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  Специјалитетите на „Шопската Софра“, впрочем како и поголем дел од 
македонската кујна се под изразито влијание на ориенталната кујна и со 
значително помали влијанија на медитеранската кујна и кујните на соседните 
земји. Кај одредени специјалитети се забележува и влијание на народните 
кујни на подунавските земји каде што најчесто престојувале кривопаланчани 
како гурбетџии (претежно како фурнаџии, мајстори за леб и бели пецива). 
Очигледно е дека во денешни услови се чувствува и глобално влијание на 
светските кујни, што се шири преку разни популарни емисии, списанија, 
интернетот итн. Голем број на продукти овошје зеленчук, свежи зачини се 
достапни во свежа форма речиси во текот на целата година, а одредени 
состојки кои во минатото се користеле исклучиво од домашно производство се 
заменети со оние што се достапни на пазарот. 
 Специјалитетите кои длабоко се вкоренети во народната традиција во 
голема мера се зависни од локалното поднебје како во поглед на намирни-
ците, нивното одгледување, берба, традицонален начин на сушење (дехидра-
тација), чување, складирање, конзервирање, што секако имало значително 
влијание во финалната подготовка на традиционалните вкусни јадења.
 Од друга страна, може да се забележи дека на менито на  градскиот 
еснав повеќе се усвоени од ориентот, што може да се види и од самите називи 
на специјалитетите што содржат одредени турцизми поврзани со некоја 
состојка/намирница „Сарамсаклии“ (sarimsakli - лук) „Паланечки Симит“ итн. 
Јадењата кои потекнуват од руралните средини изобилувале со многу богат 
фонд на намирници, зарзават, месни и млечни производи. Исто така овие 
јадења секогаш биле адаптирани на сезонските работни активности, па така 
за време на косидбата, жетва и други активности јадењата биле прилагодени 
да го задоволат апетитот и напорот на аргатите, додека во зимскиот период во 
кој претежно се славеле куќните слави и се одбележувале верските прослави, 
софрите биле многу умешно стокмени од вредните асџики и домаќинки.  
 Токму затоа, основните цели на Манифестацијата „Шопската Софра“ 
се да го сочува нашето гастрономско богатство, пренесувајќи ги вештините и 
кулинарските тајни од колено на колено за да може достојно да се приготви 
семејниот ручек, за да се „одличи“ пред  добронамерниците, за да се прослави 
„добриот ден“. 
 Многу е важно нашето непроценливо гастрономско богатство да го 
вложиме во развој на алтернативниот туризам на Осоговијата од што бенефит 
ќе имаат како заедницата така и сите малостопанственици, производители на 
органска храна, угостителски и сместувачки капацитети, планинарски и 
туристички водачи итн.  



 Предјадењата, преставувале значаен сегмент од „Шопската Софра“,
дел од нив биле предодредени за специјални пригоди, па така паланечкиот 
симит не само што се носел како понадица туку неговото подарување е 
издигнато на ниво на ритуал со кој кривопаланчани изразуваат почит кон оној 
кому му се подарува. Токму уникатна форма на палнечкиот симит беше 
инспирација за хералдичкиот уметник и вексилограф Стојанче Величковски да 
го креира кривопаланечкиот крстовиден симитен јазол, уникатен хералдички 
симбол,  аплициран на грбот на општина  Крива Паланка. Исто така, токму овој 
симбол во вид на плакета се доделува како највисокото општинско признание 
на поединци и институции кои направиле најмногу за афирмација и развој на 
општина Крива Паланка.
 Секако тука се и мекиците кои освен како принова во фамилиите 
секогаш биле омилена закуска на соборите а особено генерациите си 
споменуваат на вкусните мекици што се продаваат за прославата на Свети 
Јоаким Осоговски. Малите лепчиња во најразлични форми и аранжирани со 
креативна декорација често се користат при прославување на разни празници, 
како што се бадник или како таканаречени панагии за прославување на 
семејната слава.
 Се чини дека дегустирањето на паланечките сарамсаклии по својата 
оригиналност и вкус оправдано се наметнуваат како вистинско гурманско 
уживање иако многумина неоправдано ги мешаат со кратовските мантии.  
 Во една поголема група на специјалитети се издвојуваат зелниците и 
баниците (питите) кои во зависност од сезоната можат да бидат со коприви, 
штавељ, блитва, лобода, спанаќ, зелка, праз, скрипец (киселец) и др. 
Подготовката на корите може да биде сукана и тегната а печењето под вршник, 
во фурна или во шпорет, послужувањето секогаш одело со кисело млеко или 
матеница.
 За качамакот се препорачувало брашното да биде сомелено на  
воденица, да биде прекриен со чварки и посипан со врело домашно млечно 
биено масло. А дека навистина качамакот и покрај одличниот вкус никогаш не 
успеал да се наметне како главно јадење, сведочат зачуваните изреки на 
негова сметка... „качамак... качамак... ќе те држи сит дури да пречекориш преку 
праг“.
 Мајсторијата на месењето и печењето на леб бил вистински предизвик 
за фурнаџиите кои љубоморно ги чувале своите тајни во подготовката на 
тестото и ги пренесувале од колено на колено а редиците кои се создавале 
наутро пред фурните биле најдобриот доказ од која фурна „сомуните“ се 
највкусни. Во зимскиот период на менито неодминливо се наметнува палане-
чката пастрмајлија, што за разлика од штипската е со пушено свинско месо а од 
кратовската се разликува во начинот на подготовка на тестото како и по тоа што 
во паланечкиот специјалитет се додава и јаце.
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 Иако многу од главните јадења, кои што ја карактеризираат 
„Шопската Кујна“ имале влијанија на ориенталната кујна во најголема   
мера се адаптирани кон локалното поднебје во поглед на набавката на 
намирниците, нивното одгледување, берба, традиционален начин на 
сушење (дехидратација), чување, скадирање, конзервирање. Честопати 
самиот начин на подготовка во голема мера влијае и заедно со локалните 
зачини и мирудии го одредува вкусот на јадењата карактеристични  за 
Осоговијата.
 Во поглед на прехрамбените артикли, со својот квалитет посебно 
се издвојува кривопаланечкиот компир, без кој неможат да се замислат 
специјалитетите, „Пекарски Компир, „Компир Манџа“, „Мусака“ итн.  
 Во кривопаланечко во руралните средини особено се настојувало 
да се подготви за зимскиот период квалитетно пушено месо, затоа 
пушницата порано беше составен дел на речиси секое селско-стопанско 
домаќинство. Во градот мегданот се кршел околу тоа кој ќе ја има 
најдобрата скара, чорба или готвении (готови јадења и чорби).  
 Покрај вкусниот компир како квалитетни локални намирници се 
издвојувале гравот и другите мешункасти плодови, зелката, морковот, 
кромидот, пиперот и доматите.
 Како позабележителни јадења кои предизвикаа интерес на 
презентацијата на овогодинешната манифестација „Шопска Софра“ се 
издвојуваат „Тавче Гравче“, „Чорбестиот Грав“ (посен) или со разни видови 
на пушено или свежо месо, разните видови на „Ѓувеч“, „Селско Месо“ 
„Селска Тава“ како и разни специјалитети со полнети пиперки, 
„Муќкалица“ итн.  
 Зелката ја среќаваме во разните видови сарми или во зимскиот 
период како вкусно приготвено „Вариво“ најчесто со пушени ребра . 
 Во минатото кривопаланчани во пролетниот и летниот период 
мошне често  подготвувале сарма со лозови листови. Во денешни услови 
овој период е дополнително продолжен со можноста лозовите листови да 
се чуваат во замрнувач.
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 Салатите се значаен елемент од „Шопската Софра“, се чини дека 
најпозната меѓу нив е токму „Шопската Салата“ но секако дека во текот 
на целата година регионот изобилува со многубројни комбинации на 
сезонски салати а не е мал бројот на салати кои се спремаат во сезоната 
на подготовка на зимниците. 
 Самиот начин на одбирање на квалитетните намирници, на 
зелениот пазар преставувал вистински ритуал, па така се знаело од кое 
поднебје локално доаѓале најквалитетните производи. Меѓу најбараните 
биле краставиците од Конопница, зелката од Дубровница, гравот од 
Дурачка Река, морковите од Мартиница, пиперките и доматите од 
Славиште итн.
 На манифестацијата беа презентирани многубројни мешани 
салати со кисело млеко, урда, разни павлаки, или пак полнети бабурки со 
урда потоа „Бела Салата“, „Мешана Компир Салата“ „Љутиката од суви 
пиперки и компир“  и многу други.
 Како посебна група се издвојуваат салатите подготвени во вид на 
разни љутики од суви и свежи пиперки во разни комбинации со други 
зеленчуци,а тука се и неизбежните залучени пиперки, во салатите  
честопати се користи сирењето било како додаток во рендана форма 
како што е во случајот со „Шопската Салата“,  исечено на парчиња во 
мешани салати или послужено посебно како засебен специјалитет . 
 Традиционално за прославите секогаш биле подготвувани 
различни видови на салати што „одат со ракија“ како и салати кои што 
„одат со вино“ како и салати кои се послужуваат со двата пијалока. 
 Во последно време се повеќе се осеќаат влијанијата на другите 
интернационални кујни кај салатите и се практикуваат и комбинации на 
мајонез / крем салати со разноразни локални намирници.  
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 „Шопската Софра 2019“ беше засладена со специјалитети кои беа 
вистинско уживање за сите сладокусци и гурмански настроени 
посетители кои ја имаа привилегијата да ги дегустираат многубројните 
прекрасно аранжираните десерти.
 Посебно се издвојуваа повеќе групи  на сезонски овошни салати, 
штрудли, мафини, баклави, равании, падишпани, толумби, торти  итн.
 Секако на софрата беа сервирани разноразни ситни славски 
колачи исполнети со вкусни чоколадни преливи и овошни филови, кои 
најчесто ги подготвуваат вредните домаќинки во вид на овошни џемови, и 
мармалади. 
 Мошне често како состојка при подготвување на колачите и 
разните десерти како состојка се користи и медот со докажан квалитет од 
кривопаланечко. 
 Кон слаткото како гастрономски специјалитет вредните домаќинки 
од Осоговијата одсекогаш имале посебен однос, затоа што традицио-
налното топло добредојде во својот дом, по традиција се правело со 
послужување со вкусни домашни слатка од сливи, цреши, дуњи, грозје, 
тикви и други овошни и шумски видови. 
 Можне често, на автентичниот вкус од квалитетните локални 
намирници од кои е приготвено слаткото во домашни услови, тоа 
дополнително се ароматизира со листови од ароматичната билка 
„Слаткарче“ (Pelargonium graveolens)  Rose Geranium. 
 Печената печенка е слатко зеленчуково послужување кое 
неизбежно  се подготвува на богатата софра за Бадниковата вечер.
 Освен десертите подготвени според традиционални рецепти, на 
презентацијата имаше и специјалитети кои спаѓаат во категоријата 
“експериментирање со вкусови“ како што е слаткото од лути пиперки.
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