,  (Sg  рошчић) в. рогач – Штрудле с рошчићи смо правили. Н   

ружица в.  црвено вино ( Вл Ђу Н Си С) 

ружица, –е 'украс на божићном колачу' (БГ Вл Ђу Н С Си Сс Чр) 

ручак, -чка   м 'главни дневни оброк који се једе у средини дана'(сп)- За ручак је 

било углавном паприкаш кромпира, ђувече, лети имали смо своје поврће у башти па 

смо то спремали, меса је било недељом. Стн   

ручати, ручам сврш и несврш 'узети, узимати (по) јести ручак' (сп) 

 

 

С 

 

савијача,  в. гужвара 

саламура, –е ж 'слана вода са различитим зачинима у којој се држи месо пре 

сушења' в. пац ( БГ БПС Ђу Л Мо Сб Сн Сс Ту Пх Пћ Чу) – У саламуру је ишло шунке, 

сланине, мало овај крменадле што буде да имам преко зиме, из саламуре за Божић, то 

није било замрзивача, то што си имала то ти је било из саламуре. Б  

салата, –е ж 1.'назив за више биљних подврста из породице главочика које се 

пресне и зачињене уљем и сирћетом и сољу једу уз нека јела'; мешана ~ 'салата од више 

врста поврћа'; в. зелена салата, салата од краставаца, салата од парадајза (Н), 2. 'поврће 
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остављено за зиму у сланој води и сирћету'  в. киселина, туршија  (БГ БП Вл Деч Л С 

Пћ  Ст Ту Чу)  

салата од краставаца в. салата 

салата од парадајза/парадајза  в. салата 

саларице в. салчић; исп. салашњаци и шеширићи са салом (Вл) 

салашњаци в. салчић; исп. саларице и шеширићи са салом (Л) 

сало, –а с 'масноћа код свиње и живине која се топи у маст или млевена, користи 

се за колаче' (сп) 

салчићи, (Sg салчићи) ' колач од киселог теста  умешен са салом и надевен 

пекмезом'  в. саларице, салашњаци, шеширићи са салом (Ђу Сс Чр); 

самокис в. ситни сир (БГ Вл Мш Сс Ту  Чр Чу) – Овде кад сам се ја удала свекрва 

је правила самокис сир, то је онај швапски што кажу, мекани. Рк  

самокиш в. ситни сир (Ме НБ НМ) 

сапуњара, - е ж 'дебела сланина без меса' – Сланина је била дебела, без меса, 

сапуњара су је звали. М 

сарма, –е ж 'јело од млевеног меса и пиринча које се завија у листове киселог 

купуса или у виново лишће' (сп) – Кувала се обавезно за Божић сарма. БПС  

сармица, –е ж 'јело од млевеног меса које се завија у винов лист или зеље'(Вл Ђ 

Ђу Мо Сн Сс Чр) 

сатараш, –а м 'јело направљено од лука паприке и парадајза' в. бећар паприкаш ( 

БГ Вл Ђу Пћ С Си Сб Стн) 

саћура, –е ж 'дубља корпа од рогоза у коју се ставља умешен хлеб'(Ст) 

свеже млеко в. млеко 

свињетина, в. свињско месо 

свињокољ  в. диснотор; (Ђу) исп. карбиње, забијачка, свињокоља, свињска даћа 

свињокоља в. свињокољ (ББ Бз БМ)  
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свињска даћа в. свињокољ (Бвн Пл) 

свињска маст в. маст 

свињска супа в. супа 

свињско месо в.месо 

сејати, сејем несвр. 'пропустити брашно кроз сито'(БГ БП Вл Дп Ђу Ту Чу) 

силвестер, в. цариградска облатна 

сир,  –а м 'производ који се добија сирењем млека' (БП Вл Ђу М Мо Мш Н  Сн Сс 

Ст Чр);  сирац (Л Ту); зрели ~ 'који је одстојао' в. преврео, суви сир;  (Вл Ђу Мо Сн  Сс 

Чр); кисели ~ 'старији сир' млади ~ ' који је тек исцеђен и неосољен';  ситни ~ 'сир од 

некуваног млека које само ускисне' исп. самокис, самокиш и швапски сир; (Л Мш С Си 

Сс Ст СЦ Чр)  подливени~ 'који је у комадима'; исп. подливани сир и  сир у кришке  - 

Опет од сира нешто тог подливеног  сира  могло  се  јести трипут на дан јер су то и 

моја мати и сестра знале јако лепо да направе и било је то се мало посоли, па се 

остави, па онда кад се узме тај комад сира и не треба ти хлеба, толико буде то и 

хранљиво и лепо и укусно, а никад без тог нисмо били, никад ево сад у старост јесмо. 

Чу;  посни ~ 'сир без масноће' в. обрани (Вл Ђу Мо Сн Сс СЦ Чр) ; пуномасни ~ 'који је 

од млека са масноћом' в. мастан сир ( Вл Ђу Мо Н С Сн);  тегљени~ 'који се растеже'( 

Мо Сн); теглени ~  исп. пуномасни и роловани сир (Сс Чр) 

сир у кришке в. подливени сир (Б) 

сирити, –им несвр. 'правити сир'(сп) 

сириште, –а с 'средство (природно или вештачко) које утиче да се млеко укисели 

(сп) 

сирова сланина в.сланина 

сируп, –а м 'шећер куван у води' ( БГ БП БПС М НМ НБ Сн СЦ То) в. шербет 

сирће, сирћета  с 'кисела течност која служи као зачин у јелу и као средство за 

конзервирање' (сп) 

ситна паприка в. паприка;  исп. алева паприка, туцана паприка и црвена паприка 

(Чу, Гај) 



 
 

159 

ситни колач в. колач 

ситни шећер в. шећер 

скадарка, -е ж 'врста вина' (Си) 

сковерци, (Sg сковерац)  в. палачинке ( Бвн Г Кн Мо НБ НМ Пл) 

скоруп, –а м 'масни слој који се ствара на куваном и некуваном млеку и који се 

скупља и употребљава као посебан млечни производ' в.кајмак (БГ Вл Ђу М Мо Н  М  

Сб Сн Чр Чу),   

скрама, -е 1.'танак слој који се ухвати на површини нечега, танка кора'; 2. в. 

плешан (Н) 

скружити, скружим свр. 'обликовати хлеб или тесто у облику круга' ( Вл Мо Н С 

Сн Сс Ст Стн Ту Чр Чу) 

скувати, –ам свр. 'припремити и зготовити јело на ватри, завршити кување' в. 

зготовити, укувати (ББ БГ Бз БП Ви Дп М То Чу) 

 слава, –е ж 'крсно име, дан свеца заштитника, светковина и култ предака' (сп) 

славити, –им несвр. 'прослављати крсно име вршећи уобичајене обреде' (сп) – 

Моји су славили Светог Николу, а овде кад сам се удала Лазареву суботу. НМ   

славски колач в. колач 

сланина, –е ж 'мастан поткожан слој код свиње који се обично суши'(сп) – Ми 

смо са сланином одрањени. Леба, сланине, лука и сира, то је било, метемо у торбу кад 

идемо на њиву, а кад смо кући онда ручамо. Сс; сирова ~ 'свежа, несушена сланина'в. 

пресна ; сува ~ 'сланина осушена у пушници'- Клали смо свиње, па смо сушили сланину, 

шунку. То 

сланкаменка, –е ж 1.'врста винове лозе'; 2. 'вино добијено од винове лозе 

сланкаменке' (Б Вл Вш Ер Сс) 

слатка гужвара,  в. гужвара  - То може с чим оћеш, и јабуку и бундеву и вишњу са 

гризом , мете се и гриза и вишања. Ви 

слаткача в. слатко вино; исп. маста, шилер и шира (Вл) 
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слатки купус в. купус 

слаткиш, -а м 'општи назив за посластицу' (Вл Ђу Н) 

слатко, слаткога  с 'кувано воће у шећеру'(Вл Мо Сн  Сс Чр) 

слатко вино в. вино 

смандрљати – ам 'урадити на брзину' в. збућкати (БГ Н) 

со, соли ж 'натријум хлорид који се употребљава као зачин'(сп) – Кад се нешто 

прода, ондак се купи шећера, соли, брашна, то све што треба у кућу. Л  

сода в. вода; исп. минерална вода 

соја, –е ж 'једногодишња индустријска биљка пореклом из источне Азије, 

житарица слична грашку од које се добија брашно и уље ; ређе се користи као замена 

кафе,lat. Dolichos soja' 

сок, сока м 'слатко безалкохолно пиће од цеђеног воћа које се обично разређује 

водом' (сп) – Нисмо баш били љубитељи сокова , углавном иако је било сокова, онда је 

то био сок од зове и тако од багрема, то је мама правила, то смо волели а овако не. ББ  

сонгалија, –е ж 'чорба од пасуља која се кува за Божић' (Стн) 

сос ,–а м 'јело од упрженог брашна и воде парадајса, исецкане мирођије и сл' ; _ 

Недељом је увек било супе, соса и меса, то је био недељни ручак. Ђу;  ~ од вишања' сос 

справљен са вишњама' ( Вл Н С); ~ од мирођије 'сос справљен са мирођијом' в. бели сос 

(БГ БП Вл Ђу Н С Си Сс СЦ Чр); ~ од парадајза/парадајза 'сос справљен са куваним 

парадајзом'(БГ БП БПС Вл Ђу Ир Кз Ле М Н Пћ Пх С Ст Чу/ Кн Бвн Пл СЦ) - Ми смо 

највише правили сос од парадајза, то смо највише волели, а правила је мама и друге 

сосове .Сб;  ~ од рена 'сос справљен са реном' (Вл Ђу Н С); ~ од сирћета 'сос справљен 

са сирћетом'( Вл Н С Сб); татар ~ ' од белог лука, брашна и воде који се једе као каша 

с хлебом'(С Сб Ту); сос (СЦ) 

сос од вишања в. сос 

сос од мирођије в. сос 

сос од парадајза  в. сос 

сос од рена в. сос 
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сос од сирћета в. сос 

сочиво, - а с 1. 'махунаста биљка из породице лепирњача с хранљивим семеном, 

lat. Ervum lens'; 2. 'јело од те биљке'; в. боб (Вл Ђу) - Било је пост, правили смо сочиво 

Вш  

сркати, срчем несвр. 'гласно узимати течност или нешто житко у гутљајима'- Кад 

остне мало чорбе, а ја узмем па посрчем све....Сб 

стеља в. плашан (Сс) 

сува пита в. пита с орасима (Сс) 

сува ребра в. ребра 

сува сланина в. сланина 

сува шљива в. шљива 

суви сир в. зрели сир(СЦ) 

суво грожђе в. грожђе (сп) 

суклијаш в. сутлијаш  

сулц, -а м 'згуснут воћни сок, желе' (Мо Сн) 

сунцокрет, –а м 'биљка са главичастом сласти која се окреће за сунцем и из чијих 

се семенки добија уље, сунцокрет, lat.Helianthus annuus '; цунцокрета (Чу) 

сунцокретово уље в. уље 

супа, –е ж 1. ' бистро течно јело од искуваног меса и разне зелени са зачинима 

која се једе на почетку оброка'- Ја деци кад год дођу скувам супу. БГ  2. 'прилог за супу, 

резанци' ; говеђа ~ 'супа на говедини' (Мш Н Сс Чр) ; голубија~ 'супа од голубијег меса' 

(Ђу Н Ст Ту), гушчија~ ' супа са гушчијим месом'(Ђ Мо Сн Мш) ; јунећа ~ 'супа од 

јунећег меса'(БГ БП Дп Мо Пћ Сн То);  кокошија ~ ' супа од старије кокоши'(БГ Ва Ви 

Вл Мо Сн Чу) ; живинска ~ ' супа од живинског меса' (БГ Ва Ви Вл Ђу Л Мш Н С Сб 

Стн Сс Ту Чр Чу)– Супа се природна кувала са месом и живина се клала и кувала се 

живинска супа. Рк ; морчија ~ ' супа од меса морке'(Ђу Н) ; овчија  ~ ' супа од овчијег 

меса' (Мо);  пачија ~ ' супа припремљена са пачијим месом'(БП Вл Дп Н То) ; петлова ~ 

' супа са месом од старијег петла' (БГ Ђу Н Сн Сс Чр); ратарска ~ 'супа са поврћем, 
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месом и флекицама'(БГ Н Сс) – Четвртком је била супа ратарска, а недељом права 

супа, сос и месо. Ту; свињска ~ 'супа од свињског меса'(Вл Кн Н Мо СЦ ); ћурећа~ 'супа 

од ћурке'(Сс) 

сурутка, –е ж 'накисела течност која се издваја из млека после сирења' (сп)– Реко 

ми лекар сурутку да пијем .БГ  

сутлијаш, сутлијаша м ' пиринач куван у заслађеном млеку'- Могла би сваки дан 

јести сутлијаш. Пћ (Сн Мо Н Ђу БГ); суклијаш (Сс СЦ Чр) 

сушено месо в. месо 

сушити, сушим несврш 1. 'учинити пресно месо сувим излажући га диму'- Зими 

кад закољемо свиње, остављали смо шунке, сланине, ребра, то смо сушили..Ле;  2. 

'оставити тесто да се суши' (Ва Ви Кз С Ст Стн То) 

 

 

Т 

 

тазе, в. фришак (Сс Чр) 

тањаница, –е ж 'растезано тесто које се пече пре хлеба' (Бвн Г) 

тањити, тањим несвр. 'чинити тањим ( о тесту, погачи )'(БГ БПС М Рк Сс То) 

тарана, –е ж 'тесто измрвљено на рендету у зрнасте мрвице' в. трена ( Вл Ђу Н 

Мо Сн Ст СЦ Чр) - И тарану смо правили, на треницу се то замеси и на треницу онда 

рендаш, осуши се, то за парадајз чорбу..М; ~ у млеку 'јело од млека са укуваном 

тараном' (БГ Вл Л Ме НБ С Си Ст Чу ) 

тарана у млеку в. тарана 

татар сос в.сос 

ташци (Sg ташак) 'тесто у облику квадратића пуњено пекмезом' в. баратфиле, 

леквар ташци, шлајпици (БП Бвн Ва Ви Г Деч Дп Ир Мо НБ НМ Пз Пл ПћСн Сс То Чу)  

тегљени сир в. сир 
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телетина, в. телеће месо 

телеће месо в. месо 

тесто, –а с 'смеса направљена од брашна и воде са различитим додацима 

различитих намена (хлебно тесто, тесто за колаче, кисело тесто и сл.)' (Ви Вл Деч Ђу 

Мо Н С Сн Сс Ст СЦ Чр); житко~ 'ређе замешено тесто'(Б Мо Пћ Сн Сс);  укисело ~ 

'тесто умешено са квасцем'  в. кисело тесто (БГ БП БПС Вл Деч Ђу Ер Ир Кз М Мо Н 

Пћ Пх С Сб Сс Ст Стн СЦ Ту Чр Чу) ; услатко ~ ' тесто умешено без квасца' – Услатко 

теглили смо сами, тако да отеглимо, тако су казале старије жене и онда се ту са 

маком, са сиром, са бундевом шта ко воли, е тако је било. М   

тиква, –е ж  'једногодишња баштенска биљка из истоимене породице са више 

врста и плод такве биљке који служи као храна стоци и људима, а семенке за добијање 

уља и у народном лекарству,lat. Cucurbita (melo) pepo '  (С Си Ст) 

тиквица, –е ж дем 'врста младе тикве која се употребљава као вариво (пуњено 

обично месом и пиринчом)'  похована ~  'која је увијена у јаје и брашно и пропржена на 

масаноћи' ( Ле Н Рк С Сб Си Ст Стн) 

тинцовани кромпир в. пире кромпир  

тинцовати, тинцујем  несвр. в. изгњечити 

токајац, токајца м 'вино пореклом из Токаја' (БГ) 

топити,  топим несвр. 'правити, чинити (о масти)' ( БГ БП Вл Г Ђ Ђу Кн Мо С Сб 

Сс Ст Стн То Ту Чр Чу)  

торта –е ж ' колач од наслаганих , нафилованих кора'; (сп) жута ~ 'врста торте од 

јаја и  брашна'  – Жута торта је ишла кад се улупају само јаја и брашно, па се испече, 

то се није филовало. То је била жута торта. Ви ; масна  ~' врста торте од јаја, брашна 

и масти' –Масна торта, то исто метали смо колко јаја, шећера и масти и прашак за 

пециво, то испадне жуто лепо, нарасте жут колач, масан. Ви; в. грилијаш, добош, 

Катарина, Васина, реформа, шушкава торта 

траганчић в. ваљушак (Ст Стн) 

требер в. кувана ракија (СЦ) 
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требити, требим несвр. 1. 'чистити, одвајати оно што је нечисто (о пасуљу)' ; 2. 

'скидати кору, љуску са поврћа, љуштити (кромпир, јабуке и сл.)'(Бвн Ва Ви Мо Пз Сн ) 

трена в. тарана (Бвн Пл) 

троп в. дрождина (Бвн) 

тртица, –е ж 1. задњи део тела перади који чине закржљали репни пршљенови на 

коме расте перје';  2. део живинског меса изнад репа' (сп) 

тулумба,  –е ж 'заливени колачи у облику малих краставчића' (сп) 

туршија,  в. салата – Туршију остављамо за зиму. Метемо парадајза, паприку 

краставце. То спремамо за зиму да имамо. БГ (Н Ђу Мо) 

туцана паприка  в. паприка;  исп. алева паприка, ситна паприка и црвена паприка 

(Вл) 

Ћ 

 

ћевапчићи, (Sg ћевапчић)  'јело од млевеног меса у виду малих ваљушака печено  

на жару' (сп) - На вашару једемо ћевапчића.  Сс  

ћетен алва в. алва 

ћурећа супа в. супа 

ћуреће месо в. месо 

ћуфта, –е ж 'јело од млевеног меса у виду лоптица' (Вл Ђ Ђу Л Мо С Чр)  - Воли 

јако ћуфте. Може да поједе пун тањир. БГ  

 

 

У 

 

угрушано млеко в. млеко  
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угрушати (се), –а (се) свр. 'згуснути се, усирити се, згрудвати се' 

удробити, удробим свр. 'иситнити и потопити у млеко или неко чорбасто јело (о 

хлебу)' (БГ БП Вл Л НБ НМ СЦ То Ту Чр ЧУ Шш) 

удробљено млеко в. млеко  

ужина, –е ж 'оброк у неко друго време'(БГ Вл Ле Ст То Чр) в. аплез, маренда 

ужинати,  –ам свр. и несвр. 'јести између главних оброка' (БГ Вл Ле Ст То Чр) 

узварити, узварим свр.  'скувати ( о млеку)' (БГ Деч По Пћ С Ст Ту Чу Чр) 

узварено  млеко в.  варено млеко (Б Н) 

узвриштало млеко в. угрушано млеко (Н) 

узвриштати, узвриштим свр. 'почети киснути, кварити се' (Н) 

 укваса, -е  'састојак који помаже да се млеко укисели' ( Мо Сн) 

укиселити, укиселим свр. 1. 'учинити да нешто постане кисело (стављањем у 

сирће или врењем), ставити туршију (краставце, паприке и сл.) ' 2. 'киселити млеко' ( Вл  

Ђу М Мш Н) ; ~ се 1. 'постати кисео';   2. 'ускиснути, покварити се ( о храни)' 

укисело тесто в. тесто 

укувати, укувам 1. в. скувати  - Пекмез треба добро укувати. БГ; 2. 'ставити као 

додатак јелу које се кува (нпр. резанце у супу)' ; ~ се 'згуснути се при кувању ( о јелу, 

соку и сл.) – Укуво се парадајз , стоји ко пекмез густ. БГ 

улупати, улупам свр. 'умутити, направити пену од јаја' (Вл) 

уље, –а с 'мастан сок исцеђен од плодова индустријског биља' в. зејтин, олај (ББ 

БП Дп Рк Ст Чр)  - Уље се користило само кад је пост. За наше појмове у то време 

слабо. Кн  

упржити, упржим свр. 'пржити, завршити пржење'(Б БГ Рк Сб Сс Ту Чр Чу) 

урда в. вурда (Мо) 

уредити, уредим свр. 'припремити (нпр, пиле за даљи поступак)' – Ја уватим 

прасе, закољем, уредим, испечем за петнес минута оно уређено.БГ (Ва Ви) 
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ускиснути, ускиснем свр. 1. 'постати кисео, прокиснути' 2. ' надоћи, нарастити 

услед врења (о тесту)' (БГ Вл Ђу М Мо Н Пх Пћ Сн Сс Ст СЦ То Чр) – Оставим тесто 

да ускисне, после премесим још једном...Ту 

услатко тесто в. тесто 

усолити, –им свр. 'обилно сољење намирница како би се заштитиле од 

кварења'(Вш Ер Кз Лж  Си Ст То Чу Шш) 

утући, утучем свр.1. 'туцањем изгњечити, иситнити, измрвити'; 2.  'улупати пену' 

(БГ Дп Н Ђу Сб Сс Чр Чу) 

ушпиновати, ушпинујем свр. 'кувати шећер са мало воде док не постане налик на 

мед' (Бвн БПС Деч Ир Ле Лж Кз Кн  М Пх Пћ Ст СЦ) 

уштипци (Sg уштипак)  м 'мањи колач од киселог теста пржен на масти' (Ђ Ви Вл 

Деч Л Мо С Сн Ст Чр ) - Вади се кашиком и пече. Уштипци, да то смо за час. Шта 

ћемо за вечеру, зна се на брзину уштипака  и то мало сладиш, то смо правили. Б   

учинити  в. рајбовати (Вл); учинити (Бвн) 

 

 

Ф 

 

фарбано јаје в. јаје (сп) 

фарбати,  фарбам несвр 'постизати обојеност потапањем у раствор фарбе, бојити' 

(сп) 

фаферона, -е ж 'врста љуте паприке' в. папричица (БГ Вл Ђу Л С Сб Ст Стн Чу 

Шш); феферона – Чорбу од гулаша, онда пржим лука на масти, онда додам кромпир, 

шаргарепу, онда додам ове, како да кажем љуте фефероне, першуна листа и на крају 

вегете. БМ  

фашир, -а м 'јело од млевеног меса у облику ролата печено на масноћи' в. 

фаширано месо ( БГ БП БПС Ђ М Мо НБ НМ С Сб Сн То Чу),  
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фаширано месо в. месо 

фил, фила м 'надев за торте и колаче' (сп) 

филовати, филујем несвр. 'стављати фил између кора или у коллаче'(сп) 

филована паприка в. паприка; исп. пуњена паприка  (Ђу Н Мо Сн Сс Чр) 

фишпаприкаш в. рибљи паприкаш (Сс Чр) 

флекице, (Sg флекицa) ж 'исечени квадратићи од танког развијеног теста који се 

обично укувавају у супу, чорбу' ( БГ Вл Деч Ђ Ђу М Мо Н Сн Сс СЦ Чр Чу) 

флуте, (Sg флута) 'тесто умешено са кромпиром, брашном, јајима и пржено на 

масноћи';  –Е, то сам од маме моје донела мустру, и то исто с куваним кромпиром и 

умеси се кромпир, а ту иде мало млека, угњечи се кромпир и исто два, три јајета улупа 

и осоли и то се онда измеша са брашном и исецка се, може и мало воде да буде онако 

тесто и меће се у шерпу на врелу маст. Ви 

фрес, –а м 'нијанса бледоружичасте боје којом су се фарбала јаја за Ускрс' – Тако 

фрес смо фарбали јаја. Ту 

фришак, -шка, -шко 'свеж (хлеб, млеко)' в. тазе (Б БГ БПСВл Л Сс Ту Чу Шш) 

фришко млеко в. свеже млеко (Б) 

фруштук   в. доручак ( БГ БПС Бвн Н НБ НМ) 

 

 

Х 

 

хамбург, -а м ' вино добијено од грожђа хамбург' (Сс) 

хлеб у јаја в. моча; исп. завијача, квашеница и прженица (СЦ) 

хосулепеш, –а м  'вино помешано са содом или киселом водом' (Н) 
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хрен, хрена м 'врста поврћа из породице крсташица љутог корена који се користи 

као салата уз печење,lat. Armoracija lapathifolia' в. рен – Правили смо бели сос од рена. 

Кн 

хурка –е ж 'црево надевено свињским изнутрицама са зачинима' (БГ БП БПС Ва 

Ви Деч Ер Ир М Пх Пћ С Си Ст Стн То); урка (Си); в. бела кобасица, кашара, мајушка, 

џигерњача 

 

 

 

Ц 

 

цариградска облатна в. облатна под 2); исп. жвалава, силвестер 

цедити, цедим несвр. 1. 'пропуштати течност кроз нешто шупљикаво ради 

прочишћавања (нпр. млеко)'; (БГ БПС БП Вл Деч Ле Н Рк С Ст То Ту Чу)  2. 

'испуштати течност мало по мало у капима'; 3. 'испијати полако у малим гутљајима'  

цеђени парадајз в. парадајз 

цепати, цепам несвр. 'вадити коштице из воћа' (Мо Сн Ст) 

цимет, –а м ' мирисна слатка корица тропског дрвета циметњака која служи као 

зачин, биљка из породице ловорика, циметово дрво, lat.Cinnamomum ceylanicum' (сп) 

циповка, –е ж ' округао хлеб' – Увек смо правили два леба и циповку. Тако се 

месио хлеб јел тако је онда било. БПС 

цицвара, –е ж 'густо кувано јело од кукурузног брашна, масти и сира' (Бвн Кн) 

црвена паприка в. паприка; исп. алева паприка, ситна паприка и туцана паприка 

(Бз) 

црвени лук в. лук 

црвено вино в. вино  
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црево –а с 1.'део органа за варење у облику меке и растегљиве цеви у човечијем и 

животињско телу' 2. 'исти се користи за прављење кобасица и крвавица'(сп) 

црна џигерица в. џигерица 

црни лебац в. лебац 

црни лук в. лук 

црно брашно в. брашно 

црно вино в. вино 

 

Ч 

 

чабар –а м ' дрвена каца за сир' (Пл) 

чај, чаја м 1. 'ароматичан напитак од лишћа, цветова, корена или плодова неких 

биљака који се пије обично топао'- Чај од нане је најздравији. БГ (сп) 

чалабрцнути  в. презалогајити (БГ Ђу Чр) 

чапати в. дробити (Сс Чр) 

чварци, (Sg чварак) м 'неотопљени комад који остане при топљењу сланине или 

сала' – Топили се чварци, било је меса, месо се мећало у буре...Рк (сп) 

чен, чена м 'део главице белог лука који се може одломити' в. чешаљ, чешањ (Бвн 

Бш Ме Мо Сн Сс Чр)  

черупати, черупам несвр. 'одстрањивати перје са живине'( Вл Деч Ђу Л Н Пх Пћ 

С Си Чр) 

чесница, –е ж 'погача или пита од лиснатог теста са орасима, сувим грожђем и 

медом која се меси специјално за Божић и у који се обично метне новчић' (сп) - То је 

мама развлачила нарочито, чесницу зими, са сувим грожђем, са шећером, горе са 

медом и сушила лишће и тако, не знам шта би више за ту чесницу рекла, буде  јако 

лепа. Чу;  - Чесницу смо правили, јел то тако треба да буде обична погача , брашно и 

вода, тесто најобичније, али неки динарчић и мора да се премаже медом.  Кн  
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чешаљ/чешањ в. чен (Вл, Л Мо Н Ту Чу/Дп) 

чиков, -а м 1. 'врста слатководне рибе из породице шарана, дугуљастог ваљкастог 

тела и мале главе, lat. Misgurnus fossilis';  2. 'дугуљасти ваљкасти резанац који се закува 

у чорби'( Мо Сн Ст СЦ ) 

чикмаке в. насуво с маком (С Ст) 

чингер, –а м 'танко вино, патока, која настаје када се на комину налије вода и 

проври' (Ђу Н) 

чиста штрудла в. штрудла сади (Сс) 

чисто брашно в. бело брашно 

чоколадни ликер в. ликер 

чоколадне коцке мн 'врста ситних колача са чоколадом сечених на коцке'( Вл Ђу 

Сс Чр) 

чорба, –е ж 1.'зачињено течно јело често са комадићима меса и поврћем' (Вл Ђу Н 

Мо Сн Сс СЦ Чр)  – За чорбу метеш пилетину, кромпир па угњечиш , масти у 

тигањчић, мало брашна. БГ;  бела ~ 'чорба у коју је додат милерам' (Мо); боранија ~ 

'чорба од бораније' (БГ БП СЦ Ту Чу ); буранија ~ (Вл Л Мо НБ Сн)  грашак ~ 'чорба од 

грашка'( БГ Вл Л  С Ст Стн То Чу)  кисела ~ 'чорба која је закишељена сирћетом'(Ђу 

Мо Н Сн Сс СЦ Чр) ; клин ~ 'чорба са запрженим брашном'; исп. анпрен, ајнпрес, 

ампер, кинђушица; карфиол ~ 'чорба од карфиола'(Мо Сн);  кромпир ~ 'чорба која је 

начињена од кромпира' (Вл Н Мо Мш Си Сн Сс СЦ  Чр) - Понедељком је била кромпир 

чорба и нешто, није остајало ко сад. Б; парадајз ~ ' чорба која је закишељена 

парадајзом' (БГ Вл Ђу М Мш Н Сс Ст Ту Чр Чу);  парадајс ~ ( Бш Мо Сн СЦ); парадајз 

~ (Бвн Г Кн  Пл)  посна ~ ' чорба која је без  масноће' (Мо Сн Сс Чр); рибља ~ 'чорба од 

рибе' (Вл Мо Н Сн Сс Чр); 2. ~ од парадајза в. кувани парадајз ( Мо Сн) 

чорба од парадајза в. кувани парадајз 

чорбаст  пасуљ в. пасуљ 

чуваркућа, -е ж 'црвено обојено јаје које се чува до идућег Ускрса' (сп)– То је 

онај, домаћица остави  прво  јаје, ено имамо и ми, моја снаја оставила, то је чуваркућа 

шта ли, ја на то не дајем ништа. Ле   
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чушпајз / шушпајз, –а м 'јело од поврћа, вариво' в. вариво - Па варива смо слабо 

правили, обично је био чушпајз буранија је ишла нагусто. - Вл (Ви Ђу Мш Н НБ НМ Н  

Пл Чр); ~ од грашка 'вариво од грашка' (БП Вл Ђу Мш Н Си Чр), ~ од шаргарепе 

'вариво од шаргарепе' (Ђу Сс); цушпајз (Чу) 

чушпајз од грашка в. чушпајз 

чушпајз од шаргарепе в. чушпајз 

 

 

Џ 

 

џега в. шваргла (БПС, НБ) 

џигерица, –е ж 'унутрашњи орган, највећа телесна жлезда, која се налази у 

горњем делу трбушне дупље и има важне функције у вези са разменом материја у 

организму, lat. hepar (сп) ; бела ~ 'плућа' (БГ Вл Ђ Ђу Мо С Сн) ; црна ~ 'јетра, орган 

тамноцрвене боје' (БГ БПС Дп М С Ст То) 

џигерњача, в. хурка исп. бела кобасица, кашара, мајушка, (Б Вл Дп Ђу Л Ле Мш  

Сс  Чр Чу), – Правили смо и џигерњаче...Рк  

 

 

Ш 

 

шамролна, – е ж 'врста ваљкастог колача недевеног излупаним беланцима са 

шећером' (сп) 

шангарепа,  в. мрква – После сам узела шангарепе и посолила. БГ; шаргарепа (Ђу 

Сс) 

шапице, (Sg шапица) 'колачи од јаја, шећера, брашна и ораха који се пеку у 

модлицама у облику шапа' (БП Вл Деч Дп Ђу Мш Ст Стн Сб Сс То Чр) 
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шаран, –а м 'слатководна риба из реда кошљивица, lat.Caprinus caprio' (сп) 

шарати, шарам несвр. 'украшавати шарама (обично јајима за Ускрс)'(сп) 

шафран, – а м 'биљка из рода Crocus, од чијих се цветова добија зачин и боја' в. 

шафрањика – Сејо се шафран за супу да буде жута супа. М (Вл); шафрањ (НМ) 

шафрањика в. шафран (Сс) 

шваргла, –е ж 'желудац надевен месом и изнутрицама'(БГ БП Деч Ђу Кз Пћ С Си  

Ст То Чу) в. гембец, џега 

швапски сир в. ситни сир (Мо) 

шербет –а м 1.'напитак од млека и упрженог шећера' (БГ Вл Ђу Мо Сн Сс СЦ Чр) 

2. 'шећер куван у води' в. сируп (Сс Чр) 

шећер, –а м 'производ од прерађене шећерне репе који служи за заслађивање' (сп) 

–А шећер смо куповали, касније је дошло да се ради репа ко је имао више земље тај је 

радио и репу, а ко није тај је увек ишао по шећер колко је могао. Чу; ванил ~ 'шећер са 

аромом ваниле'  исп. ванилин шећер  ; кристал ~ 'фабрички прерађен шећер'; исп.  

кристални шећер, крупни шећер, шећер од репе и  шећер у коцке (Б БМ Ђу Кн Ст)  

жути ~ ' који је смеђе боје, непрерађен' (Н) ; пржени ~ 'шећер пржен на ватри' в. 

шпинован шећер (БГ Вл Ту Чу); ситни ~ 'шећер који је млевен,у праху' в. прах шећер; ( 

Вл Ђу Н) 

шећер од репе в. кристал шећер (ББ Л Сс); исп. кристални шећер, крупни шећер и 

шећер у коцке 

шећер у коцке в. кристал шећер (М Ст); исп. кристални шећер, крупни шећер и 

шећер од репе 

шећерац, шећерца м 'врста кукуруза слатког укуса'(Ва Вш Сб Си Сс То Чр) 

шећерити, - им несвр. 'додавати шећер у храну или пиће, заслађивати' ; ~ се 

'стврдњавати се услед кристализације шећера ( о укуваном воћу)' (сп) 

шећеруша, –е ж 'вештачка ракија добијена од воћа у које је додат шећер'(Б БГ Сс 

Чр) 
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шеширићи, (Sg шеширић) м 'колачи од киселог теста пуњен пекмезом и 

преклопњен' – Правила нам мати недељом шеширића, то су били колачи. НБ (БГ Вл Ђу 

Л Н Сс Чр) 

шеширићи са салом/са салом в. салчић; (Н БГ)(Чу) исп. саларице и салашњаци  

шија, –е ж 'врат код живине'(сп) 

шилер в. слатко вино;(Сс) исп. слаткача, маста и шира  

шира в. слатко вино (Ир) 

широки батак в. карабатак (Бш Ђ Иђ Мо Сн) 

шкембе, –е ж ' део желуца код говеда' (БГ Бл  Н НМ Ту Сб) 

шкембићи,  (Sg шкембић) м 'јело справљено од шкембета, говеђег бурага и 

телећих ножица' (Б Вл Ђу Сб Сс Ту Чр) - Шкембићи се правиду од дебелог црева, кат 

се обари, бациш на врућу маст или зејтин. То  

шлајпици в. ташци (Н) 

шљива, -е ж 'воћка из породице ружа, lat.Prunus domestica'; сува ~ 'осушена 

шљива' (Ва Кз НБ НМ С Сс Чр) 

шљивовача в. шљивовица (Н) 

шљивовица, –е ж 'ракија од шљива' в. шљивовача ( Сс СЦ Чр) 

шне�нокле   (Sg шне-нокла)  'врста посластице која се прави од умућених 

беланаца и крема од јаја и млека' в. птичије млеко (БГ Вл Ђу Кз Ле Лж Не Сс Ту Чр)  – 

Тo је шнe-нокле од млека. То се скува млеко, јаја, једна кашика брашна, ал се пена улупа 

са шећером па се у то млеко кашиком вади пена, вадиш као кнедлице  и онда вадиш и 

онда жуманце са шећером скуваш па преко те пене прелијеш. М   

шне –а м 'улупана пена од беланаца'(БГ БП БПС Вл Ђу Н Сс Ст Стн); шнеј (Чр)  

шпанаћ, шпанаћа м 'врста поврћа, једногодишња зељаста биљка чије се лишће 

употребљава као храна, lat. Spinacia oleracea' ; шпанат (Бвн  Кн Пл); шпанат (Ва Ви 

Дећ Пх ПћСс), шпинат (ББ БМ) 

шпинован шећер в. пржени шећер 



 
 

174 

шпиновати, шпинујем несвр. 'пржити шећер на ватри док не постане као мед' (Б 

БГ БП С Сб  Ст Стн  Сс Чр) 

шприцер, –а м 'вино помешано са содом или киселом водом' (сп) 

шприц крофна в. крофна 

штанглице (Sg штанглица) 'колачи од ораха, брашна и беланаца сечени на 

дугуљасте комаде' (Вл Ђу Н Сс Чр) – Највише је штангица од лоја, то се није пекло, 

умеси се, имам ја то записано и онда направиш шнех, па га менеш горе, исечеш тако на 

штанглице, само да се осуши, да не буде печено јако, само да се не разиђе од горе то, 

ето. Ле  

штрудла, –е ж 'врста колача од киселог теста надевеног маком, орасима, сувим 

грожђем и др.' – Недељом се обавезно правило кисело тесто. Обично су биле штрудле, 

једна са маком, једна с орајима. По три тепсије направимо. Б;  ~ с маком  'колач од 

киселог теста пењен  маком' (БП Вл Ђу Мш Н СЦ) в. гужвара са маком, маковњача; ~ с 

орасима 'колач од киселог теста пуњен орасима' (Вл Ђу Н Сс СЦ Чр) в. гужвара са 

орасима; ~ са рогачем ' колач од киселог теста пуњен рогачем'(Вл Ђу Н Сс СЦ Чр);   ~ 

сади 'колач од киселог теста без надева' (Вл Ђу Н),  в. чиста штрудла;  ~ са сувим 

грожђем 'колач од киселог теста пуњен сувим грожђем' (Вл Ђу Н Сс Чр) в. гужвара са 

сувим грожђем;   

штрудла с маком в. штрудла; исп. гужвара са маком и маковњача 

штрудла с орасима в. штрудла; исп. гужвара са орасима 

штрудла са рогачем в. штрудла 

штрудла сади в. штрудла; исп. чиста штрудла 

штрудла са сувим грожђем в. штрудла; исп. гужвара са сувим грожђем 

шунка, –е ж 'свињски бут или плећка усољен и осушен димљењем' (сп) – За Ускрс 

шунку обавезно, и то напољу, наложимо ватру, скувамо шунку и јаја, рена, то се јело 

за Ускрс. БМ;  задња ~ 'сушено димљено месо задњег бута' (БП Вл Ђ Ђу Л Мо Мш Н С 

Сн Сс Чр);  предња ~ 'сушено димљено месо од предњег бута')  (БП Ђу Мо Сн Сс)  

шурити –им несвр. 'прелити свињу врелом водом' – Кат се закоље свиња, шури 

се и онда се опере, дигне се горе...Г в. парити ( Б Вл Ђу Ле Мо Сс СЦ Чр), 
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  шуркаћи, (Sg шуркаћ) в. шуфнодла (М) 

шуфнодле, (Sg шуфнодла)  'тесто у облику ваљушчића замешено са кромпиром и 

зачињено презлама' в. шуркаћи –Правим шуфнодле, тесто с јајима, ту  иде кромпир и 

кнедле, е сад пошто волимо сира унутра, онда ја то кад замесим, онда сече се , 

растањим, па то буде танко и онда сечем у коцке и онда ставим да се кува. Ви 

шушкава торта в. торта 
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VI. Списак пунктова и скраћенице: 

 

Баноштор (Б) 

Баваниште (Бвн) 

Бачка Паланка (БП) 

Бачки Брег (ББ) 

Бачки Моноштор (БМ) 

Бачко Градиште (БГ) 

Бачко Петрово Село (БПС) 

Башаид (Бш) 

Бездан (Бз) 

Босут (Бс) 

Вашица (Ва) 

Вилово (Вл) 

Вишњићево (Ви) 

Врбас (Вб) 

Гај (Г) 

Деспотово (Дп) 

Деч (Деч) 

Ђала (Ђ) 

Ђурђево (Ђу) 

Ердевик (Ер) 

Иђош (Иђ) 

Ириг (Ир) 

Ковин (Кн) 

Кузмин (Кз) 

Кула (К) 
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Кумане (Ку) 

Лалић (Ла) 

Лединци (Ле) 

Лежимир (Лж) 

Лок (Л) 

Меленци (Ме) 

Мокрин (Мо) 

Мол (М) 

Мошорин(Мш) 

Надаљ (Н) 

Нештин (Не) 

Нови Бечеј (НБ) 

Ново Милошево (НМ) 

Перлез (Пз) 

Пећинци (Пћ) 

Плочица (Пл) 

Попинци (По) 

Прхово (Пх) 

Раковац (Рк) 

Сивац (Си) 

Сомбор (С) 

Србобран (Сб) 

Српска Црња (СЦ) 

Српски Итебеј (СИ) 

Станишић (Стн) 

Стапар (Ст) 

Сусек (Сс) 

Товаришево (То) 
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Турија (Ту) 

Ченеј (Чј) 

Черевић (Чр) 

Чуруг(Чу) 

Шајкаш (Шш) 

Шимановци (Ши) 
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VII. Списак  информатора: 

 

1. Надаљ – Милица Букинац (1939) 

                           Јулкица Букинац, рођ. Молдованов (1942) 

2. Чуруг  -    Јелкица Милин, рођ. Ђурагин (1927) 

                  Милица Савић, рођ. Јевросимов (1931) 

3. Ђурђево – Нада Влајанков, рођ. Јосимчев (1935) 

                   Душанка Влајанков, рођ. Милинков (1935) 

4. Вилово   -    Мирјана Живанчев, рођ. Радак (1947) 

5. Лок      -      Ангелина Видић, рођ. Чурчић (1939) 

6. Мошорин – Љиљана Тубић, рођ. Радаковић (1940) 

7. Шајкаш – Ружица Бугарин, рођ. Мијин (1928) 

8. Бачко Градиште – Душица Еремин, рођ. Клајић (1926) 

9. Сусек- Славица Васић, рођ. Вуковић (1940 ) 

10. Баноштор – Милица Силбашки, рођ. Вукелић (1939) 

                               Лепосава Радошевић, рођ. Весковић (1935 ) 

11. Черевић – Мирјана Стефановић, рођ. Гојковић (1933) 

12. Раковац – Богдана Нићифоровић, рођ. Алексић (1940) 

13. Лединци – Миланка Војновић, рођ. Арацкић (1920) 

14. Србобран – Радослава Милошев, рођ. Лепојев (1927) 

         Смиљка Дињашки, рођ. Икрашев (1933) 

15. Турија – Јелица Драпшин, рођ. Попов (1928) 

16. Мол – Јулијана Радулашки, рођ. Ћурић (1942) 

17. Бачко Петрово Село – Невенка Суботички, рођ. Тешин (1932) 

18. Бачка Паланка – Стана Шијаков, рођ. Малетин (1932) 

        Лозинка Радојчин, рођ. Станојев (1924) 

19. Деспотово – Милана Николић, рођ. Коларић (1945) 

   Злата Гајић, рођ. Јанковић (1932) 

20. Товаришево –Драгица Мирков, рођ. Тучев (1929) 

  Зорица Аничин, рођ. Мирков (1954) 

21. Лалић – Зора Тодоров (1943) 

22. Кула – Анђелка Леданац (1933) 

23. Нештин – Љубица Алиђукић, рођ. Белић (1942) 

       Милица Алиђукић, рођ. Керешевић (1928) 

       Јулка Радивојшић, рођ. Јанковић (1930) 

24. Ченеј – Милица Летић, рођ. Летић (1935) 
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25. Стапар – Смиљка Стајшић (1938) 

                 Теодора Ковачев, рођ. Кусонић (1949) 

                 Мирјана Оватрлов (1946)  

26. Сомбор – Ковинка Миросављевић, рођ. Додић (1922) 

27. Станишић – Будимка Грујић, рођ. Ракић (1940) 

                        Видосава Мишковић, рођ. Канурић (1941) 

                         Милена Врачарић, рођ. Петровић (1938)                                               

28. Сивац – Драгица Калуђерски, рођ. Лазић (1956) 

                Олгица Давидов, рођ. Павков (1939)      

29. Баваниште – Ђурђев Милева, рођ. Оташевић (1943) 

           Рајковић Вероника, рођ. Ердељан (1922) 

           Шикал Вера, рођ. Врламски (1945) 

           Ушљебрка Душица, рођ. Адамов (1946) 

           Панић Радованка, рођ. Барајевац (1959) 

          Секулић Јованка, рођ. Алавања (1955) 

30. Ковин – Ђурђевка Божанић, рођ. Јанча (1936) 

31. Плочица – Лепосава Гажић, рођ. Михајлов (1943) 

32. Гај – Загорка Кнежевић, рођ. Косовац (1937) 

Хоц Гордана, рођ. Голубовић (1953) 

33. Бездан – Мила Чабрило (1947) 

     Викторија Кутлеша (1957) 

34. Бачки Брег – Марија Ивошев (1953) 

35. Бачки Моноштор – Марта Чаталинац (1945) 

                        Клара Шеремешић (1949) 

36. Српска Црња – Милица Лекин, рођ. Кебић (1943) 

37. Меленци – Миросављев Марија, рођ. Зеремски (1934) 

         Берар Зора, рођ. Мургул (1953) 

         Марков Зорица (1963) 

38. Врбас – Светлана Билић, рођ. Радованов (1947) 

39. Босут – Вида Илић  (1953) 

40. Вашица – Дара Миодраговић, рођ. Радаковић (1940) 

41. Вишњићево –Јелица Петровић, рођ. Половина (1937) 

42. Кузмин – Славица Живковић, рођ. Илић (1936) 

                  Спасенија Адамовић, рођ. Симић (1949) 

                   Србислава Цветичанин (1953) 

43. Ердевик – Љуба Ристић, рођ. Аврамовић (1943) 

44. Ђала – Зорка Грбин, рођ. Коледин (1945) 



 
 

181 

45. Мокрин – Даринка Радовановић, рођ. Милетић (1942) 

46. Башаид – Јованка Влајков, рођ. Арматски (1933) 

47. Иђош – Јела Мартинов (1928) 

48. Српски Итебеј –Ката Никовић, (1949) 

49. Прхово – Олгица Драгичевић, рођ. Добриловић (1931) 

                            Мара Миловановић (1946) 

                            Илинка Бачвански, рођ. Ђурђевић (1931) 

50. Пећинци- Љиљана Чикић, рођ. Зековић (1947) 

                           Слободанка Живковић, рођ. Јовичић (1943) 

                           Сарић Љубица, рођ. Вуков (1939) 

51. Деч –Верица Видицки, рођ. Марковић (1951) 

52. Ириг – Крстић Слободанка, рођ. Мунџић (1937) 

53. Лежимир –Возаревић Анђелка, рођ. Смиљанић (1927) 

54. Шимановци – Љубица Живанић, рођ. Жежељ (1950) 

55. Попинци – Весна Совиљ, рођ. Чојчић (1955) 

56. Нови Бечеј (Врањево)- Славна Влашкалин, рођ. Квашчев (1925) 

57. Кумане – Веселинка Вашчић, рођ. Станчић (1933) 

58. Ново Милошево- Милена Нађ,рођ. Радојчин (1932) 

                                 Мирјана Секулић, рођ. Весков (1944) 

59. Перлез   - Бранка Тодоресков (1947) 

                  Ђурђевка Малбашки (1948) 
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IX. ЛИНГВИСТИЧКЕ КАРТЕ СА КОМЕНТАРИМА 
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Карта бр. 1 

7.7.6.7. 'хлеб натопљен у млеко и јаја и пржен на масноћи' 

Моча, завијача,прженица, квашеница, бундашкењер, бундашмоча, хлеб у јаја' 

На највећем делу терена добијене су реалије моча, завијача (Бачка, Срем). Банат у том 

смислу показује лексичку шароликост добијеним реалијама: прженица, квашеница, 

бундашкењер, бундашмоча и хлеб у јаја. 

 

Карта бр. 2 

6.2.3. 'чорба са запрженим брашном' 

Клин чорба, анпрен чорба, ајнпрес чорба, ампер чорба, кинђушица 

На највећем делу терена добијен је вишесложни назив клин чорба. У појединачним 

ареама реалија је именована германизмом анпрен чорба у адаптираним различитим 

фонетским варијацијама. Усамљено лексичко образовање представља и лексема 

кинђушица, потврђена у једном пункту у Срему. 

 

Карта бр. 3 

7.5.4.1. 'јело од гушће умешеног теста од јаја, брашна и млека' 

Ладњача, мућеница, бућканица, лежбаба, лезибаке 

Северни Банат и део Бачке имају исту лексичку реализацију ладњача. Ареал 

југозапдног Баната је компактан. Шајкашка и северни Срем показују исту лексичку 

реализацију мућеница, док је у северозападној Бачкој потврђена сложеница у 

различитим морфолошко фонетским варијацијама лежбаба и лезибака. 

 

Карта бр. 4 

10.6.2. 'црево надевено свињском изнутрицом са зачинима' 



 
 

209 

Урка/хурка, џигерњача, мајушка, бела кобасица, кашара 

На највећем делу терена добијене су реалије урка/хурка и џигерњача (Бачка, Срем). 

Ареал Баната је компактан лексемом мајушка. Усамљена лексичка образовања 

представљају лексеме кашара потврђена у Надаљу у Бачкој и бела кобасица потврђена 

у Српској Црњи у Банату. 

 

Карта бр. 5 

3.21. 'мутити маст' 

Рајбовати, учинити, аптребовати 

Лексичка реализација рајбовати обухвата већи део Бачке и цео Срем. У свим 

испитаним пунктовима у Банату и у Шајкашкој потврђена је лексема 

учинити.Усамљена лексичка реализација аптребовати потврђена је у једном пункту у 

Бачкој, у Турији. 

 

Карта бр. 6 

10.1. 'назив за дан или гозбу кад се кољу свиње' 

Свињокољ(а), диснотор, забијачка, свињска даћа, карбиње 

Лексичка реализација свињокољ обухвата ареал средње и југозападне Бачке, фонетски 

лик свињокоља потврђен је у пункотвима северозападне Баче са шокачким 

становништвом, док сложена лексема свињска даћа обухвата ареал јужног Баната. 

Германизмом диснотор обухваћен је ареал северног и средњег Баната, са фонетским 

ликом диснатор у једном пункту (СЦ) и део Бачке уз Тису. Лексичка реализација 

забијачка обухвата ареал Шајкашке и Срем. Усамљена лексичка рализација карбиње 

потврђена је у једном пункту Срема, уз саму границу са Хрватском. 

 

Карта бр. 7 

7.5.4. 'врста колача у облику танких лепиња од пшеничног брашна, млека и јаја, 

печених у тави, тигању' 



 
 

210 

Палачинке, сковерци 

Лексичка реализација палачинке потврђена је у пунктовима Бачке и Срема, а лексема 

сковерци потврђена је у пунктовима Баната. 

 

Карта бр. 8 

7.1.4. 'округао комад теста који се развлачи у коре, листове' 

Јуфка, обга 

Лексичка реализација јуфка потврђена је у испитаним пунктовима Бачке и Срема, док 

је лексема обга потврђена у пунктовима Баната. 

 

Карта бр. 9 

2.1.1. 'први јутарњи оброк' 

Доручак, фруштук 

Лексичка реализација доручак забележена је у западној Бачкој и целом Срему, а 

германизам фруштук забележен је у свим пунктовима Баната, и у источнијим 

пунктовима Бачке (уз Тису). 

 

Карта бр. 10 

7.4.2. 'тесто у облику лоптица пуњено шљивама' 

Гомбоце, кнедле са шљивама 

Лексема кнедле са шљивама забележена је у испитаним пунктовима северног Срема, 

док се хунгаризам гомбоце јавља у осталим деловима Војводине. 

 

Карта бр. 11 

7.4.3. 'тесто сечено на квадратиће пуњено пекмезом' 



 
 

211 

Ташци, баратфиле, леквар ташци, шлајпици 

Банат и Срем имају исту лексичку реализацију ташци, док Бачка у том смислу показује 

лексичку шароликост. У Шајкашкој забележена је сложена лексема леквар ташци, а у 

пунктовима југозападне Бачке потврђена је лексема ташци. Лексичка реализација 

баратфиле забележена је у пунктовима источне Бачке (уз Тису), средње и 

северозападне Бачке. Усамљена лексичка реализација шлајпици потврђена је у једном 

пункту у Бачкој, у Надаљу. 

 

Карта бр. 12 

7.9.1. 'јело од кукурузног брашна закуваног у води' 

Куља, мамаљуга, палента, макарун, качамак, жмара 

Најфреквентнија лексичка реализација куља идентификована је на терену Шајкашке, 

средњег и јужног Баната. У Срему су забележене три лексичке реализације. У северном 

Срему забележили смо лексему мамаљуга, у јужном Срему качамак и у југозападном 

Срему лексему макарун. Западна и југозападна Бачка имају исту лексичку реализацију 

палента. Лексема мамаљуга обухвата ареал средње Бачке уз Тису и северни Банат. 

Усамљена лексичка реализација жмара забележена је у средњој Бачкој, у Србобрану. 

 

Карта бр. 13 

1.2.2. 'масти биљног порекла' 

Уље, зејтин, олај 

 

На највећем делу испитаног терена добијена је лексема уље. Покрива ареал Срема, 

средњи и јужни Банат, западну и југозападну Бачку и два пункта источне Бачке уз 

Тису. Лексема зејтин забележена је само у средњој Бачкој и Шајкашкој, а олај у 

северном и североисточном Банату. 
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Карта бр. 14 

1.2.3.1. 'масни слој који се ствара на куваном и некуваном млеку и који се скупља и 

употребљава као посебан млечни производ' 

Лексема скоруп обухвата ареал Баната и југоисточне Бачке уз Тису. У осталим 

пунктовима Бачке и у Срему забележена је лексема кајмак. 

 

Карта бр. 15 

5.3.2. ' сир од некуваног млека које само ускисне' 

Ситни сир, самокис, самокиш, швапски сир, кварени сир 

На највећем делу терена добијена је сложена лексема ситни сир (средњи и јужни 

Банат), јужни Срем, западна и југозападна Бачка. Ареал Шајкашке и западно до 

Србобрана идентификован је лексемом самокис као и пунктови северног Срема уз 

Дунав. Фонетска варијанта ове лексеме самокиш забележена је у три пункта средњег 

Баната. У истим тим пунктовима забележена је и сложена лексема кварени сир. У 

северном Банату и у два пункта Бачке уз Тису, потврђена је сложена лексема швапски 

сир. 

 

Карта бр. 16 

7.3.1.; 7.3.2. 'тесто исечено на троуглове или тање прутиће помешано са кромпиром, 

маком, сиром, орасима' 

Насуво са кромпиром; насуво са маком, сиром, орасима; резанци са маком, сиром 

орасима; макем тисто, орем тисто, сирем тисто 

Лексичка реализација насуво са кромпиром забележена је у свим пунктовима 

Војводине, а лексема насуво са маком, сиром, орасима у Банату и у три пункта источне 

Бачке (уз Тису). Лексема резанци са маком, сиром, орасима потврђена је у Срему, у 

Шајкашкој и средњој, југозападној и северозападној Бачкој. Лексичке реализације 
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макем тисто, орем тисто, сирем тисто забележене су у пунктовима северозападне 

Бачке, код Шокаца. 

Карта бр. 17 

7.6.2. 'јело од растезаног лиснатог теста надевено филом' 

Гибаница, пита, савијача, гужвара 

Лексема гибаница забележена је у свим пунктовима Војводине, а лексема пита 

потврђена  је у Срему, у Шајкашкој и у средњој, источној и јужној Бачкој. У 

пунктовима северозападне Бачке забележене су лексеме савијача и гужвара, а у 

пунктовима са шокачким становништвом савијача и пита. 
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КУЛИНАРСКА ТЕРМИНОЛОГИЈА ВОЈВОДИНЕ 

Ружица Мирилов 

Резиме 

 

Кулинарска лексика уопште, као и кулинарска лексика Војводине није до сада 
детаљније са лексичко семантичког и творбеног аспекта обрађивана (осим у појединим 
приказима наших дијелектолога и лексикографа), али је свакако она (не у потпуности) 
део српских важнијих дијалекатских речника (Од Вуковог Рјечника до Речника српских 
говора Војводине), као и речника општег типа. 

У истраживачком раду  примењена је у нас одомаћена теорија семантичких поља 
руског етнолингвисте Никите Толстоја. У лексичко семантичкој и творбеној анализи 
као и у лексикографској обради примењен је дескриптивни и лингвогеографски  метод. 

Обрађено је шеснаест семантичких поља: Намирнице, Оброци, Припремање 
хране, Зимница, Млеко , млечни производи и јела од млека, Супе и чорбе, Јела од теста, 
Јела од јаја, Јела од меса, Месне прерађевине, Врсте меса и делови, Умаци, Јела од 
поврћа, Колачи, слаткиши, Пића, Јела приликом разних светковина. Материјал је и 
лексикографски уобличен, а потом картографисан. 

Резултати истраживања показали су да је на терену Војводине, посебно у њеним 
севернијим зонама, највећи удео страних речи. У првом реду присутни су германизми 
(думст, компот и сл.) и хунгаризми (палачинке, погача и др.), а у севернијим и 
источнијим пунктовима значајан је и удео романизама (сковерци, мамаљуга и сл.). 
Домаће лексеме присутне су у свим зонама (Срем, Бачка и Банат), иако су, чини се 
присутније у јужнијим пунктовима (Срем). Поред германизама, хунгаризама и 
романизама на терену је регистровано и више општебалканских турцизама (урда, сарма 
и сл.).  Истраживање је показало да су домаће лексеме најчешће прозирне мотивације 
или су пак мотивисане изгледом, бојом, саставом и начином прераде.  
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Summary 

 

Culinary lexicon as such, as well as the culinary lexicon of Vojvodina Region has so 

far not been systematically examined in the lexico-semantic and word-formation aspect 

(except for some reviews of our dialectologists and lexicographers). However, it is (yet not 

completely) a part of some major Serbian dialect dictionaries (from Rječnik, a dictionary by 

Vuk Stefanović Karadžić to Dictionary of Serbian Vojvodina Speech) as well as the range of 

general dictionaries. 

  The research implied the semantic field theory developed by Russian ethno-linguist 

Nikita Tolstoy, which is commonly applied approach in our region. Lexico-semantic and 

word-formation analysis as well as lexicographic processing were performed applying 

descriptive and  linguo-geographic  methods. 

Sixteen semantic fields were analyzed: Foodstuffs; Meals; Food Preparation; Winter 

Stores; Milk; Dairy Products and Dishes; Soups and Stocks; Pasta and Savory Dishes; Egg 

Dishes; Meat Dishes; Meat Products; Meat Types and Cuts; Sauces; Vegetable Dishes; Cakes, 

Cookies and Sweets; Drinks and Beverages; Festive Foods.  The material was 

lexicographically edited and cartographed. 

The results of field research revealed significant share of foreign words in the territory 

of Vojvodina, particularly in its northern regions. Predominating loan-words include 

Germanisms (e.g., dumst, kompot etc.) and Hungarisms (e.g. palačinke, pogača etc.), where 

as Romanisms are present mainly in northern-eastern regions (skoverci, mamaljuga etc.). 

Domestic lexemes are present in all regions (Srem, Bačka, Banat), though more likely to 

occur in southern parts (Srem). In addition to Germanisms, Hungarisms and Romanisms a 

whole range of Turkisms characteristic for Balkan languages has been recorded (urda, sarma, 

etc.).The research revealed that domestic lexemes are commonly motivated either 

transparently or by the appearance, color, composition and processing of food. 

 

 

 

 

 

 


