
YAZI | STORY  Tamara Sheward

LEZZETLI PAPRIKA

DELICIOUS PAPRIKA

Serbia is a place where life is lived with great gusto. The 
traditional greeting is not one, not two, but three kisses, and 
much squeezing. The language is loud, laughter even louder. 
A country as characterful as this deserves a colorful cuisine, 
and – thanks to the paprika – the dynamic dishes of Serbia 
do not disappoint. Not to be confused with the seasoning, 
Serbia finds its soul food in what’s known elsewhere as 
the capsicum or bell pepper. A roaring red parcel of spice, 
sweetness and zing (not to mention lashings of Vitamin C), 
the paprika is as bright and bold as this brash Balkan nation.

Introduced by the Ottomans in the 16th and 17th centuries, 
paprika quickly became a Serbian staple, finding its way into 
dishes ranging from salads and spreads to rich sauces and 
mains. Eaten fresh, roasted, pickled, stuffed, dried, mashed 
and minced, there’s little doubt: in Serbia, the capsicum is 
king.

While paprika appears on tables across the country, it’s in 
the south where this essential ingredient is largely grown. 
During the harvest season (late summer and early autumn), 
farms and villages bloom blood-red, as paprika is picked, 
packed, and hung on walls to dry in readiness for the winter. 
The country’s undisputed capital of paprika is the tiny 
hamlet of Donja Lokošnica, known as the "Red Village". 
Famed for its prized peppers – in both sweet and spicy 
varieties – that have been cultivated there for centuries, 
the 300 households that make up the village produce up to 
1000 tons of paprika each season. 

Though a belly-busting tour through the restaurants and 
village kitchens of Serbia is the ideal way to discover the 
pleasures of paprika, its almost universal availability means 
you can try your hand at these national specialties wherever 
you are in the world. Prijatno (Bon appétit)!

Sırbistan’da hayat büyük bir ağız tadıyla yaşanıyor. İnsanlar 
geleneksel olarak birbirlerini bir değil, iki değil, tam üç 
defa öperek ve sıkıca sarılarak selamlıyor. Dilleri gürültülü, 
kahkahalarıysa kulakları daha da dolduran bir ülke burası. 
Böylesine karakteristik bir memleket aynı derecede rengârenk 
bir mutfak kültürünü de hak ediyor elbette. Paprika sayesinde 
Sırbistan’ın dinamik yemekleri insanı hayal kırıklığına 
uğratmıyor. Aynı adlı baharatla karıştırılmaması gereken ve 
başka coğrafyalarda kapsikum veya kırmızıbiber olarak bilinen 
bu sebzede, Sırbistan özünü buluyor. İçerdiği bolca C vitamininin 
yanı sıra damakta iz bırakan acısı, tatlısı ve canlılığıyla paprika 
Balkanların girişken halkı kadar dinamik ve iddialı.

XVI. ve XVII. yüzyıllarda Osmanlılar tarafından coğrafyaya 
getirilen paprika kısa sürede Sırp mutfağının vazgeçilmez 
bir unsuru oldu; salatalardan ezmelere, zengin soslardan ana 
yemeklere kadar birçok yemekte kendine yer buldu. Taze, ızgara, 
salamura, doldurulmuş, kurutulmuş, ezilmiş ve kıyılmış olarak 
tüketilen paprikanın Sırbistan’ın baş tacı olduğu tartışmasız bir 
gerçek.

Sırbistan'ın dört bir yanında masaları süslese de, paprika, 
ülkenin güney kesiminde yetiştiriliyor daha ziyade. Yazın bittiği, 
sonbaharın başladığı günlerde yapılan hasat sırasında çiftlikler 
ve köyler kırmızıya boyanıyor. Toplanıp paketlenen paprikaların 
bir kısmı da kışlık erzak olarak duvara asılıp kurutuluyor. 
“Kırmızı Köy” olarak da bilinen, Donja Lokošnica adlı adacık 
ülkenin paprika başkenti kesinlikle. Yüzyıllardır yetiştirdiği 
gerek tatlı gerek acı biberleriyle ünlü 300 hanelik bu köy her 
sezon yaklaşık bin ton paprika üretiyor.

Sırbistan’ın enfes lezzetler sunan restoranlarını ve köy 
mutfaklarını gezmek paprikanın güzelliklerini keşfetmek 
için ideal yol olsa da biberin dünyanın hemen her yerinde 
bulunabiliyor olması sayesinde bu ulusal yemekleri evinizde de 
deneyebilirsiniz. Afiyet olsun... Ya da Sırpların deyişiyle prijatno!
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Ingredients

• 8 fleshy paprikas

• 4 garlic cloves, finely chopped

• Oil and vinegar

• Salt

Preheat the oven to 200C. Place the peppers on 
a baking tray and roast, turning frequently, until 
the skin is charred on all sides (about 25 minutes). 
Remove and place in a deep bowl, cover with a lid 
or cloth and leave for ten minutes. Do not wash the 
peppers. Peel the skin, remove the stem and seeds 
and discard. Slice the peppers into long strips and 
place them in large salad bowl. Add garlic, sprinkle 
with oil, vinegar and salt to taste. Serve cold.

Malzemeler

• 8 etli paprika

• 4 diş sarımsak (kıyılmış)

• Yağ ve sirke

• Tuz

Fırını 200 derecede önceden ısıtın. Biberleri tepsiye alıp 
sık sık çevirerek, her yanı közlenene kadar yaklaşık 25 
dakika pişirin. Ardından fırından alıp derin bir kaba 
koyun. Üstünü bir kapak veya bezle örtüp 10 dakika 
bekletin. Biberleri yıkamadan kabuklarını soyun, sap 
ve tohumlarını çıkararak temizleyin; uzun şeritler 
hâlinde doğrayıp genişçe bir salata kâsesine alın. 
Sarımsak ekleyip yağ, sirke ve tuzla tatlandırın.  
Soğuk servis edin.

KÖZLENMIŞ PAPRIKA SALATASI
Salate od pečene paprike (Roasted Paprika Salad)
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Ingredients

• 500g feta

• 1 tbsp. cream cheese

• 10 roasted capsicums, finely chopped

• 3-6 finely chopped garlic cloves

• 3-5 roasted red chilies, optional

• 3 chopped hardboiled egg yolks

• Salt, to taste

• 1 tsp. olive oil

• Chili flakes, optional

Mash the capsicum in a bowl with the feta. If using 
roasted chilies, chop and add to the bowl. Add 
garlic, cream cheese and yolks and mash to an even, 
though slightly chunky, consistency. While stirring, 
slowly drizzle in oil and add salt to taste. Sprinkle 
with chili flakes. Cover and refrigerate for at least 
two hours before eating.

Malzemeler

• 500 gram beyaz peynir

• 1 yemek kaşığı krem peynir

• 10 közlenmiş paprika (ince ince doğranmış)

• 3-6 diş sarımsak (kıyılmış)

• 3-5 közlenmiş kırmızıbiber (isteğe bağlı)

• 3 haşlanmış yumurta sarısı (doğranmış)

• Tuz

• 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

• Pul biber (isteğe bağlı)
 
Paprikaları beyaz peynirle birlikte bir kâsede ezin. 
Közlenmiş biber kullanacaksanız doğrayıp kâseye 
ekleyin. Sarımsakları, krem peyniri ve yumurta 
sarılarını ekleyip parçalı ama homojen bir karışım 
elde edene dek karıştırın. Bir yandan da zeytinyağını 
ve çeşni olarak tuzu ekleyin. Pul biberle tatlandırın. 
Servis etmeden en az iki saat önce üzerini kapatıp 
buzdolabında bekletin.

PEYNIRLI ACILI EZME
Urnebes (Spicy Spread)
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Ingredients

• 300g minced veal

• 10 roasted paprikas, sliced

• 2 onions

• 5 potatoes

• 2 eggs

• 100ml milk

• Salt, pepper to taste

• Oil

• Pinch of paprika spice

Sauté the onion in oil. Brown the meat; add salt, pepper, and paprika 
spice. Slice all but one potato into thick pieces; slice remaining 
potato thinly. Cover the bottom of a greased casserole dish with a 
layer of thick potato slices. Cover with capsicum slices, then top with 
some of the meat mix. Repeat layers. Place thin potato pieces on 
top of the layers, drizzle with oil. Bake at 200C for 45 minutes and 
remove from oven. Whisk eggs and milk, pour mixture on top of 
casserole. Return to oven until top is golden brown.

Malzemeler

• 300 gram dana kıyma

• 10 közlenmiş paprika (dilimlenmiş)

• 2 soğan

• 5 patates

• 2 yumurta

• 100 ml süt

• Tuz, karabiber

• Zeytinyağı

• Bir tutam paprika baharatı

Soğanı zeytinyağında pişirin. Kıymayı ekleyip rengi değişene kadar 
pişirin ve tuzu, karabiberi, paprika baharatını ekleyin. Patateslerden 
birini ince ince, diğerlerini kalınca dilimleyin. Yağladığınız güveç 
tabağının tabanını kalın patates dilimleriyle örtün. Üstüne paprika 
dilimlerini, onun üstüne de kıyma karışımını yayın ve bu katmanları 
tekrar edin. İnce patates dilimlerini en üste dizip zeytinyağı gezdirin. 
200 derecede 45 dakika pişirip fırından alın. Yumurta ve sütü çırpıp 
güvecin üzerinde gezdirin. Üstü kızarana dek fırında pişirin.

KÖZLENMIŞ PAPRIKA GÜVECI
Musaka sa pečenim paprikama (Roast Capsicum Casserole)
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KÖZLENMIŞ PAPRIKA GÜVECI
Musaka sa pečenim paprikama (Roast Capsicum Casserole)

2.000 MİL’E, ASİSTANS HEP SENİNLE!
Miles&Smiles Asistans ile hayatınızı kolaylaştıracak onlarca hizmete

sadece 2.000 Mil karşılığında bir yıl boyunca sahip olabilirsiniz.
Seyahat-rezervasyon, tesisatçı-çilingir temini, çiçek gönderimi, yol yardımı, ambulans, hukuki danışmanlık,

 tamirat desteği ve concierge gibi hizmetlerden faydalanmak için Miles&Smiles çağrı merkezini 7/24 arayabilirsiniz.

milesandsmiles.com

444 0 849 444 62 39


