ЗЛАТНИ УКУСИ

ЗЛАТНИ УКУСИ
Приручник за унапређење производње
традиционалних производа

Златиборска говеђа пршута
Златиборски кајмак
Златарски сир

Приручник за унапређење производње традиционалних производа

1

ЗЛАТНИ УКУСИ

Импресум:
Наслов: Златни укуси – приручник за производњу типичних традиционалних производа
Аутор:
SEEDEV d.o.o.
Издавач: Регионална развојна агенција Златибор д.о.о.
Петра Ћеловића бб, 31000 Ужице
За издавача: Славко Лукић
Графичка припрема: Синиша Златаревић
Штампа: Grafolade & 77x7, Орашје
ISBN: 978-86-913449-8-6
Година издања: 2012.
Тираж: 500 комада
Ова публикација је припремљена уз финансијску подршку Европске уније. Садржај
публикације је искључиво одговорност Регионалне развојне агенције Златибор и ни у ком
случају не представља ставове Европске уније.

2

Приручник за унапређење производње традиционалних производа

ЗЛАТНИ УКУСИ

Садржај
ЗЛАТНИ УКУСИ

Увод у Приручник за унапређење производње традиционалних производа.......................5

ТРАДИЦИОНАЛНО МАЈСТОРСТВО КЉУЧ КВАЛИТЕТА - ЗЛАТИБОРСКА ГОВЕЂА ПРШУТА.......................................7
Пршута са Златибора – како очувати јединствености....................................................................................................8
Живи производи - зашто промена елемената у Елаборату о заштити географске ознаке порекла? ........................9
Осавремењена традиција: традиционални поступак производње- традиција у функцији времена..........................10
Традиционални поступак производње ........................................................................................................................12
Финални производ и елементи квалитета ...................................................................................................................13
Унапређење безбедности кроз добру произвођачку и хигијенску праксу .................................................................14
Модел система следљивости Златиборске говеђе пршуте корак по корак ................................................................16
Унапређење и стандардизација квалитета Златиборске говеђе пршуте ....................................................................19
Маркетинг и продаја Златиборске говеђе пршуте ......................................................................................................20
ЈЕДИНСТВЕНОСТ ПРОСТОРА И УКУСА ............................................................................................................24
ЗЛАТИБОРСКИ КАЈМАК ..............................................................................................................................24
Традиционална репутација производа, географско порекло, и фактори јединствености .........................................25
Осавремењена традиција - традиционални процес производње Златиборског кајмака .........................................27
Шематски приказ процеса производње Златиборског кајмака ..................................................................................28
Финални производ и елементи квалитета - кајмак или скоруп ..................................................................................29
Унапређење и стандардизација производње млечних производа .............................................................................30
Модел система следљивости за производњу Златиборског кајмака .........................................................................37
Унапређење и стандардизација квалитета финалног производа ................................................................................38
Конкурентност квалитетом ..........................................................................................................................................39
Сарадњом до успешнијег пласмана ............................................................................................................................40
Паковање и означавање ..............................................................................................................................................41
Речник и значење дефиниција и израза у примени система следљивости и контроле квалитета...................................43
СИР ИЗ ОАЗЕ ЗДРАВЉА ЗЛАТАРСКИ СИР .....................................................................................................44

Приручник за унапређење производње традиционалних производа

3

ЗЛАТНИ УКУСИ
Природно изобиље на дохват руке - фактори јединствености Златарског сира .........................................................45
Традиционална производња у савременим условима ................................................................................................48
Филтрирање ..................................................................................................................................................................48
Подсиравање ................................................................................................................................................................48
Шематски прказ процеса производње Златарског сира .............................................................................................51
Сировина као кључ квалитета ......................................................................................................................................52
Унапређење безбедности кроз добру произвођачку и хигијенску праксу ..................................................................53
Систем следљивости за производњу Златарског сира ................................................................................................55
Стандардизација квалитета Златарског сира ...............................................................................................................55
Златарски сир – корак ближе потрошачу ....................................................................................................................57
Маркетинг уз помоћ природе .......................................................................................................................................58
Подршка јавних институција ........................................................................................................................................59
На крају: ...................................................................................................................................................60
Листа закона и правилника са важећим одредбама за прераду меса и млека ...........................................61
Библиографија: ........................................................................................................................................62
Прилози ...................................................................................................................................................63
Обрасци добре хигијенске праксе ................................................................................................................................63
Обрасци за документовање система следљивости .....................................................................................................63

4

Приручник за унапређење производње традиционалних производа

ЗЛАТНИ УКУСИ

ЗЛАТНИ УКУСИ
Увод у Приручник за унапређење
производње традиционалних производа
Златиборски округ је познат по произвођачима укусне и здраве хране, очуване
у времену и настале на природним специфичностима поднебља. Промоцијом
региона кроз културу, традицију и производе може се остварити значајна економска
и социјлана корист, а произвођачи овог подручја то већ знају и делом примењују.
Природа је била дарежљива према златиборском крају, а људи су те
благодети користили, чували и оплемењивали својим вештинама и искуством,
материјализујући их у мноштву видова: од сувомеснатих прерађевина, млечних
производа, воћа, меда и ракије, па до занатских рукотворина од вуне, глине,
дрвета. Највећи део производа постао је познат и тражен широм земље и региона
и представаља један од најважнијих развојних ресурса Златиборског округа.
Последњих година је покренуто доста иницијатива за боље организовање
и пласман прехрамбене производње, за развој пољопривреде, промоцију
производа...Такође, повезивањем са осталим секторима и активностима попут
угоститељства или туризма, оставарује се додата вредност, а самим тим и бољи
положај пољопривредника и локалне економије. Ипак, интегрисаност производних
сектора је и даље ниска, велики број произвођача још увек послује у сивој зони, без
редовних неопходних контрола и примене принципа следљивости, док нажалост
велики број злоупотреба порекла производа не погодује бољој валоризацији.
Овај приручник настаје како би се произвођачима помогло да осмисле своју
стратегију за развој производње, усвоје правила добре хигијенске и произвођачке
праксе и раде на унапређењу тржишне позиције. Садржи одабране препоруке и
савете настале на законским правилима и доброј пракси, који могу да инспиришу
у правцу очувања квалитета, заштите оригиналности и репутације финалног
производа. Приручник даје специфична упутства за унапређење производње
Златиборског кајмака, Златиборске говеђе пршуте и Златарског сира, али се многа
од поглавља могу делимично користити и за друге производе из палете месних и
млечних прерађевина или других традиционалних производа. У прилогу налазе
се и обрасци за праћење и документовање производње и одржавања хигијене,
погодни за копирање и коришћење у свакодневном раду.
Различити актери производних ланаца траже различите врсте информација и
начин подршке, па је и садржај документа прилагођен специфичној групи - а савети
намењени пре свега малим тржишно орјентисаним занатским, кућним прерадама
и газдинствима која желе да унапреде аспекте безбедности и квалитета производа,
као и да у своје производње, уколико то још нису, уведу елементе следљивости и
контроле.
С друге стране, желимо да мобилишемо најшири круг произвођача и других
актера који подржавају производњу и пласман и покренемо низ питања која се
тичу квалитета производа и очувања традиције, а важна су како за мале тако и
за велике, за локалне власти и привреду. Апелујемо да се, поред неминовног
осавремењавања и индустријализације, сачува и аутентичан дух мале занатске
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производње, а тиме упосли велики потенцијал у организовању туристичких
посета, гастрономских рута и очувању репутације и традиционалног имиџа. За
то је потребан и адекватан национални законски оквир, као и заједнички наступ
приватног и јавног сектора.
У том контексту, Регионална развојна агенција Златибор је кроз Програм
развоја приватног сектора који финансира Швајцарска влада, покренула
неколико иницијатива која су усмерене на јачање мреже за пласман типичних
производа. Штампана је и дистрибуирана Гастромапа, као први корак у подизању
препознатљивости традиционалних производа и локалне кухиње и стимулисању
шире тражње. Она пружа информације о локалној храни и местима њихове продаје
и уводи регистрована газдинства као продајна места локалних/традиционалних
производа, уз поштовање постојеће законске регулативе која је врло рестриктивна
и селективна.
Дегустација локалних производа као елемент туристичке понуде и канала
пласмана традиционални производа је унапређена и кроз успостављање прва
четири дегустациона центра који на специфичан начин промовишу и популаризују
традиционалне производе на тржишту туризма Западне Србије. Захваљујући
дегустативним центрима, отвара се ново тржиште за производе малих произвођача
који немају друге могућности за континуиран и исплатив пласман, стварају нови
облик тражње и доприносе повећању продаје и прихода. Дегустациони центри су
укључени и у гастромапу.
У складу са претходно наведеним активностима је и припрема овог
Приручника за поједине традиционалне проиводе. Желимо да Вас приручници по
производима заинтересују да их даље дорађујете и ажурирате и заједно са осталим
произвођачима покренете или одржите систем квалитета и заштите географске
ознаке сира, пршуте, кајмака и пласмана на што ширем тржишту.
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ТРАДИЦИОНАЛНО МАЈСТОРСТВО КЉУЧ
КВАЛИТЕТА - ЗЛАТИБОРСКА ГОВЕЂА ПРШУТА

Говеђа пршута је већ дуго синоним за трпезу златиборског краја, важан део
сточарске економије и стила живота људи на селу. Њен успех и популаризација
традиционалне производње осведочени су и у заштити географске ознаке
порекла регистрованој још 90-тих година, док савремени углед ствара већ
деценију и по на популаризацији производа током сајма у Мачкату (Пршутијаде)
као и динамичном расту произвођачких капацитета појединих компанија овог
краја, пре свега Златиборца, чиме је од ексклузивног постала производ доступан
у сваком боље снабдевеном мини маркету. Углед пршуте са Златибора грађен је
на дугој традицији и квалитету, добрим делом и на имиџу једног од најпознатијих
планинских подручја развијеног сточарства, али пре свега туризма, што доприноси
даљој популаризацији и продаји.
Иако је симбол успешног и квалитетног производа, за говеђу пршуту из
златиборског краја се везују и бројна отворена питања и контрадикције, која важе
и за велики број других традиционалних производа.
На тржишту, Ужичка или Златиборска пршута произведена у малим прерадама
не постиже премиум цену у односу на остале говеђе пршуте и не успева да оствари
додату вредност за овај производ и да се диференцира од индустријског. С друге
стране та чињеница и не чуди, с обзиром на то да потрошачима није гарантовано
контролисано порекло производа, а тиме ни виши квалитет. Ово представља
претњу, јер је могуће да се изгуби специфичност производа и да он све више буде
идентификован као генерички, као и да се у тежњи за ценовном приступачношћу
направи компромис на квалитету производа.
Најважније предности у производњи говеђе пршуте односе се на традицију у
технологији производње, квалитет сировина, приступачност теренима за откуп,
препознатљивост на тржишту изван региона и већ постојећу заштиту географске
ознаке. Истовремено, индустријска производња угрожава традиционалну
производњу и квалитет производа (доминантна индустријска производња са
разним додацима, припремање готовог производа за тржиште од смрзнутог меса
из увоза, коришћење неадекватног начина сушења), злоупотребљава се имиџ
традиционалних производа, а маркетиншке активности нису довољно развијене.
Тржишни ланац Златиборске пршуте је врло диверзификован – на једној страни
су велики произвођачи који су успешно одговорили на раст потражње, превели
пословање у легалне токове уз велике инвестиције и проширење обима, док је с
друге стране део произвођача остао у традиционалним оквирима производње на
газдинству, са занатском производњом и препознатљивом типичношћу и разликом
међу произвођачима.
Неке од кључних дилема и тема које ћемо обрадити у овом поглављу тичу
се очуваања традиционалног умећа и квалитета Златиборске говеђе пршуте и
заштите оригиналности и репутације код потрошача, што је дугорочно најважнији
аспект одрживости.
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Пршута са Златибора – како очувати јединствености
Данас није лако причати о јединствености традиционалних сувомеснатих
производа ако имамо у виду да се неки од најважнијих фактора губе у целини или
делимично.
Тако на пример, не постоји контрола порекла сировине за прераду пршуте,
па се понекад међу потрошачима јавља и сумња у аутентичност. С друге стране,
природни фактори (попут руже ветрова, температуре и субалпског климата) постају
све мање битни ако се има у виду да све више произвођача процес сушења и
димљења спроводи у контролисаним условима и специјализованим коморама.
Већи део животиња је у интензивном стајском узгоју па се квалитет оброка губи
искључивањем свеже испаше. Тако још један од јаких аргумената јединствености
производа постаје мање уверљив.
На произвођачима је да кроз повезивање и дијалог започну активније
систематско укључивање у заштиту и контролу квалитета Златиборске говеђе
пршуте, а и сродних производа, јер ће у супротном дугорочно трпети последице на
тржишту. Поред репутације географске ознаке, потребно је да потрошачи могу да
идентификују додату вредност везану за територију – кроз сензорне карактеристике,
везу са карактеристикама окружења и вештинама произвођача. У супротном,
како показују бројни примери
производа са географским
ознакама, уколико се производ
преведе у индустријски, лак
за реплицирање на другом
подручју, губи се конкурентност
на тржишту и предност везана
за територију.
Зато
груписање
и
удруживање
произвођача
чија је главна орјентација
специфичан
квалитет
и
контрола, како сировине тако и
производног поступка, могу да
омогуће да се део производње
врхунског квалтиета одвоји Травнато богатство Златибора претаче се у квалитет
по вишој ценовној категорији. сировине меса за обраду
Остатак производње и даље
остаје цењени и препознати, али добрим делом индустријски производ који свакако
генерише запосленост и економски раст Златибора и околине и има важну улогу у
економској динамици и идентитету региона.

Мајсторство у припремању пршуте се чува и преноси генерацијама
Крајем XIX века сточарством се бавио највећи број домаћинстава на златиборској
висоравни и Муртеници, а према попису из 1886. године у свим насељима која
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су административно гравитирала према Чајетини било је 16.827 говеда1. Од тог
времена, производња сувомеснатих производа, поред задовољења потреба
домаћинстава, почиње да се пласира и на удаљенија тржишта Ужица и Београда, а
киријџије са Златибора продају у Сарајеву ракију, кајмак, сир, пршуту...
Села Крива Река, Мачкат, Љубање, Качер су тада познати центри прераде и
сушења меса, а у том периоду се бележи да су имућнија домаћинства гајила по
неколико пари волова која прерађују у суво месо за тржиште. Између два рата
започиње и квалитетнија обрада меса која прати усавршавање мајсторских
вештина – одвајање меса од костију и масноће, чиме се добија квалитетнија
пршута, а остатак се прерађује у кобасицама које се од тада производе. Зарад
успешнијег пласмана и ефикасније производње долази и до ортачења трговаца и
прерађивача. Породична традиција многих произвођача златиборских деликатеса
датира од ових дана и раније: Зарићи, Стојановићи, Шопаловићи, Марићи,
Брковићи....- само су неке од чувених мајсторских породица.
Производња пршуте и сувомеснатих производа се очувала и напредовала,
упркос осцилацијама које су доносиле политичке и економске буре XX века. Са
намером да се заштите од бројних индустријских плагијата насталих у време
индустријализације прераде меса у Југославији, а на основама једновековне
репутације, 1990. године, покренута је и остварена заштита географске ознаке
порекла “Ужичка говеђа пршута”, као први производ на актуелној листи, уписан
под редним бројем 3. регистра Завода за интелектуалну својину. Овлашћени
носилац права била је Индустрија меса “Чајетина”, али се престанком рада и
необнављањем захтева, тај статус изгубио. Иницијативе за ревизију Елабората нису
успеле да мобилишу интерес произвођача у довољној мери, па је говеђа пршута са
Златибора и даље заштићена као “ужичка”, без јаке асоцијације произвођача и
прерађивача, која би могла да инсистира на примени правила и без заједничке
стратегије управљања ознаком порекла.

Живи производи - зашто промена елемената у
Елаборату о заштити географске ознаке порекла?
Системи географске ознаке порекла нису статични и мењају се како би се
прилагодили променама на тржишту и обезбедили одрживост локалних ресурса.
Због тога је важно да Елаборат/Спецификација има способност да се мења и
модернизује. Ипак, никако се не сме мењати оно што је дефинисано као суштински,
специфичан квалитет. Тако поједини елементи Елабората/Спецификације
представљају кључне особине којима се одржава оригиналност производа и
постојећи имиџ код потрошача, док су други мање важни и могу се мењати, под
условом да менаџмент географске ознаке и заједница произвођача обезбеде
детаљну техничку евалуацију и постигну консензус.

1
Томић С. „Брендирање традиционалних сухомеснатих производа, 2010, Етнолошко антрополошке свеске 15
(н.с) 4 2010.
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Због чега се правила мењају
Постоји неколико фактора који могу да утичу на различите аспекте Елабората дефиниција производа, сировине и технологија, одређивање граница производне
области. То могу да буду неке технолошке иновације, које нису биле део првобитних
планова, а које не утичу на специфичности финалног производа са географском
ознаком. С друге стране мењају се преференције потрошача који сада желе
производ са мање соли (јер постоје и расхладни уређаји који могу да прозвод одрже
безбедним) или је немогуће обезбедити одрживост због недостатка сировине са тог
подручја. У случају Златиборске (или регистроване Ужичке) пршуте сви ови фактори
долазе у обзир јер су промене које су настале у процесу производње значајне,
па је потребно накнадно дефинисати производ и одредити његове суштинске
особине квалитета. Питања које је потребно детаљно дефинисати одређују сами
произвођачи - ипак нека од неизбежних тичу се:
•

редефинисања географске ознаке порекла
- промена „ужичке“ у
„златиборску“ пршуту у складу са кретањима на тржишту

•

прецизно дефинисање географског обухвата, мапе производње

•

редефинисање степена заштите – име порекла (где су квалитет и битна
својства искључиво условљени географском средином и где су и сировине
и прерада везани за дефинисану територију) или географска ознака
порекла (где се процес производње или прераде обавља на датом
географском подручју, што би значило у овом случају да сировина може да
дође са подручја ван Златибора)

•

начин узгоја животиња и карактеристике животиња тј. сировине, меса...

Осавремењена традиција:
традиционални поступак производње- традиција у
функцији времена
Традиционалне, трајне сувомеснате производе који воде порекло са одређеног
географског подручја, одликују специфична сензорна својства и врхунски квалитет.
Квалитет ових производа је последица утицаја специфичних микроклиматских
услова, посебних знања и умећа становништва, које традицију производње пршуте
преноси генерацијама. Златиборска пршута је управо један од најпознатијих
домаћих трајних сувомеснатих производа, који се према традиционалном поступку
производи искључиво на планини Златибор. Поред врло пожељних сензорних
својстава, одликује се и високим садржајем протеина што га чини врло вредном
намирницом у нутритивном смислу.
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Сировине за Златиборску говеђу пршуту – има ли довољно стоке?

Природно окружење где се пашњаци пружају докле поглед сеже, представља
идеалан простор за узгој грла тј. меса за производњу Залтиборске пршуте. Еколошки
чист крај, високо планински пашњаци са травнатим покривачем великог богатства
биљних врста и изузетне нутритивне вредности, су изванредно добар потенцијал
за производњу квалитетне хране за животиње.
На питање шта ову пршуту чини јединственим производом, одговор је
пре неколико деценија гласио управо јединственост хранива која се огледа у
специфичном флористичком саставу пашњачке вегетације али и специфични
микроклиматски услови који владају на овој планини.
Као сировина за производњу Златиборске говеђе пршуте, користи се
мускулатура најквалитетнијих делова трупа (бут, леђа, бифтек) одраслих говеда,
домаћег шареног у типу сименталске расе, гајених на планини Златибор или у
ширем подручју Златиборског округа.

Месо радних животиња, сматра се, имало је јак и ароматичан укус, па је уз мајсторство у
преради обезбеђивало посебну арому финалног производа

Традиционално, то је било месо добро ухрањених, радних животиња, старих
3-5 година, па је тиме имало снажну арому. Сада се код једног броја произвођача,
старосна граница грла за клање спушта, а све више се користе товљене животње,
будући да правих радних волова скоро да и нема. Да ли се тиме угрожава
јединственост, укус и традиција, на произвођачима је да одлуче и прилагоде
понуду, а на потрошачима да инсистирају на укусу који им одговара.

Која грла користите за производњу говеђе пршуте?
А ако сте потрошач: знате ли порекло сировине и да ли вам је та
информација важна?
У условима уведене и функционалне следљивости производње, порекло
животиња не би требало да буде нека тајна. Подвојеност по ценовним катергоријама
свакако може да буде механизам и путоказ да се различите категорије производа
одвоје на тржишту – од животиња узгајаних на територији Златибора и од оних са
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прерађеном сировином из других подручја. Потребно је и да се додатно истражи
утицај сировине на квалитет готовог производа и потрошач едукује о рангирању
квалитета.
Напомињемо да је за исхрану људи дозвољена само употреба меса од здравих
животиња, које се хране здравствено исправном храном, дакле без додатка хормона
и других штетних материја које убрзавају њихов тов, али се и задржавају у месу
и касније вишеструко нарушавају здравље и остављају последице. Животиње од
којих се користе месо и млеко морају бити под сталном ветеринарском контролом
од рођења до клања, а њихово месо може да се употреби за исхрану тек после свих
провера надлежних служби.
Данас је све више изражена потреба за брзом продукцијом и све више присутан
интензиван узгој грла за производњу Залтиборске пршуте. Истовремено, проценат
кабасте хране пореклом са пашњака Златибора има све мањи удео у исхрани,
па се поставља питање како ови фактори утичу и да ли је од такве сировине
могуће произвести квалитетну Златиборску говеђу пршуту? Да ли је довољна само
специфична клима која има све мање утицаја јер се прибегава производњи у
контролисаним условима, како би се створили услови за производњу током целе
године?
Дилеме које су пред нама свакако се могу разрешити реактивацијом заштите
географског порекла, јер је то механизам који улива наду да ће се Златиборска
пршута производити од грла која су узгојена на Златибору и која су користила
јединствени природни извор висококвалитетне хране и поднебља, што се претаче
у високи квалитет сировине за производњу Златиборске говеђе пршуте - која једино
и може да носи назив велике репутације у региону и шире.

Традиционални поступак производње
Процес прераде и контрола
За производњу Златиборске пршуте користи се мускулатура најквалитетнијих
делова трупа, пореклом од добро ухрањених говеда. Клање и примарна обрада
трупова обављају се у складу са важећим прописима, у регистрованим кланицама
као и хлађење на температуру од 0-4 °C. После расецања трупова, пажљивим
одабиром и искоштавањем, најквалитетнији делови мускулатуре детаљно се чисте
од површинског масног и везивног ткива. Следи формирање мишићних партија
дужине 30-50 цм, ширине 12-15 цм и дебљине 8-10 цм. Процес производње траје
око четири недеље (7 дана сољење, 21 дан сушење и димљење на сувој буковини).
У том периоду губитак масе третираних комада меса (дужине и до 50 цм) износи
40-50%.
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Шематски приказ процеса производње Златиборске пршуте

Месо
Обрада месних комада

После расецања трупова и искоштавања
мускулатуре , детаљно се одваја површинско
масно ткиво и везиво након чега следи
формирање мишићних партија дужине 30-50 цм,
ширине 12-15цм и дебљине 8-10цм

Слагање и саламурење

Обликовани комади мускулатуре се суво соле
утрљавањем око 3% соли на масу меса

Бушење и везивање

Месни комади се буше и везују канапом

Ређање на штапове и цеђење

Димљење

Складиштење и декларисање

Комади се ређају на штапове, тако да се
међусобно не додирују. Цеђење се врши у
просторији са добром циркулацијом ваздуха и
траје од 10-12 сати

Штапови са комадима меса постављају се у више
редова, при чему први ред од извора дима и
топлоте мора бити удаљен 200-250 цм. Димљење
траје 3-4 недеље на температури од 8-10°C, а за
сагоревање се употребљавају тврде врсте дрвета
(буква, храст, граб)

Процес димљена траје 3-4 недеље не температури од 8-10°C. Штапови са
комадима се периодично премештају како би се постигло да се сви комади меса
диме под истим условима. Хладно димљење се спроводи око 8 сати дневно и то у
периоду дана када су најниже температуре (јутарњи сати).
Важно је напоменути да постоје одређена одступања од процеса производње
предвиђеног у Елаборату за заштиту производа и да је усклађивање са стратешким
правцима у развоју производа и његовој одрживости од великог значаја за даљи
успех на тржишту.

Финални производ и елементи квалитета
Интензивна арома и Ужичке и Златиборске

Ужичка говеђа пршута је већ дуго синоним за трпезу Златибора и представља
важан део укупне гастрономске понуде овог краја, па је на тржишту често
присутна под оба назива – Ужичка и Златиборска. Производ има умерено чврсту
конзистенцију и по површини смеђе црвену боју. На пресеку, мишићно ткиво је
црвене боје и правилно је мраморирано малим скупинама масног ткива. Одликује
се пријатним укусом карактеристичним за сољено, сушено и димљено говеђе месо,
а уз то има специфичну и врло пријатну арому.
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Карактеристике квалитета Златибоске пршуте
Готов производ треба да садржи:
•

од 40% до 45% воде (оптимално 45%)

•

садржај соли у готовом производу треба да се креће од 4% до 5%.

У погледу сензорних показатеља, готов производ мора да се одликује:
•

уједначеном величином комада (када потичу од истих анатомских
делова)

•

умерено чврстом конзистенцијом

•

по површини производ мора имати уједначену смеђе-црвену боју без
присуства чађи и смоле

•

на пресеку мишићно ткиво мора бити црвене боје (без присуства
тамних прстенова на периферији) и умерено је мраморирано масним
ткивом

•

укус и мирис морају бити пријатни, специфични, својствени за сушено
и димљено говеђе месо.

Пршута је цењена као мезе-предјело уз проју, кајмак, сир, ракију и неизбежну свежу погачу

У новом руху
Унапређење безбедности кроз добру произвођачку и
хигијенску праксу
Правилником о ветеринарско – санитарним условима, односно општим и
посебним условима за хигијену хране животињског порекла, као и о условима
хигијене хране животињског порекла (Сл. гласник РС”, бр. 25 од 12. априла 2011.)
прописани су услови у којима се може обављати делатност клања животиња и
производње и промета хране и производа анималног порекла. Овим правилником
тачно су прецизирани захтеви у односу на организацију, опремљеност и дизајн
простора у коме се врши производња и прерада хране анималног порекла, дакле
сви произвођачи који стављају у промет своје производе дужни су да испуне услове
прописане наведеним правилником. То је услов да би произвођач могао бити
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регистрован односно да би могао стављати производ у промет.
Услови наведеног правилника су врло захтевни и изискују велике инвестиције
како би се производни погони ускладили са захтевима правилника.
Нажалост, тренутна законска регулатива пре свега је креирана за велике
произвођаче. Мали произвођачи немају снаге да се носе са високим захтевима,
стога је неопходно радити на налажењу начина како да се помогне малим
произвођачима традиционалних производа. Примери позитвне праксе из ЕУ
(Аустрија, Француска, Италија) указују да постоји могућност примене посебне
законске регулативе која ће малим произвођачима дати могућност регистрације
производње у нешто флексибилнијим условима. То би, између осталог, значило и
да се по сваку цену, не прибегава подизању кланичних објеката уз прераду, јер су
у великој мери захтевни у погледу инвестиција, већ би препорука била усмерена
ка подизању мини прерада које су мање захтевне када су улагања у питању, а
дају произвођачима шансу да у постојећим околностима обезбеде услове за
регистрацију. Подаци са терена говоре да у овом тренутку имамо више кланичних
капацитета, који нажалост живе на рубу рентабилности управо због недовољне
искоришћености капацитета. Мали произвођачи треба да користе постојеће
кланичне капацитете за потребе клања, док прераду могу обављати у својим
објектима. Наравно не смемо заборавити да је у таквим околностима поштовање
хладног ланца пресудно, што би значило обезбеђење транспортног средства са
системом за хлађење.
Али без обзира на захтеве који се траже када су упитању објекти, произвођачи
морају бити спремни да прихвате да су принципи производње здравствено
безбедне хране засновани на доброј произвођачкој и хигијенској пракси и да своје
пословање морају бескомпромисно ускладити са тим принципима.
Према Закону о безбедности хране, субјекти у пословању храном дужни су да
успоставе систем за осигурање безбедности хране у свим фазама производње,
прераде и промета хране (осим на нивоу примарне производње) у складу са
принципима добре произвођачке праксе и хигијенске праксе, анализе опасности и
критичних контролних тачака (HACCP).
Овај концепт обезбедује произвођачима нови приступ који има за циљ
превентивно деловање на опасности које могу изазвати нежељене здравствене
компликације.
Имајући у виду да је успостваљање добре произвођачке и хигијенске праксе и
HACCP система ОБАВЕЗА за све субјекте у пословању храном, неминовно ће и мали
произвођачи бити у обавези да управљају квалитетом и безбедноћшу производа.
Програми добре произвођачке и хигијенске праксе се састоје из низа
препорука које треба спроводити у свим тачкама производње како би се спречила
контаминација (загађење) производа биолошким, хемијским и физичким
агенсима. Препоруке се односе на одржавање хигијене, однос према штеточинама,
избор сировине, обуку запослених, обезбеђење следљивости и обезбеђење
документације. Безбедност производа не сме бити резултат случајних радњи,
већ потврда систематског приступа процесу производње од улазне сировине до
готовог производа који се налази евидентиран у документацији произвођача.
Имајући у виду да се ради о општим правилима, она су примењива на све
учеснике у ланцу хране али нису HACCP план и не могу га заменити.
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Кључне тачке у доброј произвођачкој и хигијеској пракси у производњи
Златиборске пршуте су:
•

контрола сировине са аспекта безбедности

•

одржавање високог нивоа хигијене производног погона, опреме и радника,
поштовањем процедура које се односе на хигијену простора, опреме и
запослених

•

непрестана брига о одржању хладног ланца кроз систем надзора и контроле
расхладних система и систем превентивног одржавања опреме.

Следљивост производње
Систем следљивости је алат који помаже произвођачима да испуне задате
циљеве и применљив је када је неопходно да се утврде порекло и локација производа
или неке његове компоненте. За мале произвођаче систем следљивости омогућава
праћење производа од улазне сировине до готовог производа, доказ порекла у
односу на примарну производњу, потврду аутентичности, транспарентност у односу
на безбедност производа. У систему производа са географском ознаком порекла,
то је једини доказ о пореклу сировине и документација свих поступака везаних за
дату територију на којој се производ рађа.

Модел система следљивости Златиборске говеђе
пршуте корак по корак
Корак 1 Пријем сировине
Пријем полутке или
четврти
Обрада месних комада

Сољење и саламурење

Бушење и везивање

Ређање на штапове и
цеђење
Димљење
Складиштење и
декларисање
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Приликом пријема
сировине, врши се
пријемно контролисање
које има за циљ контролу
параметара здравствене
безбедности, квалитета
сировине, контролу
порекла сировине.
Приликом пријема
сировине попуњава
се образац Извештај о
пријемном контролисању.
Сировина која својим
карактеристикама
и пореклом
задовољава задате
критеријуме добија
идентификациони број
(ИД број).
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Корак 2 Обележавање сировине идентификационим (ИД) бројем

Након
пријема
сировине,
идентификациони број сировине се
уписује на идентификациони картон који
се поставља (качи) на сировину. Овај
картон прати сировину све до прераде.
Посебну пажњу треба обратити да не дође
до мешања бројева током манипулације
сировином. Овај картон је веза између
сировине и пријемног картона односно
остатка документације која говори о
квалитету и пореклу сировине.
Корак 3 Евиденција производње

Током процеса производње потребно је евидентирати од које сировине
се производи пршута. А шта то значи?
Пријем полутке или
четврти
Обрада месних комада

Сољење и саламурење

Бушење и везивање

Ређање на штапове и
цеђење

Потребно је у
образац „Евиденција
производње“ уписати:
-врсту сировине и
идентификациони број
сировине
- количину свежег
производа као и нови
идентификациони број
(врло је практично да,
на пример, број буде
датум производње).

Димљење
Складиштење и
декларисање

Полупроизвод (свеж производ) добија нови ИД број. Поред наведених
података на обрасцу се уписују и остали битни параметри процеса производње
и контроле. Ови подаци нам дају могућност да у сваком тренутку можемо да се
вратимо корак уназад и да проверимо шта се десило са производом у одређеној
фази процеса.
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Корак 4 Обележавање полупроизвода (свежег производа)
Имајући у виду да се обрађени месни комади соле и Пријем полутке или
стављају на саламурење практично је идентификациони
четврти
број уписати на ИД картон који можемо да окачимо на
судове у којима се врши саламурење. У следећој фази
потребно је ИД картоне пренети на колица или штапове Обрада месних комада
приликом качења производа у даљим фазама производње.
Сољење и саламурење
Идентификациони картон прати
производ од настанка до краја
процеса

Бушење и везивање

Ређање на штапове и
цеђење
Димљење
Складиштење и
декларисање

Корак 5 Обележавање готовог производа и продаја
Готов
производ
се
обелажава
декларацијом, са производа се скида
идентификациони картон, на декларацију
производа уписује се идентификациони
број производа. Овај број представља везу
између производа, процеса производње и
сировине. Поред ових података уписује се и
количина продатог производа. Осим ових података од велике важности је уписати
продајно место или купца како бисмо знали где је производ испоручен у случају да
је потребно извршити опозив (поврат) производа.
Приказаним системом следљивости произвођачи могу у сваком тренутку увидом
у документацију или контролом у производном погону да докажу порекло сировине,
поштовање дефинисаног процеса производње, а преко идентификационог броја
се може извршити увид у све документе који се воде током процеса производње.
Приказани модел има примену у пракси и код малих произвођача. Овај модел од
произвођача захтева савестан и професионалан однос према процесу рада, али и
свест да је сваки произвођач сам одговоран за производ.
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Шарм личног печата
Унапређење и стандардизација квалитета Златиборске
говеђе пршуте
Производња Златиборске пршуте у највећем броју случајева одвија се у
регистрованим објектима, али не смемо заборавити да још постоје произвођачи
који у оквиру домаћинстава на пољопривредним газдинствима производе пршуту.
С обзиром на велики број малих произвођача и осцилације у квалитету пршуте,
неопходно је стандардизовати поступак како бисмо на тржишту имали производ
што уједначенијег квалитета. Када говоримо о стандардизацији традиционалних
производа морамо имати на уму да циљ у овом контексту није да сви производи
буду истоветни, напросто то и није могуће, јер се не производе у великим серијама
под апсолутно контролисаним условима, већ сваки мали произвођач у оквиру свог
погона производи мале серије. Шарм традиционалних производа произилази
управо из чињенице да сваки производ носи лични печат произвођача, видљив
у малим осцилацијама када је упитању укус, мирис, арома. Ипак, суштински
параметри квалитета морају бити исти код свих, што значи стандардизовани.
Потражња за јединственим производом може довести до хиперпродукције која има
за последицу урушавање основног квалитета, шта је још један од разлога зашто
морамо инсистирати на стандардизацији.
Говорећи о стандардизацији и квалитету производа примарно је мислити
на безбедност производа. Стандардизована сировина, што значи квалитетна и
здравствено безбедна, представља једину сировину од које је могуће произвести
здравствено безбедан производ који има квалитативне карактеристике да би
носио име Златиборска говеђа пршута. Није могуће од лоше сировине направити
добру пршуту! Иницијална контаминација због неадекватних услова клања, обраде
трупова и прераде не може се смањити нити се квалитет може побољшати, па
је кључ успеха у квалитетној сировини и у адекватиним хигијенско санитарним
условима рада.
Суво сољење меса у производњи сувомеснатих производа има за последицу
продирање (дифузију) соли у мускулатуру, одговарајуће издвајање месног
сока и смањење активности воде (што ствара неповољне услове за развој
микроорганизама), односно као последица дејства соли на мишићно ткиво
постиже се конзервишући ефекат, сензорно прихватљив ниво сланости, оптимална
мекоћа, сочност и специфична боја. Једна од грешака која се често јавља у страху
од кварења производа је додавање веће количине соли, значи производ који је
преслан и код којег због домимантно сланог укуса до изражаја не могу да дођу и
друге сензорне карактеристике.
Превисоке температуре током процеса димљења имају за последицу стварање
периферног прстена на попречном пресеку. То доводи до тога да се нарушава
изглед пресека пршуте.
Врло честа грешка када су у питању традиционалне месне прерађевине
је предимљеност производа, као последица директног излагања производа
диму, као и великих количина дима којим се третира производ. Предимљеност
резултира лошијим сензорним карактеристикама производа, али и нарушавањем
безбедности производа.
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Изразито бледа боја је последица деловања стреса у кланици и такође је
непожељна. Стрес код животиња пре клања изазива промене на квалитету меса,
што се негативно одражава на квалитет производа и то пре свега на његове
сензорне карактеристике. Стрес може узроковати и дегенеративне промене у
мишићној ћелији као и масну дегенерацију која оставља утисак једноличне бледе
мраморираности.
Рок употребљивости производа се одређује тестом трајности, који подразумева
да се производ складишти под одређеним условима и да се у одређеним временским
интервалима врши контрола производа са аспекта сензорних карактеристика
и микробиолошких промена. Производ је употребљив све док његове сензорне
карактеристике не одступају од својствених и док је микробиолошки исправан.
Наравно да би установили трајност производа неопходно је вршити овај вид
испитивања у лабораторији.
Кључни параметри који одређују дужину рока употребљивости су температура
и релативна влажност складишног простора, као и хигијенски услови. Вакуум
паковање производа продужава трајност односно употребљивост производа јер
се зауставља процес сушења, оксидација масти, а наставља процес зрења што
повољно делује на квалитет. Како смо чули, произвођачи најчешће због недостатка
адекватног тржишта, као и због недостатка адекватних складишних услова
понекад прибегавају замрзавању производа како би га сачували и продужили
рок употребљивости. Код чувања производа у коморама на температури од -18
°C посебна пажња мора да се обрати да пршута буде адекватно упакована како
не би дошло до нарушавања сензорних карактеристика. Време чувања не сме
бити дуго, јер се процесом замрзавања не заустављају сви процеси који могу да
утичу на безбедност производа, док микрокристализација воде утиче на сензорне
карактеристике.

Лидер на тржишту традиционалних производа
Маркетинг и продаја Златиборске говеђе пршуте
Златиборска тј. Ужичка пршута је један од најпознатијих традиционалних
и типичних прозвода Златиборског краја. Стечена репутација оснажена је
систематском промоцијом и грађењем робних марки великих произвођача,
нарочито бренда Златиборац који је проширио производњу и продајну мрежу својих
прозвода (3500 продајних места) до скоро сваког већег маркета. Тако је говеђа
пршута са Златибора постала производ доступан не само у добро снабдевеним,
специјализовањим продавницама традиционалних производа, већ артикал широке
доступности потрошачу који је ипак веће платежне способности. Овај пример је
свакако најуспешнија експанзија у дистрибуцији традиционалног производа у
Србији.
Како је тржишни ланац веома диверзификован са великом разноврсношћу
актера, тако су и канали продаје и маркетинга различити јер сваки од произвођача
развија самостално своју тржишну стратегију. Добар део производње заврши

20

Приручник за унапређење производње традиционалних производа

ЗЛАТНИ УКУСИ
на локалном тржишту, у ресторанима и на продајним местима на Златибору,
кроз понуду туристима и посетиоцима, а део се пласира кроз специјализоване
продавнице и тезге на зеленим пијацама највише у Београду и већим центрима са
платежнијом клијентелом.
На примеру Златиборске говеђе пршуте могуће је илустровати стандардну
дистрибуцију производа са географском ознаком, кроз три основна канала, у
зависности од особина производа и потреба циљаног тржишта. То су:
•

традиционална
дистрибуција
и
директна локална продаја – будући да
су локални потрошачи обично веома
везани за традиционалне (зелене)
пијаце и директну продају као и продају
у специјализованим продавницама где
је Златиборска пршута врло присутна

Сајам пршуте у Мачкату
Празник за сладокусце, популарна
,,Пршутијада’’ одржава се сваке године
првог викенда по Божићу и траје три дана.
Организатори су произвођачи сухомеснатих
производа и општина Чајетина.
Том приликом дегустира се и прода
рекордна количина сухомеснатих производа,
па се ова манифестација сматра једним од
најефикаснијих начина дистрибуције. Избор за
говеђу пршуту најбољих сензорних својстава, је
увек мотив за представљање најквалитетнијих
серија у производњи.

•

дистрибуција на велико – кроз широку
малопродајну мрежу укључује могућност
трговине
великим
количинама
производа и усвајањем маркетиншких
стратегија које су фокусиране на робну
марку предузећа (пример Златиборца).
Поред адекватних количина и сталног
и сигурног снабдевања, овакав начин
захтева и адекватна паковања попут
вакумирања, породичних и “слајс”
опција итд.

•

иновативна дистрибуција – укључује
е-трговину, сајмове, агротуризам итд.
чега прилично има на Златибору. У
последње време постаје све важнија,
јер је у складу са очекивањима за успостављањем ближег односа између
произвођача и потрошача.

Кључно питање за систем географских ознака је његова способност да створи
и одржи стабилан однос са целом мрежом учесника укључених у одрживу трговину,
како би обезбедио техничку помоћ и стабилну цену.

Сегментација тржишта: подела тржишта у категорије
Цена је још увек битан фактор одлуке о куповини, али не на исти начин за све
категорије потрошача.
Квалитет подкатегорија говеђе прштуте са Златибора може да игра значајну
улогу кад је у питању наступ на тржишту као и класификовање индустријског
производа и производ са фарме или малог прерађивачког капацитета. Стога је
развој подкатегорија производа и сегментација група потрошача изузетно користан
механизам за успешнији пласман.
Сегментација тржишта настала је у оквиру анализе тржишта и то је процес у коме
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се одређено тржиште дели на различите категорије потрошача. Свака категорија
(или сегмент) представља велику, хомогену групу потрошача који имају исте потребе
и понашање у односу на производ на тржишту. Сегментација може да се изврши на
основу старосне групе (на пример млади који говеђу пршуту конзумирају најпре
кроз сендвиче, пице или производе брзе хране), места становања (потрошачи у
урбаним срединама које се углавном снабдевају у трговинским ланцима), стилу
живота или вредностима (традиционалисти са великим породицама или паровисамци који воле премијум храну у малим паковањима).
Сличан механизам је и позиционирање производа које се односи на то како
купац види све вредности тог производа у односу на конкуренцију. Важан елемент
за позиционирање је да се производ са географском ознаком доведе у везу са
специфичним вредностима које су релевантне за сваки потрошачки сегмент, као
што су: традиција, укус, одговорност према животној средини, социјална једнакост,
праведна расподела прихода и тако даље. У том погледу, лого или етикета које
говоре о оригиналном квалитету одређеног производа са географском ознаком
(заједнички за све производе који користе исту географску ознаку) потрошачу
пружају могућност да препозна и позиционира његове особине и квалитет, порекло
итд.
Имајући у виду да само део укупне производње Златиборске говеђе пршуте
настаје прерадом меса животиња са овог подручја, премијум квалитет ове мале
серије производа који би могли да понесу име порекла, би могао да се пласира
сегменту заинтересованих за премијум квалитет и порекло производа али и
представља подршку локалним малим произвођачима, чиме се уводи и аспект
друштвене одговорности ка развоју села.
Наравно, спремност за плаћање више цене за такав производ зависила
би искључиво од ефикасности којом је веза квалитет-порекло комуницирана
потрошачу, односно од позиционирања такве серије укупне слике тог производа,
односно “разумевања” шта тај производ са географском ознаком уствари јесте.
Визуелни идентитет Златиборске говеђе пршуте јасно се темељи на симболима
традиције и природе – слике Музеја у Сирогојну, златиборских пашњака и
предела. Слично је и избору слогана - Традиција и квалитет (Ера, Крива Река) или
Укус природе –дух традиције компаније Златиборац. С обзиром на квалитет као
основу за пласман, од изузетне је важности да произвођачи почну да стратешки
разматрају аспекте квалитета који комуницирају (сировину, поступак узгоја, кораке
у производњи, територију, означавање), као и да преузму активне кораке како би
се спречили ризици урушавања квалитета и очувао имиџ и репутација производа.
Неке од процена претходних година кажу да се годишње произведе преко 500
тона говеђе пршуте на Златибору, што по важећој просечној цени од 15-25 евра по
килограму, прелази укупну вредност производње од 8 милиона евра2. Златиборска
говеђа пршута је као традиционални производ национално препознатљива са
највећим изграђеним капацитетом, количином и континуитетом снабдевања. Уз то
и произвођачи интензивно користе порекло као јасан аргумент на тржишту.
Имајући у виду обе појаве као и економску снагу конзорцијума произвођача
Златиборске пршуте и других сувомеснатих производа, за очекивати би било
да се, по угледу на европску праксу успешних производа, развије заједничка
организација којом би се контролисао квалитет и дугорочна одрживост.
Ипак то још увек није случај.
2
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Неке од тема око којих би произвођачи Златиборске говеђе пршуте могли да
покрену координисане активности могу бити:
•

јачање капацитета за заједничку контролу и праћење квалитета, као и веће
повезаности између чланова у вредносном ланцу

•

успостављање критеријума и категорија квалитета који би узели у обзир и
порекло сировине

•

разматрање активирања заштите географске ознаке порекла

•

колективна стратегија позиционирања производа према потршачима.

Размишљања за будућност:

Да ли у производњи одступате од традиције, у чему и да ли то утиче на квалитет
финалног производа?
Како повећати спремност потрошача на плаћање више цене за производ
високог квалитета и са географском ознаком?
Које би биле стратегије за одрживост квалитета говеђе пршуте са Златибора?
Како производ из малих прерада, врхунског квалитета, пласирати као премијум
производ у односу на индустријску варијанту Златиборске говеђе пршуте?
Како избећи концентрацију маркетнишке моћи код појединих учесника у ланцу?

Радни, крупни волови, традиционално најбољи за пршуту. Има ли их још на Златибору?
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ЈЕДИНСТВЕНОСТ ПРОСТОРА И УКУСА
ЗЛАТИБОРСКИ КАЈМАК
У току године, у Златиборском округу се произведе преко 122 милиона литара
сировог млека, па постоје добри потенцијали за производњу аутохтоних млечних
производа3. За разлику од неких других традиционалних производа, кајмак је
део сваке ресторанске понуде, не само у хотелском и руралном туризму округа,
већ и ширег региона, док је препознатљивост Ужичког кајмака била потврђена
и на простору бивше Југославије. То је деликатес изражене аутентичности и
специфичности у односу на друге производе, а као састојак комплет лепиње,
још једног препознатљвог специјалитета овог региона, додатно се укључује у
формирање гастрономске туристичке понуде.
Највећи део газдинстава која се баве млечним говедарством у златиборском крају,
производи кајмак барем за сопствену трпезу. За један број фарми, оријентација ка
преради млека у кућној радионици је стратешки правац за успешније вредновање
сировине и уложеног рада. Али слично је и у највећем делу Западне, Југозападне
Србије, Шумадије, па чак и у планинским подручјима на истоку. Кајмак је један
од традиционалних производа који имају високи значај у одређивању културног
и друштвеног и гастрономског идентитета, како златиборског и ужичког тако и
националног.

Ипак, да ли је и по чему златиборски-ужички кајмак посебан и како
вредноватии ту посебност?
Већина произвођача истиче посебан квалитет сировине, млека које се добија
узгојем млечних грла са планинских подручја, а сличну слику има и потрошач
који везује квалитет производа за имиџ Златибора као здравог, еколошки чистог
природног окружења.
Као снаге у производњи и квалитету кајмака на подручју Златибора
идентификовани су очуван традиционалан начин производње,
повољни
климатски, географски и еколошки услови који утичу на квалитет, препознат
и цењен производ чак и на регионалном тржишту, пласман кроз туризам и
угоститељство. Произвођачи слабости виде у нестандардизованом процесу
производње који резултује неуједначеним квалитетом, у потреби за унапређењем
чувања и паковања, инфраструктурним проблемима у оспособљавању старих
млекара за услове прописане правилима о безбедности хране, недовољној
сарадњи и промоцији као и недостатаку приступа већим трговинским ланцима.
Томе треба додати и недовољну примену добре хигијенске и произвођачке праксе
и релативно мали капацитет и жељу за променом, јер често се чује: тако су радили
моји отац и деда, тако и ја…. 4
Оквир
размишљања и препоруке које следе намењени су занатској
производњи и условима кућне прераде, занатског млекара на домаћинству
3
Месо и млеко у Златиборском округу, анализа стања, РРА Златибор 2011
4
Цитат учесника радионице одржане у оквиру прекограничног пројекта Развој типичних производа у СИ
Босни и Златиборском округу у Србији
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или производње у мини млекарама, где је технологија истоветна само у већем
обиму. Потреба за инвестицијама је велика дуж читавог тржишног ланца и зато
су права одлука, повезивање и сарадња кључни, како би се квалитет производа
заштитио и прилагодио новим тржишним условима и захтевима, а канали продаје
диверзификовали и прилагодили захтевима потрошача.

Традиционална репутација производа, географско
порекло, и фактори јединствености
Кајмак, у метафоричком смислу, означава да је то нешто што је на врху, што је
најбоље5. Кајмак је турска реч6, масни слој који се ствара на охлађеном куваном
млеку, скупља се и употребљава као посебан млечни производ. Писани подаци о
преради млечних производа на Балкана су оскудни, појављују се веома скромно у
путописима и црквеним белешкама. О кајмаку као значајном млечном производу,
јављају се први доступни подаци на нашем подручју у другој половини XIX и у XX
веку. Према Цвијићу (1922.), за производњу кајмака значајно је подручје Старог
Влаха које почиње од Сарајева, Романије, пружа се горњим током реке Дрине
до Златибора, Голије и Таре. То су предели зарављених планина, богати шумама,
пашњацима и катунима за прераду млека. Међу првим радовима о аутохтоним
млечним производима на нашем подручју Балкана налази се расправа
Тројановића (1896.), који спомиње да се од јесењег млека добија добар скоруп
(кајмак) са Залтибора. Ђурић (1906.) описује раширеност и квалитет скорупа
(кајмака) и наводи да се у Србији у том периоду производио на ужичком, рудничком
крушевачком и чачанском подручју7.
Таласасти плато Златиборске висоравни је простор од око 1000 km2 у општинама
Ужице, Чајетина, Нова Варош и одувек наслања економију на сточарство и прераду
млека и меса.
Савремена производња кајмака у Златиборском округу је концентрисана у
северном делу, односно у општинама Ужице, Чајетина, Косјерић, док су Ариље,
Пожега и Прибој познатији као крај са развијеним воћарством. За територију јужног
потеза, где је сточарска производња изражено развијена, од Нове Вароши према
Сјеници и Пријепољу, типичнија је производња пуномасног сира (Златарског сира
или Сјеничког сира или само масног сира у Пријепољу, Пожеги), где се кајмак не
издваја. Ипак кајмак се производи у великом броју домаћинстава на висоравнима
Таре, Голије, Јавора, на Пештеру итд. У региону је доминантна производња млечних
производа попут кајмака и сира у оквиру домаћинства.
Иако је тешко проценити укупну производњу кајмака на подручју Златибора,
сигурно да је сам туристички центар активно и велико тржиште за продају
и пласман кајмака, па чак и из висински нижих регија Краљева и Чачка, јер је
количина производње из овог краја недовољна да подмири тражњу. Број фарми
на којима се врши прерада млека није статистички пописан, а мали број има
регистроване објекте за прераду млека. Ипак мала бројчаност није кључни разлог
за низак степен организованости произвођача.
5
Према подацима ЈАЗУ (1892)
6
Према САНУ (1971)
7
Дозет Н., Пандуревић С., Јовановић С., Боровчанин Т.: Романијиски скоруп-кајмак,Универзитет у Источном
Сарајеву, Пољопривредни факултет, Источно Сарајево (2011)
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Развој и заштита производње кајмака потенцијално доприносе даљем
промовисању и очувању знања и искуства, као и успостављању бољих услова за
мале произвођаче. Потребно је дефинисати карактеристике производње, тако
да се кућна радиност очува и да се направи јасна разлика (препознатљива у
крајњем укусу производа и квалитету, а посебно у технолошком процесу) када је
у питању кајмак произведен у занатској радиности и онај произведен у великим
млекарама. Кајмак се у златиборском крају продаје углавном као зрео или стари
(након две недеље), док је млади кајмак ређи. Посни бели сир, који се производи
као „нуспроизвод“ интегрисан је у идентичан производно продајни ланац и може
се сматрати пратећим делом производње кајмака.

Да ли је кајмак златиборски или ужички?
Ова дилема није везана за порекло, већ за територијалну одредницу производа
коришћену на тржишту, а која потиче од репутације наслоњене на историјскогеографске услове и предности које се манифестују квалитетом кајмака. Веза са
природним карактеристикама Златибора и околине учвршћује се кроз афирмацију
туристичког потенцијала и имиџа, и годишњим бројем туристичких посета од преко
400 хиљада, где највећи број гостију барем проба локални производ - кајмак. Тако
је и кроз туристичку понуду и посету створена и учвршћена географска ознака
порекла златиборски.
Али није увек било тако! Кооперација са индивидуалним пољопривредним
произвођачима, откуп пољопривредних производа, промет прехрамбених
производа биле су делатности којима су се бавиле земљорадничке задруге у
Ужицу деценијама након Другог светског рата. Трговина вишковима и укључивање
трговине кајмаком допринело је да се производ пронесе и препозна и у другим
удаљенијим крајевима тадашње државе. Као и у случају сирева (Златарски,
Сјенички...) место маркетинга је допринело репутацији и служило као географска
одредница порекла. Тако се још увек у региону сматра да је Ужички кајмак
најпознатији и најквалитетнији, мада са правом Златиборски сада односи примат,
прецизније објашњавајући порекло производа. О томе више нема озбиљне дилеме
ни међу произвођачима ни потрошачима.

Фактори јединствености
Брига за квалитет кајмака почиње од узгоја и исхране грла а постиже се
захвалљујући квалитету сировог млека са природно очуваних пашњака високе
флористичке вредности. Златибор је препознат као планина према којој је природа
била дарежљива, чистих вода, незагађеног ваздуха, пријатне климе и осунчаности,
бујне пашњачке вегетације. Аутентична микрофлора високопланинских предела,
активирајући се током зрења, кајмаку даје спедифичан укус и арому.
Вештина и знање произвођача претачу ове природне факторе у производ високог
квалитета, па иако је поступак производње углавном идентичан производњи
кајмака у другим областима, велики број потрошача види у Златиборском кајмаку
производ премијум квалитета. Важно је да се то и очува.

26

Приручник за унапређење производње традиционалних производа

ЗЛАТНИ УКУСИ

Осавремењена традиција - традиционални процес
производње Златиборског кајмака
Нови санитарно хигијенски захтеви условљају и промену структуре произвођача
јер део малих произвођача, због немогућности да испуни услове регистрације,
напушта производњу определивши се за продају млека млекарама. Мини млекаре
понекад настају и тако што неки од бивших трговаца започиње или неко од
произвођача проширује производњу. Кајмак је један од производа који се тешко
могу пренети у индустријске услове производње (а да се не угрози квалитет), али
се сасвим успешно производи у мини млекарама (са практично истом технологијом
као и у домаћинствима, само у релативно већим количинама). Са друге стране све
више намаза и производа “а ла кајмак” који долазе из великих млекара (Суботичка,
Шабачка млекара, Куч), говоре јасно о непопуњеној ниши, односно потреби да се
и у супермаркетима нађе квалитетан кајмак у индивидуалном паковању. Друго је
питање да ли је уопште овакве индустријске намазе производе могуће називати
кајмаком и ко би требало да то санкционише.
Не бавећи се тиме, погледајмо различите факторе који могу да помогну да се
квалитет традиционалног производа сачува и побољша и како и у којим аспектима
осавременити традицију.

Сировине – повећати млечност, смањити сезоналност, контролисати
квалтитет
Златиборски кајмак се производи од пуномасног крављег млека здравих грла
са географског подручја Златиборског округа. Процес муже обавља се у јутарњим
и вечерњим сатима током целе године. Процес производње започиње позитвном
селекцијом млечних грла и производњом квалитетне хране за животиње,
здравственом негом грла и другим мерама за добробит животиња.
Сточарство је екстензивно, током вегетацијеске сезоне грла пасу на пашњацима
док се шталски узгој примењује у хладном
периоду године за време мировања вегетације.
Лабораторија на прагу
Упркос богатству пашњака и ливада у појединим
У златиборском селу Крива Река већ
годинама се јавља недостатак кабасте хране пар месеци ради лабораторија за испитивње
за животиње, који се надокнађује кроз додатак квалитета млека, покренута у оквиру пројекта
концентроване хране.
“Златиборско Комски пашњаци”. Иако је још
Све наведено резултира у ниској млечности
грла по стандардној лактацији, што је посебно
изражено код фарми са малим бројем крава.
Примера ради, на нивоу Србије просечна
лактација је 2.900 литара што је пре свега
последица врло ниске просечне лактације
на фармама где се узгаја једна до три млечне
краве. На фармама где је у узгоју десет и више
млечних крава годишња лактација се подиже
на 4.000-4.500 литара док је у ЕУ просечна
млечност 6.700 литара по лактацији.

увек у процесу акредитације произвођачи
у њој могу да ураде различите хемијске
и микробиолошке анализе, (одређивање
млечне масти, протеина, лактозе, киселости,
суве материје, присуства антибиотика, воде,
укупног броја бактерија, соматских ћелија)
како би контролисали сировину за прераду
или одржавали фер и транспарентан однос
са откупљивачима. За контакт позвати
069/855-0015.

Читаво подручје Златиборског округа има највећу концентрацију млекара
(бројчано) али је укупна количина прерађеног млека мала – негде око 56 t дневно,
што само указује на велики број микро млекара. С друге стране у општини Чајетина,
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срцу Златибора послују само две млекаре – обновљена производња ПК Златибор и
мини млекара Биљана Крин, обе производећи кајмак по традиционалној рецептури.
Млекаре малог капацитета су изложене највећем ризику пословања на
тржишту, немају људских капацитета, теже добро организују пословање и што је
можда и најважније, немају могућности да организују добар откуп млека. Ипак,
како смо видели на примеру, само у једном селу, Рожанству, добром ценовном
мотивацијом и праведним-фер односима са фармерима, могуће је обезбедити
сировину, а орјентацијом ка квалитету и добрим познавањем тржишта успешно
пласирати производњу. Па зашто онда нема више таквих млекара које би могле да
буду носилац производње Златиборског кајмака?

Процес прераде и контрола
Кајмак се производи свакодневно, након сваке муже или једном у току дана од
млека које је сакупљено од јутарње и вечерње муже. Ако се процес спроводи једном
дневно обично се млеко вечерње муже оставља за јутро. Уколико се примењује ова
пракса млеко се после филтрирања оставља у расхладну комору (фрижидер) до
момента даље прераде.

Шематски приказ процеса производње Златиборског кајмака

Непосредно после муже
млеко се филтрира и сипа
у посуде за кување

1. МЛЕКО

Млеко које се термички не обрађује
одмах, мора да се расхлади на
температуру до маx. +8 C

2.ХЛАЂЕЊЕ

Скидање коре ( кајмака)
се врши тако да се по
средини ножем исече кора
(код великих посуда), а
потом се ножем одвоји
од зидова посуде и руком
покупи. Кора (кајмак)
се слојевито слаже уз
сољење у посуди за зрење
Дужина процеса зрења
зависи од типа кајмака
да ли је млад или зрелији
стари кајмак (након две
или више недеља зрења).
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3. КУВАЊЕ

Кување млека се спроводи постепено
са равномерним загревањем до
температуре кључања

4. РАЗЛИВАЊЕ

Разливање млека у плитке посуде

5. КАЈМАЧЕЊЕ

6. СКИДАЊЕ КАЈМАКА

7. ЗРЕЊЕ

8. ПАКОВАЊЕ

Приручник за унапређење производње традиционалних производа

Формирање коре (кајмака) се врши
после разливања. У овој фази је важно
што дуже задржати високу температуру
млека да би процес одвајања млечне
масти текао постепено и да би се
издвојила максимална количина масти
на површини. Важну улогу има врста
посуђа у којој се врши кајмачење,
температурни услови и струјање
ваздуха. Процес траје до 24 сата.
Кајмак се најчешће пакује у пластичну
амбалажу или дрвене качице. Кајмак
који се оставља на зрење да би
се продавао као стари слаже се у
емајлиране судове или у дрвене качице.
Стари кајмак се продаје ринфузно, а
одмеравање се врши у PVC контејнере.

ЗЛАТНИ УКУСИ

Процес пастеризовања млека у домаћинству и скидања кајмака у мини млекари

Остатак млека са кога је издвојен кајмак користи се за производњу немасног
сира. У просеку се од 100 литара млека добија 4-5 килограма кајмака и око 16-20
kg сира.
Пракса која се примењује током производње Златиборског кајмака у основи
се не разликује од праксе која се примењује у другим регионима који су познати
по производњи кајмака. Ипак Залтиборски кајмак ужива велику репутацију, а
потрошачи га препознају као производ пријатних сензорних карактеристика који
настаје у чистом еколошком окружењу уз примену традиционалних поступака
производње, а без примене савремених додатака храни који имају за циљ
побољшање изгледа и укуса или продужење рока употребљивости.

Финални производ и елементи квалитета - кајмак или
скоруп
Кајмак је производ који се добија одвајањем горњег слоја термички обрађеног
и охлађеног млека (крављег, овчјег, козјег, бивољег или њихових мешавина).
Начином прераде, зрења и старења ствара се специфичан производ. Према
степену зрелости, у промет може да се ставља млади кајмак и стари кајмак.
Кајмак у производњи и промету мора
да испуњава следеће захтеве према
Правилнику о квалитету производа од
млека и стартер култура (Сл. гласник РС бр
33/2010):
1) да је беле или жућкасте боје
2) да има својствен пријатан мирис и укус
3) да садржи најмање 75% млечне масти у
Млади кајмак и зрели кајмак
сувој материји
4) да садржи најмање 60% суве материје
5) да садржи највише 2% кухињске соли
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Млади кајмак је спреман за конзумирање одмах након производње, односно
до две недеље након производње. Текстура младог кајмака је лисната, слојевита
с делом неоцеђеним тестом и млечном, меком мазивом структуром. Одликује се
континуитетом водене фазе у којој је млечна маст у већој мери задржала свој
изворни појавни облик. Боја младог кајмака је изразито светла (боја слоноваче
до бледожуте) што зависи и од млека од ког је произведен. Мирис и укус младог
кајмака су благи, млечни, подсећају на кувано млеко, и може се рећи, ближи
маслацу него сиревима.
Зрео кајмак настаје након одређеног периода зрења, од барем пар недеља па до
неколико месеци, када производ пролази кроз низ физичких и хемијских промена,
под дејством микрофлоре из ваздуха. Зрели кајмак карактерише зрнаста, пре него
лисната структура и правилнија мазивост, јер је састав масти виши па протеинску
замењује масна фаза. Укус и арома постају далеко израженији, интензивнији и
блискији јаким и зрелим сиревима.
Проучавајући сензорска својства може се закључити, да се током зрења арома
кајмака мења од маслаца према сиру, док су промене структуре усмерене од сира
према маслацу.8

Унапређење и стандардизација производње млечних
производа
Безбедност производње и добра произвођачка и хигијенска пракса

Иако кајмак различитих произвођача са Златибора може да има донекле
различите сензорне карактеристике, превасходно је важно да сваки производ буде
безбедан за потрошњу.
Према Закону о безбедности хране, субјекти у пословању храном дужни су да
успоставе систем за осигурање безбедности хране у свим фазама производње,
прераде и промета хране (осим на нивоу примарне производње) у складу са
принципима добре произвођачке праксе и хигијенске праксе, анализе опасности и
критичних контролних тачака (HACCP).
Овај концепт обезбедује произвођачима нови приступ који има за циљ
превентивно деловање на опасности које могу изазвати нежељене здравствене
компликације.
Понављамо да је успостваљање добре произвођачке и хигијенске праксе и
HACCP система ОБАВЕЗА за све субјекте у пословању храном, па ће неминовно
и мали произвођачи на газдинствима бити у обавези да управљају квалитетом и
безбедноћшу производа.
Програми добре произвођачке и хигијенске праксе се састоје из низа
препорука које треба спроводити у свим тачкама производње како би се спречила
контаминација (загађење) производа биолошким, хемијским и физичким агенсима.
Имајући у виду да се ради о општим правилима, применљива су за све учеснике у
8
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ланцу хране али нису HACCP план и не могу га заменити.
Технологија производње кајмака подразумева пастеризацију млека у поступку
током кога се издваја млечна маст или кајмак. Иако тај производни корак донекле
отклања ризике који постоје у преради млека кроз непастеризовани поступак,
потребно је задовољити услове у погледу објекта као и дизајна простора у коме
се одвија процес производње, уз строго поштоване правила добре произвођачке
праксе и добре хигијенске праксе, како би се ризик у производњи минимизирао.
Просторија за складиштење млека и за производњу производа од млека
не сме да има улаз из штале, а треба да има под и зидове од материјала који се
могу лако прати и дезинфиковати, извор топле и хладне воде, судоперу за прање
опреме и посуђа, радне површине од материјала који се може лако дезинфиковати,
фрижидер, прописане дезифицијенсе и санитарни чвор.
За продају млечних производа потребно је да је објекат регистрован, као и да
постоји уредна млечна карта за сва грла на газдинству. Објекти односно просторије
на газдинству која су намењене за обраду млека и израду производа о млека9
морају да буду одвојене од стамбених просторија, а улаз у радне просторије објекта
не може бити кроз двориште домаћинства. Прихватљиво решење је да двориште
у коме се налазе стамбени и објекат за обраду млека и израду производа од млека
буде оградом преграђено.
Зависно од врсте и обима производње просторије морају имати:

9

1.

зидове и подове израђене од водоотпорног материјала, светле боје и
глатких површина, који се лако хигијенски одржавају. Прихватљиве су
керамичке плочице, панели или било који други вид површина под условом
да се једноставно и лако одржавају.

2.

врата и прозоре заштићене од уласка инсеката и глодара, а уколико имате
прозоре, ставити мрежицу против инсеката или фиксирати прозоре тако да
не могу да се отварају

3.

осветљење, које у просторији обезбеђује дифузну и уједначену светлост
одговарајуће јачине или природно уколико постоје прозори. Елементи
вештачког осветљења морају имати заштиту како би се сперечило
расипање стакла (потенцијална контаминација простора и производа)
уколико би дошло до пуцања

4.

опрему од материјала који не утичу штетно на производе, која одговара
технологији производње и начину рада и која се може лако чистити, прати
и санитирати

5.

уређај за хлађење, који омогућава складиштење сировина или производа
на температуре до + 10°C, довољно је да постоји фрижидер за хлађење
сировог млека и фрижидер за хлађење готових производа

6.

посебно уређен санитарни чвор (купатило и тоалет) и ормар за радну одећу
и обућу

7.

хигијенски исправну воду и топлу воду, простор за прање руку и опрему за
прање и санитацију посуда и прибора
Извод из Правилника о условима које морају да испуњавају објекти за клање животиња, обраду, прераду и

ускладиштење производа животињског порекла (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 53/89)
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8.

непосредан одвод отпадних вода из опреме и са подних површина и услове
за прихватање отпадних вода (директно у канализацију или септичку јаму),

9.

посуде (контејнере) или посебно заштићена места за ђубриште и отпатке.

Поред услова које је потребно испунити у погледу објеката у циљу обезбеђења
предуслова за производњу здравствено безбедног производа неопходно је
устројити одређене поступке (процедуре) који представљају елементе добре
произвођачке и хигијеске праксе, а односе се на одржавање хигијене, однос према
штеточинама, избор сировине, обука запослених, обезбедење следљивости и
обезбеђење документације. Безбедност производа не сме бити производ случајних
радњи, већ потврда систематског приступа процесу производње од улазне сировине
до готовог производа који се налази евидентиран у документацији произвођача.

Одржавање хигијене
Одржавање хигијене и обезбеђење хигијенски прихватљивог окружења поред
квалитетне сировине за производњу кајмака представља императив.
Све површине које долазе у контакт са производима, укључујући површине на
опреми и алатима, морају се довољно често чистити, прати и дезинфиковати како
би се спречила контаминација хране. Чишћење се може обављати појединачном
употребом одређених метода или комбиновањем различитих физичких метода, као
што су топлота, рибање, јак млаз воде уз примену средстава за прање (детерџенти,
базе, киселине).
Процес чишћења, прања и дезинфекције се састоји из следећих фаза:
•

припреме - припрема производне опреме за чишћење (по потреби
демонтажа делова, припремање средстава за чишћење, итд.)

•

чишћења и прања

•

дезинфекције

•

одстрањивања отпадних материјала - са опреме и из погона

•

контролисања чишћења и прања.

Активности одржавања хигијене се спроводе према плану који сваки
произвођач доноси у зависности од динамике производње, броја лица укључених
у процес производње. Активности које се предузимају у циљу обезбеђења добрих
хигијенских услова за производњу треба да буду евидентиране у посебним
обрасцима, као и средстава која се користе за потребе прања и дезинфекције.
Обрасци за праћење ових радњи су дати у прилогу.
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Модел Плана чишћења, просторија и опреме

Модел Евиденција одржавања хигијене

Обука особа које су укључене у производњу хране
Све особе које производе храну или рукују храном треба да буду информисане
о њиховој личној улози која се односи на производњу, квалитет и безбедност
производа. Неопходно је обезбедити обуку произвођача на пољопривредним
газдинствима у циљу подизања свести о њиховом значају у ланцу хране о
одговорности коју преузимају као произвођачи хране, информисање о новим
трендовима у производњи и паковању хране као и о новим условима употребе
савремених средстава за одржавање хигијене итд.

Лична хигијена
Све особе које долазе у контак са
животним намирницама и производом
Шта значи унакрсна контаминација???
морају одржавати висок ниво личне
хигијене, морају бити здраве и имати
Преношење нечистоћа (бактерија, вируса) са
уредан спољни изглед. Здравље и
једног места на друго (чисто место) нпр. са
хигијена свих запослених има за циљ
прљавих руку преносимо бактерије на производ
спречавања унакрсне контаминације.
(кајмак), са нечистих судова на производ.
Лица која учествују у производњи и
долазе у непосредан контак са млеком
и кајмаком морају имати чисту радну
униформу,капе или мараме под које је
покупљена коса, нокти морају бити уредни и кратко подрезани, није упутно носити
накит. Пожељно је носити рукавице за једнократну употребу приликом прикупљања
и слагања кајмака. Особе које осећају симптоме болести прехладе, мучнине,
повраћања, кијања, кашљања као и особе које имају ране и гнојне промене на
кожи не смеју учествовати у процесу производње.
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Добра хигијенска пракса подразумева
прање руку:
•
•
•
•
•
•

непосредно пре рада са производом
након руковања са сировином
одмах након обављене нужде
пре него што дођете у контакт са производом
или након неког другог посла
одмах после пушења, кашљања, кијања,
коришћења марамице, јела, пића
после додиривања косе, главе или неке
телесне шупљине.

Иако се чини да су нека од правила овде свима позната, бактериолошка
исправност производа најчешће страда“ због недовољне хигијене у
производњи!
Зато вреди још једном поменути: чисте руке - безбеднији производ!

Заштита од штеточина ( инсеката,
глодара)
Штеточине представљају велику
опасност за производ, поред тога што
својим активностима могу да оштете
производ они представљају векторе за
преношење многих опасних болести.
Добра хигијенска пракса треба да створи
непогодно окружење за размножавање
штеточина.

Постоје две врсте заштите од штеточина
I. Пасивна контрола – представља систематско
одржавање околине и простора изван
производних просторија како би се спречио
продор штеточина у простор где се врши
производња и то на следећи начин:
•
поправке треба редовно спроводити како
би се пукотине и рупе у зиду санирале или
спречило њихово настајања
•
отворе на сливницима зотворити
решеткама
•
на вратима, прозорима и вентилационим
отворима поставити мрежице
•
простор око млекара мора да буде уредан,
покошена трава, отпад уклоњен
•
контејнери за отпад морају се одржавати у
чистом стању и затворени.
II. Активна контрола – представља скуп мера,
поступака и радњи које се предузимају у циљу
спречавања појаве штеточина, детекције ако се
појаве и њиховог уништавања. Овај вид заштите
обично спроводе професионална лица.
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Модел годишњег плана дезинсекције и
дератизације

Модел евиденције присуства штеточина

Контрола температуре
Температура има значајну улогу у процесу производње хране, она је битан фактор
који утиче на квалитет и квантитет производа, али и фактор чијом контролом можемо
знатно утицати на безбедност производа. Само адекватна и контролисана температура
може да утиче на превенцију развоја и бројности микроорганизама у производу, а самим
тим и на безбедност производа, на укус, мирис и трајност.
Контролна листа праћења температуре

Код производње Златиборског кајмака
потребно је контролисати температуру у
следећим тачкама:
1.
2.
3.
Један од највећих изазова за
произвођаче је како подићи квалитет
млека
да
одговара
станардима
примењеним у Европи и преузетим
код нас, кад су питању хлађењескладиштење, присуство бактерија и
количина соматских ћелија. Квалитет
млека је резултат процеса који укључује
различите повезане кораке и праксу:

4.
5.
6.

место складиштења ( расхладна комора)
сировог млека
температура приликом пастеризације
температуре млека током процеса
кајмачења
температура расхладне коморе у којој се
врши зрење и складиштење кајмака
температура током транспорта до места
продаје
температура расхладне витрине на месту
продаје

•

здравље животиња (којим је дефинисано присуство маститиса, а самим
тим и соматских ћелија)

•

смештај стоке (одређује хигијену вимена, утиче на степен и присуство
маститиса и колико је чишћења потребно пре муже) – смештај је релативно
лош на малим и средњим фармама

•

измузиште, место за мужу (хигијена је кључна за квалитет млека) – осим на
великим фармама, већина крава се музе у штали где је хигијена релативно
лоша

•

хигијена при мужи (прање вимена пре муже, потапање вимена или спреј
након) – неадекватна употреба у највећем броју малих и средњих фарми
Приручник за унапређење производње традиционалних производа
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•

технологија муже (утиче
на присуство маститиса
и чистоћу млека) – иако
постоје
музилице
на
једном броју фарми су без
пулсатора, што погодује
стварању маститиса

•

простор за складиштење
млека (важна је хигијена)
који је често преблизу
крава

•

хлађење млека (кључ да се
смањи присуство бактерија)
на многим малим фармама
без адекваног хлађења,
док лактофризе углавном
имају средње и веће фарме

•

тестирање млека (како
би се потврдило да се
стандарди у квалитету
млека поштују) – за мале
фарме, газдинства није
систематски уведено.

Број соматских ћелија већи од 400.000
у мл млека, указује да је маститис
присутан, а соматске ћелије које
уништавају
бактерије
остављају
иза себе ензиме који су отпорни
на пастеризацију и који накнадно
уништавају масти и протеине млека.
Имајући у виду природу прераде
млека у кајмак и бели сир, овај аспект
је од изузетног значаја за квалитет
финалног производа. Штета за саме
фармере у случају повећања броја
соматских ћелија, поред ниже откупне
цене је и та што таква грла дају
неколико литара млека мање дневно
у односу на свој потенцијал. Зато
млекаре у ЕУ мање плаћају млеко које
садржи већи број соматских ћелија
зато што се из оваквог млека добија
мања количина сира знатно слабијег
квалитета.

Хигијена штале, мужа и поступак са млеком после муже су важни чиниоци
који утичу на квалитет млека. Млеко које је добијено на нехигијенски начин није
прикладно за производњу млечних производа. Код нас поједине млекаре плаћају
млеко према микробиолошком квалитету и то ускоро постаје правило предвиђено
прописима. Зато је поштовање правила као што су детаљно чишћење вимена,
дезинфекицја музног апарата и опреме за мужу, као и правилно чување млека до
испоруке од велике важности.
Достизање стандарда подразумева потпуно нову организацију у производњи,
како би се ризици обољења животиња смањили на минимум, а тиме и употреба
антибиотика. Проблем су и соматске ћелије, тј. појаве маститиса. За достизање
овог стандарда, неопходно је поред адекватне опреме за мужу, третирати виме,
константно одржавати његову хигијену, то захтева одговарајућа лежишта за краве
(средња и кратка), тако да виме не остварује контакт са фекалијама, што је чест
случај код нас. Ово нас доводи и до трећег стандарда, по питању бактерија, које
могу бити различитог порекла (са површине вимена од фекалних отпада или
последица маститиса).
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Следљивост
Систем следљивости је алат који
помаже произвођачима да испуне
задате циљеве, и примењив је када
је неопходно да се утврде порекло и
локација производа или неке његове
компоненте. За мале произвођаче
систем следљивости омогућава праћење
производа од улазне сировине до готовог
производа, доказ порекла у односу
на примарну производњу, потврду
аутентичности, транспарентност у односу
на безбедност производа.

Пример поједностављене шеме
следљивости у прехрамбеној индустрији

Модел система следљивости за производњу Златиборског
кајмака

Идентификација
грла која дају
млеко

Извештај
ветеринарске
службе о
здравственом
стању животиње.
ИД број сваког
грла.

Идентификација
порекла хране

Идентификација
количине млека
и готовог
производа

Сваки производ
има свој
идентификациони
број - ИД број
може бити датум
производње,
недеља у месецу
итд.

Идентификација
паковања и
продаје

Приручник за унапређење производње традиционалних производа

37

ЗЛАТНИ УКУСИ

Унапређење и стандардизација квалитета финалног
производа
Стандардизација производа има за циљ постизање што уједначенијег
квалитета производа. Кајмак представља аутохтони производ, чија је производња
претежно заступљена у сеоским домаћинствима и мини млекарама и заснива
се на традиционалном поступку добијања. У таквим условима, производ је често
неуједначеног и нестандардизованог квалитета што је последица грешака које се
јављају током процеса производње сировине (млека), прераде млека, складиштења
и зрења кајмака, транспорта и паковања.
Сензорне карактеристике кајмака разликују се у односу на степен зрелости и
аутохтону микрофлору која утиче на крајњу арому и поспешује зрење.
Неадекватна сировина
Основни предуслов за добијање квалитетног кајмака јесте обезбеђење
квалитетне и безбедне сировине као и добрих хигијенских услова током процеса
муже и прераде млека. Морамо имати у виду да постоје контаминенти који не
могу да се униште процесом термичке обраде као што су резидуе пестицида и
микотоксина пореклом из хране за животиње који представљају озбиљну опаснот
по безбедност производа и људско здравље. Висока иницијална контаминација
млека негативно се одражава на квалитет кајмака и поред предузете пастеризације
односно термичке обраде.
Грешке у процесу производње кајмака
Под утицајем високе температуре код кувања млека долази до промена на
опнама масних куглица, које добијају способност међусобног спајања што утиче на
процес повећања масног слоја. У периоду формирања коре (кајмака), одговарајуће
температуре подстичу очвршћавање млечне масти, а бактерије млечне киселине
врше коагулацију дела казеина, што је значајно за конзистенцију површинског
слоја. Да би се добила кора одређене структуре и састава после постепеног
хлађења и формирања коре примењује се фаза хлађења - снижавања температуре.
За квалитет кајмака је значајан однос маст - вода и маст – ваздух, па се препоручује
да се приликом слагања кајмака обрати пажња да не остане ваздуха и да се кајмак
добро оцеди.
Неадекватно складиштење
Услед повишених температура у простору где се врши зрење и складиштење
кајмака може доћи до промена које настају као последица деловања непожељне
микрофлоре али и као последица протеолитичких промена (промена у структури
протеина/беланчевина) услед чега се јавља промена укуса и мириса кајмака.
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Конкурентност квалитетом
Ценовна конкурентност се препушта великим произвођачима којима се константно
смањује подршка (царинска или директна). С друге стране, квалитет, који је доказан
географском, еколошком или неком другом ознаком у потпуности је у тренду, како код
оних који дају паре тако и код оних који купују производе. Ако се томе дода могућност
повезивања са услугама, народним градитељством, традицијом... могуће је и
оставрити значајан економски ефекат кроз синергијску понуду.
Производња кајмака је само део посла, док је пласман и уновчавање завршни
део укупног уложеног рада у производњи млека и млечних производа. Уколико
прихватимо да је промена реакција на неки екстерни стимуланс и уколико смо
свесни да се окружење све брже мења и да је таквих стимуланса све више (улазак
у ЕУ, већа конкуренција, бржи проток информација и сл.) прихватамо и да ће бити
више промена и да су неминовне.
Ипак шта је оно што вреди задржати и који су кључни фактори за промену у
домену пласмана?
Златиборски кајмак остварује премију у односу на цену кајмака из других
региона, јер је препознат као здраво, еколошки чисто природно окружење.
Зато се кајмак из оближњег региона (углавном краљевачки кајмак), са подручја
мање надморске висине, али високог квалитета, издаје понекад као ужички/
златиборски10. Код произвођача постиже вишу цену и тиме се остварује премија
захваљујући имену производа, а делом и због самог продајног места - локације,
ексклузивности, клијентеле, броја посредника у ланцу итд. Примера ради, разлика
у цени је и до 50% између откупне цене и највише цене на пијаци (1.000 динара
за килограм кајмака на златиборској пијаци). С друге стране, уколико се има у
виду откупна цена млека (од 30-32 па до 39 динара максимално) прерада кајмака
и младог сира као производа има јасну економксу рачуницу, под условом да је
тржиште стабилно и обезбеђено.
Прерадом млека могуће је дуплирати приход, али крајња калкулација зависи од типа
газдинства, могућности за производњу и пласман и потребних инвестиција

10

Цена по јединици

Укупна цена

За произвођача

100 л млека

30 - 39

3.000 - 3.900

3.000 - 3.900

4-5 кг кајмака

550 - 1.000

2.200 - 5.000

16-18 кг сира

250 - 300

4.000 - 5.400

6.200 - 10.400

према информацијама произвођача
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Сарадњом до успешнијег пласмана
С обзиром на висок углед и потражњу за Златиборским кајмаком, већина
произвођача, по сопственом признању, нема великих проблема у продаји.
Највећим делом се готов производ продаје на зеленим пијацама на Златибору,
Ужицу, Београду, Новом Саду и другим тржиштима. Један број газдинстава која
се баве продајом млечних производа пласман остварује кроз мрежу познаника,
пријатеља, трговаца, кроз неформалне канале или кроз ресторанску понуду.
Иако се већим делом кајмак продаје са тезге “у ринфузи”, такав вид продаје
омогућава успостављање социјалних веза са потрошачем, фаворизује дуготрајни
однос поверења и узајамности. За праве љубитеље и познаваоце кајмака куповина
уз дегустацију је део посебног ритуала и потврда да је производ очекиваног
квалитета. За произвођаче је овај вид продаје скоро гаранција да целу произведену
количину продају познатом и верном купцу. Како и да ли мењати ову добитну
комбинацију? Уколико се произвођачи задржавају на овом обиму производње,
онда је ово разумљива стратегија, али ако се тежи већој ефикасности производње,
повећању обима и смањењу трошкова, расту и фарме и прераде, свакако је
неопходно проширити тржиште и наћи нове продајне тачке и канале.
Већи број произвођача нуди своје производе кроз директну продају
посетиоцима и туристима који долазе на подручје Златибора, а посећују газдинства
зарад смештаја или исхране. Чајетински Еко Аграр издао је адресар, водич са
контактима за све који желе да неке од производа, па и кајмак и сир, купе директно
од произвођача на газдинству11. Коначно, формиран је и ланац малопродаја у
којима се нуде производи са овог подручја, укључујући Златиборски кајмак, који
добро послује и стално се увећава.
Пласман кајмака до потрошача који куповину обављају кроз малопродајне
објекте и хипермаркете није иновиран. У највећим малопродајним ланцима,
могуће је купити кајмак, на меру, али без предности дегустације. С друге стране,
на рафовима се све више нуде индустријске замене за кајмак - намази који не
претендују да буду аутентичан производ, али нуде безбедну и јефтинију замену за
“праву ствар”.
Ако се сложимо да је удруживање и формирање кластера, партнерства или
сарадње међу више произвођача једини начин да се отворе нова тржишта
деобом инвестиционих трошкова и ризика, треба рећи и да се решења за којима
произвођачи трагају морају бити прилагођена типу производа, као и да је потребно
градити на специфичности и јединствености технологије која се до сад није могла
реплицирати у индустријским условима. Тако је пласман Златиборског кајмака кроз
мрежу тачака где је са потрошачем могуће комуницирати квалитет и специфичност
једно од могућих решења. То могу бити продавнице са традиционалном храном
или ексклузивним “гоурмет” програмом, посебни дућани на зеленим пијацама
или у оквиру мегамаркета, где би се нудили традиционални производи означеног
порекла и квалитета. У уводу поменути Дистрибутивно дегустациони центри (ДДЦ) у
Златиборском округу, су неке од нових тачака таквог типа. До сада су успостављена
4 ДД центра: Аћим (Мушвете), Дестилерија Зарић (Косјерић), Шопаловић (Мачкат) и
Торлак (Шљивовица).
Процес стварања вредности захтева координисану делатност мањих
произвођача (хоризонталне и вертикалне везе у оквиру тржишног ланца), којом
11
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би се ојачала територијална мрежа. Захваљујући сарадњи са јавним и приватним
сектором, локални произвођачи се чак могу надметати са већим и јачим фирмама.
Са мало улагања у промоцију и маркетинг производа са пореклом, мање фирме
могу остварити додату вредност, јер није неопходно улагати у нови производ, а
промоција може бити заједничка за групу произвођача. Поред активности које су
директно у вези са тржишним ланцем производа са пореклом (трговина, заштита,
паковање, контроле), процес стварања вредности може ојачати локалну економију,
посебно у сектору туризма и угоститељства.
Ипак, сарадње међу произвођачима на овом плану скоро да и нема.

Паковање и означавање
Обе активности доприносе повећању укупне вредности производа. Паковање
може да повећа ниво услуга који иде уз производ (трајност, подобност за
конзумирање), а такође може да очува суштински квалитет производа, заштити
га током транспорта или да се користи као привлачна “реклама” за купце.
Етикета-ознака обезбеђује важне информације о особинама производа (састав,
нутриционистички подаци, препоручен начин коришћења и припреме производа),
као и специфичностима које се односе на географску ознаку. Што се тиче квалитета
и порекла, када се лого географског порекла стави на производ, то је важан
механизам којим се гарантује квалитет и пружа информација о производу. На тај
начин се пружају информације које појачавају имиџ географске ознаке, као што
су информације о специфичностима производног процеса и природних сировина
које су коришћене, вештинама израде, вези са кутурним наслеђем области у којој
се производ прави итд. Етикета може да подстакне интерес за производ и да упути
оне који ретко или никад нису користили производ тако што ће се промовисати
традиционални рецепти, савети за чување итд. То купцима може да олакша
коришћење производа и повећати вероватноћу да ће се куповати и користити.
Један од великих изазова за паковање
кајмака је његов рок трајања и неопходност
очувања хладног ланца како би се производ
заштитио. Нека од паковања кајмака који носи
ознаку “златиборски” или “из златиборског
округа” упаковани су у пластичне провидне
контејнере, без херметичког поклопца. Ипак,
производ се одржава и безбедно налази на
тржишту, тј. у малопродаји, а означени рок
трајања је од 15 до 45 дана.
Ако смо већ рекли да је златиборски, а
и кајмак уопште специфичан производ који
није могуће репродуковати у индустријским
условима, како онда „капитализовати“ ту
Некадашња амбалажа за зрење
јединственост!!
и чување кајмака –карлица за
разливање млека и качица за
сакупљање кајмака
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•

повећати производњу млека и Златиборског кајмака (и сира) како би се
одговорило на потражњу за производом

•

радити на праћењу и контроли квалитета млека као важног фактора у
квалитету производа

•

организовањем и повезивањем произвођача иницирати стратешке и
стабилне односе са мрежом учесника укључених у одрживу трговину, како
би се обезбедила техничка помоћ и стабилна цена…

•

пригодним дизајном робног жига и адекватним паковањем и етикетирањем,
могуће је створити неколико различитх линија финалног производа који
(сви) потичу од истог производа са географском ознаком. На тај начин
могуће је одговорити на захтеве купаца за већим избором, посебно у
смислу “услуга” које иду са производом.

Промене на тржишту су велике. Србија има капацитете у млекарству, али је
производња процентуално гледано заснована на екстензивној производњи и
преради која не задовољава стандарде ЕУ, нарочито кад је у питању група малих
произвођача. Чак преко 40% млека у Србији се продаје „од куће“ и тако не улази у
легалне токове. Неки трендови:
•

све више производње млека улази у легалне токове, прераду кроз откуп
млекара ( 35% 2000. године, 65% у 2009., тренд раста је настављен)

•

потражња за сиром и кајмаком расте, тако да се шири тржиште и за
Златиборски кајмак

•

јача мрежа за пласман производа са кућног прага, агротуризма и
других алтернативних маркетинг канала (сајмови, гастрономске мапе,
дистрибутивно дегустациони центри).

Иновирањем тржишних наступа и посвећивањем много веће пажње доброј
произвођачкој и хигијенској пракси, могуће је вишеструко унапредити успешност и
позицију кајмака као истинског ресурса развоја на Златибору.

Питања за произвођаче:
Која је Ваша развојна стратегија за примарну производњу и прераду
Златиборског кајмака и сира?
Ко су Ваши најбољи партнери и са ким можете да развијате мрежу сарадње,
пласмана и промоције?
Како пратите квалитет производа,
имате ли уведен HACCP систем и шта
можете да урадите да га примените
(низ упутстава и образаца из овог
поглавља су применљиви на мала
газдинства)?
Које су по Вама највеће предности
Златиборског кајмака и како их
вредновати кроз заштиту и промоцију
географског порекла?
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Речник и значење дефиниција и израза у примени система
следљивости и контроле квалитета
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Безбедност прехрамбених производа (животних намирница) подразумева безбедност
производа у погледу одсуства хемијских, биолошких и физичких контаминената који би могли
да представљају опасност по здравље корисника.
Одговорно лице је лице које је овлашћено да брине о производима, процесима, опреми,
документацији и сл.
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) је поступак који се користи да се
идентификују, дефинишу, процењују и држе под контролом опасности које су релевантне за
безбедност производа.
Анализа опасности је процес сакупљања и оцене информација о опасностима или условима
који могу да доведу до појаве опасности, које су релевантне за безбедност производа и које
морају бити укључене у HACCP план.
Опасност представља присуство биолошке, хемијске или физичке супстанце у производу
или која може у производу да настане под одређеним условима, а има неповољан утицај на
здравље.
Ризик је вероватноћа појаве опасности.
Тачка ризика је тачка, фаза или активност у којима постоје потенцијалне могућности да се
појави или повећа опасност по безбедност или постојаност прехрамбеног производа.
Контролисање је примена свих потребних активности да би се обезбедила и одржала
усаглашеност.
Мере контроле су активности неопходне да би се избегла опасност, да би се спречила опасност
или да би се појава опасности свела на прихватљив ниво.
Програм HACCP је писани документ који се заснива на главним активностима система HACCP
и који наводи које активности треба обавити у циљу обезбеђивања управљања безбедношћу
прехрамбених производа.
Контролна тачка (CP) је тачка, фаза или активност у којој се након извршеног контролисања
даље гарантује хигијенска исправност производа.
Критична контролна тачкa (CCP) је тачка, корак, операција или процедура у ланцу производње
животних намирница у којој се може спровести мера контроле у циљу превенције опасности,
њеног елиминисања или свођења на прихватљив ниво.
Критична граница (критична гранична вредност) је вредност/критеријум који одређује
границу између прихватљивог и неприхватљивог (раздваја прихватљиво од неприхватљивог).
Апсолутна толеранција за безбедност. Границе за контролисање.
Дезинсекција и дератизација је елиминација паразитских животиња из радног окружења
(обично инсеката и глодара) хемијским, физичким и механичким средствима.
Чишћење је елиминисање видљивих нечистоћа, прљавштина и обезбеђење површина без
ризика у физичком смислу.
Прање је потпуно уклањање нечистоћа (обично физичких) присутних на површинама, уз
коришћење одговарајућих средстава.
Испирање је елиминација остатака од рада, детерџената или средстава за дезинфекцију и
добијање површина без ризика хемијског типа.
Дезинфекција је смањивање или елиминација присуства микроорганизама на површинама
опреме и уређаја, које се обавља физичким, хемијским или механичким средствима.
Санитизација је прање и дезинфекција заједно.
Стерилизација је потпуна елиминација микроорганизама присутних на површинама опреме,
апарата и уређаја која се остварује физичким, хемијским или механичким средствима.
Могућност опасности је вероватноћа да одређени фактор ризика буде узрочник штете по
корисника/потрошача.
Мониторинг је планирано и утврђено мерење или посматрање критичних контролних
параметара да би се утврдило да су критичне контролне тачке (CCP) под контролом.
Дијаграм тока је шематски приказ редоследа корака или операција у производњи једног
производа (Напомена: израз “производња” обухвата и продају и дистрибуцију производа).
HACCP план је документ који се израђује у складу са принципима HACCP, којим се утврђује
начин елиминисања или деловања на опасности у области примене HACCP.
Корективне мере су активности које имају за циљ поновно успостављање критичних граничних
вредности.
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СИР ИЗ ОАЗЕ ЗДРАВЉА
ЗЛАТАРСКИ СИР
У карстном делу Старовлашке висије, издиже се планински масив Златара који
одликују велика пространства пашњака и ливада и значајан потенцијал за развој
сточарства и производњу хране високог квалитета. Ово подручје производње
Златарског сира смештено је између река Увца, Вељушнице, Кладнице, Милешевке
и Злошнице и састоји се из станишта богатих водама и великом пејзажном и
биолошком разновршношћу. Импресивни меандри реке Увац чине ово подручје
једним од најлепших бисера наше природне баштине.
Златарски сир припада сиревима у саламури - великој групи производа познатој
од давнина, а одликује их једноставна прерада, зрење и чување у течности, које
има за циљ очување квалитета и безбедности производа у неповољним условима.
Производили су се током летњих месеци у млечним катунима, а продавали у јесен.
Сиреви у саламури су сиреви чије се зрење и складиштење до потрошње обавља
у раствору добијеном растварањем соли у води или сурутки. Према историјским
подацима ови сиреви се производе на три континента Азији, Европи и Африци, а
наводи се да су најбољи сир производили Цинцари - стари народи Балкана12.
Аутохтона производња млека и сирева и данас је присутна и сачувана на подручју
Златара. Производња и прерада млека задржана је у оквиру пољопривредних
газдинства у домаћинствима, али и у мини млекарама овог подручја. За разлику од
традиционалне, која подразумева производњу сира од сировог непастеризованог
млека, у мини млекарама се сир производи од пастеризованог млека из
безбедносних разлога, што свакако утиче на квалитет прозвода, па се поставља
питање да ли тај сир може носити назив златарски за који је познато да се производи
од пуномасног сировог млека.

Традиција и промене у сирарству Старог Влаха
У даљој прошлости се на подручју Старог Влаха од млека најчешће правио сир
и кајмак, а сматра се да је производња пуномасног сира била знатно ређа. Тврди
(немасни) крављи сир се правио тако што би, након кувања млека на огњишту био
скинут кајмак, па додавано сириште добијено од овчије утробе. Након сирења,
сир је стављан у ћедило ради цеђења, а потом притискан даском и каменом на
тезги, широкој дрвеној оивиченој дасци са одводним каналом, где би се цедио.
Након цеђења и сечења, стављан је у дрвене чаброве. Овакав сир се користио и за
продају, док је кајмак коришћен за исхрану у домаћинству.
Током битних историјско-друштвених промена које су наступиле после Другог
светског рата, уопштена слика села се постепено мења. Индустријализација и
латентно фаворизовање градске у односу на сеоску културу, мењало је током
година друштвену, а донекле и привредну структуру села. У Златарском крају је,
попут осталих сеоских подручја, почела промена привредне атмосфере услед
отварања земљорадничких задруга, које су вршиле откуп пољопривредних
производа. Управо је и ово време када се производња пуномасног сира у саламури
12
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издвојила као примарна у оквиру производње сира на овом подручју и када се
термин Златарски сир издваја у односу на сиреве других сточарских подручја.
Уопште узев, производња сира је битна привредна и друштвена ставка у Златарском
крају у коме становништво говори да је ‘’сир господин’’, “онај који слугу тражи“ и онај
‘који први дође на сто’’.

Природно изобиље на дохват руке фактори јединствености Златарског
сира
Повезаност Златарског сира са подручјем
Златара може се приписати постојању
повољних услова за производњу млечних
производа. Природни услови планинског
масива који се налази под утицајем
умерено-континенталне климе и надморска
висина изнад 1000 м, географски положај и
специфична пејзажна композиција простора,
формирали су јединствен флористички
састав и вегетацијску композицију биљног
покривача.
Наиме, сама планина се налази у
прелазној зони три биогеографске целине,
које су обогаћене пратећом вегетацијом.
У геолошкој подлози планинског масива
доминира кречњачки састав стена, на којима
се развија црница и посмеђена црница
као тип земљишта са око 10% хумуса. Као
резултат јавља се изражена разноврсност
травне вегетације на отвореним просторима,
на широком распону надморских висина.
У питању су биљне врсте богате активним
супстанцама, високе крмне вредности, са
израженим годишњим прирастом биљне масе
и повећаном годишњом продукцијом.
Процес производње Златарског сира
не одступа од традиционалне технологије
производње сирева у саламури па нам се
наметнуло питање које смо поделилиу са
произвођачима са Златара - по чему се овај
сир разликује од других сирева у саламури?

Златарски сир празник за сва чула
Златарски сир који се ставља у
промет мора поседовати следеће
сензорне карактеристике:
Спољни изглед - кришка Златарског
Zlatarski
sir praznikправоуганог
za sva čula
сира
је правилног
облика димензија 10 -12 цм x 10
-12 цм или
облика
кружног
исечка.
Zlatarski
sir koji
se stavlja
u promet
mora
Дебљина
кришке
Златарског
сира
posedovati
sledeće
senzorne
karakteristike:
се креће од 1.0 цм до 1.5 цм.
Spoljni izgled - kriška Zlatarskog sira je
Изглед пресека - пресек кришке
pravilnog pravouganog oblika dimenzija 10 -12
структуру
са присутним
cmима
x збијену
10 -12 cm
ili oblika
kružnog isečka.
малимkriškeшупљинама
или
Debljina
Zlatarskog sira se
kreće без
od 1.0
cmшупљина
do 1.5 cm.
Боја preseka
- бела- до
бело
жута
Izgled
presek
kriške
ima боја
zbijenu
сирногsaтеста
strukturu
prisutnim malim šupljinama ili bez
Мирис - млечно-кисео мирис са
šupljina
благим мирисом ферментације без
Boja - bela do belo žuta boja sirnog testa
оштрог мириса на кисело
Miris
mirisпријатан
sa blagim укус
mirisom
Укус- - mlečno-kiseo
јасно изражен
fermentacije
bez oštrogсира,
mirisa naслан,
kiselo без
ферментисаног
присуства
горчине
Ukus
- jasno izražen
prijatan ukus fermentisanog
sira,
slan, bez prisustva
gorčine
Својства
при жвакању
- при
жвакању
сира
осећа
се пријатна
Svojstva pri žvakanju - pri žvakanju
sira oseća
дуго
кремаста
seарома
prijatnaкоја
aroma
kojaтраје
dugo иtraje
i kremasta
struktura
sira koja
se topi.
структура
сира
која се топи.
Златарски
сир у тренутку
Zlatarski
sir u trenutku
stavljanja стављања
u promet mora
у промет
мораhemijske
поседовати
следеће
posedovati
sledeće
karakteristike:
- хемијске
sadržaj карактеристике:
mlečne masti uu suvoj materiji
• najmanje
садржај
50%;млечне масти у сувој
материји најмање 50%;
- sadržaj vode u bezmasnoj materiji njamanje
•
садржај воде у безмасној
67%;
материји најмање 67%;
- • sadržaj
kuhinjske soli
najviše 3%. соли
садржај
кухињске
највише 3%.

Свакако једна од кључних карактеристика
је танка кришка златарског сира кога као
таквог препознају и потрошачи али је свакако
од изузетне важности и сировина од које се
производи Златарски сир. У јединствено
припродном окружењу на пашњацима
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надморске висине изнад 1000 м пасу стада музних крава и како произвођачи кажу
„на белом камену“ на коме расту специфичне заједнице биљака дајући млеку
посебан квалитет.
Расни састав стоке је домаће шарено говече у типу Сименталац око 90%, чисти
Сименталац, Буша и говеда Фрзијске расе. Сточарство је на овим просторима
екстензивно, током лета стада пасу на планинским пашњацима док се зими
примењује шталски узгој.
Посебност овог производа је условљена са три фактора: квалитативним
карактеристикама сировине, традиционалном технологијом и органолептичким
својствима Златарског сира (укус, мирис, арома, текстура..).
Пашњаци Златара представљају идеално окружење и извор високо квалитетне
хране за животиње што има за последицу производњу квалитетног млека сировине која има скоро пресудни утицај на квалитет готовог производа. Сировина
која потиче из еколошки чистог окружења, стада музних крава пасу на високо
планинским пашњацима богатим биљним врстама које имају изузетан нутритивни
потенцијал.
Кабаста харана која се користи током зимског периода (сено) је пореклом са
високопланинских ливада. У Елаборату о заштити географског порекла који је у
финализацији, прописано је да 95 % хране која се користи је кабаста храна - свежа
или сува, пореклом са дефинисаног географског подручја чиме се чува њена
додата еколошка вредност. Ово је добар пример како се управљањем процесом
производње сировине и штити квалитет финалног производа.
Стока се узгаја на екстензиван начин - грла током вегетацијске сезоне пасу и
бораве у јединственом природном окружењу које има повољан утицај на статус
организма. Позитивно природно окружење, надморска висина изнад 1000 м, а
већином изнад 1100 м, ветар умерене јачине који позитивно делује на дисајне
органе, присуство терпентина и озона у ваздуху, представљају, уз квалитетну
храну, одличне предуслове за производњу квалитетног млека које је сировина за
производњу Златарског сира.
Традиционално Златарски сир се производио од мешавине крављег и овчјег
млека, али данас када је број оваца на Златару све мањи и мањи, скоро искључиво
се производи од крављег млека. У јединственом природном окружењу где пејзажом
доминирају прелепи пашњаци, настаје сир као производ изванредних природних
услова, посебних знања и вештина планинки овог караја. Производња захтева
свакодневну посвећеност домаћице имајући у виду да процес подсиравања
започиње одмах после муже док је млеко још топло. Мужа се обавља два пута
дневно, јутарња и вечерња мада постоје произвођачи који практикују и подневну
мужу током летњих месеци. Осим самог процеса производње, да би имао добре
квалитативне карактеристике, сир мора стално да се надзире и негује.
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Територијални обухват производње Златарског сира
Подручје
производње
Златарског сира обухвата
три општине: Нову Варош,
Пријепоље
и
малим
делом општину Сјеница.
Територијални обухват је
дефинисан након разговора и
дискусија са произвођачима
и представља реалну слику
на овом простору. Границе
територије: јужна граница
река Вељушница, источна
граница је десна обала Увца
до ушћа реке Кладнице,
Територија производње Златарског сира
река Кладница је граница ка
Јавору, потом се иде са врха
Јавора правац Кадијина стена (Кадијаћа) ка Чемерници на ушће реке Тисовице,
границом Златарског језера до бране. Западна граница је река Злошница, где
припада и село Брдо, Злошницом до Кожаре, правац Бабића брдо, ивицом јужне
границе Дражевића до тромеђе са Бистрицом и Косатицом, потом до тромеђе
Бискупици, Косатица и Милешево, па до реке Милешевке. Горњим током реке
Милешевке, јужном границом Аљиновића од тромеђе Аљиновићи, Горњи и Доњи
Горачићи, до извора Вељушнице.
Села у Нововарошкој општини су: Акмачићи, Амиџићи, Божетићи, Брдо, Буковик,
Дебеља, Дражевићи, Дрмановићи, Горње Трудово, Комарани, Љепојевићи,
Мишевићи, Радијевићи, Тисовица, Трудово, Вилови и Штитково.
Села у Пријепољској општини су: Косатица, Правошево, Бискупићи, Мушковина,
Међани, Аљиновићи.
Села у Сјеничкој општини су: Горње Лопиже и Доње Горачиће.
У оквиру Пројекта подршке у области права интелектуалне својине, који
финансира Швајцарска влада, већ две године се реализују активности везане за
заштиту имена порекла Златарског сира. Овим активностима кроз широк процес
договора и учешћа произвођача, ради се не само на стандардизацији и праћењу
порекла, већ и на развоју механизама за праћење следљивости којом је једино
могуће доказати порекло, а тиме и остварити додату вредност на тржишту.
Партнер пројекта је Удружење произвођача „Увачка река млека“ које
окупља најактивније тржишно орјентисане произвођаче, који су сада надомак
финализације елабората за заштиту производа. Нововарошка општина је стратешки
заинтересована да подржи развој сточарске производње и прераде млека, али су
финансијски капацитети мали, нарочито када је у питању подршка инфраструктури
на газдинству, подизању знања о доброј прерађивачкој пракси, јачању капацитета
удружења и пласмана на тржишту.
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Традиционална производња у савременим условима
Данас се Златарски сир, како смо то већ навели, производи на пољопривредним
газдинствима у регистрованим млекарима који морају бити пројектоване и
дизајниране тако да задовоље основне хигијенско санитарне услове производње
намирница анималног порекла. Већина произвођача производи сир за властите
потребе, а због немогућности да задовоље услове регистрације опредељују се за
продају млека млекарама. Постоје произвођачи који и поред чињенице да нису
регистровани производе сир и стављају га у промет. Углавном то чине кроз „сиве
канале“, што има за последицу оставаривање ниске цене производа и формирање
нелојалне конкуренције.
Поред проблема који се односе на услове уређења објеката постоји и велики
јаз између традиционалног поступка производње који подразумевају производњу
сира од непастеризованог млека и савремених сватања безбедности производа
која подразумевају обавезну термичку обраду.

И поред свих наведених проблема „бели господар“ осваја потрошаче
својим шармом, уносећи на трпезу прелепе пашњаке Златара преточене у
танке кришке ужитка које справљају веште руке планинки.
За производњу Златарског сира користи се сирово пуномасно кравље млеко
здравих грла са подручја Златара. Мужа се обавља машински или ручно, а процесу
муже претходи припрема вимена која се састоји од прања и дезинфекције.

Филтрирање
Сирово мелеко се одмах након муже грубо
филтрира кроз платнену тканину и сипа у
одговарајуће пластичне или емајлиране посуде.

Подсиравање
Након процеса филтрирања у млеко се додаје
вештачко сирило у количини од око 1.5-2 мл/л
уз мешање како би се постигла хомогензација.
Температура млека које се подсирава креће се у
распону од 29-35°C, процес подсиравања траје
најмање 2 сата.

Обрада груша

Формиран груш (жетица) се након сат времена
реже унакрсно и оставља да стоји пола сата до сат
времена да би се издвојила сурутка.
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Цеђење груша
Када се издвоји сурукта груш се пребацује
у платнене крпе (грудњаче) и притеже; кад се
притегну грудњаче се притисну дрвеним кругом
или каменом и оставе да стоје 4-5 сати како би се
издвојила сурутка.

Пресовање груде
П р е с о в а њ е
је
операција
која
омогућује
коначно
обликовање сира. Маса
груша није чврста тако
да се у грудњачама
дефинише
дебљина
кришке.
Дебљина
груша у грудњачама је
око 5 цм, а процесом
пресовања се своди на
2 цм.

Сечње груде
Након завршеног процеса пресовања сечење
груде врши се ножем, на правилне кришке димензија
10 -12 цм x 10 -12 цм или кружне исечке димензија.

Слагање и сољење
Кришке сира се слажу у пластичну или дрвену амбалажу тако што се прво
посоли дно посуде након чега се смењују ред сира ред соли, количина соли која се
користи је искуствена.
Након слагања сира до врха, на врх се ставља дрвени круг и камен да сир
оптерети (притегне) или само поклопац ако се ради
о пластичној кантици. Овако припремљен сир се
оставља да зри. Кришке морају бити потопљене
у сурутку и не сме се дозволити да испливају на
површину.
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Зрење сира
У првим данима процес зрења се одвија у температурним условима од 20 до
25 °С просторије, потом се сир премешта у хладније просторије. Уколико се уочи
појава слегања сира након 2-3 дана врши се одливање сурутке, потом допуна суда
сиром и сурутком. Зрење сира траје најмање 30 дана.

Нега сира ПОСЕБНА ВЕШТИНА
Нега сира спроводи се током процеса зрења и складиштења обично сваких
седам дана, а представља поступак одливања сурутке, уклањање нечистоћа, прања
посуде у којој се налази сир са унутрашње и спољашње стране и поновног наливања
сира сурутком. Поједини произвођачи који немају довољно сурутке, сир наливају
водом, што је мање пожељно решење. Појава белих наслага по површини сурутке,
високе температуре током летњих месеци и све промене које нису карактеристичне
за процес зрења и складиштења су показатељи који произвођачима указују да
треба да интензивирају процес неге сира у циљу одржавања оптималних услова за
процес зрења и складиштења сира.
Нега сира је изузетно важна превентивна мера у процесу производње
Златарског сира, која има за циљ управљање здравственом безбедношћуи
и квалитетом производа. Недостатак правилне неге сира има за последицу
нарушавање сензорних карактеристика, што се огледа у појави горчине или
интензивно киселог укуса. Интензитет неге сира произвођачи искуствено одређују,
а о мерама неге које спроводе треба да воде записе (табела у прилогу поглавља)
који имају за циљ стандардизацију поступка и квалитета Златарског сира код свих
произвођача.

Складиштење сира
Златарски сир се складишти у амбалажним јединицама на хладном и тамном
месту. Током процеса складиштења спроводе се мере неге сира.
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Шематски прказ процеса производње Златарског сира
МЛЕКО

Процес муже се обаваља се машински или ручно

ФИЛТРИРАЊЕ

Филтрирање се спроводи одмах после муже кроз
цедило и газу

ПОДСИРАВАЊЕ

Подсиравање млека се врши уз додатак вештачког
сирила

ОБРАДА ГРУША

Формирана груда се унакрсно пререже и остави да се
издвоји сурутка

ЦЕЂЕЊЕ ГРУША

Цеђење се врши у грудњачама, уз помоћ
дрвеног круга

ПРЕСОВАЊЕ

Пресовање је операција која доводи до формирања
коначне дебљине сира

СЕЧЕЊЕ ГРУДЕ

Сечењем груде формирају се карактеристичне
кришке

СЛАГАЊЕ И СОЉЕЊЕ

Кришке се слажу у PVC кантице или дрвене качице,
а соли се сваки ред кришки који се слажу

ЗРЕЊЕ И СКЛАДИШТЕЊЕ

Процес зрења траје најмање 30 дана

Припрема амбалаже
Када се за слагање сира
користи
традиционална
посуда-дрвена качица, пре
самог
процеса
слагања
сира, качица мора бити на
следећи начин припремљена.
Механичке
нечистоће
се
уклоне са унутрашњих зидова
рибањем четком и прањем
под малазом воде, потом се
у ложишту шпорета или на
огњишту ужари камен који се Традиционално зрење сира у качицама или чабрицама
убаци у качицу у којој се налази
вода, качица се поклопи и остави извесно време да одстоји. Након извесног
времена, када се све прохлади извади се камен из качице и одлије течност, качица
се остави да се осуши на сунцу или ваздуху. Након овако спроведеног процеса
чишчења и прања качице се могу безбедно користити за слагање сира.
Приручник за унапређење производње традиционалних производа
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Уколико се као амблажа за Златараски сир користи PVC материјал или неки
други синтетски материјали, мора бити квалитетна да може да се користи за
паковање животних намирница, односно да може да се користи у прехрамбеној
индустрији. Све посуде у које се слаже сир морају бити хигијенски безбедне
односно пре процеса слагања сира посуде се морају добро опрати.

Сировина као кључ квалитета
Исхрана грла која дају млеко
за производњу Златарског сира
је базирана на кабастој храни
са пашњака преко лета док се
зими користи сено са пашњака
који се налазе на дефинисаном
географском
подручју.
Концентрована храна, зоб, јечам,
кукуруз дају се током целе године
као додатак исхрани. Производња
житарица за потребе исхране
грла обавља се на властитим
газдинствима или је произвођачи
купују од других газдинстава са Највећи део хране потиче са пашњака Златара где
дефинисаног подручја - до 5% грла слободно пасу у већем делу године
концентроване хране долази са
подручја које је ван граница дефинисане територије за производњу Златарског
сира. Имајући у виду да произвођачи Златарског сира улазе у поступак заштите
производа према Закону о ознакама географског порекла као име порекла
транспарентност у погледу следљивости је неопходна. А то значи да у сваком
моменту произвођачи сира који носи име порекла Златарски сир, треба да буду
спремни да докажу да је храна за исхрану стоке пореклом са дефинисаног подручја
Златара у количини од 95%, како је прописано спецификацијом производа.
Следљивост се обезбеђује низом документованих корака који имају за циљ да
оцењивачима сертификационог тела пруже уверања да произвођачи поступају по
спецификацији производа, на основу које је извршена заштита производа и да
производ поред квалитативних карактеристика које су дефинисане у елементима
квалитета финалног производа задовољава у и погледу порекла.
За производњу Златарског сира може да се користи млеко здравих и обележених
грла. Пре процеса муже потребно је спровести мере дезинфекције вимена и сиса, а
потом се мужа може спроводити ручно или машински.

Квалитет млека за прераду Златарског сира
Имајући у виду да се Златарски сир производи од сировог млека, добре
хигијенске мере у самој штали су неопходне и морају бити стално присутне.
Мере које се односе на хигијену вимена које претходе процесу муже морају се
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спроводити стално. Ту пре свега мислимо на четкање, прање и дезинфекцију
вимена. Није пропоручљива употреба тканина за брисање вимена због бројних
микроорганизама који се задржавају на тканини и који се на тај начин разносе
по вимену. Произвођачи морају имати на уму да се употребом влажних тканина
повећава вероватноћа преносења инфекција са вимена на виме. Управо се из ових
разлога препоручује спирање топлом водом, брисање чистим убрусом или чистом
тканином, а потом наношење средства за дезинфекцију. Након овог поступка
виме је спремно за мужу. Систем за мужу, уколико се мужа ради машински, мора
након сваке муже уредно да се опере и дезинфикује, а то се односи и на канте за
млеко. Наравно, здравствену безбедност млека поред присутних микроорганизама
одређује и садржај опасних контаминената као што су микотоксини и пестициди, и
из тог разлога потребно је водити бригу да се користи здравствено безбедна храна.
Сир, зависно од врсте представља врло повољну средину за раст и
размножавање различитих микроорганизама. Растући у сиру или на његовој
површини изазивају не само квар већ и велике економске штете. Поготово је
штетно присуство патогених микроорганизама који изазивају интоксикације и
токсикоинфекције.

Унапређење безбедности кроз добру произвођачку и
хигијенску праксу
Када је у питању безбедност финалног производа и процеса производње
Златарског сира, важе иста правила као и за другу прераду млека и остале млечне
производе. Зато предлажемо да за основне елементе хигијене консултујте
поглавље о унапређењу и стандардизацији производње млечних производа у
поглављу о Златиборском кајмаку, страна 30 - 37.
Према Закону о безбедности хране, субјекти у пословању храном дужни су да
успоставе систем за осигурање безбедности хране у свим фазама производње,
прераде и промета хране (осим на нивоу примарне производње) у складу са
принципима добре произвођачке праксе и хигијенске праксе, анализе опасности и
критичних контролних тачака (HACCP).
Овај концепт обезбедује произвођачима нови приступ који има за циљ
превентивно деловање на опасности које могу изазвати нежељене здравствене
компликације.
Како је речено и за друге производе, успостваљање добре произвођачке и
хигијенске праксе и HACCP система је ОБАВЕЗА за све субјекте у пословању
храном, па ће неминовно и мали произвођачи на газдинствима бити у обавези да
управљају квалитетом и безбедноћшу производа.
Програми добре произвођачке и хигијенске праксе се састоје из низа
препорука које треба спроводити у свим тачкама производње како би се спречила
контаминација (загађење) производа биолошким, хемијским и физичким агенсима.
Имајући у виду да се ради о општим правилима примељива су за све учеснике у
ланцу хране али нису HACCP план и не могу га заменити
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Иако се чини да су нека од правила овде свима позната, бактериолошка
исправност производа најчешће „страда“ због недовољне хигијене у производњи!
Зато вреди још једном поменути: чисте руке безбеднији производ!
Поред услова које је потребно испунити у погледу објеката у циљу обезбеђења
предуслова за производњу здравствено безбедног производа неопходно је
устројити одређене поступке (процедуре) који представљају елементе добре
произвођачке и хигијенске праксе, а односе се на одржавање хигијене, однос
према штеточинама, избор сировине, обуку запослених, обезбеђење следљивости
и обезбеђење документације. Безбедност производа не сме бити производ
случајних радњи, већ потврда систематског приступа процесу производње од
улазне сировине до готовог производа који се налази евидентиран у документацији
произвођача.
Контрола температуре
Температура има значајну улогу у процесу производње хране, она је битан
фактор који утиче на квалитет и квантитет производа, али и фактор чијом контролом
можемо знатно утицати на безбедност производа. Само адекватна и контролисана
температура може да утиче на развој и бројност микроорганизама у производу, а
самим тим и на безбедност производа, на укус, мирис и трајност.

Контролна листа праћења температуре

Специфичност у производњи Златарског
сира је да се подсиривање обавља ОДМАХ
након муже, а температуре млека за
подсиривање се оцењује искуствено.
У наставку процеса производње Златарског
сира потребно је контролисати температуру у
следећим тачкама:
•
•
•

температура расхладне коморе у којој се
врши зрење и складиштење Златарског сира
температура током транспорта на место
продаје
температура расхладне витрине на месту
продаје

Следљивост
Систем следљивости је алат који помаже произвођачима да испуне задате
циљеве и применљив је када је неопходно да се утврде порекло и локација производа
или неке његове компоненте. За мале произвођаче систем следљивости омогућава
праћење производа од улазне сировине до готовог производа, доказ порекла у
односу на примарну производњу, потврду аутентичности, транспарентност у односу
на безбедност производа.
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Систем следљивости за производњу Златарског сира
КОРАК 1
Идентификација
грла која дају млеко

Извештај
ветеринарске службе
о здравственом стању
животиње. ИД број

КОРАК 2

Идентификација
порекла хране

КОРАК 3

Идентификација
количине млека и
готовог производа

КОРАК 4
Идентификација
паковања и продаје

Сваки производ има
свој идентификациони
број. ИД број
може бити датум
производње, недеља у
месецу итд.

Стандардизација квалитета Златарског сира

Стандардизација производа има за циљ постизање што уједначенијег квалитета.
Златарски сир представља аутохтони производ, чија је производња претежно
заступљена у сеоским домаћинствима и мини млекарима који су регистровани
од стране надлежних органа. У таквим условима, производ је често неуједначеног
и нестандардизованог квалитета што је последица грешака које се јављају током
процеса производње сировине (млека), прераде, зрења сира, неге, транспорта
и паковања. Чињеница да се на тржишту могу наћи производи нестандардног
квалитета говори у прилог потреби стварања јединствене спецификације која
ће бити водич за производњу Златарског сира свим произвођачима који желе
да користе име Златарски сир. Управо писање увог Приручника има за циљ
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стандардизацију процеса производње са аспекта квалитета, безбедности и
порекла. Стандардизација поступка не значи униформност производа по узору
на индустријиске производе, стандардизација традиционалног производа
подразумева поштовање основних процеса уз могућност слободе сваког
произвођача да да лични печат свом производу. Оно што не смемо заборавити
јесте да је Златарски сир производ који има јасно дефинисане карактеристике у
погледу састава, изгледа, укуса.
Сензорне карактеристике златарског сира разликују се у односу на степен
зрелости па је често присутна квалификација сир “незгорео” и “згорео”.

Грешке током процеса производње Златарског сира
Прљаве грудњаче могу бити извор контаминациије, често и узрок појаве мириса
који није својствен сиру па се из тог разлога препоручује редовно одржавање
грудњача прањем на температури од 95 °C. Употреба веће количине сирила
(обично када се жели убрзати поступак подсиравања или када дође до хлађења
млека) има за последицу стварања већег броја шупљина, што нарушава сензорни
квалатет производа.
Повећана температура приликом
процеса зрења има за последицу појаву
већег броја шупљина на сиру.
Горак укус сира се јавља као последица
присуства
микроорганизама.
Појава
обојења сивоплаве, крем, беличасте па
чак и црне боје на површини сира спада
у недостатке који су последица дејства
микроорганизама, а најчешћи узрочници
су плесни. Неки од узрочника појаве боје
на сиру припадају плеснима које имају
способност продукције токсина.
Посебан
опрез
произвођачима:
Грешке у процесу производње доводе до
отклањањем плесни са површине сира не
стварања шупљина у кришкама
значи да сте отклонили и њихове токсине,
они се не налазе на површини већ продиру дубоко у сир и управо се из тог разлога
не препоручује даља употреба оваквог сира!!!
Изглед сира: кришка дебљине
до један и по цм су важан визуелни
параметар квалитета, па зато дебљину
грудњаче и терет којим се притиска
треба прилагодити да финална кришка
буде оптимална – испод усвојене
границе али не и претанка.

Пример претанке кришке сира
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Неадекватна нега често може бити последица немарног односа према сиру. На
само почетку смо рекли да је сиру потребна нега како би сва лепота овог производа
дошла до изражаја, а оно што произвођачи не смеју себи приуштити јесте
изостанак неге. Сир захтева интензивнију негу током лета када због повишених
температура у складишним просторима долази до убрзане метаболичке активности
микроорганизама што има за последицу појаву киселости или горчине.

Златарски сир – корак ближе потрошачу
Традиционални Златарски сир продаје се искључиво „у ринфузи“ тј. без
јединичног паковања и то највећим делом на зеленим пијацама и директном
продајом купцима које произвођачи већ познају или се мрежа шири преко рођака,
пријатеља итд. Мањим делом Златарски сир можете наћи у супермаркетима
и специјализованим продавницама (где га продају млекаре и трговци који не
производе Златарски сир, али га откупљују и тргују сиром). Цена је од 350 па до 650
динара (у хипермаркту ИДЕА, на пример).
За разлику од подручја Златибора, где постоји жива и врло посећена пијаца
локалних производа, на подручју Златара и Нове Вароши не постоји тачка где би
се свакодневно могли купити производи попут Златарског сира, пршуте, хељдиног
брашна или прерађених шумских плодова. С обзиром на то да је у питању транзитино
подручје ка Црној Гори, где је фреквенција промета нарочито висока током лета,
требало би размишљати барем о сезонском месту продаје где би произвођачи
Златарског сира пласирали производ.
Један од услова да Златарски сир пронађе пут ка потрошачима и заузме место
у свакодневној потрошњи је стандардизација паковања, која уз заштиту ознаке
имена географског порекла, сиру додаје вредност и отвара могућност за улазак
на нова тржишта: специјализоване
трговине, минимаректи, малопродајне
мреже. Уз подршку Регионалне развојне
агенције Златибор, кроз Програм развоја
приватног сектора (који финасира
Швајцарска Влада преко Швајцарске
агенције за развој и сарадњу) и пројекат
Развој типичних производа у СИ Босни
и Златиборском округу у Србији (који
финансира ЕУ у оквиру програма
прекограничне
сарадње
СРБ-БиХ)
Развој типичних производа развијен
је визуелни идентитет Златарског сира
кроз дизајн логоа, етикете и амбалаже.
Овај поступак доприноси свеукупном
квалитету Златарског сира, повећању Лого Златарског сира и нови дизајн
паковања на располагању произвођачима
његове вредности и отварању нових
пословних могућности које ће у блиској
будућности додатно тржишно валоризовати овај производ и повећати приходе
произвођачима.
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Маркетинг уз помоћ природе
Имајући у виду да се на дефинисаном
географском подручју налази Специјални
резерват природе Увац који је Уредбом Владе
РС 13 стављен под заштиту као специјални
резерват природе под именом “Увац”,
заштићено природно добро од изузетног значаја
(природно добро I категорије) обавезујућа
је екстензивна еколошка производња као и
примене традиционалних технологија које
немају за последицу продукцију загађивача
животне средине, а које могу бити покретач
економског развоја руралних подручја.
На подручју Специјалног резервата
утврђен је режим заштите II степена којим
се не дозвољава изградња индустријских
објеката, складишта индустријске и друге Специјални резерват природе „Увац”
робе, великих сточарских и живинарских стављен је под заштиту да би се
очувала станишта и побољшало
фарми и других објеката који могу нарушити стање биљног и животињског света,
природне и остале вредности заштићеног а нарочито очувао и размножио
подручја. Такође није дозвољено преоравање белоглави суп - ретка врста лешинара
пашњака и природних ливада, као и орање
обрадивог земљишта и друге радње на местима и на начин који могу изазвати
процесе водне ерозије и неповољне промене изгледа предела. Зато је сточарство
и традиционална прерада млека прави избор за развој пољопривреде овог краја, у
сарадњи са програмима туризма, рекреације и органске пољоприврде. То је уједно
и јединствен маркетиншки аргумент који је важно истицати потрошачима све
више заинтересованим за порекло производа и његову везу са чистом еколошком
средином.

Традиција чека масовност
Златарска сиријада је манифестација локалног карактера, која се организује
већ шеснаест година на Велику Госпојину 28. августа у селу Божетићима, како
би се привукли посетиоци и туристи, а Златарски сир представио као један од
водећих производа овог региона. Већим учешћем произвођача у организацији и
осмишљенијим програмом за произвођаче и туристе, ова манфестација би могла да
оствари веће ефекте за препознатљивост и пласман Златарског сира и промоцију
подручја. Финализација израде Елабората за заштиту географске ознаке порекла
Златарског сира је при крају и очекујемо да ће се породици заштићених имена
порекла придружити и овај производ. За све произвођаче ово је тек почететак
примене система управљања географском ознаком, што подразумева управљање
квалитетом, грађење партнерстава и промоцију на тржишту. За то ће бити
неопходно укључити што шири круг актера и прихватити одговорност конзорцијума
свих актера за даљи развој овог познатог бренда са Златара.
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Сиријада 2012 – Златарски сир се први пут продавао у новој амбалажи

Размишљања за будућност:
Како додатно промовисати Златарски сир и одвојити га квалитетом од осталих
сирева у саламури? Која су вам партнерства неопходна?
Како да овакав вид производње (екстензивна пољопривреда, традиционална
производња) постане прихватљив и подржан од стране свих институција као
најоптималнији за услове живота у Специјалном резервату природе?
Како повећати шансе за пласман производа на кућном прагу или кроз вид
сеоског туризма имајући у виду да је све више оних који би тренутке одмора да
проведу у нетакнутој природи далеко од урбане напетости?

Подршка јавних институција
За активности учесника у вредносном ланцу важна је институционална подршка,
како кад је у питању успостављање чврстог законског и пословног оквира који
омогућава препознатљивост и заштиту производа са географском ознаком
порекла, а тако и подршка у грађењу партнерстава, пружању техничке подршке,
развоју истраживачких програма, обука и подршка колективним стратегијама,
промоција итд.
Јавне институције имају значајну улогу у успостављању различитих мера
подршке и на националном и на локалном нивоу. Министарство пољопривреде
нема посебно дефинисане мере за подршку традиционалним производима али у
појединим сегментима појачава подршку за овлашћене кориснике производа са
заштићеним ознакама географског порекла и то за инвестициону подршку набавци
опреме и другим инвестицијама у вишем проценту од основног (50% у односу на
стандардних 40%).
Такође се омогућава делимичан поврат средстава утрошених за сертификацију
стандарда ознаке географског порекла, чији се систем успоставља.
http://www.mpt.gov.rs/articles/view/13/2969/Мере-за-унапређење-пољопривредне
и-прехрамбене-производње.html
Уколико се ове мере усвоје као стратешке у политици подршке квалитета у
пољопривреди, надамо се континуираном програмирању ових и увођењу сличних
мера подршке и у наредном периоду.
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ОСНОВНЕ УЛОГЕ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ИНСТИТУЦИЈА
преузето из УН ФАО Водича за промоцију квалитета и везе са ознакама
географског порекла
Институције на националном нивоу требало би да гарантују постојање снажног
законодавног оквира, који би дефинисао и правне и економске послове. Међутим,
локални јавни актери би такође требало да имају веома важну улогу у креирању
и спровођењу законских решења, тако што ће покретати иницијативе за заштиту
географских ознака порекла и помагати њихово спровођење на терену. Будући да
су веома близу дистрибитивних канала производа са географском ознаком локални
актери своју улогу подршке могу да усмере ка:
•

осигуравању подједнаке заступљености свих учесника у ланцу производа са
географском ознаком порекла, како би се чуо и глас мањих произвођача

•

да учествују у и да уреде процес дефинисања ознаке географског порекла, врше
медијацију у могућим конфликтима и тако омогуће остварење заједничких
циљева, па и да по потреби усмеравају колективни избор

•

да охрабре учеснике да користе локалне сировине карактеристичне за то
подручје и да брину о ресурсима

•

да подрже систем управљања географском ознаком порекла кроз локалне
мере за изградњу капацитета, којима би се помогао развој тржишта производа
са географском ознаком порекла.

На крају:
У овом Приручнику представљени су савети и предлози за унапређење
производње, пласмана и квалитета три традиционална и типична производа
Златиборског округа. Квалитет сваког од њих је неспоран, али су бројни и изазови
везани за одрживост и дугорочни развој.
Кад је у питању географска ознака порекла сва три су у различитој фази:
Златиборска говеђа пршута је регистрована као Ужичка, са неактивном заштитом
и још увек без иницијативе произвођача за заједничко управљање аспектима
квалитета. Други је Златарски сир, пред подношењем елабората за заштиту
географске ознаке насталог кроз двогодишњи процес грађења консензуса
међу произвођачима и другим актерима, по угледу на добру праксу из Европе, а
трећи Златиборски кајмак, тражен и успешан на тржишту, али без заштите или
успостављене координацје или структуре међу произвођачима.
Упркос овим разликама изазови су слични: како потрошачу понудити безбедан
и квалитетан производ за који ће бити спремни да плате вишу цену на тржишту
којом награђују карактеристике додатог и специфичног квалитета потеклог са
географског подручја. У овом Приручнику дате су бројне сугестије и идеје које
произвођачи могу да примене сами и без великих средстава. Највећим делом ти
напори би били успешнији и ефикаснији уколико се успостави боља повезаност
актера у вредносном ланцу, а партнерство и сарадња примене као успешни модели
за унапређење јавног добра, развој приватне иницијативе и бизниса и динамичног
локалног развоја.
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