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Ky botim eshte pergatitur ne kuadrin e projektit « Identifikimi dhe promovimi i produkteve
lokale bujqesore, agroperpunimit dhe guzhines ne qarkun e Kuksit »
Implementuar nga PROGRESS-Qendra per zhvillim te qendrueshem rural dhe RASP- Programi i mbeshtetjes se shoqatave rurale, ne kuadrin e Kukes Region Cross Border Cooperation programme (KRCBC) mbeshtetur nga EU dhe UNDP

This publication has been prepared in the Framework of the project « Identification and promotion of local agricultural, agro processed and gastronomic products of Kukes region”, implemented by PROGRESS-Centre for sustainable rural development and RASP- Rural associatio
Support Programme, in the framework of Kukes Region Cross Border Cooperation Programme,
supported by EU and UNDP
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Produktet ushqimore tradicionale
Produktet ushqimore tradicionale jane nje vitrine e bujqesise dhe kultures tradicionale
shqipatare. Termi ”produkte tradicionale” i referohet atyre produkteve, metodat e prodhimit ruajtjes dhe perpunimit te te cilave behen sipas rregullave tradicionale te konsoliduara ne kohe, per nje periduhe jo me pak se 25 vjet.

Traditional agrifood products
Traditional agri-food products showcase the Albanian local agricultural and culture. The term
“traditional products” refers to those products whose production, preservation and processing, are made according to traditional rules, for a period not less than 25 years.
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Mishi i fresket dhe pergatitja e tij
Fresh meat and its preparation
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MISHI I FRESKET DHE PERGATITJA E TIJ

Emra të tjerë:

Pershkrimi i produktit
Dhia e Dragobisë është një nga racat më të njohura
të dhive në vendin tonë. Vendorigjina dhe shtrirja e
saj është në Tropojë, kryesisht në zonën e Dragobisë nga ka marrë edhe emrin. Kafshët kanë një
mantel të zi, dhe brirë karakteristikë të drejtuar përpjetë, gjë që ju jep edhe emrin Capore.
Mishi i freskët sigurohet kryesisht nga kecat e
moshës 2-4 muaj në pranverë, por edhe nga kafshët e rritura. Cilësia e mishit të kecave është mjaft
e lartë. Ky mish vlerësohet mjaft për shijen e tij të
mirë që përftohet nga shumllojshmëria e ushqimit
të marrë në kullotat e zonës krahinës së Tropojës.
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Metoda e prodhimit

Historia dhe tradita

Këto kafshë janë përshtatur mjaft mirë në kushtet e vështira
të bjeshkëve. Ato janë rrezistente ndaj të ftohtit, shfrytëzojnë
mjaft mirë burimet ushqimore që ofron pylli, dhe kanë kërkesa
të pakta për cilesinë e ushqimit. Sistemi i prodhimit të dhisë së
Dragobisë është tradicional, ekstensiv dhe gjysëm ekstensiv.
Normalisht kafshët ndërzehen për herë të parë në moshën
18 muaj, në muajin Shtator-Tetor, dhe kecat lindin në Shkurt
– Mars. Dhia e Dragobisë njihët edhe si prodhuese e mirë e
qumështit, i cili përdoret për prodhimin e djathit

Mbarështrimi i dhisë së Dragobisë është një traditë mjaft e
vjetër e zonës malore të Tropojës. Kjo race është rezultat i
një seleksionimi të vazhdueshëm nga fermerët, të cilet kanë
krijuar, kështu dhinë më të madhe në vendin tonë, me mish
cilesor dhe prodhim të mirë të qumështit.
Sezoni i prodhimit
Mishi i kecit prodhohet kryesisht në muajin Maj- Qershor,
ndërsa mishi i kafshëve të rritura përdoret gjatë gjithë vitit,
por vecanërisht për prodhimin e pastërmase apo mishit të
thatë në prag të dimrit.
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FRESH meat AND ITS PREPARATION

Other names:

Description of Product
Dragobia Goat is one of the most known goat
breeds in Albania. Its origin and location is in Tropoja district, mainly in Dragobia area, which has given
the name to the breed. Dragobia goats are black,
with courved horns placed upwards, that gives the
name to the breed.
Fresh meat obtained maily from kids of aged 2-4
months, in spring, but also from adult animals. The
quality of kids meat is very high. This meat is highly
apreciated for its good taste, coming from the variaty of food taken in the pastures of Tropoja.

Method of Production

History and Tradition

These animals are very well adapted in harsh mountain climate. They are resitant towards cold. They use very eficiently
the food resources ofered by the forests and have limited
requirements for food quality. Dragobia goat is kept in traditional, maily in extensive and semy extensive production
systems. Normally animals are mated for the first time at
about 18 months of age, in September-October, and kidings
take place in February-March. Dragobia goat is also a good
milk producer, which is used for procesing of goat cheese.

Rearing of Dragobia goat is an very old tradition in mountain
area of Tropoja, This breed is result of a long selection process made by farmers, that has brought to the bigest goat in
Albania, with good quality meat, and good milk production.
Season of production
Meat from kids is produced maily in May – June, while, meat
from adult animals is used during allover the year, but mainly, form production of dry meat or other similar products at
the begining of winter.
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MISHI I FRESKET DHE PERGATITJA E TIJ

Emra të tjerë:

Pershkrimi i produktit
Dhia e Hasit është mjaft e njohur për cilësinë e
mishit të saj. Ky mish prodhohet kryesisht me ushqime të marra direkt në kullotë. Dhitë e Hasit janë
shfrytëzuese mjaft të mira të kullotave në pyjet e
dushkut.
Dhia e Hasit ka një mantel karakteristik të kuqerremtë, me qime të gjata. Brirët janë të kthyer me
drejtim mbrapa. Kafshët e rritura kanë një peshë
prej rreth 55-60 kg për dhitë dhe 70-120 kg për
cjepët. Kecat rriten shpejt dhe arrijnë 14 kg në
këputje. Mishi i tyre është mjaft i preferuar, vecanërisht për tu pjekur.

Metoda e prodhimit
Dhia e Hasit është e përshtatur mjaft mirë me sistemin ekstensiv të mbarështrimit. Tradicionalisht kafshët nxirren në kullotë
edhe në ditet më të ftohta kur ka dëborë. Sezoni i ndërzimit
është zakonisht në muajin Tetor dhe pjelljet janë në Mars. Kecat shkëputen në moshën 2-3 muaj, por në mjaft raste ata
mbahen edhe më gjatë në mëmëzim, duke realizuar shtesa
ditore të larta dhe mish të butë e të shijshëm.
Historia dhe tradita
Gjatë periudhës së regjimit komunist dhia e Hasit është
konsideruar si një nga dhitë me prodhimin më të lartë të
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qumështit(150-250 kg/kr/vit), dhe është përdorur për të kryqëzuar populacione të tjera të vendit me synim rritjen e prodhimtarise. Ndryshimet në tregjet e prodhimit të qumështit,
kanë nxjerrë në plan të parë prodhimin e mishit.
Sezoni i prodhimit
Mishi i kecit prodhohet kryesisht në muajin Maj- Qershor,
ndërsa mishi i kafshëve të rritura përdoret gjatë gjithë vitit,
por vecanërisht për prodhimin e pastërmase apo mishit të
thatë në prag të dimrit.
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FRESH meat AND ITS PREPARATION

Other names:

Description of Product
Hasi goat is well known for the quality of the meat.
The meat is produced with forage collected directly
in the forest. Hasi goats are good browsers in oak
forests.
Hasi goat has a caracteristic redish color long hair.
Adult animals weight at about 55-60 kg (does) and
70-120 kg (bucks). Goat kids grow fast and reach
about 14 kg live weight at weaning. Their meat is
very much prefered, especially to be roasted.

Method of Production
Hasi goat is very well adapted with extensive management
system. Traditionally, animals are sent to browse in the forests even in the coldest days of winter, when snow has covered everything. Matings are made in October and kidings
in March. Goat kids are weaned at 2-3 months of age, but
often, they are kept with goats longer, geting higher daily
gains and soft and tasty meat.
History and Tradition

tion of 150 to 250 kg per head a year. This breed it was used
for cross breeding with other goat populations in Albania,
aiming the increase of milk production. Changes in the markets of milk and dairy products, have brought in the first row
the production of meat from this breed.
Season of production
Meat from kids is produced maily in May – June, while, meat
from adult animals is used during allover the year, but mainly, form production of dry meat or other similar products at
the begining of winter.

During comunist regime, Hasi goat was considered as one
of most productive dairy goats, with a average milk produc-
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Emra të tjerë:
Pershkrimi i produktit
Raca Rudë është një nga racat më të njohura në Shqipëri. Eshtë një dele me drejtim të trefishtë prodhimtarie
dhe me një mbulesë leshi gjysëm të hollë. Vend origjina
e saj është krahina e Lumës e cila përfshin masivin malor
që fillon nga Korabi e deri në Bushtricë të Kuksit.
Eksteriori i kesaj race paraqet vecori tipike qe e dallojne
ate lehtesisht nga racat e tjera. Ajo ka nje trup te ngjeshur, me kembe karakteristike te gjata, qe e bejne ate te
jete nje race mjaft e pershtatshme per shtegtime.
Qengjat janë mjaft prekoce duke arritur 14-16 kg në
këputje dhe me një trajtim të mirë mund të arrijnë 35-40
kg në 4 muaj. Mishi i qengjave të Rudës është shumë
cilësor dhe mjaft i kërkuar në tregun vendas.
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Metoda e prodhimit

Historia dhe tradita

Emri i kësaj race është i lidhur me kullotat e gjera të Korabit
në Diber, e Cajës së Kuksit. Klima e ashpër dhe dimri i gjatë
kanë imponuar shtegtimin e tufave për periudhën e dimrit në
zona me klimë më të butë dhe me burime kullosore kryesisht
në zonën e ultesirës perëndimore. Shtegtimet masive e kanë
bërë Rudën si simbol të shtegtimit.

Zonat ku mbahet Ruda janë zona tipike blegtorale, me një traditë mjaft të zhvilluar. Karakteristike për këtë racë është lidhja
mjaft e fortë e saj me folklorin dhe kulturën e zonës.
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Other names:

Description of Product
Ruda breed is one of the most known sheep breeds
in Albania. It has a triple production profile, but it is
known for its half fine wool. Its origin is Luma area,
which includes mountain area from Korabi up to
Bushtrice in Kukes.
This breed is easily distinguished from other breeds.
It has compact body, with long legs, which make it
an perfect transumant breed.
Lambs grow fast reaching 14-16 kg at weaning,
and with good management may achieve 35-40 kg
in four months. The meat of these lambs is of hingh
quality and very required in the local market.

Method of Production

History and Tradition

The name of this breed is linked with wide pastures of Korabi
mountain in Debar, of Caja in Kukes etc. The harsh climate
and long winters have imposed the transumance of flocks
during winter time to other areas with soft climate and beter
grazing posibilities in western lowlands. Long trasumant history made this breed as a symbol of trasumance in Albania.

Ruda sheep is kept mainly in areas with long tradition in
sheep management. One of main caracteristics of this
breed is the strong link it has with the folklore and culture of
these areas.
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Pershkrimi i produktit
Delja Bardhoke është delja tipike e Tropojës dhe
një nga racat më të njohura në vendin tonë. Manteli
i saj është tërësisht i bardhë nga ka marrë edhe
emrin. Delet peshojnë rreth 45 kg ndërsa deshët
60 kg. Qengjat lindin 2.5-3 kg dhe arrijnë 15 kg në
këputje.
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Metoda e prodhimit

Historia dhe tradita

Ajo ka një drejtim të trefishtë por shquhet për një prodhimtari
të mirë të qumështit në krahasim me racat e tjera të vendit
tonë. Bardhoka është një dele e përshtatshme në sitemet ekstensive dhe gjysëm ekstensive duke shfrytëzuar shumë mirë
kullotat natyrore. Bardhoka është një racë e shquar për prodhimin e qumështit nga i cili prodhohet djath cilesor.

Mishi i qengjave Bardhoke preferohet të gatuhet i pjekur në
festat tradicionale.
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FRESH meat AND ITS PREPARATION

Other names:

Description of Product
Bardhoka breed is typical sheep in Tropoja and
one of most known breeds in Albania. The white
color of the skin and wool has given the name to
the breed. Sheep weight about 45 kg while rams,
60 kg. Lambs are born 2.5 – 3 kg, and reach 15 kg
at weaning.

Method of Production

History and Tradition

It has a triple production profile, but it is known for higher
milk production compared with other loocal breeds. Bardhoka sheep, fits very well with extensive and semi intensive
production systems using very efficiently natural pastures.
Bardhoka it is known for its milk production, from which it is
produced good quality milk.

Bardhoka lambs are prefered to roast for traditional feasts.
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Pershkrimi i produktit
Pacja me kokë është një produkt që përftohet nga
mishi i kokës. Ky lloj ushqimi është shumë i shijshëm për vetë mënyrën e gatimit

14

Metoda e prodhimit

Sezoni i prodhimit

Koka e lopës ose e viçit pasi është rrjepur dhe larë mirë copëtohet dhe vihet në një enë për tu zier. Pasi të jetë zier bëhet
ndarja e mishit nga kockat dhe bëhet copëtimi i mishit me
një thike në copa të vogla. Mishi i copëtuar merret dhe hidhet
në një enë ku do të kaverdiset së bashku me qepët . Pas
kavërdisjes për një kohë të shkurtër i hedhim ujë, kripë dhe e
lemë që të ziej. Shtohen 5-6 thelpinj hudhra, uthull pak piper
të zi dhe sipas rastit edhe piper djegës. Per trashjen e lëngut
mund të përdoret miell si dhe salcë domate sipas dëshirës.
Shërbehet e ngrohtë.

Përdoret gjatë gjithë vitit. Eshtë pjesë e rëndësishme e guzhines aktuale
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FRESH meat AND ITS PREPARATION

Other names:

Description of Product
Head tripe is made with meat obtained from the animal head. It is really delicious if cooked properly

Method of Production

Season of Production

For this dish you can use the head of a cow or calf. After
the head is skinned and scrupulously washed, it is cut and
placed in a pot to boil. After boiling, the meat is separated
from the bone and chopped into small pieces. It is then fried
with chopped onions. After frying for a short time, add water and salt, 5-6 cloves of garlic, vinegar, pepper and chill
pepper to your liking, then leave to boil. Serve while hot. To
ensure a thick stew, add some plain flour or tomato sauce
if preferable.

This dish is an important part of the current cuisine. It is used
throughout the year.
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Pershkrimi i produktit
Suxhuku është një produkt që përftohet nga përpunimi i mishit të gjedhit. Mishi që përdoret për suxhuk duhet të jetë i majmur pasi edhe shija e tij është
më e mirë. E veçanta e suxhukut që prodhohet nga
banorët e Shishtavecit është se ky produkt nuk del
i cilesisë së mirë në qoftëse nuk përzihet me mishin
e deles ose të dashit

Metoda e prodhimit
Për të prodhuar 100kg suxhuk duhet mish nga bageti te rritura, 20 kg qepë, 400 g piper i zi 1.6, kg kripë dhe spec djegës
sipas dëshirës.
Merret mishi i bagëtise i cili më parë është pastruar nga kockat
bluhet në makinën e mishit në një sitë më të trash, po kështu
merret edhe mishi i deles ose i dashit i cili më parë është pastruar nga kockat dhe përzihet me mishin e lopës ose të kaut
në një enë të madhe. Merret qepa dhe pastohet dhe grihet me
makinën e mishit dhe vendoset në një enë te vaçantë. Meret
piper i zi dhe piper i kuq, por të jetë pak djegës i shtojmë
edhe kripë dhe që të gjitha këto i përziejmë në një enë të
madhe që brumi të lidhet sa më mirë. Pasi të jemi bindur se
masa është gati për mbushje përgatisim zorrët për mbushjen
tyre me mish. Zorrët duhet të jenë të pastra dhe në mbushjen
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e suxhukut ne zonën e Shishtavecit përdoren vetëm zorrë të
lopës. Për të bërë mbushjen në makinën e mishit montohet
një pajisje e vaçante ku ne te vendoset zorra qe nuk duhet te
jetë me e gjat se 1 m. Gjatë mbushjes duhet të kemi shumë
kujdes që zorra të mbushet në mënyrë të plotë dhe të mos
ketë hapësire me ajër pasi kjo e prish cilësin e suxhukut. Pasi
mbushen zorrët varen në një shkop per 3-4 ditë dhe më vonë
mund edhe të tymoset, por vetëm me tym dëllinjë.
Historia dhe tradita
Suxhuku shërbehet zakonisht me pije alkoolike, por mund
të konsumohet edhe i shoqëruar me garniturë.
Sezoni i perdorimit
Periudha e përdorimit është për gjithë vitin por më e preferuara është ajo e dimrit
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Other names:

Description of Product
The smoked beef sausage is obtained from processing cattle meat. The fatter the meat, the tastier is
the product. The specialty of Shishtaveci’s smoked
beef sausage is that it is produced by the local citizens and the product’s quality is not considered
high if it isn’t mixed with sheep or ram meat

Method of Production

History and Tradition

To obtain 100 kg of smoked beef sausage you need meat
from adult animals, 20 kg onions, 400g black pepper, 1,6kg
salt and chili peppers to you liking.
First you clean the meat from its bones and grind it, then
mix it with the sheep or ram meat in a large dish. Grind the
onions and place them in a separate dish. Add some black
pepper and salt and mix the product well. After the mass
has the proper consistency, clean the bowels and start filling
them with the mixture. Shishtaveci uses only cow bowels,
not longer than 1 meter. You must be careful not leave empty
spaces in the bowel you are filling. After the filling is done,
hand the bowels for 3-4 days and then you can also smoke
them using only juniper wood.

The smoked beef sausage is often used to accompany alcoholic drinks but it can also be served as garniture.
Season of production
This product can be consumed anytime of the year but the
best time is Winter.
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Pershkrimi i produktit
Pastërmaja është një ushqim tradicional i zonës
malore dhe shumë i përdorëshëm sidomos gjatë
periudhës së dimrit. Pastermaja është produkt mishi të thatë që merret vetëm nga mishi i bagëtive të
imëta. Ajo është shumë e shijëshme dhe përdoret
për mjaft gatime tradicionale.
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Metoda e prodhimit

Sezoni i prodhimit

Pastërmaja përgatitet vetëm nga mishi i bagëtive të imta
sidomos i deles apo i dashit. Delja ose dashi pasi theren dhe
pastrohen nga të mbrendëshmet, ndahet në copa të mëdha.
Këto copa meren dhe vendosen në krypë për 2 javë, pastaj
copat e mishit varen në vende të posacme për tu tharë. Tharja
vazhdon deri sa mishi të ketë humbur të gjithë lagështirën e tij.
Pastërmaja para se të përdoret në fillim vendoset në ujë që ti
dalë krypa dhe pastaj zihet si gjellë. Eshtë shumë e preferuar
sidomos me fasulet.

Sezoni më i përshtatshëm për të bërë pastërma është fillimi i
dimërit, pasi në këtë periudhë therren bagëtitë e tepërta apo
delet shterpa. Temperaturat e ulta të dimrit sigurojnë një prodhim cilësor.
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FRESH meat AND ITS PREPARATION

Other names:

Description of Product
PASTERMA is a traditional dish for the mountainous
regions and highly preferred during the winter season. It is dried meat obtained from sheep or rams.
It is very tasty and it can be used for preparing other
dishes.

Method of Production

Season

PASTERMA is obtained only from the meat of sheep or rams.
After being cleaned, the large chunks of meat are placed in
salt for two weeks, and then hanged in a specific placed to
be air-dried. Before being consumed, the PASTERMA is first
washed off the salt and then boiled. It is very tasty, especially
when boiled with white beans.

The preferred season to consume PASTERMA is winter because farmers slaughter old or infertile animals. Low temperature ensures a good quality product.
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Kategoria:

MISHI I FRESKET DHE PERGATITJA E TIJ

Emra të tjerë:

Mish i thare ne tym

Pershkrimi i produktit
Përdorimi i mishit të thatë e ka origjinën shekullore, Produkti ka shijë dhe aromë karakteristike, me
konsistence të fortë në të brishtë. Mishi i thatë cilësisht ruan pamjen, ngjyrën dhe vlerat ushqimore të
mishit të freskët.

Metoda e prodhimit
Gjatë vjeshtës veçohet kafsha që do të theret për (pasterma)
mish të thatë së cilës i bëhet trajtim i veçantë që të shëndoshet. Sapo fillon stina e dimrit(ditë me ngrica) bëhet therja. Më
të preferura janë bagëtitë e trasha, në moshe kur ka mbaruar
rritjen. Mishi theret pastër ,në ditët me dëborë bëhet rripa, të
cilat kriposen me kripe gjelle (7-10 kg kripë për 100 kg mish të
therur), mbështillet me lëkurë për 24-36 orë që mishi të thithë
kripën. Më pas rripat varen në një shtrat të parapërgaditur me
degë druri ngjitur në tavan, dhe fillon proçesi tharjes me dru
zjarri. Ditët e para preferohet tymosja. Herë pas here bëjmë
ajrosjen e ambjentit dhe çdo 2-3 ditë bëjmë lëvizjen dhe rrotullimin e rripave të mishit për tharje më të mirë dhe mos marrje
arome të keqe.
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Proçesi tharjes kryhet për 10-15 ditë. Kur mishi thyhet me
dorë depozitohet në një kosh larg lagështirës dhe në këtë
gjendje ruhet deri në 6 muaj. Mishi i thatë ruhet deri në dy
vjet.
Historia dhe tradita
Historikisht përgaditet mish i thatë për periudhën e dimrit i
cili ka përdorim të gjerë në kuzhinën tradicionale, veçanërisht preferohet gatimi me fasule.
Konsumohet me shumë shije ashtu siç është i thatë apo
dhe i pjekur në zharavë.

KES

MISH I THATE

QAR
KU

KU

TROPOJE

ICIONALE
AD
TR

Katalogu i prodhimeve ushqimore tradicionale te qarkut te KukesIT

SMOKED DRIED MEAT

KUK
ES

HAS

KUKES

TRADITIO
N

Kategory:

TROPOJE

GION
RE

DUCT
PRO
S
AL

Catalogue of local food products of Kukes region

FRESH meat AND ITS PREPARATION

Other names:

Description of Product
Dried meat has been used for centuries and is much
preferred for its original flavor and taste. Dried meat
preserves its look, color and nurturing values.

Method of Production

History and Tradition

During the autumn you select the animal you will later use
to obtain the meat and you start to feed it in order to fatten
it. You butcher the animal when winter begins (when frost
starts). Meat is cut into slacks which are later salted (7-10 kg
of salt for every 100 kg of meat strips). The slacks are then
wrapped in leather for 24-36 hours so they can absorb the
salt. Then the slacks are hanged on a wooden pole where
they are smoked. Every 2-3 days you air the room and flip
the meat slacks so they are dried better. The drying process
continues for 10-15 days. When the meat slacks are so dry
that they can be broken, they are stored inside a container
placed in a dry place for about 6 months. The product can
be stored for up to 2 years.

This food has been traditionally consumed during the winter
and it can be also used to accompany other dishes, especially beans.
It is consumed as it is or grilled.
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Emra të tjerë:

LUC

Pershkrimi i produktit
Eshtë një peshk i ujrave të ëmbla, Jeton në liqene,
lumenj, ujëmbledhës me ujë të pastër. Pjekurinë
seksuale e arrin në moshën 4-5 vjeçare, me gjatësi
rreth 40 cm. Riprodhon në pranverë. Takohet në
liqenin e Fierzës, Drin, Liqeni i Shkodrës. Mishin e
ka të shijshëm.
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Metoda e prodhimit

Sezoni i prodhimit

Luci gjuhet me rrjeta-mrezha dhe me grep. Eshtë peshku më
i preferuar në restorantet e qarkut të Kukësit. Në ushqim përdoret kryesisht i freskët, i gatuar në zgarë, apo i fërguar, por
mund edhe të kriposet apo të konservohet.

Gjuhet gjatë gjithë vitit.
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FRESH meat AND ITS PREPARATION

Other names:

Description of Product
Pike-perch is a fresh waters‘ fish. It lives mainly in
rivers and lakes with clean water. It is found in Fierza lake and Drini river. The fish reaches sexual
maturity in 4-5 years when achieves 40 cm length. It
is reproduced in spring. It has a fery tasty flesh.

Method of Production

Sezoni i prodhimit

Pike-perch is hunted by gillnets and fishing hooks. It is the
most prefered fish in restaurants of Kukes region. It is used
mainly fresh, coocked in grill or fried, but could be salted or
conserved.

It is fished all over the year.
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Emra të tjerë:

Trofta e bardhe

Pershkrimi i produktit
Vendi tipik për trofta në qarkun e Kukësit është Valbona, ku gjenden dy lloj troftash, trofta e rrjedhave
Salmo trutta fario, që zakonisht janë në madhësinë
200-400 gr, dhe trofta e madhe e bardhë Salmo
marmoratus, e cila është e famshme për madhësinë e saj deri në 15 kg e më shumë.
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Metoda e prodhimit

Historia dhe Tradita

Troftat mund të gjuhen gjatë gjithë vitit, por periudha më e
përshtatshme është vjeshta. Gjuetia ne dhjetor - Janar ndalohet per arsye te shumimit. Në periudhën e vjeshtës Valbona
ka troftë të bardhë deri në 15 kg.
Troftat e freskëta çahen në zonën e barkut. Hiqen velzat dhe
të brendshmet. Lahen me ujë të bollshëm të ftohte dhe kullohen deri në tharje. Nga brenda fërkohen me kripë.
Fillimisht jane pjek ne rrasë guri me prush nga poshtë. Me
vonë janë pjek në tepsi me saç nga sipër. Në disa raste sipër
troftave në tepsi është hedhur qumësht dhe është pjek me
saç.

Gjuetia dhe gatimi i troftes eshte aplikuar prej nje kohe te gjate
ne luginen e Valbones.
Sezoni.
Gjate gjithe periudhes se vitit
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Other names:

Description of Product
Typical place to fish trout in Kukes region, is Valbona river, where we may find two different species,
trout of streams, Salmo trutta fari, with an average
size of 200 – 400 gr, and Large white trout, Salmo
marmoratus, famous for its size up to 15 kg and
more.

Method of Production

History and Tradition

Fishing of trout fish is possible during all the year, except
December – January, when they reproduce. The best time
to fish is Autumn. In this period is possible to fish large white
trout up to 15 kg.
The fresh trout is cut in the area of the belly. Remove the
gills and entrails. It is then washed with water and the inside
rubbed with salt. Heat a stone tablet in the fire and then
place a rack containing the trout on top. In some cases you
can also add milk inside the trout.

Catching and cooking of trout has long been a tradition in
the Valbona valley.
Season
The fish can be consumed during the entire year.
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Produkte bimore natyrale e te perpunuara
Natural and procesed plant products
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PRODUKTE BIMORE NATYRALE E TE PERPUNUARA
Tropojë

Pershkrimi i produktit
Fruti është mesatarisht i madh në formën e një
trungkoni të zgjatur. Lëkura e frutit është e gjelbërt
në të verdhë me nuancë në të kuqe. Tek frutat e
tejpjekura lëkura merr ngjyrë të verdhë dhe kundërmon arome të këndshme. Tuli është i bardhë me
shije majoshe, shumë i shijshem
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Metoda e prodhimit

Historia dhe tradita

Bima ka zhvillim të fuqishëm. Tipi kultivimit tradicional i shartuar mbi nën/shartesë të egër me prejardhje nga fara. Lartësia
e kurorës deri në 8-10 m. Forma e lirë e kurorës piramidale
e hapur. Preferohet në formën piramidale me aks qëndror
me krasitje. Nga një pemë e tillë mund të merren deri 2-3 kv
prodhim.
Frutat piqen në fund të Shtatorit – fillim i Tetorit dhe me metoda të thjeshta mund të ruhen për më shumë se 6- muaj
pas vjeljes.

Eshtë kultivar autokton. Preferohet shumë nga diabetikët.
Preferohet të konsumohet si frut për vetë shijen dhe aromën
që ka.
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NATURAL AND PROCESED PLANT PRODUCTS

Other names:

Description of Product
The fruit is medium in size with a prolonged conical
trunk. The skin is green with yellow, and has a red
nuance. Ripe apples are yellow in color and have a
pleasant aroma. The pulp is white with a sour-sweet
taste.

Method of Production

History and Tradition

The plant develops rapidly. The cultivation method is traditional, grafted over under/wild graft originating from the seed.
The height of the trees can reach up to 8-10 m., with the crown
forming as an open pyramid. The pyramidal form is shaped
with a central axis through pruning and shearing. This type of
tree can produce up to 200-300 kg of fruit. Fruits ripen by the
end of September early October, and can be preserved for
more than six months after harvest.

This apple is a native cultivated fruit, and is preferred for its
delicious taste and smell. They are highly recommended
for diabetics.
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Emra të tjerë:

sPECI I BRUTIT

Përshkrimi i prodhimit
Fruti ka formën e përdredhur si të ” bririt të dhisë”
nga ku ka marrë dhe emrin . Fruti ka gjatësi
17-20 cm nga baza e tij dhe 3-4 cm gjerësi dhe
përfundon me majë. Në pjekjen teknike fruti ka
ngjyrë të gjelbër në të verdhë.
Në fazën e pjekjes biologjike (të plotë) fruti ka
ngjyrë të kuqe të fortë. Ka tul të hollë me shije
djegëse.
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Metoda e prodhimit

Përpunimi

Tradicionalisht kultivohet në fushë të hapur me distanca
80x30 cm. Mbillet në pranverë, vilet në vjeshtë (deri sa të bie
bryma). Bima ka zhvillim deri 60-70 cm dhe me aftësi të lartë
prodhuese. Eshtë varietet i hershëm, ka përdorim të gjerë në
kuzhinën tradicionale. Vjelja për konsum të freskët dhe përpunim bëhet në disa duar, në fazën e pjekjes teknike , ndërsa
për tharje dhe për piper të kuq pluhur, vjelja bëhet në fazën e
pjekjes biologjike, atëherë kur fruti ka marrë ngjyrën e kuqe
të fortë. Prodhimi arrin deri 3-4 kg për rënjë ose mbi 80 kv/dy,
në vartësi të agroteknikës

Fruti në pjekjen teknike përpunohet me gjizë për periudhën e
dimrit. Eshtë shumë i kërkuar në zonat e larta (vecanërishte
ajo e Gorës). Në pjekjen biologjike, specat e kuq përshkohen
në spango, varg për tharje për të përgatitur piper të kuq.
Historia dhe tradita
Egziston traditë e hershme, për përdorim të gjerë në kuzhine
veçanërisht në përpunimin me gjizë, dhe për tharje.
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Other names:

bruti pepper

Description of Product
This pepper grows in the form of a “goat horn”,
(slightly curved shape), hence the name.
The fruit is about 17-20 cm long and its base is
3-4 cm wide with a pointed end. When beginning
to ripen, the fruit takes on a green to yellow color.
When fully ripe, the pepper turns a dark red with a
thin and shiny skin.

Method of Production

Processing

This pepper is traditionally cultivated in an open field approximately 80x30 cm in size, is planted in the Spring and harvested in Autumn (before the first frost). The plant is 60-70 cm
large and has a high production capacity.
Harvesting is done in several stages. For fresh consumption,
they are harvested in the early ripening stage of growth. To
dry the peppers and turn them into red pepper powder, they
are harvested when fully ripe and dark red in color. Production
capacity reaches up to 3-4 kg or over 80 tons per hectare,
depending on the agro-technique used in planting.

The peppers can be processed with curd for the Winter season. They are a favorite food of people living in the highlands
(especially in Gora). Red peppers can be hung with string
and dried to be used in powder form.
History and Tradition
These peppers have been widely used in traditional cuisine
for many years in the form of powder or processed with
curd.

31

QAR
KU

KU
HAS

KUKES

PRODHIME

PRODUKTE BIMORE NATYRALE E TE PERPUNUARA

Emra të tjerë:

Pershkrimi i produktit
Fruti është me natyrë tuli, ka forma dhe përmasa
të ndryshme (globi, rrumbullak, i shtypur, cilindër,
etj.), madhësia varion nga 4 ne 15 – 20 kg e më
tepër. Lëkura është e hollë, e lëmuar, ngjyrëhiri, tuli
i trashë me ngjyrë portokalli, shije të ëmbël, konsistence të fortë.

32

Metoda e prodhimit

Gatimi

Kultivohet anë ngastrash, gardhesh, mezhda kanalesh, i
zvarritur.
Mbillet në pranverë drejtpërdrejti me farë në brazda ose oxhake, si dhe me fidanë te parapërgatitur për të marrë prodhimin gjatë vjeshtës. Teprica e plehrimit me azot ka ndikim
negativ në cilësinë e prodhimit.
Vjelja e prodhimit, sipas dëshirës për konsum, gjatë verës
së vonë – në vjeshtë, para fillimit të ngricave. Fruti ruhet mirë
për më shumë se 2 – 3 muaj, në mjedise të freskëta e te
ajrosura deri në 6 muaj.

Preferohet i pjekur në qerep me saç, por dhe në furrë. Fruti
pasi hapet (pritet), pastrohet nga farërat, copëtohet në forma të rregullta katrore, trekëndore dhe më pas vihet të piqet.
Produkti është i gatshëm kur largohet uji i tepërt dhe tuli përshkohet lehtë nga piruni dhe pasi të jetë ftohur ofrohet për
ngrënie.
Historia dhe tradita
Forma e gatimit është shekullore. Netëve të gjata të dimrit,
miku rrespektohej me kungull misiri të pjekur, ndërmjet vakteve.
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Other names:

Description of Product
The vegetable is fleshy in nature and comes in
various forms and dimensions (globular, rounded,
snubbed, cylindrical, etc.). They can vary in size
from 4 to 15–20 kg or more. The skin is thin, smooth
and ash-colored, while the pulp is thick, sweet and
firm and has an orange color.

Method of Production

Cooking

This vegetable is cultivated as a crawler beside land plots,
fences and drenches. It is planted in Spring from seed or
saplings in furrows, in order to reap the harvest in the Autumn.
Over-fertilization with nitrogen on these plants has a negative
effect on production quality.

The preferred method of cooking is baked on racks in the sun
but they also can be baked in the oven. The pumpkins are
cleaned and the seeds removed, chopped into cubes or triangles and baked. The pumpkin is ready when lightly browned
in color and the pulp is soft and easily penetrated.

Pumpkins are harvested according to the need of consumption during late Summer or early Autumn, before the first frost.
These vegetables, if properly preserved, can last for more
than 2-3 months. Kept in a cool and air circulated environment, they can be kept up to 6 months.

History and Tradition
This cooking method is centuries old. During long winter
nights, guests were greeted with baked pumpkin of Misir
after the meal.
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Emra të tjerë:

Pershkrimi i produktit
Fruti mesatarisht i madh, në forme koni. Lëkura e
frutit është e trashë me përmbajtje të lartë celuloze nga ku ka marrë edhe emrin. Dominon ngjyra
e kuqe e ndezur. Tuli është i bardhë, kompakt, me
shije pak majhoshe
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Historia dhe tradita

Bima ka rritje të fuqishme, lartësia e kurorës arrin deri në
8-10 metër. Tipi kultivimit tradicional shartuar mbi nën
shartesë të egër të prodhuar nga fara. Forma e lirë e kurorës
gjysmë sferike me degë të varura. Preferon formën kupore
me krasitje. Nga një pemë mund të merren deri ne 2-3 kv
fruta. Frutat piqen në fund të shtatorit - në fillim të tetorit dhe
me metoda të thjeshta mund të ruhen për më shumë se 6
muaj, pas vjeljes. Jetëgjatësia e pemës së shartuar mbi nën
shartesë të egër është mbi 60-80 vjet.

Eshtë kultivar autokton. Egziston tradita në përpunimin e frutave dhe për hoshaf. (Fruti pritet në feta, pasi thahet në diell
ruhet për më shumë se një vit larg lageshtirës dhe konsumohet i thate, apo si komposto pas zierjes).
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Other names:

Description of Product
The fruit is of average size, in the shape of a cone.
The skin is thick with a high percentage of cellulose,
hence the name “Koce”. A red color dominates.
The pulp is white, compact and a bit tart in taste.

Method of Production

History and Tradition

The plant develops rapidly. Trees can reach a height of up
to 8-10 meters. The cultivation method is traditional, grafted
over under/wild graft originating from seed.

This apple is a native cultivated fruit. There is a tradition in
processing the apples for dried fruit compote. The fruit is
cut in slices, dried under the sun and stored for more than
one year in a dry place. It may be consumed as it is or as a
compote.

The free form of the crown is half-spherical with hanging
branches. The preferred cup shape is achieved with pruning. One tree can produce up to 200-300 kg of fruit. Apples
are collected at the end of September and early October
and can be preserved with simple methods for more than six
months after harvest. The life expectancy of a grafted tree is
approximately 60-80 years.
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Emra të tjerë:

solanum tuberosum. L

Pershkrimi i produktit
Patatja është një nga kulturat bazë për shumë
zona të Rajonit të Kukësit. Kultivohet kryesisht në
zona të larta, në toka të lehta dhe të shkrifta. Fruti
ka formë kryesisht rrumbullake ose vezake. Tuli
është me ngjyrë të verdhë të lehtë në krem. Zona
e Shishtavecit ka traditë të hershme dhe përvoje
në kultivimin e kesaj bime. Në të shkuaren, në nivel
vendi ka qenë prodhuesja me e madhe e patates.
Ajo ka prodhuar patate për konsum dhe fare për
zonat e ulta të vendit.
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Metoda e prodhimit

Periudha e prodhimit

Patatja është një bime tradicionale dhe më e perhapura në
zonën e Shishtavecit. Kjo bimë kultivohet nga çdo fermer
privat, për prodhimin e saj të bollshem dhe për vlerat e saja
të mëdha ushqimore. Në zonën e Shishtavecit kjo kulturë
është shumë e hershme dhe kultivimi i saj është i lidhur me
vetë kushtet natyrore të kësaj zone. Patatja është një kulture bujqësore pranverore pra që mbillet në pranverë dhe
prodhimi i saj merret në vjeshtë. Për konsum merren vetëm
zhardhokët të cilët përdoren për tu gatuar në mënyra të ndryshme. Prodhimi i patates është shumë i kërkuar edhe nga industria ushqimore pasi produktet që merren nga përpunimi i
saj janë shumë të kërkuara në treg për vlerat e tyre.
Patatja përdoret e pjekur, e zier, apo si pure. Përvec kësaj ajo
është përbërës kryesor i mjaft gatimeve tradicionale.

Periudha e vjeljes së patetes është muaji Shtator-Tetor, pas
se ciles fillon shitja e prodhimit. Në rast mos shitje, prodhimi
ruhet tradicionalisht në kavaleta në tokë duke e mbuluar me
duaj thekre dhe mbuluar me dhe, mënyre kjo e ruajtjes deri
në Pranverë.
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Other names:

solanum tuberosum. L

Description of Product
The potato is a traditional plant for many areas of
Kukes region. It is grown mainly in highlands, in light
soils. The potato tubers are round or oval shaped,
with a cream to light yellow color inside. Shishtavec
area has a long tradition in growing potato. This
area has been the main producer in the past. It
has produced potatos for seed or consumption for
other areas of Albania.

Production Method

Season of production

The potato is a traditional plant and most common in the
area of Shishtavec. This plant is cultivated by many farmers
due to its high production and nutritive values. The climate
in the area of Shishtavec favors the cultivation of potatoes.
The potato is planted in the Spring and harvested in Autumn. Only the tubers are used for consumption. They can
be cooked in various ways. Potatoes and their by-products
are in high demand by the food industry market.
Potato is used baked, boiled or as mashed potatos. Apart
these ways, potato is main ingredient for several traditional
dishes

Harvesting season is in September-October, after which begins the sale of production. To conserve potatos, farmers
use beding potatos on the ground, and covering them with
soil and rye straw. Potatos . can be preserved in this way
until spring.
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Pershkrimi i produktit
Domatja Zemër Kau është perime tradicionale e
Kukësit. Kushtet klimatike e lejojne kultivimin e
saj në të gjithë zonën fushore dhe kodrinore të
rrethit. Ka ngjyrë të kuqe të celur në trëndafil.
Tuli ka konsistence mishtore me më pak fara
dhe është mjaft i shijshem dhe dallon për një
arome karakteristike. Eshtë shumë e përshtatshme për konsum të freskët e sallatë.

Metoda e prodhimit

Historia dhe tradita

Domatja është bimë një vjecare. Sistemi rrënjor është i
degëzuar dhe futet thellë në tokë mbi 30 cm. Kultivohet
me fidan, i cili parapërgatitet në shtretër të nxehtë ose të
ftohtë në vartësi të kohës së mbjelljes. Ka kërkesa për
temperaturë. Fara mbin në 15o-16oC dhe rritja bëhet ne
25o-30o C. Ka kërkesa të larta ndaj dritës, lagështirës,
ndaj strukturës dhe pjellorisë së tokës. Domatja zemër
kau është kultivar i vonë dhe si ti tillë fidanët mbillen në
fushë gjatë muajit Maj - Qershor

Domatja zemër kau është një perime që ka tradita
shumë të hershme dhe të mira të kultivimit në rajon, në
një kohë kur në shumicën e rretheve të tjera ky kultivar
është hequr nga prodhimi duke u zevendësuar me kultivarë me rendimente më të larta, por që nuk e kanë
përdorimin dhe shijen e kësaj domateje.
Sezioni apo periudha e prodhimit.
Domatja zemër kau është kultivar i vonë dhe si i tille
del në treg në fund të korrikut e vazhdon prodhimi deri
në Tetor – Nëntor në varësi të temperaturave.
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Description of Product
The Plum Tomato is a traditional vegetable in the
region of Kukes. The climate favors its cultivation
in the valley as well as the hilly areas. The tomatoes are light red in color. The pulp is thick with less
seeds than most varieties of tomato. They are high
in taste and have a characteristic aroma. This type
of tomato is especially appropriate for fresh consumption and salads.

Method of Production

History and Tradition

This tomato is an annual plant. The root system is branched
and it penetrates the earth for over 30 centimeters. It is
cultivated with saplings which are prepared in hot or cold
beds depending on the time of planting. The plants have
some demands in regard to temperature. The seed sprouts
in temperatures of 15o-16oC and continue to grow in temperatures of 25o-30o C. The plants have a high demand for
light, structure, humidity and earth fertility. The saplings are
planted in the field during May-June.

The plum tomato has an old tradition of cultivation in the
region. In most countries it has been replaced with highefficiency variations but which don’t have the same taste or
use.
Season of Production
The plum tomato is marketed by the end of July and production continues until October – November, depending on the
temperature.
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Pershkrimi i produktit
Fruti ka madhësi mesatare deri të madhe, forma e
rrumbullakët, bishti i frutit mesatarisht i gjatë. Lëkura ka ngjyrë të verdhë me ngjyrosje në të kuqerremtë. Tuli është i bardhë në krem, me konsistencë
të shkrifët. Shija e frutit e këndëshme me prirje majhoshe. aromatike.
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Metoda e prodhimit

Historia dhe tradita

Bima ka rritje mesatare. Tipi kultivimit tradicional, i shartuar
mbi nën/shartesë të egër të prejardhur nga fara
Lartësia e kurorës deri 5-6 m, afërsisht po kaq edhe gjerësia.
Forma e lirë kurorës është gjysëm sferike. Preferon formën
kupore, me krasitje
Nga një pemë e tillë mund të merren deri në 1-2 kv fruta.
Frutat piqen në gjysmën e dytë të shtatorit dhe rezistojnë
disa muaj pas vjeljes. Jetëgjatësia e pemës së shartuar mbi
nënshartesë të egër është mbi 50-60 vjet. Ekziston traditë
e hershme që fruti të përpunohet edhe hoshaf. Fruti pritet
në flegra, pasi thahet në diell ruhet për një kohë të gjatë dhe
pas zirjes përdoret si komposto.

Eshtë kultivar autokton. Gojëdhëna thotë se emërtimi i frutit
është sinonim i fytyrës së bukur të një vashëze. Pema ka
rritje të madhe, dhe është mjaft prodhuse. Përdoret për konsum të freskët e përpunim industrial. Eshtë e përhapur kryesisht në zonën e Tropojes (në komunat Bujan, Margegaj e
Tropoje).e.
Sezioni apo periudha e prodhimit.
Molla Gjyle futet në prodhim vitin e 8-të pas mbjelljes. Ka një
jetëgjatsi mbi 60 vjet. Vjelja e frutave bëhet në tetor, qëndron
deri në shkurt.
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Description of Product
The fruit has a medium-large size body, round
shape and medium-size stem. The skin color is
yellow-auburn. The pulp is creamy-white and is friable. It has a good taste, a bit tart and has a pleasant aroma.

Production Method

History and Tradition

The plant has an average growth. The cultivation method is
traditional, grafted over under/wild graft originating from the
seed.
The height of the crown is up to 5-6 m and the width is nearly
the same. The free form of the crown is half-spherical. It
prefers the cup shape with paring. One tree can produce up
to 100-200 kg of fruit. The apples are ripe in the second half
of September and can be preserved for several months after
harvest. The life expectancy of grafted over under/wild graft
trees, is approximately 50-60 years. There is an old tradition in using this fruit to make dried fruit compote. The fruit
is cut into slices, dried under the sun and then served as
compote.

This apple is a native fruit. Word has it, that the apple has
been named after a beautiful girl called Gjyle. The tree
grows tall and is very fertile. It can be consumed fresh or
be industrially processed. It is most common in the area of
Tropoja (communes of Bujan, Margegaj and Tropoja).
Season of Production
“Gjyle” apple goes into production the eighth year after
planting. The tree has a life expectancy of over 60 years.
Harvesting takes place from October until February.
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Pershkrimi i produktit
Fruti ka madhësi mesatare deri i madh në forma
konike, nga ku ka marrë edhe emrin. Lëkura ka
ngjyrë jeshile me ngjyrosje në të kuqërremtë. Tuli
është i bardhë në të gjelbërt, me konsistencë të
shkrifët. Shija e frutit e thartë në të ëmbël.
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Metoda e prodhimit

Historia dhe tradita

Shumimi vegjetativ është mënyra më e përhapur e shtimit.
Ndërmjet formave të shumta të shtimit vegjetativ ajo që zbatohet sot gjerësisht është shartimi me syth të fjetur që fillon
me 20 korrik e mbaron më 15-20 gusht. Për nënshartesë
përdoren fidanat e marrë me anë të mbjelljes së farave të
mollës së egër (Malus silvestris) në farishte e fidanishte.
Tokat ku kultivohet molla Buzgat janë të tipit të kafejta me
përbërje mekanike subargjilore të mesme deri argjilore.
Mbjellja bëhet në vjeshtë (15 Nëntor-20 Dhjetor) ose gjatë
muajit Shkurt.

Pema ka rritje të madhe, është mjaft prodhuese. Varietet
me origjinë vendi. Përdoret për konsum të freskët. Eshtë e
përhapur kryesisht në zonën e Tropojes (në komunat Bujan,
Margegaj e Tropojë).
Sezioni apo periudha e prodhimit
Molla Buzgat futet në prodhim vitin e 8-të pas mbjelljes.
Ka një jetëgjatsi mbi 60 vjet. Vjelja e frutave bëhet në Tetor,
qëndron deri në Shkurt.
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Other names:

Description of Product
The fruit is medium-large with a conic shape. The
skin is green with auburn stripes. The pulp is whitegreen and friable. The apple has a sour-sweet
taste

Method of Production

History and Tradition

Vegetative proliferation is the most common way of production. The most applied is grafting with buds which start on
July 20 and end on 15-20 August. For sub-grafting, saplings are obtained through the planting of wild apple seeds
(Malus silvestris) in the sapling bed. The cultivating lands
of the Buzgat apple are brownish, and of a sub-clay or clay
content. The planting process takes place in Autumn (15
November-20 December) or during February.

It is a native tree that grows tall, is highly productive and
thrives vigorously in the area of Tropoja (communes of Bujan, Margegaj and Tropoje). The fruit is consumed raw.
Period of Production
The Buzgat apple goes into production the eighth year after
its planting. The trees can live for approximately 60 years.
Fruits are harvested from October to February.
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Emra të tjerë:

Pershkrimi i produktit
Fruti ka madhësi mesatare deri i madh në forma
konike, nga ku ka marrë edhe emrin. Lëkura ka
ngjyrë jeshile me ngjyrosje në të kuqërremtë. Tuli
është i bardhë në të gjelbërt, me konsistencë të
shkrifët. Shija e frutit e thartë në të ëmbël.
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Metoda e prodhimit

Historia dhe tradita

Shumimi vegjetativ është mënyra më e përhapur e shtimit.
Ndërmjet formave të shumta të shtimit vegjetativ ajo që zbatohet sot gjerësisht është shartimi me syth të fjetur që fillon
me 20 korrik e mbaron më 15-20 gusht. Për nënshartesë
përdoren fidanat e marrë me anë të mbjelljes së farave të
mollës së egër (Malus silvestris) në farishte e fidanishte.
Tokat ku kultivohet molla Buzgat janë të tipit të kafejta me
përbërje mekanike subargjilore të mesme deri argjilore.
Mbjellja bëhet në vjeshtë (15 Nëntor-20 Dhjetor ) ose gjatë
muajit Shkurt.

Pema ka rritje të madhe, është mjaft prodhuese. Varietet
me origjinë vendi. Përdoret për konsum të freskët. Eshtë e
përhapur kryesisht në zonën e Tropojes (në komunat Bujan,
Margegaj e Tropojë).
Sezioni apo periudha e prodhimit
Molla Buzgat futet në prodhim vitin e 8-të pas mbjelljes.
Ka një jetëgjatsi mbi 60 vjet. Vjelja e frutave bëhet në Tetor,
qëndron deri në Shkurt.
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Other names:

Description of Product
The fruit is of average size, round shape with a short
stem. The skin is burgundy red. The pulp is white
and friable. The apple has a sour-sweet taste.

Method of Production

History and Tradition

Vegetative proliferation is the most common form of production in order to preserve the main cultivation features of the red
apple. The most applied is grafting with buds, which starts on
July 20 and ends on 15-20 August. For sub-grafting, saplings
are obtained through the planting of wild apple seeds (Malus
silvestris) in the sapling bed. The cultivating lands of the red
apple are brownish, and are of a sub-clay or clay content. The
planting process takes place in Autumn (15 November–20
December) or during February.

The tree is native, grows tall, is highly productive and thrives
vigorously in the area of Tropoja (communes of Bujan, Margegaj and Tropoje). The fruit is consumed raw.
Period of Production
The Red apple goes into production the eighth year after its
planting. The tree can live approximately 60 years. Fruits are
harvested from October to February.
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Emra të tjerë:

Pershkrimi i produktit
Fruti i Kumbullës tropojane është mesatar, në formë
vezake të zgjatur, me e gjerë nga ana e bishtit, me
gjatësi 4-5 cm dhe gjerësi 3-4 cm. Ngjyra e frutit
është blu e errët deri në të zezë e mbuluar më nje
shtrese dyllore bojë qielli. Lëkura është e hollë dhe
elastike. Në pjekjen e plotë ajo shkëputet lehtë nga
tuli. Tuli është i verdhë, i lëngshëm, me shije të ëmbël, bërthama është mesatare dhe shkëputet lehtë
nga tuli. Paraqet qëndrushmëri të mirë në vjelje dhe
në transport. i përshtatshëm për përpunim industrial dhe konsum të freskët.

Metoda e prodhimit
Kumbulla tropojane, ashtu si gjithë pemët frutore e ka prejardhjen nga kumbulla e egër. Eshtë përdorur rruga e shtimit me farë ashtu edhe ajo vegjetative (me fundakë e me
shartim). Shtimi me anë të fundakëve është kryer me fidane
të marrë nga rrënjët e kumbulles origjinale tropojane. Pemët
e marra nga ky lloj shtimi janë zhvilluar normalisht dhe kanë
ruajtur gjithë tiparet e bimës-mëmë. Për kushtet e sotme,
kjo mënyrë shtimi nuk është e leverdishme dhe nuk zbatohet. Shtimi me shartim realizohet me anë të nënshartesës që
prodhohet nga mbjellja me farë dhe me mbishartese (syth)
në rrugë vegjetative. Si nënshartesë përdoret kumbulla e
egër, që është e përshtatshme për të gjitha llojet e kumbullave. Për kushtet e rrethit tonë, tek kumbulla është përdorur
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shartimi me syth të fjetur, që fillon me 20 Korrik e mbaron
më 15-20 Gusht. Mbjellja e kumbullës tropojane bëhet në
vjeshtë (15 Nëntor-20 Dhjetor) ose gjatë muajit shkurt.
Historia dhe tradita.
Pema ka rritje të fuqishme dhe është mjaft prodhuese. Eshtë
e përhapur në të gjithë zonat e Tropojës e Hasit dhe më
gjërë.
Sezioni apo periudha e prodhimit.
Hyn në prodhim vitin e gjashtë pas mbjelljes dhe prodhon
deri në moshën 30-vjeçare. Frutat piqen në fillim të Shtatorit.
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Description of Product
Tropoja’s Plum is of average size, egg-shaped and
a bit wider on the side of the stem. Plums are 4-5
cm long and 3-4 cm wide. Their color is dark blue
to black. The skin is thin and elastic. When fully mature, the skin is easily peeled from the pulp. The
pulp is yellow, juicy and sweet. The seed is average
and easily detachable from the pulp.

Method of Production

History and Tradition

Tropoja’s Plum, like all fruit trees, derives from the wild plum.
People have used both proliferation with seeds or vegetative
method (with grafting). The saplings have been obtained from
the seeds of the original Tropoja’s Plum. The trees obtained
from this type of proliferation have had a normal development
and preserved all the features of the mother plant. Today, this
type of proliferation is not very affordable and is not applied.
Proliferation with grafting is carried out through sub-grafting produced by planting of the seed and with over-grafting (bud) in a
vegetative way. The wild plum is used as a sub-grafter for all
varieties of plums. Due to the conditions of our country, people
have used the grafting with vegetative-bud that starts on 20 July
and ends of 15-20 August. Tropoja’s Plum planting starts in the
Autumn (15 November–20 December) or during February.

The tree is native, grows quickly, has a high production capacity and thrives in all areas of Tropoja.
Period of Production
The tree starts producing the sixth year after its planting and
produces until the age of 30. The fruits mature in early September. They are quite resistant after harvest and easily transported. The fruits are fit for industrial processing or can be
consumed raw.
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Emra të tjerë:

Pershkrimi i produktit
Arra e Orgjostit është një produkt shumë karakteristik. Ajo hyn në varietetet me guaskë të butë. Karakterizohet nga një frut relativisht i madh me gjatësi
rreth 6-7 cm dhe gjerësi 4-5 cm. Bima hyn në prodhim në vitin e 4-6, por në prodhim të plotë vjen pas
8-10 vjetësh. Thuhet se ajo është një bimë mjaft e
vjetër në këtë zonë, madje flitet për pemë që nga
koha e Skënderbeut.
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Metoda e prodhimit

Sezioni apo periudha e prodhimit.

Arra nuk pëlqen tokat e ngjeshura, argjilore të rënda me
shumë gëlqere e të përshkueshme nga uji. Ajo mbillet me
fidanë të cilat pregatiten paraprakisht në fidanishte të specializuara. Mbjellja e tyre bëhet në muajt Dhjetor – Mars sipas zonave.

Prodhimi realizohet kryesisht në muajin Shtator – Tetor dhe
të thara mirë ruhen për një kohë të gjatë.
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Description of Product
This local walnut is a very caractiristic product. It
is thin shell variety. It has a relatively large fruit, 6-7
cm long and 4-5 cm wide. The walnut tree start producing in un age of 4-6 years, but it starts its full
production after 8-10 years. It is belived to be in the
area since hundereds of years ago. Some people
tell about a walnut tree since Skanderbeg time.

Production Method

Season or Production Period.

The walnut fits well with soils near torents and rivers, where
there are air movements that stimulate polination of flowers.
The tree doesnt fit in heavy, with lime or clay and permeable
soils. It is planted with saplings, which are prepared in specialised nurseries. Theybare planted in December to March
according to area.

Walnuts are harvested mainly in September – October. They
could be preserved for a long time of dried well.
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Pershkrimi i produktit
Fruti i gështenjës është afërsisht i rrumbullakët, me
madhësi 2-3 cm, me ngjyrë tipike të gështenjës.
Këto zakonisht gjënden 3 së bashku, mbështillen
në një zhguall të mbuluar me gjemba shumë të
dendur. Frutat janë të shijshme dhe shumë të ushqyeshme. Nga përpunimi industrial i frutit të gështenjës nxirret mielli i gështenjës, prodhohet alkoli
etilik, acid citric dhe vitamina B12 si dhe prodhimi i
proteinave dhe yndyrnave. Mielli i gështenjës përmban 3280 kalori per një kg miell.
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Metoda e prodhimit

Historia dhe tradita.

Gështenja ka depërtuar nëpermjet përhapjes natyrale në
pyjet e lisit dhe të ahut, të cilët janë rralluar nga prerjet. Praktika e jone ka vërtetuar se me qindra ha pyje gështenje janë
krijuar nga ripërteritja natyrale me farë. Mbjelljet në terren
bëhen me fara ose me fidana. Gështenja në përgjithësi preferon toka të thella, pa shumë argjil, por me përmbajtje të
lartë rëre dhe gurësh të vegjel, të pasura në potas. Në masiv,
gështenja rritet me trup të drejte dhe degëzohet vetëm në
pjesën e sipërme të kurorës, ndërsa gështenja e veçuar nuk
zhvillohet shumë në lartësi por degëzohet dhe jep kurorë të
pasur e madhështore me degë të trasha e të shtrira.

Vitet e fundit në vend banimin Ilir të Rosujës, në Tropojë,
gjatë gërmimeve arkeologjike, në shtresën kulturale të shekullit 2-të para erës sonë janë gjetur thëngjij gështenje. Ky fakt
dëshmon se gështenja në këtë krahinë ka ekzistuar qysh
në kohët e lashta dhe hedh poshtë mendimin sipas të cilit,
gështenjën e sollën në vendin tonë romakët.
Sezioni apo periudha e prodhimit.
Gështenja hyn në prodhim në vitin e 9-të duke vazhduar në
mënyrë të bollshme deri në moshën 50 vjeçare. Ka një jetëgjatësi mbi 80 vjet. Fruti piqet në periudhën Shtator-Tetor dhe
zhgualli çahet ne 4 pjesë nga ku mirren me lehtësi kokrrat.
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Product Description
The chestnut fruit (bean) is nearly round, about 2-3
cm large, with a typical chestnut color. These are
usually found in threes, enfolded by a shell with numerous spikes. The fruits are tasty and nutritious.
The industrial processing of the fruit can produce
chestnut flour, ethylic alcohol, citric alcohol, B12 vitamin as well as various proteins and fats. One Kg
of chestnut flour contains 3,280 calories.

Method of Production

History and Tradition

The chestnut has thrived naturally in oak and beech forests.
Practice has proven that hundreds of hectares of chestnut
forests have been created by natural germination of seeds.
Plantings are made with seeds or saplings. The chestnut
usually prefers deep soils without much clay, but with a high
percentage of sand and small stones rich in potassium. In a
forest, the chestnut grows tall and high, growing branches
only in the upper part of the crown. When separate this tree
does not grow very tall, but grows numerous branches and
has a large crown with thick branches.

In the past few years, in the Illyrian habitat of Rosuja and
Tropoja, the archeological excavations have discovered
chestnut cinder from the second century B.C. This fact proves
that the chestnut has grown in this area for centuries, shutting
down the hypothesis that the chestnut was brought here by
the Romans.
Production Period
The chestnut starts producing the ninth year after its planting, continuing to produce abundantly until its fifth year. It has
a life expectancy of over 80 years. The fruit matures during
September – October and the shell is divided into 4 parts, allowing the edible fruit to be easily collected.
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Pershkrimi i produktit
Fruti i trangullit ka përmasa 15-20 cm, formë të rrumbullakët dhe ngjyrë të bardhë në jeshile. Në pjekjen
teknike fruti është mbuluar me disa gungëza pak
a shumë të dendura me gjembëza të bardha. Tuli i
frutit është pothuajse i bardhë, i lëngshëm dhe me
erë specifike.
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Metoda e prodhimit

Historia dhe tradita.

Trangulli i bardhë kultivohet duke e mbjellë farën në gropa
të pregatitura më parë. Mbjellja bëhet në fole katrore 1x1 m.
Në çdo gropë hidhet një deri dy lopata pleh organik i kalbur
mirë i cili përzihet mirë me dheun e gropës. Mbjellja e farës
bëhet në mes të gropës, në një vend me dhe të shkrifët dhe
me lagështi të mjaftushme. Kështu vendosen të shpërndara
5-6 farëra në thellësi 3-4 cm. Mbjellja e trangullit të bardhë
fillon zakonisht në gjysmën e dytë të muajit Prill. Disa ditë
pas mbirjes bëhet rrallimi, kur bima ka formuar dy gjethet e
vërteta, duke i lënë në gropë nga dy bimë. Realizohen dy-tri
prashitje dhe plotsim prashitje. Eshtë bimë që ka nevojë për
ujë, dhe në kushte normale ajo bëhet çdo 7-10 ditë. Ka një
rendiment nga 160-200 kv/ha

Varietet me origjinë vendi. Përdoret për konsum të freskët në
sallata dhe i përpunuar turshi.
Sezioni apo periudha e prodhimit.
Vjelja e trangullit të bardhe fillon në fund të qershorit dhe në
ditët e para të korrikut, duar duar, kur frutat kanë madhësinë, formën ngjyrën e varietetit. Për konsum përdoren fruta të
freskët dhe të njomë farërat e të cilëve janë në fazën e parë
të zhvillimit të tyre dhe ende nuk janë forcuar. Vjelja bëhet në
mëngjes, kur është freskët.
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Product Description
The cucumber fruit has an average size of 15-25
cm, a round shape and a pale green color. When
technically mature, the cucumber is covered with
humps with small white spikes. The pulp of the fruit
is almost white, very juicy and with a specific flavor.

Method of Production

History and Tradition

The white cucumber is cultivated by planting the seed in
square earth holes which are 1x1 m. In each hole 2-3 organic
fertilizers are mixed with the dirt. The seed is planted in the
middle of the hole in an humid spot. Five to six seeds are
planted separately about 3-4 cm deep. The planting season
usually begins in the second half of April. When the seeds
have sprouted two leaves, start to remove the plants, leaving
two per hole. Two or three cultivations are needed. In normal
conditions, this plant requires watering every 7-10 days.

It is a native, quite old variety. It can be consumed raw, in salads or processed as pickles.
Production Period
The harvesting of the white cucumber begins at the end of
June and into early July. Harvesting is done in several stages
depending on the size, shape and color of the variety. Fresh
cucumbers whose seeds are in their first development stage
and are still tender, can be consumed raw. The harvesting is
done in the morning when temperatures are still cool. It has a
capacity of 16-20 tons per hectare.
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Pastry products
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Emra të tjerë:

Pershkrimi i produktit
Ka formë disku, me ngjyrë të bardhë ose te
kuqëremtë sipas varietetit te misrit me të cilin është
përgatitur mielli.
Aroma është karakteristike e misrit, kur është në
fazën e njomë.

Metoda e prodhimit
Gatimi per 5 veta ka këtë përbërje: miell misri 2 kg dhe ujë
i valuar 0.9 litër
Përgatitet nga miell misri i situr. Sitet mielli në syzen e magjes.
Hapet në formë rrethore me boshllëk ne mes ku hidhet uji I
valuar. Ne menyre graduale mielli mbytet ne ujë derisa krijohet brumi që ngjeshet me duar. Hidhet në një fund ku hapet,
ngjeshet me një fund tjetër nga sipër. Gjatë kësaj kohe në
oxhak vendoset çerepi që skuqet.
Vendoset një saxhajak* (*mbështetëse metalike me tre
këmbë që përdoret për të mbajtur tavën mbi zjarr apo prush)
ku shtrohet prush dhe në sanxhak vendoset çerepi I skuqur.
Në zjarr vendoset saçi. Hidhet buka nga fundi në çerep në
të rrëshqitur, lyhet nga sipër me qumësht dhe pak mazë.
Dekorohet me pirun, dhe i vendoset saçi i nxehur që mbu-
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lohet me prush.
Preferohet të serviret e ngrohtë në formë fetash. Pasi ftohet
fetat mund të çahen në mes dhe të lyhen me lëng djathi dhe
të rreshken. Në këtë rast bëhet mjaft e shijshme.
Serviret në formë fetash në kosha buke
Historia dhe tradita.
Kjo mënyre gatimi është shumë e vjetër. Eshtë përdorur në
krejt zonën deri sa janë krijuar furrat e bukës.
Sezioni apo periudha e prodhimit.
Sot gatuhet gjatë gjithë kohës në bjeshkë ose kur ke miq të
vecantë. Kur janë të ftopta, copat e bukës mund të theken,
dhe lyhen me krem qumështi.

KES

BUKE MISRI NE CEREP
Kategoria:

TROPOJE

ICIONALE
AD
TR

Katalogu i prodhimeve ushqimore tradicionale te qarkut te KukesIT

CORNBREAD BAKED IN RACKS

KUK
ES

HAS

KUKES

TRADITIO
N

Kategory:

TROPOJE

GION
RE

DUCT
PRO
S
AL

Catalogue of local food products of Kukes region

PASTRY PRODUCTS

Other names:

Product Description
The bread has the shape of a disk. It is white or
red, depending on the variety of flour used.

Method of production

History and Tradition

For 5 servings you need the following ingredients: 2 kg of corn
flour, 0.9 l of boiling water. Sift flour into a kneading trough.
The flour and salt are mixed together and a hole is made in
the middle. The boiling water is gradually poured into it. Continue mixing in the water until a smooth dough is obtained.
The dough is turned on to a floured surface and kneaded for
a few minutes. Meanwhile, the baking pan is heated over the
fireplace. The red hot baking pan is placed on burning coal
which is placed on a saxhajak* *(metal support, with three
legs, used to keep the pan on the fire or coals)
Place the bread dough onto the baking pan. Some cream and
milk are then poured over it. A fork is used to form a design or
decoration and the baking rack is placed over it.

This bread was cooked in this way until the ovens of the cooperative farms were built.
Season of production
It may be cooked in all seasons, served hot and in slices.
When cold, slices may be toasted and served with some
cream.
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Pershkrimi i produktit
Petëkolari me të brëndshmet e qingjit është një
ushqim që përftohet nga brumi që bëhet me miell
gruri dhe të brëndshmet e qingjit. Produkti është
në formë kulari dhe vendoset në tepsi në formë të
rumbullakët.

Metoda e prodhimit
Merren të brëndshmet e qingjit dhe lahen me ujë të bollshëm
dhe vendosen për t’u zier. Pasi të kenë zier merren dhe copëtohen në copa të vogla. Meret qepa dhe kavërdiset në një
enë ku më përpara është hedhur yndyrë, shtohen të brëndshmet, u hedhim kripë dhe pak oriz. U hedhim lëngun e zierjes
dhe i vemë në zjarr për t’u zier. Pasi të kenë zier e të mos ketë
lëng i heqim nga zjarri dhe i lemë që të ftohen. Merret mielli
që më parë është situr dhe bëhet brumë. Brumi pasi punohet
ndahet në topa të vegjël për tu bërë peta.
Petëkolari bëhet me dy copa të brumit dhe me një shkop
pete. Hapet peta mbi një pëlhurë të bardhë, në të e hedhim
të brëndshmet e qingjit dhe rrotullohet me pëlhur në formë të
zorrës së zuxhukut dhe vendoset në mes të tepsisë në formë
të rumbullaktë. Ky proçes përseritet deri sa të mbushet tep-
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sia. Në fund mbi petëkolarin hedhim gjalp dhe e vendosim
në furre për t’u pjekur. Pasi të jetë pjekur merret tepsia dhe
pritet me diametra. Eshtë mirë të shërbehet në tepsi e paprishur, por mund të ndahet edhe nëpër pjata, gjithmonë duke
u shoqëruar me kos.
Historia dhe tradita.
Ky gatim është mjaft i përhapur në zonat me blegtori të zhvilluar, si Luma.
Sezioni apo periudha e prodhimit.
Sot gatuhet gjatë gjithë kohës në bjeshkë ose kur ke miq të
vecantë.
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Description of Product
The Petekolar is made with lamb entrails mixed
with plain flour. It is shaped like a sausage and is
cooked in a round baking pan.

Method of production
First, the lamb entrails are cleaned in water and boiled. After
boiling, they are removed from the pot and cut into pieces.
Chopped onion and 2-3 tomatoes, cut in cubes, are fried in
fat. Add the entrails to the mixture with some salt and rice. Mix
together and bake with the meat stew. After the water evaporates, remove the pot from the fire and leave it to cool.
Sift flour and make into a dough. The dough is kneaded and
divided into small balls to be later rolled out into pastry sheets.
Petekolari is made with two pieces of dough and a rolling pin.
The dough is rolled out on a piece of fabric. Place the lamb
entrails on top of the pastry sheet and roll to form a sausage.
Place in the center of the round baking pan. This process is
repeated until the entire baking pan is full of rolls. At the end,

the Petekolar is sprayed with butter and put into the oven to
bake. It is best served in the baking pan but you can also
serve it on separate plates. It is often served with yoghurt.
History and tradition
This is a well known dish in the areas that traditionally rear
sheep or goats.
Production period
It is consumed in any season when lamb or goat kids are
available.
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Nderpec

Pershkrimi i produktit
Gubjaniku është një produkt brumi që bëhet vetëm
me miell gruri i destinuar vetëm për petë dhe jo
miell i bukës. Ky lloj produkti në tepsi nuk ka formë
të regullt pasi petat e tij copëtohen

Metoda e prodhimit
Merret mielli dhe në fillim sitet pastaj me ujë të ngrohtë bëhet
brumi duke i hedhur edhe kripë. Brumi duhet punuar mirë
pasi petat që do të hapen duhet që të jenë shumë të holla.
Pasi bëhet brumi lihet për një kohe të shkurtër i mbuluar me
një nape, por pa e lënë që të zëre kore. Me vonë brumi bëhet
topa të vegjël dhe me një shkop pete bëhet hapja e tyre, dy
peta së bashku. Petat pasi të hapen piqen shumë pak deri
sa të nxehen mbi një saç, i cili qëndron mbi prush dhe jo mbi
zjarr. Petat pasi te jenë nxehur mbi saç mblidhen me dorë në
formë topi dhe bëhet ndarja e petave dhe vendosja e tyre
paraprakisht në një tepsi më të vogël. Në këtë mënyrë bëhet
mbushja e tepsisë së vogël. Pastaj merren dy topa brumi më
të mëdha dhe me shkopin e pites hapen sa madhesia e tep-
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sisë ku do të vendosim perfundimisht GUBJANIKUN dhe kjo
petë vedoset në tepsi. Mbi të fillojmë dhe vendosim petat që
i kemi në tepsinë provizore duke i renditur dhe copëtuar në
copa të medha ose edhe pa i copëtuar. Në nje enë të vogël
përgatisim ujë me kripë dhe me pak vaj me të cilin spërkatim
petat kur këto i vendosim në tepsine përfundimtare. Spërkatja
bëhet me qëllim që petat kur ti pjekim në saç të thahen. Pasi i
kemi renditur petat në tepsi, i mbulojmë me një petë tjetër dhe
i vendosim në saç për t’u pjekur. Pasi të jenë pjekur hiqen nga
zjarri dhe vendosen mbi një tavolinë, ku në fillim heqim petën
e sipërme pasi kjo nuk shërbehet dhe fillojmë që të përziejme
petat që ndodhen në tepsi duke u hedhur gjalp të shkrire.
GUBJANIKU shërbehet në tepsi i pa prishur ose ndarë në
pjata pasi kështu e ka bukurinë e vet. Shoqërohet gjithmonë
me kos.
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Description of Product
Gubjanik is a pastry product made with plain flour
used for making pastry sheets and not with bread
flour.

Method of production
Sift flour and make dough with warm water and salt. It
should be kneaded well and then pastry is covered with a
piece of fabric and left covered for a while. It should not become crusty on the top. Then the dough is divided into small
balls which are rolled out in two by two meter sheets. Then
they are lightly baked on a rack over embers, not fire.
The pastry sheets are first placed on a small baking pan.
Then 2 large rolls of dough are rolled out into pastry sheets
as big as the baking pan in which you are baking the Gubjanik. Broken into small or large pieces, the baked pastry
sheets are then placed on the unbaked pastry sheets. In a

separate bowl prepare some salted water with oil with which
to sprinkle the sheets. Salt water and oil will keep the sheets
from dying out while baking. Another pastry sheet is spread
on top of the baked sheets. The product is baked on a rack.
When the Gubjanik is ready, remove the top pastry sheet
as this one is not served. Mix the pastry sheets with melted
butter.
Gubjanik is accompanied with yoghurt and always without
being removed from the rack in order to preserve its shape.
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BAKERDAN

Pershkrimi i produktit
Bakërdani është një produkt ushqimor shumë i
përhapur në zonën e Shishtavecit që gatuhet prej
miellit të grurit ose të misrit. Ky asortiment ka një
shije të vaçantë gjatë ngrënjes pasi shoqërohet me
kos. Bakërdani ose Kaçamaku ka ngjyrën e grurit
dhe konsumohet pasi të jetë zier mirë dhe ti hidhet
gjalpi.
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Tradita

Merret mielli i cili më parë është situr dhe hidhet në një enë që
ka ujë i cili ka marre valë, mielli hidhet në formën e një koni por
ky i fundit nuk duhet të takoj me fundin e enës. E vendosim
mbi zjarr që të ziej derisa lëngu, ku kemi hedhur edhe kripën,
të trashet. Marrim shkopin e petës dhe e perziejmë deri sa
masa të filloje të shkëputet nga shkopi. Nga sasia e ujit varet
edhe trashësia e brumit. Pasi mbaron së përzieri masa hidhet
nëpër pjata ku i shtohet gjalpi. Shërbehet e ngrohtë dhe e
shoqëruar me kos.

Bakërdani është shumë i përdorshëm sidomos në ditët kur në
familje ka gëzim sidomos kur ka lindje, për të caktuar edhe
fatin e fëmijes. Në zonën e Shishtavecit është përdorur që në
kohën kur kultivohej Elbi për bukë.
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BAKERDAN

Description of Product
Bakerdani is quite common in Shishtavec. Plain flour
or corn flour can be used to prepare this dish. The
taste is exquisite and is accompanied with yogurt.
Bakerdani or the Corn flour Hominy has the same
color as corn. It is served hot and seasoned with butter.

Method of production

History and Tradition

Sift flour and gradually add to boiling water, stirring so mixture is uniform and does not form lumps. It can be boiled with
some salt until the stock becomes thick. Use a wooden spoon
to stir the mixture until it detaches from the sides of the pot.
Dough density depends on the quantity of water. The dish is
seasoned with butter and served while hot with yogurt.

Bakerdan is a very popular dish, especially for family gatherings or the celebration of the birth of a baby. It is believed to
bring good luck to the newborn. In Shishtavec, the dish has
been used since the time when barley was cultivated to make
bread.
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Pershkrimi i produktit
Eshtë një produkt që pregatitet dhe preferohet për konsum kryesisht në zonat veriore të
Shqipërisë. Ka konsistencë të butë, me shije
karakteristike të ëmbël në të thatë, dhe ngjyre
kafe të hapur.
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hësinë e enës, formën dhe me një peshë rreth 3 kg.

Duke qënë si një ushqim i veçantë dhe që nuk gatuhet çdo
ditë ka një specifike pregatitje dhe konkretisht: Merret krem
ose mazë (ajka e qumështit) 0.2 kg, kos 0.5 kg, 0.2 litra uje,
duke u formuar një masë me peshë rreth 1.5 kg (për 4-5 persona). Në vazhdim hidhet pak kripë si dhe ferment buke (1
lugë për të nxitur fermentimin ) dhe gjithë kjo masë përzihet
në mënyrë të pandërprerë. Gjatë përzierjes hidhet 0.6 kg miell
misri, që është përbërësi kryesor, në mënyrë të vazhdueshme
deri sa e gjithë masa të bëhet brumë, jo shumë i hollë. Në
këtë gjendje e hedhim në tepsi dhe e lëmë që të vijë mirë
(të fermentohet plotësisht) rreth 2 ore dhe pastaj piqet, duke
qënë i gatshëm për konsum. Në përzierjen që thamë më lart,
hedhja e 3-5 kokrra vezë bën që ky të jetë më i shkriftueshëm.
Piqet në tepsi dhe po kështu konsumohet, duke patur mad-

Historia dhe tradita
Eshtë përdorur para shumë kohësh por ka ardhur duke u
prefeksionuar gatimi e cilesia. Përdoret jo vazhdimisht, por në
raste të veçanta, si ushqim i zgjedhur për merak apo edhe në
raste specifike.
Sezoni apo periudha e prodhimit.
Mund të gatuhet në çdo kohë, por më shumë përdoret gjatë
verës, kur njerëzit janë në bjeshkë si dhe blegtoria është në
kullotat malore e për rrjedhoje edhe produktet e qumështit
janë më të bollshme, si dhe përpunohet çdo ditë gjalp, kos,
mazë etj., duke qënë kështu në kushte më të favorshme.
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Other names:

Description of Product
It is a characteristic dish of northern Albania. It is
friable and has a sweet and sour taste.

Method of production

History and tradition

For 5 servings you need: 0.6 kg. corn flour, 200 gr. milk skim,
500 gr. yogurt, 0.2 l water, 3-5 eggs
This is a special dish that is not cooked every day. It requires a certain preparation. Mix milk skim, yogurt and water
creating a mixture of about 1.5 kg (for 4-5 servings). Then
add some salt and bread-yeast (1 spoon to stimulate the
fermentation). The whole blend is constantly mixed, adding
gradually the corn flour until you obtain a not-so-thin quantity
of dough. Place the dough into the baking tin and let ferment
for about 2 hours. Bake until ready. Serve from baking tin
to preserve the round shape. Adding 3-5 eggs makes the
product more friable.

This dish has been used a long time but the cooking method
has improved through the years. It is used for special occasions.
Season
This dish can be cooked at any time of the year, but is mostly
cooked during the Summer when people are in the highlands and the livestock are grazing in mountain pastures,
producing fresh by-products of milk such as butter, yogurt,
skim, etc.
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Emra të tjerë:

Pershkrimi i produktit
Leqeniku i tharptë është një prodhim specifik që
gatuhet dhe konsumohet në zonat verilindore. Hyn
në grupin e brumrave, që pregatitet për servirje në
tepsi, duke patur një konsistencë të butë, jo shumë
të thatë, me një shije të thartë (nga e ka marrë dhe
emrin) dhe ngjyrë të kuqërremtë. Duke qënë se
përfundimisht hidhet dhe piqet në tepsi, ka formë
të rrumbullakët, me peshë rreth 2 kg.

66

Metoda e prodhimit

Historia dhe tradita.

Gatimi për 5 veta ka këtë përbërje: miell misri 600 gr, ajkë
qumshti (mazë) 200 gr, kos 500 gr, uje 0.2 litër dhe sipas
dëshirës hidhen 3-5 kokrra vezë.
Në këto raste kemi të bëjmë me një leqenik që nuk ka në
përbërje shumë yndyrë por mbizotëron me shumë kosi dhe
konkretisht pregatitet: Bëhet edhe ketu nje perzierje me gjalp
(mazë) e vaj por në sasi më të vogël si dhe kripë e maja buke
dhe këtyre u hidhet kos (dyfish i masës), duke i përzier të gjitha
këto sëbashku. Në vazhdim shtohet miell misri më shumë se
në rastin e parë duke i përzier të gjitha për 4-5 minuta deri
sa të bëhet një masë kompakte dhe kështu lihet që të fermentohet rreth 3 ore. Mbasi ka ardhë, (ose është fermentuar
mirë) hidhet në tepsi, piqet e pastaj pritet në copa të vogla,
me forma të ndryshme.

Ka vazhduar të gatuhet në rrethin e Tropojës dhe është
një ushqim jo i përditshëm por përdoret më shumë në zonën rurale, për një shërbim të shpejtë, specifik dhe jo me
shumë shpenzime. Gatuhet edhe në raste të veçanta, për
të përmirësuar menunë, me shijen qe ka, duke u shoqëruar
edhe me kos, qumësht etj.
Sezioni apo periudha e prodhimit.
Eshtë e vazhdueshme. Nuk ka ndonje sezon të përcaktuar,
por më shumë gjen përdorim gjatë verës dhe në periudhën e
lëvizjes së njerzve, në krahasim me dimrin.
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Description of Product
The Sour Leqenik belongs to the category of pies,
prepared in a baking tin. It has a soft texture, not
very dry, with a special sour taste and auburn color.
Since it is baked in a baking tin, it is round shaped
and weights about 5 kg.

Method of production

History and tradition

For 5 servings you need: 600 gr. corn flour, 200 gr. milk skim,
0.2 l water, 3-5 eggs and 500 gr. of yogurt.
Leqenik is not very rich in fat and its taste is predominately of
yogurt. Prepare a mixture of milk skim, oil, salt, yeast and two
times this amount of yogurt. Add in the corn flour and mix for
about 4-5 minutes until a compact consistency is obtained.
Leave to ferment for about 3 hours and place into a baking
dish and cook. When ready, it is cut into small pieces of various shapes.

This dish has been passed down from generation to generation in the region of Tropoja and is not a daily dish. It is
mostly used in rural areas as a fast and low-cost food. It is
also prepared for special occasions but in those cases the
Leqenik is improved with more yogurt, milk, etc.
Season of production
This dish can be consumed in all seasons but it is mostly
preferred in the Summer.
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Pershkrimi i produktit
Eshtë petë në formë disku me trashësi deri në 5
mm. Ka ngjyrë të bardhë ose të kuqe sipas llojit të
miellit. Aromën e misrit të njomë.
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Historia dhe tradita.

Gatimi për 5 veta ka këtë përbërje: miell misri 1 kg dhe ujë I
valuar 0.5 litër Kulaçi përgatitet nga një top I vogël brumi që
përgatitet buka si më sipër. Vendoset në fund (disk rrethor
druri i trashë 1.5 cm) dhe piqet sipër çerepit.
Nga sasia e brumit që përgatitet për bukë vecohet një top
brumi, vendoset në një fund dhe shtrihet me dorë.
I vendoset një fund tjetër sipër dhe ngjeshet. I vendoset sipër
çerepi, i skuqur, i cili është nxehur më përpara në oxhak.
Pas pjekjes ndahet në feta, zhytet në lëng djathi dhe serviret i
ngrohte. I ftohtë I humb vlerat.

Përdoret si bukë e shpejtë në rastet kur ka mbaruar buka
dhe ndërmjetëson periudhën deri sa të piqet buka e plotë.
Prodhohet dhe me porosi në raste të vecanta.
Sot serviret në vend të bukës së misrit në bujtina ku priten
turistet. Një pjesë e kanë shumë të preferuar.
Sezioni apo periudha e prodhimit.
Prodhohet gjatë gjithë kohës kur kërkohet.
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Product Description
It is a pastry sheet in the shape of a disk about 5
mm thick. After baked, it is cut in slices and dipped
in cream and is served hot.

Method of Production
History and Tradition
For 5 servings you need 1 kg of corn flour and 0.5 l of boiled
water. The dough is shaped into balls, evenly spread into the
“fund”, wooden disk at about 1,5 cm thickwhich replaces the
table. Another “fund” is then placed on top of it and kneaded. It is baked on a baking rack and served in slices.

Today this bread is served instead of a snack between meals
or when you run out of bread. It is also served in place of
corn bread. Tourists enjoy it very much. This bun is served
during any season.
Season of production
Allover the year.
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Pershkrimi i produktit
Koraniku është pite uniforme me ngjyrë të kuqërremtë në kafe për koranikun me miell misri dhe
disi më e celur, për koranikun me miell gruri.
Eshtë një përzierje produktesh me aromë karakteristike që ndjehet nga larg.
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Historia dhe tradita

Koroniku me të brëndëshme ka në përbërje – miell misri
ose gruri, të brendëshmet e të imtave, kryesisht zorret,
planci e mëlcite. Këto të fundit pasi pastrohen me lëng
gelqere dhe shpelahen me uje, zihen për afro 20 minuta.
Grihen dhe bëhet një përzierje edhe me qepë, lakër, pak
spec djeges i bluar sipas deshirës, vaj, dhe kjo masë
përzihet me miellin e misrit të shoqeruara me kripe dhe
pak uje të vakët. Kjo përzierje mund të përdoret edhe si
masë ndërmjetëse. Pasi shtrohet masa në tepsi, i hidhet
sipër edhe pak miell në forme pluhuri dhe piqet në furrë
ose me sac, deri sa të marrë ngjyrën karakteristike.
Serviret e nxehtë në porcione sipas dëshirës.

Zanafilla e këtij produkti shtrihet në kohë bashkë me
periudhen e mbarështrimit të të imtave. E zonja e
shtepise për të mos cuar asnjë pjesë dëm, i lindi ideja
për të bërë këtë përzierje të shpejtë si në kohë edhe
në cilesi.
Sezioni apo periudha e prodhimit
Eshtë gatim tipik kryesisht për zonën e Çajes por përdoret edhe në zona të tjera të rajonit. Zakonisht përdoret
në periudhën e skartimit të të imtave, raste cermonish
familjare ose festash
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Description of Product
Corn Koranik is an uniform auburn pie while wheat
Koranik has a lighter color. It is a mixture of characteristic products with a special aroma that can be
smelled from afar.

Method of production

History and Tradition

Koranik with entrails contains corn or wheat flour, entrails from
livestock such as bowels, paunch and liver which are cleaned
well, rinsed with water and then boiled. These are ground and
mixed with onions, cabbage, a small amount chili peppers, oil
and flour sprayed with salted water. Place into baking tin, pour
some flour onto the top and let bake in the oven or rack until it
reaches its characteristic color. Serve hot.

The beginnings of this dish go back to the time when people
first started breeding cattle. The housemaid did not want to
waste any edible products so created this quick and tasty
dish.
Season of production
Koranik is a typical dish of Çaja but is also used in other areas of the region. It is usually cooked for family gatherings or
feasts.
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VERTITAILE

Pershkrimi i produktit
Futet në brumrat, ku pas gatimit serviret e
derdhur. Ka ngjyrë karakteristike të verdhë në
të kuqërremtë për miellrat e misrit më ngjyrë të
kuqe, ose të bardhë për misrat e tjerë. Në këtë
produkt mpleksen aromat e bukës norme, erës
së misrit dhe gjalpit
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Historia dhe tradita.

Merret mielli i misrit i situr ne site te imet dhe përzihet me
ujë të nxehtë, kripë e pak vaj. Masa e përfituar vendoset
në dy tre shtresa që lyhen me gjalpë dhe vendoset në
tepsi ose direkt në cerep dhe piqet. E nxehtë thërmohet në një palare (mbajtese druri) dhe i hidhet rreth 1
kg gjalp i shkrire për një sasi 2-3 kg. Serviret në këtë
mënyrë e nxehtë. Eshtë tepër e ushqyeshme dhe konsumohet në porcione të vogla dhe si thuhet nga populli
“Të mban gjallë”

Eshtë një produkt shumë i hershëm dhe fillimisht është
përdorur në zonat e varfëra, që kishin një blegtori të
zhvilluar. Sot ajo përdoret sipas traditës së herëshme
ose si kërkesë për këtë produkt
Sezioni apo periudha e prodhimit.
Përdoret gjatë gjithë vitit
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VERTITAILE

Description of Product
This dish belongs to the category of pies. It has a
characteristic auburn color when cooked with corn
flour and white if cooked with other types of flour. It
smells of fresh bread, corn and butter. It is very nutritious and should be consumed in small portions.
It can keep you going for quite a long time.

Method of production

History and Tradition

The sifted flour is mixed with water or hot milk, salt and some
oil. The mixture is laid in three layers, sprayed with butter
and placed into a baking tin or directly on a rack over the
fire. While hot, it is broken into pieces in a wooden dish and
about 1 kg of melted butter for every 2-3 kg of mixture is
added. It is served hot.

This dish is very old, originally used in poor areas where
people had no corn but were rich in livestock. Today it is still
cooked in the traditional way.
Season
Nridge can be consumed any time of the year but is preferred in the Winter.
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Pershkrimi i produktit
Futet në grupin e brumrave që përgatiten me
sac. Ka ngjyrë të verdhë, me shumë shtresa
tepër të holla, me shije shumë të mire. Serviret
në formë të rregullt e prerë si rombe. Pergatitet
kryesisht me mial gruri, por ne mjaft raste edhe
me miall misri.
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Historia dhe tradita

Merret 3-4 kg miell I situr mirë dhe futen në një enë të hapur,
ku i hidhet uji i vaket dhe kripa, duke e perzier deri sa të
fitohet një masë në formë qulli. Merren 10-20 kokrra vezë,
kryesisht të pulave të vendit (kanë të verdhë me ngjyrë më të
theksuar) dhe hidhen në një tenxhere ku hidhet edhe ½ litra
vaj dhe rrihen. Tepsia vendoset mbi prush me pak flake dhe
me garuzhde hidhet një garuzhde brum e cila shpërndahet
uniforme në tepsi dhe piqet me sac të nxehtë. Pastaj I hidhet
me lugë e “lyhet” me masën e pregatitur me vezë e vaj, për
të cilën zakonisht përdoret kashtare misri. Kjo përseritet deri
në mbushjen e tepsise. Bëhet pjekja përfundimtare e gjithë
tepsisë, ftohet pak dhe bëhet prerja në forma të rregullta
(rombi ose të tjera). Gjalpi i shkrirë i nxehtë hidhet mbi prerjet
duke e shpërndarë me lugë në trajtë uniforme.

Flija është nja gatim tipik i Lumës. Për nga rëndesia e
vlerat e saj serviret pas ushqimit me mish e oriz, ne
rastet e gostive familjare.
Nje mysafir, pasi e shijon dhe e pëlqen shumë flinë
pyet: Si e ka emrin kjo që po hame? I zoti i shpise
i përgjigjet: Fli. Ai nuk e kupton dhe pyet prapë e
përgjigja është “Fli, Fli ”. Mysafiri i thotë: Nuk po më
flihet, por po më pelqen shumë.
Sezioni i prodhimit
Gjatë gjithë vitit
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Description of Product
This dish belongs to the category of pies baked
on racks. It has a light brown color, very thin layers and an exquisite taste. It is served in diamondshaped pieces. It is prepared mainly with wheat
flour, but sometimes it is prepared with corn flour.

Method of production

History and Tradition

Sift 3-4 kg of flour and mix with tepid water, salt and a little
fat. Mix with a wooden spoon until the consistency of dough
layers needed for a shepherd’s pie is obtained. Whisk 1020 fresh eggs and place into a pan with ½ liter of oil. Place
a baking tin over hot coals and using a dipper, pour in the
dough and bake uniformly. Then add in the whipped eggs
using a spoon. This process is repeated until the tin is full.
After the dish is ready, it is cut into diamond-shaped pieces. Hot melted butter is poured evenly over the top.

Fli is a typical dish of Lume, but it is well known oll over
Albania. It is mainly used for family gatherings. In Albanian
“Fli” means “Sleep” and when the guest asks the name of
the dish, the host says “Fli”. A bit confused the guest says
“I don’t want to sleep without finishing this dish”.
Season
This dish is consumed throughout the entire year.
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BUK NORE

Pershkrimi i produktit
Eshtë nje lloj buke tipike e zonës me miell
misri, e shpesh njihet edhe si kulac. Bëhet me
miell të verdhë ose të bardhë dhe kryesisht
misra të vendit farëshkurtër. Ka një ngjyrë tipike
të kuqërremtë ose më të hapur në varësi të
lloit të misrit.
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Historia dhe tradita.

Kjo lloj buke gatuhet me miell misri të tipit qelqor, ku % e
yndyrës dhe sheqerit është më e lartë se e misrave të tjerë.
Mielli I situr vendoset në një tepsi dhe hapet në forme krateri.
Në mes hidhet krypa dhe pak yndyrë, dhe duke e përzier
me një lugë druri hidhet uje I valuar. Përzierja vazhdon deri
sa brumi të mblidhet. Ky brum ngjishet me miell të situr dhe
shtrihet në një mbajtëse duri (palare) dhe hidhet në cerep
ose tepsi për tu pjekur. Mund të shtrihet edhe me shtresa,
ku cdo shtresë lyhet me gjalp të pa shkrirë. Në fund bëhen
zbukurime me lugë ose pirun dhe sipër lyhet me ajke kosi

Eshtë gatim tipik I zonave të thella malore dhe është
përdorur gjërësisht si bukë. Një familje që nuk gatuante
bukë norme të shoqëruar me lëng ((rasoi,)) nuk thirrej
as për argat dhe nuk I jepej as kosë për të kositur.
Sezioni apo periudha e prodhimit.
Gjatë gjithë vitit
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CORN BREAD

Description of Product
It is a typical corn bread, often referred to as corn
bun or dab. It is prepared with yellow or white flour
from native corn. It has a typical auburn color, depending on the flour used.

Method of production

History and Tradition

This type of bread is cooked with corn flour of the glassy variety, with a higher fat content than most other types of corn.
The sifted flour is placed into a tin and spread in the shape
of a cone. In the center of the flour cone, add some salt, fat
and boiling water. Mix together with a wooden spoon until
the dough becomes firm. Lay the dough on a wooden plate
and place on a rack to bake. You can also place it in layers,
greasing between the layers with butter. Before baking you
can decorate it using a spoon or fork. When ready, spread
with yogurt and serve.

It is a typical dish of remote mountain areas, widely used as
a daily bread. The legend is, if a family did not cook this dish
and accompany it with Rasoi juice, their men were not called
in case of war or even given a scythe to mow the grass.
Season
This dish can be served throughout the whole year.
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Pershkrimi i produktit
“Llagëre” pregatitet me miell gruri, vezë, vaj,
brumë I cili pregatitet me konsistencë të hollë
dhe piqen në formën e petëve të holla të
rrumbullakta në një tigan të lyer me pak vaj. Të
pjekura, ato kanë ngjyrë të verdhë
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Historia dhe tradita.

Mielli I grurit sipas nevojës (1-2 kg) përzihet me 10-12
kokrra vezë, ½ kg gjalp I shkrirë, I hidhet pak kripë
e tretur në ujë të vakët, deri sa krijohet një masë
homogjene e hollë. Tigani I nxehur lyhet me pak vaj
dhe me garuzhde hedhim brumin e hollë në tigan, që
të shpërndahet në gjithë sipërfaqen e piqet duke e
kthyer edhe nga ana tjetër. Petët e pjekura vendosen
në pjatanca, të plota ose të prera. Nëse nuk priten, ato
palosen katër fish e servirën.

Llagërja është futur në guzhinën Lumjane kryesisht për
zëvëndësimin e petullave dhe kanë shumë më pak vaj
se ato.
Sezioni apo periudha e prodhimit.
Serviren të ngrohta por edhe të ftohta, të paprera ose
të palosura katërsh në pjatë. Përdoren gjatë gjithë periudhës së vitit.
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Description of Product
Llagere is also called Pallacinka or Peta te Fshira.
The dish is prepared with plain flour, eggs, oil, and
made into a soft dough. When baked, Llagere turns
yellow in color.

Method of production

History and Tradition

Wheat flour (1-2 kg) is mixed with 10-12 eggs and ½ kg of
melted butter. The dough is poured into a pan using a ladle.
The frying pan is greased with a little oil and the batter is
spread uniformly and baked on both sides. The baked pastry sheets are accompanied with cheese, honey, jam, etc.

This dish has become part of Luma’s cuisine as a replacement for doughnuts which usually contain too much fat.
Season
This dish is served both hot and cold, and in any season of
the year.
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Gastronimic products
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Emra të tjerë:

BIRJAN

Pershkrimi i produktit
Orizi me mish qingji (por mund të përdoret edhe
mishi i dashit ose i deles) është në traditën e zonës
së Shishtavecit për vet faktin kjo zonë ka tradit në
ruajtjen e bagëtive të imta dhe sidomos të deles. Ky
produkt është mjaft i shijshëm si rezultat i gatimit të
tij me lëng mishi dhe pjekjes në saq.

Metoda e prodhimit
Merret mishi i qingjit dhe pritet në copa të mëdha rreth 300
gr. Pasi mishi të jetë kavërdisur me qepën, i hedhim ujë,
kripë dhe e vemë në zjarr për t’u zier. Edhe prerja e copave
të mishit ka rëndësinë e vet pasi copat kanë emërtim të
veçantë. Nga një trup i bagëtisë duhet të nxjerim këto copa
të domosdoshme: Koka, 2 shpatulla, pjese mishi me veshkat, bishti dhe gjoksi. Prerja e tyre si dhe forma ka rëndësi
të madhe pasi jep bukurinë e vet kur tava me mish e oriz
shërbehet. Mishi zihet derisa kocka te ndahet lehtësisht.
Merret tepsia dhe lyhet me gjalp. Në të hidhet orizi dhe 1/3
e mases te ujit qe do orizi per t’u zier. Zierja e plotë bëhet
me lëngun e mishit dhe vendoset për t’u zier në saq ose
furrë. Pasi mbaron zierja me ujë i shtojmë sasinë e duhur
të lëngut të mishit si dhe piper i bluar imet. Vendosja e co-
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pave të mishit në tepsi ka rëndësinë e vet pasi i jep bukuri
tepsisë. Ky asortiment shërbehet i plotë në tepsi dhe jo i
ndarë në pjata. Vendosja e copave: Në mes vendoset koka,
përballë me njera- tjetrën vendosen shpatullat, përballë me
njëra- tjetrën vendoset bishti me gjoksin dhe pjesa që është
boshe mbushet me copa mishi, por asnjë herë më pak se
15 copa.
Historia dhe tradita.
Mishi me oriz përdoret shumë në dasma, sidomos ditën që
krushqit sjellin rrobat e nuses dhe në listën e gjatë të ushqimeve që serviren, ky asortiment qëndron në kulmin e ushqimit pasi është i treti në rradhë : çorba, sarma, mish e oriz,
gubjanik dhe revanise .
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Description of Product
Rice with lamb chops (can also use the meat of ram
and sheep) is traditionally cooked in the Shihtavec
area which is well-known for its tradition in breeding
cattle and especially sheep. This product is really
tasty as a result of being cooked with meat that has
been baked on racks.

Method of production
The meat is cut into big chops of about 300 gr. After the
meat and chopped onions are fried together, add some water and salt and let it boil. The way you cut the meat into
chops is important as well, because every lamb chop has a
special name. From the body of an animal we must obtain:
the head, the two shoulders, the kidneys, the breast and tail.
The way you chop the meat and the shape you give it, is
just as important as it adds to the look of the whole dish
when served. The meat is boiled until easily detachable from
the bone. First, grease the baking tin with some butter, then
add the rice and 1/3 of the water it needs to boil, as the
complete boil will occur after you add the meat stew and
red pepper and place into the oven or racks. Place the lamb

chops in a decorative way. This product is served as a whole
and not separated into portions in different plates. Placing
of the lamb chops: put the head in the middle, the shoulders opposite to each other and the breast and tail are also
placed opposite to each other. The remaining area is filled
with chops; but never less than 15 chops.
History and Tradition
Lamb chops with rice is a preferred dish for weddings, especially on the day the in-laws bring clothes for the bride. This
dish is served as the third course in the dishes served, after
the porridge and the stuffed vine leaves. It is followed by
Gubjanik (a pastry product) and sponge cake.
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Pershkrimi i produktit
Meqenëse patatet prodhohen shumë në zonën e
Shishtavecit edhe numri i asortimenteve që gatuhen
është i madh. Një ndër këto produkte është qofte
me patate, të cilat janë shumë të shijshme dhe
kanë një ngjyrë të kuqremtë.
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Metoda e prodhimit

Historia dhe tradita.

Përbëresit: Patate të qëruara,1 kokërr qepë, 3-4 thelpinj
hudhra, 2 vezë, bukë e thërmuar, vaj ose gjalp i zbutur, kripë,
piper. Selino dhe karrotë sipas dëshirës. Në fillim zihen patatet (të cilat duhet të jenë të pa qëruara me qëllim që të
dalë një pure sa më e fortë) e pastaj hiqet lëkura. Pasi të
bëhet pureja, ashtu e nxehtë, hidhet në një tavë. Në të
shtojmë gjalpë, kripë, pak piper djegës dhe vezë. Fillojmë të
punojmë masën me qëllim që të dalë sa më uniforme. Merret
brumi dhe ndahet në copa të vogla në formë të rrumbullakët,
të shtypura në mes dhe lyhen me miell që të mos prishen
dhe të jenë sa më të regullta. Në një tigan të mbushur me
vaj të nxehtë në zjarr bëhet skuqja e tyre. Qoftet shërbehen
të nxehta dhe si pjatë e veçantë.

Qoftet me patate janë një gatim tipik i zonës së Shishtavecit
ku patatja ka qenë dhe mbetet një nga produktet lokale
tipike.
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Description of Product
Since potatoes thrive in the area of Shishtavec, this
product is used in various dishes. One of these is
meatballs with potatoes which is very tasty and has
a reddish color.

Method of production

History and Tradition

Ingredients: Peeled potatoes, 1 onion, 3-4 garlic cloves, 2
eggs, breadcrumbs, oil or soft butter, salt and pepper. Add
celery and carrots to your liking.
First boil the potatoes without peeling (this ensures a hard
puree). Once cooked, remove the peel. Puree or mash the
potatoes and put into a baking tin while still hot. Add some
butter, eggs, salt and a pinch of hot pepper. Mix together
until blended. This mixture is then shaped in round balls,
slightly pressed in the center and lightly floured in order to
keep the shape. Fry in hot oil. Serve hot as a special dish.

Patato bolls are a typical dish of Shishtavec area, where potatoes have been and still remain one of typical local products
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rezhnik

Pershkrimi i produktit
Seravniku ose kulloshtra e lopës përdoret shumë
në këto treva pasi mbajnë shumë bageti dhe
kulloshtra që meret nga lopa përgatitet si ushqim. Kulloshtra e përzier me vezë dhe me pakë
miell është një ushqim shumë i shijshëm dhe me
vlera të mëdha ushqyese.
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Metoda e prodhimit

Histori dhe traditë

Kulloshtra që meret pasi të jetë mjelur nga lopa kullohet
në një napë dhe hidhet në një enë. Meret mielli i cili më
parë është situr dhe hidhet ne enen ku kemi kulloshtren ne
te shtojme veze dhe pake kryp.te gjitha keto i perziejme
me një lugë dhe i vendosim në një tepsi e cila futet në një
furrë ose sac, për tu pjekur. Pjekja kuptohet kur Seravniku
të ketë marrë ngjyrë karakteristike të pjekjes së brumrave,
hiqet nga zjarri dhe lihet të ftohet. Shërbehet në pjatë dhe
ka një shije të vacantë.

Eshtë një gatim I njohur në zonat ku mbarështrohet gjedhi.
Sezoni
Përgatitja e kësaj pjate kërkon kulloshtër e cila prodhohet
nga lopët vetëm në ditët e para pas pjelljes. Për këtë arsye
ky gatim bëhet vetëm pak here në vit.
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Description of Product
The Seravnik or cow colostrum is widely used in
these regions because cattle are raised here in
abundant numbers. Mixed with eggs and some
flour, it is very tasty and nutritional.

Method of production

History and Tradition

The colostrum obtained from milking the cow is put into a
bandage to drain and then into a pot. Sifted flour, eggs and
some salt are then mixed together, spread on a baking tray
and baked in the oven or on a rack. Seravnik is ready when it
has obtained the characteristic color of baked pastry. When
the baking process is completed, it is left to cool and served.
The taste is exquisite!

It is a known dish in the areas where cows are raised
Season
This dish needs colostrum which is produced by cows onlu
during the first days after calving. Form ths reason it is used
only a few times a year.
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Pershkrimi i produktit
Sarma ky produkt ushqimor kaq i përhapur në zonën e Shishtavecit është një nga asortimentet më
të shijëshme që përftohet nga mishi. Sarma është
një ushqim që nuk mungon në asnjë gëzim familjar dhe është e pranishme edhe në konsum te zakondëshëm.

Metoda e prodhimit
Për të përgatitur ushqim për 5-6 persona nevojitet 1 kg mish
tul, 100 gram qepë e grirë, pak lakër krip, oriz dhe pak spec
djegës, piper të zi dhe 2-3 fije roazmarine sipas deshires.
Mishi duhet të jetë tul por edhe me dhjam. Mishi copetohet
ne copa të vogëla dhe te imeta me thike. Mishi nuk rekomandohet të grihet me makinë mishi pasi gjatë grirjes largohet
lëngu dhe sarma del e ngurtësuar dhe jo me shije të mire.
Mishi i copëtuar hidhet në një tepsi, qepa grihet ne copa te
vogla dhe në të shtojme piper te zi krip, pak spec djegës,
oriz dhe 2-3 fije rozmarinë. Të gjitha këto materiale i përziejme dhe bëjme sarmën ne formë qofte. Në një enë tjetër
ziejmë lakrën së cilës më parë i është hequr kërcelli. Fletët e
lakres duhet të dalin sa më të plota dhe të buta. Merret mishi
i sarmës që më përpara e kemi bërë në formë qofte dhe e
mbështjellim me lakër dhe i rendisim në enën ku do të zihen
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në zjarr të avashëm. Nëpër sarme hedhim edhe pak dhjam
te pa grire. Ne fund pasi ena të jetë e mbushur me sarmat i
vendosim mbi të një pjatë që kur te hedhim ujin, sarmat të
mos pluskojne në ujë. Në fund hedhim ujin i cili duhet të jetë
duke valuar dhe sarma vihet te ziejë në zjarr te avashtëm.
Sarma mund të shoqërohet me një salcë të bardhë të pregatitur me ajkë qumështi, e cila së bashku me mbushjen
e brëndëshme skuqet në gjalp për 1 minute me nje thelb
hudhre në të. Shtohet kripë e piper sipas dëshires.
Historiku dhe tradita
Sarma nuk ka ndonjë histori të veçantë por nuk mund të
përftyrohet një gëzim familjar pa këtë produkt.
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STUFFED CABBAGE LEAVES

Description of Product
Sarma is one of the most delicious and popular
dishes in the Kukes region. It is always present on
dinner tables and for celebrations, but is also prepared as an ordinary meal on normal days. The key
ingredient is meat.

Method of production
For 5-6 servings you need:
1 kg of meat without bones, 100 gr. of chopped onion, some
cabbage, salt and pepper, chill pepper, rice and 2-3 rosemary leaves as preferable.
It is recommended to use fat meat without bones. The meat
is chopped into small, tiny pieces. Is not recommended to
ground the meat as the Sarma comes out dry and not tasty
enough. Some chopped meat, a finely chopped onion, black
pepper, salt, chill pepper, rice and 2-3 leaves of rosemary
are all mixed in a baking pan.
Meanwhile, boil head of cabbage (with stalk removed) in a
separate pot. The cabbage leaves should be intact and soft.
The meat filling for the leaves is shaped to look like meat
balls and then wrapped one by one with cabbage leaves.

The stuffed cabbage leaves are then placed into a pot. Pour
boiling water over them and leave them to boil at a low temperature. You may add some fat to your liking. The stuffed
cabbage leaves are then covered with a plate to make sure
they remain intact while boiling.
History and Tradition
Sarma does not have any special story behind it but you
cannot imagine a happy family gathering without this dish.
Sarma can be served with a white sauce prepared with milk
that is fried in butter for one minute, together with the filling,
a clove of garlic, salt and pepper.
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Pershkrimi i produktit
Eshtë një gatim tradicional i lëngshëm me përmbajtje fasulesh dhe copa mishi të thatë, të cilat i japin
mjaft shije.
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Metoda e prodhimit

Historiku dhe tradita

Për një familje 4-5 vetë: 300gr fasule, 150-200gr mish i thatë.
Preferohet fasule e vitit të parë. Fasulja pastrohet nga kokrrat
e prishura, nga mbetjet inerte, pastaj lahet 2-3 herë me ujë
të rrjedhshem. Pas këtij proçesi ajo hidhet në enë së cilës i
shtojmë ujë të mjaftueshëm për zjerje.
Zjerja preferohet të bëhet në një enë prej balte (vorbë,vegsh),
në mungesë të tyre zjerja bëhet në tenxhere të zakonshme.
Pasi fasulja zien për 30 minuta, i hedhim mishin e thatë i
shtojmë ujë të nxehtë aq sa kur valon,uji të mos derdhet nga
ena. Ky proçes vazhdon pa ngutur ngrohjen, deri sa të zihet
fasulja dhe mishi dhe kjo provohet me lugë, njëkohësisht
shijohet për kripë dhe po të jetë e nevojshme shtojmë kripën
sipas dëshirës. Si të bindemi së gjella është gati, largohet
ena nga zjarri dhe bëhet gati për t’u servirë në tryezë.

Ky lloj gatimi ka traditë të lashtë dhe përdoret në periudhën
e dimrit për të marre kaloritë e nevojshme në përballimin e të
ftohtit, dhe më pak në fillimet e pranverës.
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Description of Product
Dried beans of small to medium size are used.
First-year beans are preferred. The beans used for
cooking should have been properly preserved keeping their physical features of shape, color, etc., and
should not smell of mould or have any insect damage. Properly preserved smoked meat with good
texture should be used with the beans.

Method of production

History and Tradition

For 4-5 people: 300 gr. of beans and 150-200 gr. smoked
meat.

This traditional dish is normally served in the Winter as it provides the necessary calories to face the cold and it is less
consumed in early Spring.

Sort and clean the beans. They should be washed 2-3 times
with running water. Then boil in sufficient water. It is preferable to boil the beans in a clay pot. If you do not have a clay
pot, a normal container can be used. After the beans have
boiled for 30 minutes, include the smoked meat and add hot
water. Continue cooking on medium heat until the meat and
beans are cooked. Salt is added to your preference when
ready to be served.
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Pershkrimi i produktit
Corba e Gorës është një ushqim tradicional dhe
shumë i preferuar në sofrën e familjeve të zonës së
Shishtavecit. Ky asortiment ka një shije të veçantë
gjatë ngrënijes për vetë përbërsit e saj. Corba e
Gorës është produkt që përftohet me të brëndshmet e qingjit është një gjellë me një trashësi të mirë
dhe jo lëng i hollë.

Metoda e prodhimit
Corba e Gorës përgatitet me të brëndëshmet e qingjit. Në
fillim merren të brëndëshmet e qingjit lahen dhe pastrohen
mirë dhe vendosen për tu zier në zjarr, pasi zihen merren
dhe copëtohen në copa të vogla. Prerja e të brëndëshmeve
bëhet ne formë kubike. Lëngu që përfitohet nga zierja përdoret për zierjen e orizit. Në enën ku do te bëhet zierja e
orizit shtohen të brëndshmet me pak kripë në të dhe lëmë të
i ziejnë së bashku për 3-5 minuta. Ps zierjes i shtojme kos te
rrahur dhe hudhra të shtypura sipas deshirës. Përpara se të
shërbehet hidhet në një pjatë ku i shtojmë gjalpin e shkrirë.

92

Për të gatuar këtë asortiment për 5-6 persona duhen: Të
brëndshmet e qingjit 100 gram Oriz 1 gotë çaji, kos 5 thelbinj
hudhra, kripë dhe 100 gram gjalp i shkrirë sipas dëshires.
Historiku dhe tradita
Në zonën e Shishtavecit Corba e Gorës është ushqimi i parë
në serinë e gjatë të ushqimeve që përdoren ditët e dasmës
kur krushqit sjellin rrobat e nuses dhe nuk ka mundësi që kjo
sofër të jetë pa këtë asortiment.
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Description of Product
The Porridge of Gora is a traditional dish and one
of the favorite dishes of Shishtavec. The taste is exquisite due to its ingredients. This product is made
from lamb entrails. When properly boiled, its stock
is thick.

Method of production
Ingredients: For 5-6 servings you need: Lamb entrails, 100
gr.. of rice, 1 mug of yogurt, 5 cloves of garlic, 100 gr.. of
melted butter, if preferable and salt
The porridge cooked in Gora is made from lamb entrails.
The entrails are first washed and cleaned scrupulously and
set to boil. After boiling, they are cut in small pieces. Place
on a wooden board and cut into cube-size pieces. The stock
obtained is used to boil the rice. When the rice is about to
boil, add the entrails, some salt and let them boil for 3-5 min-

utes. Remove from the fire. Then add yogurt and mashed
garlic. Before serving on separate plates, each dish is seasoned with some melted butter.
History and Tradition
In Shishtavec, the porridge of Gora is one of the most popular
dishes, especially for wedding dinners when the in-laws bring
clothes to the bride.
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Pershkrimi i produktit
Përgatitet me mish qengji apo keci i zier ne
qumësht.
Mishi i kecit ose i qengjit në porcione deri në 200
gr dhe zihet me qumësht. Ne përfundim ka ngjyrën
e qumështit në kafen e mishit me konsistencë te
butë

Metoda e prodhimit
Gatimi per 5 vetë ka kete përbërje: mish 1 kg, qumësht 1.5
litër, piper, rozmarinë dhe kripë sipas dëshirës. Gjithashtu
mund të përdoret edhe trumza. Mishi ndahet ne copa deri
ne 200 gr në raste te rralla futet në copa të mëdha.
Gatimi behet në tenxhere të madhe ose në bidon qumështi.
Hidhet qumësht sa të mbulojë mishin mbi 20 cm. Pas këtyre
veprimeve zihet me zjarr te avashtëm. Serviret në pjata me
nga nje garuzhde lëng që është krijuar nga qumështi i zier.
Përdoret direkt pas gatimit.
Kujdes !
Enës ku përgatitet produkti nuk duhet ti vihet kapak dhe zi-
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erja duhet të bëhet në zjarr te avashtë në mënyrë që të mos
prishet qumështi.
Historia dhe tradita
Thuhet se fillimisht e kanë përdorur çobanët.Sot përdoret
rrallë, në raste te veçanta per miq.
Sezoni i prodhimit
Në çdo sezon kur ka qengja ose keca.
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Other names:

Description of Product
It is prepared from lamb meat or goat kid boiled in
milk.

Method of production

History and Tradition

Ingredients for 5 servings: 1 kg meat, 1.5 l milk, salt, pepper,
rosemary. You may also season it with lavender.
The meat is usually cut into 200 gr. portions. The cooking is
usually done in a big casserole or in a milk container. The milk
level should be at least 20 cm over the meat. Boil at a low temperature. When ready, the milk takes on the brownish color of
the meat. It is served hot and in separate plates.

It is said that this kind of dish was originally used by shepherds. Today it is rarely served except on special occasions.
It is consumed in any season when lamb or goat kids are
available.

Warning
The meat should not be boiled in a casserole without a lid and
at a low temperature to prevent the milk from boiling over.
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Emra të tjerë:
Pershkrimi i produktit
Maza e zier përgatitet nga maza koritash (ajka e
qumështit) te deles,lopes ,dhise,djath mishavin ose
pa krip (I zakonshem) dhe miell misri (Fare Sadrie).
Shtohet kripa sipas dëshirës.
Ka ngjyrë të bardhë ose të kuqe sipas llojit të miellit,
eshte e butë, shkëlqen nga yndyra , serviret gjithmonë e ngrohtë, preferohet në enë dheu dhe në
i hidhet gjalp te shkrire dhe sheqer sipas dëshirës.
Eshtë mjaft e kombinuar me bukë misri.
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Metoda e prodhimit

Histori dhe tradite

Gatimi për 5 veta ka këtë përbërje: miell misri 500 gr, maze
koritash (ose ajkë qumështi) 500 gr, djathe të njome të pregatitur brenda dy ditesh 250 gr dhe kripë sipas dëshirës.
Në një enë bakri të kallajisur të vendosur në sanxhak mbi
prush hidhet maza dhe fillon të përzihet deri sa të fillojë
zierja. I hidhet dore-dore mielli misrit, por gjithmonë duke e
përzier. Pasi mbaron mielli I hidhet djath mishavin në formë
fetash të holla.
Vazhdon përzierja deri sa të fillojë të lëshoje gjalpin (ka nje
rit me këngë për lëshimin e gjalpit). Zierja vazhdon rreth
45 minuta në mënyrë që të largohet era e miellit. Menyra e
përshkruar është mjaft e thjeshtë, por gatimi cilësor bëhet
vetëm nga specialistë.

Eshtë traditë e gjithë zones.
Eshtë gatim mjaft i vjetër dhe e kanë gatuar vetëm plakat
e shtëpise që ja kanë lënë sekretin nuses më të madhe.
Gatuhet për miq shumë të vecantë dhe përherë në rast
mysafiresh në bjeshkë.
Sezoni i prodhimit
Gjatë gjithe vitit, kur ka maze koritash.
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Other names:
Description of Product
Boiled cream is prepared from trough or cream. The
boiled cream is made from the cream from sheep,
cow or goat, mixed with mishavin cheese or common unsalted cheese and corn four (Sadria variety
is the best). Its color is white or red, based on the
flour used. It is soft and greasy, and always served
hot with some butter on the top. Some people prefer it with sugar. It should be accompanied with corn
bread. Delicious!

Method of production

History and Tradition

For 5 servings you require: 500 gr. corn flour, 500 gr. trough
skim (or milk cream), 250 gr. soft cheese prepared not earlier than 2 days before, 0.01 gr. salt. This recipe is for large
feasts.
A tinned copper pan is placed over burning coal. The skim is
poured gradually and stirred until it starts to boil. Corn flour is
added gradually while stirring. After this process, some thin
slices of cheese (mishavin) are added to the mixture. The mixing process continues until the butter is extracted (there is a
ritual related to this process; people sing a special song to
extract the butter). Let boil for 45 minutes. The method described is very simple, although the best results are obtained
by professional cooks.

This dish is a tradition for this region. This is a very old dish
cooked only by the oldest woman in the family who has
passed on the tradition to her first daughter-in-law. It is cooked
for special occasions and special guests.
Season of production
It is produced all over the year, when it is posible to get fresh
milk cream
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Pershkrimi i produktit
Ka pamje të errët dhe konsistencë të një supe të
trashë që shkëlqen nga yndyra. Serviret në enë
dheu dhe të ngrohtë. Shoqërohet me bukë misri .
Edhe me ringrohje nuk I humb shijet dhe cilesitë.
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Metoda e prodhimit

Historia dhe tradita

Për përgatitjen e çorbës për 5 veta duhen: miell misri 200 gr,
mëlçi, veshka e zemra 500 gr, gjalp 300 gr, hudhra të shtypura 50 gr, spec djegës I grire dhe kripe sipas dëshirës.
Në një enë bakri të kallajisur të vendosur mbi sanxhak me
prush shkrihet 2 luge gjelle gjalpi, shtohen mëlcitë e zeza
të një qengji, veshkat dhe zemrat dhe kavërdisen ato së
bashku me një kokërr hudhër e shtypur. Më pas hidhet
dore-dore miell misri, kripë dhe piper sipas dëshires. Mielli
kavërdiset deri sa të marrë ngjyrë të errët. Shuarja e mëlcive, veshkave dhe zemrës mund të bëhet me një gotë verë
të kuqe. I hidhet ujë i vluar dhe lihet të zihet.

Përdoret në të gjithë zonën dhe ka origjinë shumë te vjetër.
Sic duket kjo ka qënë supa tradicionale e të parëve tanë.
Eshtë gjella e parë në të gjitha ceremonite e fejesave, dasmave dhe morteve.
Sezoni i prodhimit
Në të gjitha rastet gjatë gjithe vitit.
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Other names:

Description of Product
This is a thick soup made with liver, kidney and
heart of animals. It has a light brown color with
a shine because of fat content. It is best served
hot in a terracotta pot and accompanied with corn
bread.

Method of production

History and Tradition

For 5 servings you need 200 gr. corn flour, 500 gr. liver and
heart, 300 gr. butter, 50 gr. mashed garlic, 0.01 gr. ground
chili peppers and 0.01 gr. of salt. It is thick, greasy and has
a dark color. It is served in a clay pot while still hot and is
accompanied with corn bread. It preserves its taste when
reheated.A tinned copper pan is placed on a baking rack
over burning coal. Add two spoons of butter, lamb livers,
kidneys and hearts, and mix with one mashed garlic clove.
Then you gradually add corn flour, salt and pepper to your
liking. The product is then fried until brown. Add some red
wine to simmer the livers and hearts and bring to a boil.

This dish is served in the entire region and is of ancient origins. This was the soup of our ancestors. It is the first dish
served at ceremonies such as engagements, weddings and
funerals.
Season of production
This dish can be served in any season of the year.
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Pershkrimi i produktit
Kryelana ka shije të mirë në ngrënije, konsistencë
të butë dhe përdoret si ushqim për ngrënije.
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Metoda e prodhimit

Historia dhe tradita.

Hidhet maza ne tigan duke i shtuar pak kos , ujë dhe
kripe sipas dëshirës. Vendoset në zjarr duke e përzier deri
në vlim. Buka e misrit bëhet përshesh në një sahan dhe
hidhet pjesë pjesë në tigan duke e përzier në zjarr deri sa
përsheshi të bëhet një masë e zbutur. Hidhet nga tigani në
pjatë për t’u ngrënë e ngrohtë. Kryelana me mazë për 5
veta në përbërjen e saj ka: buke misri 1 kg, maze 200 gr,
kos300 gr,uje 0.2 liter dhe kripe sipas deshires.

Kryelana me mazë kryesisht gatuhet ne bjeshkë (në
stane).
Sezioni apo periudha e prodhimit.
Gjatë gjithe vitit.
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Other names:

Description of Product
Kryelan is very tasty, it is soft, and is used as an
ordinary meal.

Method of production

History and Tradition

For 5 servings you need: 1 kg corn bread, 200 gr. Milk skim,
300 gr. yogurt, 0.2 l water and salt to your liking.
The skim is poured into a pan, adding some yogurt, water
and salt. Bring to a boil while mixing. Add crumbled corn
bread little by little until a thick and soft consistency is obtained. Pour onto a plate and serve hot.

The Kryelan with skim is mostly cooked in the highlands (in
stockyards).
Season
This dish can be served through the whole year.
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Emra të tjerë:

Pershkrimi i produktit
Eshtë ushqim tipik i zonës së Lumës. Eshtë një
përzierje kajmaku me miell misri. Ka ngjyrë të verdhë në të kuqërremte , me shije të veçantë dhe që
përmban shumë yndyrna, sheqerna etj.
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Metoda e prodhimit

Historia dhe tradita.

Kajmaku i qumështit të deleve në masën 4-5 kg, përzihet
me pak miell misri dhe pak uje (sa për tu realizuar zierja e
miellit). Zierja bëhet në zjarr të ngadaltë duke u përzier vazhdimisht deri sa të largohet aroma e miellit dhe të veçohet
yndyra nga masa tjeter. Konsistenca e masës është e njëjtë
me atë të purese. Nga masa e marre mund t’u serviren në
pjata të vogla 2-3 lugë, pasi nuk mund të konsumohet më
shumë.

Eshtë përdorur shumë kohë më parë në stanet e barinjve si
një gatim special dhe që kërkon një mjeshtëri gatimi.
Sezioni apo periudha e prodhimit.
Eshtë servirur në festën e qethjes së dhënve dhe në festat
e ndryshme familjare
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Other names:

Description of Product
It is a typical dish of the Lume area. It is a mixture of
corn flour and cream. When cooked it has a yellow
to auburn color, tasty and rich in fat, sugar, etc.

Method of production

History and Tradition

4-5 kg of sheep milk cream is mixed with a little corn flour
and a very small amount of water, as much as is needed to
bring to a boil. Boil over low heat while continuing to stir until
the flour is cooked and fat emerges on the top. The dish’s
consistency is similar to mashed potatoes or Halwa. One
portion normally consists of 2-3 spoons.

This product has been used for a long time on dairy farms
as a special treat.
Season
This dish is cooked when celebrating cattle shearing and on
family occasions.
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Emra të tjerë:

Pershkrimi i produktit
Njihet si gatim shumë i lashtë. Preferohet pulë
fushe, vendi, e ushqyer në natyrë.

Metoda e prodhimit
Receta: 1pulë (1-1.5kg) 0.5kg miell misri i situr, 0.5kg gjalp 2
gota uji me kos,1 kokërr hudhër, krip sipas dëshëirës.
Pasi theret pula, futet në një enë me ujë te vluar për ti hequr
puplat. Copëtohet në 12 copa dhe e ziejmë në zierje normale. Pasi merr valën e parë i hedhim 1 lugë gjelle kripë dhe
vazhdon zierja derisa mishi të ndahet nga kocka.
Në një enë tjeter pasi shkrin gjalpi i hedhim miellin dhe
nëpërmjet lugës së drurit kavardisim me gjalp miellin deri
sa të marrë ngjyrë të kuqerremtë. Masës së përgatitur i hedhim mishin e pules te ndare ngakockat dhe lëngun e saj.
Shtojme piperin dhe vazhdojmë përzierjen me lugën e drurit
deri sa të formohet një mase mesatarisht e trashë e njëtrajtshme. Piqet sa të marrë ngjyrë.
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Në të njëjtën kohë përgatisim salcën e kosit (kos i perzier me
hudhra të prera hollë të shtypura me pak kripë dhe arra sipas dëshires) të cilën ia hedhim me lugë qervishit dhe mishit
pasi të jetë pjekur. Pas këtij proçesi qervishi me pulë është i
gatshëm për tu servirë në pjata.
Historia dhe tradita
Eshtë përdorur si ushqim i preferuar që në lashtësi.
Egziston tradita, që nëpërmjet këtij gatimi të rëspektohej
miku i shtëpisë. Për të egziston shprehja popullore: “ Pulasebepi i qervishit” kjo do të thotë, se ky lloj gatimi është
shumë më i preferuar sesa qervishi me qofte apo suxhuk.
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Description of Product
It is a naturally raised farmyard chicken dish.

Method of production
Ingredients: Chicken (1-1.5kg), 0.5 kg sifted corn flour, 0.5 kg
butter, 2 water glasses of yogurt,1 clove of garlic, salt and
nuts to your liking. The chicken is placed into a casserole with
boiling water so it can be plucked of its feathers, gutted and
washed carefully. Then the chicken is divided into 12 portions
and simmered on medium heat. One spoon of salt is added
as soon as the boiling begins. Continue boiling until the meat
can easily be detached from its bones.
In a separate saucepan melt some butter and add flour gradually by stirring the mixture with a wooden spoon until the mixture becomes a bright red. Then add the chicken, the stew
and season it with pepper. Continue stirring until the mixture

becomes slightly thick and uniform. Bake. While baking, prepare the yogurt sauce (yogurt mixed with crushed garlic, salt
and nuts). This is spooned over the chicken and onion sauce
mixture after the dish is removed from the oven. Serve.
History and Tradition
It has been one of the most favorite dishes since ancient
times. According to tradition, this dish was made in honor
of a guest. There’s also a saying that goes: “Pula (behanja)
sebepi i qervishit” which means that chicken is a good reason
to prepare this dish.
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Pershkrimi i produktit
Kungulli i pites (kungulli i hase) është mesatarish
i madh me formë të rrumbullakët, cilindrik i shtypur në të dyja anët, i gjatë. Fruti përshkohet nga
rrathë për së gjati, lëkurë të lëmuar me ngjyrë të
verdhë-portokall, të errët, laraman. Ka tul të trashë
të bardhë ose portokalli, me shije të ëmbël.
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Metoda e prodhimit

Historia dhe tradita

Pritet kungulli në feta, i heqim lëkurën dhe farërat, pastaj tuli
grihet në rende. Kungullit të grirë i hedhim një litër qumësht
dhe ajkë,1 lugë gjelle kripë, si dhe 300 gr gjalp.
Perzierja e përgatitur vihet me një anë dhe fillojmë përgatitjen
e brumit (2kg miell, 1 liter uje, 1 lugë gjelle kripë). Ngjishet
brumi, bëjmë ndarjen në kuleqë, përgatitim petët të cilat i
pjekim. Shtrijmë rradhazi petët në tepsi duke shtruar petë
pas pete, kungullin e përgatitur.
Bëjmë pjekjen në furrë për gjysëm orë në temperaturë 200
gradë celcius.
Pasi konfirmojmë pjekjen e heqim nga furra e spërkatim me
ujë, e mbulojmë me një mbulesë 10-15min. Pas këtij procesi
lakrori është i gatshëm për tu konsumuar.

Eshtë traditë e hershme në përgaditjen e lakrorit me kungull,
për periudhën verë e vonë – vjeshtë.
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Other names:
Description of Product
An average size pumpkin is chosen. It can be
round, cylindrical pressed on both sides and long.
Lengthwise, the pumpkin is lined with circles and
has smooth yellow-orange, dark-spotted skin. The
thick flesh tastes sweet and is either white or orange in color.
It is mostly cultivated along the edges of land patches, fences or together with corn in family yards. It is
sown with seeds or seedlings in Spring. It is picked
during late Summer until Autumn. The fruit is picked
in the early hours of the day or late in the afternoon
when there is no dew. The fruit can weigh 7-8 kg
or more.

Method of production
The fruit is sliced and the flesh is grated. The grated pumpkin flesh is mixed with 1 liter of milk and cream, 1 spoonful
of salt and 300 gr. of butter. Dough is prepared with 2 kg
of flour, 11 spoonfuls of water and 1 spoonful of salt. The
dough is kneaded and divided into balls. Each ball is rolled
out and the pastry sheets are baked. The sheets are placed
on a baking tin one by one, and each one is spooned over
with the pumpkin mixture. Bake in the oven for half an hour
at 200ºC.
When removed from the oven the pastry is sprinkled with
water and covered with a piece of cloth for 10-15 minutes.
Serve.

History and Tradition
This dish has traditionally been cooked in the Spring and Autumn from earliest times.
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Pershkrimi i produktit
Pitja me ndërmjetës (perpeqi) pas pjekjes merr
ngjyrë të kuqerremtë, konsistencë të shkrifët, shije
dhe aromë të këndëshme karakteristike.

Metoda e prodhimit
Receta dhe mënyra e gatimit: 2 kg miell gruri i situr, 1 litër
ujë, 750 gr gjizë ose djathë, 750ml ajke (mazè) dhe kripë sipas deshires. Gjalp sa pèr tè lyer petèt pèr shkak tè mazès.
Përgatitim brumin, bëhet shkëputja e kuleçëve (24-28cope),
i lemë në një anë për 10 -15min. Gjatë kësaj kohe përgatitim ndërmjetësen. Me shkopin e pites bëjmë shtrirjen e
kuleçëve (gjysëm të shtrirë), në formë të rrumbullakët, me
të njëjtën madhësi. Secili nga kuleçët gjysëm të hapur lyhen me 1 lugë gjellë gjalp dhe bëhen 2 e nga 2. Më pas
njëra pas tjetrës hapim petët e plota, duke rrotulluar kuleçët
gjysëm të hapur në dorë. Pasi kemi lyer tepsinë me gjalp shtrojmë petët, çdo pete i hedhim gjalp dhe mazë. Për 6-7 petë
(12 ose 14 kuleqë) hidhet ndërmjetësa, djathë ose gjize ku
mund të shtohen 2 kokrra vezë për ta lidhur atë më mirë. Më
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pas vazhdojmë shtrimin e petëve të tjera, si më parë duke
u hedhur sasinë e nevojshme te yndyrës. Në përfundim,
dërgojmë tepsinë në furrë për pjekje, në temperaturë 180
gradë celcius për 45 minuta. Pasi konfirmojmë pjekjen hiqet
nga furra, spërkatet me ujë, mbulohet me mbulesë dhe pas
10-15min është i gatshem për tu konsumuar.
Historia dhe tradita
Për gatimin e perpeqit, Hasi ka traditë të lashtë. Ai gatuhet
në raste ceremoniale familjare, dasma, festa.
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Description of Product
When baked, the pie turns a bright red, crispy, and
has a delicious taste and aroma.

Method of production
Ingredients: 2 kg sifted plain flour, 1 liter of water, 750 gr.
curdled cheese, 750 ml. milk cream, salt and butter (enough
to cover the pastry sheets).
Prepare the dough and divide into 24-28 balls. Leave them
aside for 10-15 minutes. Meanwhile prepare the filling. Roll
out each of the dough balls into a circular shape without
stretching them too much. The sheets should be of the
same size. Spread a spoonful of butter on each. The sheets
are worked on two by two. Then they are rolled out completely. Grease a baking tin with some butter and spread out
the pastry sheets. Each pastry sheet is brushed with butter
and cream.

For the filling of 6-7 pastry sheets you need cheese or curdle
and 2 eggs. Repeat the same process of spreading the pastry sheet as above with the filling. Bake in the oven at 180ºC
for 45 minutes. Serve.
History and Tradition
Hasi has an ancient tradition in baking this pie. It is cooked
for family celebrations, weddings, etc.
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Emra të tjerë:

Pershkrimi i produktit
Përbërja në trajtën e supës, me mish. Ngjyrë të
kuqerremtë, mjaft e shijshme.

Metoda e prodhimit

Përbërësit: miell misri 300gr, dhjam bagëtie100gr, të brëndshme të mishit të therur 250-300gr, 2 gota uji me kos, një
kokë hudhër, një lugë çaji kripë.
I vendosim të brëndshmet për zierje. Në të njëjtën kohë në
një tenxhere shkrijmë dhjamin. Largojmë mbetjet e dhjamit
të shkrirë dhe në yndyrë hedhim miell misri të situr. Me lugë
druri kavardisim miellin në yndyrë deri sa të marrë ngjyrë
të kuqerremtë. Pastaj hedhim lëngun e mishit mbi miellin e
skuqur dhe vazhdojmë përzierjen me lugë deri sa masa të
marrë trajtën e supës. Më pas e lemë të ziejë në zjarr për
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10min. Gjatë kësaj kohe grijmë të brëndëshmet në thela
dhe përgatitim salcën e kosit, së cilës i shtojmë kripë sipas
dëshirës. Hedhim mishin e grirë në çorbë, pas 2-3min largojmë tenxheren nga zjarri. Pas këtij proçesi hedhim çorbën
në pjatë, me lugë gjelle shpërndajmë salcen e kosit dhe ofrojmë pjatën në tavolinë për ngrënie.

Historia dhe tradita
Ka traditë të hershme në gatimin e çorbës. Përdoret në
dasma e ceremoni familjare, si ushqim i parë për të hapur
oreksin.
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Other names:

Description of Product
This dish is similar to meat soup, bright red in color
and quite delicious.

Method of production
Ingredients: 300 gr. corn flour, 100 gr. animal fat, 250-300 gr.
entrails, 2 glasses of yogurt, 1 garlic head, and 1 teaspoon

2-3 minutes. Ladle into bowls and spoon each dish with
some yogurt sauce.
History and Tradition

of salt.

First, boil the entrails. In a separate casserole melt the animal fat and gradually add the corn flour. The flour and the
melted fat are mixed with a wooden spoon until the mixture
changes color and becomes bright red in color. Add the
meat stew and continue mixing. Leave to boil for 10 minutes. While the soup is boiling, cut the entrails into portions
and prepare the yogurt sauce (with garlic and salt). Add the
entrails to the boiling soup and leave the mixture to boil to

This is a very old recipe. The dish is cooked for weddings,
family gatherings or other occasions as an appetizer.
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Pershkrimi i produktit
Pula me salcë kosi ka shije të veçantë. Copat e
mishit të pulës mbulohen me salcë të bardhë kosi

Metoda e prodhimit
Përbërësit: mish pule rreth 1kg, 200gr gjalp, 0.5liter kos, 1
kokë hudhër, 1lugë çaji veget, erëza, piper i kuq djegës dhe
gjethe dafine (lari i butë)
Pula pasi theret, pastrohet, copëtohet,vihet në zjarr për tu zier.
Sapo të marrë valën e parë i hedhim kripë gjelle në sasinë e
dëshiruar. Pasi të marrë gjysëm zierje, mishi hiqet nga ena e
lyejmë me gjalp dhe vendoset në tepsi për tu pjekur. Gjatë
kësaj kohe përgatitim salcën e kosit (ku hedhim hudhrën e
shtypur, viget, erëza). Kur mishi të jetë skuqur plotësisht tava
hiqet nga furra dhe i hidhet salca e përgatitur më parë. Menjëherë tava e përgatitur futet në furrën e ngrohtë ku lihet për
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10min. Pas këtij proçesi tava hiqet nga furra dhe serviret në
pjata për tu konsumuar.
Historia dhe tradita
Për këtë lloj gatimi ka traditë të hershme. Sot gatimi është
i prefeksionuar duke i shtuar vegetë dhe erëza. Qysh në
lashtësi pula me salcë kosi është përdorur tek të sëmurët
për te rritur oreksin.
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Other names:

Description of Product
This dish has an unique taste. Chicken pieces of
meat are covered with white sour sauce.

Method of production
Ingredients: 1 kg chicken, 200 gr. butter, 0.5 L yogurt, 1 head
of garlic, 1 teaspoon of vegetable spices, chili pepper, to
taste.
The chicken is plucked of its feathers, cleaned and set to
boil. Add some salt as soon as the boiling starts. The chicken is removed from the casserole before reaching the boiling point. It is buttered and placed into the oven to bake.
Meanwhile prepare the yogurt sauce (with crushed garlic
and spices). As soon as the roasted chicken is removed
from the oven, season with the sauce. The roasting tin is

again placed in the oven to warm the sauce. After 10 minutes, the dish is ready to be served.
History and Tradition
This dish goes far back in history. It has been perfected over
time by adding spices. It has usually been used as an appetizer
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Pershkrimi i produktit
Tavë orizi me zogë pule është ndër më e parapëlqyera për shijen dhe vlerat ushqyese që përmban

Metoda e prodhimit
Receta: 1 zogè pulë fushe, 0.5 kg oriz , 3 luge gjelle gjalpè,
njè kokèrr qepè, 2 kokrra domate ose njè lugè gjelle salcè.
Kripë dhe piper sipas dëshirès.
Pasi therim pulën e futim në një enë me ujë valë për të hequr
puplat ose e rrjepim duke i hequr lëkuren (e cila përmbanë
yndyrë). Më pas pulës i heqim të brëndëshmet dhe ndahet
në 12 pjesë. Bëjmë larjen e mishit e vendosim në një enë të
cilës pasi i hedhim ujin e nevojshëm e vëmë në zjarr për tu
zier. Pasi merr valën e parë i hedhim kripë. Proçesi i zierjes
vazhdon deri sa të ndahet mishi nga kocka. Në të njëjten
kohë pastrohet orizi, lahet me ujë dhe hidhet në tepsi se
bashku me perberesit e tjere qepe, domate te kavardisura
me pare ne gjalpë . Mbi tavën me oriz vendoset mishi i pulës
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(sipas traditës me një rrenditje të caktuar ), dhe hidhet lëngu
i pulës i mjaftushëm për tu zier orizi. Tava vendoset në furrë
për tu zier dhe pasi të ketë shterruar lëngu, hiqet nga furra
dhe lihet me një anë për tu ftohur .
Pas këtij momenti tava e orizit me pulë është e gatshme për
tu konsumuar.
Historia dhe tradita
Ky lloj gatimi është mjaft i hershëm dhe është përdorur në
ceremonitë familjare, me rreth të ngushtë apo si gatim i
shpejtë për të respektuar mikun e shtëpisë.
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Description of Product
This is the most nourishing of dishes.

Method of production
Ingredients: One farmyard chicken, 0.5 kg rice, 3 spoonfuls
of butter, one onion, 2 tomatoes or one spoonful of tomato
sauce, salt and pepper to your liking.
The chicken is first divided into 12 portions and cleaned with
water. Place the chicken in a casserole to boil. As soon as
the chicken reaches the boiling point, season with some
salt.
While the chicken boils, chop onion and the tomatoes and
fry in butter. Wash and clean the rice, mix with the fried onion and tomatoes and spread evenly in a baking tin. After

boiling, the chicken portions are placed on top of the rice
and the chicken stew is poured over the top. Place the dish
in the oven and bake until the rice has absorbed all of the
moisture. Remove the dish from the oven, leave to cool
slightly and serve.
History and Tradition
This dish is very old and has often been used in ceremonies
to honor guests.
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Emra të tjerë:

djethe jalli

Pershkrimi i produktit
Jaglia është një lloj djathi që prodhohet në malsinë
e LUMES të njohur për mbarështrimin e të imtave
dhe kryesisht të deles. Djathi JAGLI është djath i
ngjeshur, me ngjyrë të bardhë në të verdhë me
një shije të vaçantë dhe me pak ose aspak pore
në brendësi të tij.
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Metoda e prodhimit

Historia dhe tradita.

Qumështi për prodhimin e djathit Jagli nuk skremohet dhe
duhet të jetë vetëm qumështi i deles. Qumështi pasi milet
nga delja nxehet deri sa, gishti i vogël i dorës i zhytur në të
të durojë deri 10 sekonda. Mpiksja e djathit bëhet me mullëz
(kimozine natyrale). Tradicionalisht përdoret mullza e lepujve të egër të rinj ose e kecave, e cila është tharë më
përpara dhe grirë në formë pluhuri, dhe në momentin e përdorimit përzihet me ujë të ngrohtë. Masën e qumëshit e lemë
për 3-4 orë deri sa të pritet. Masa pritet me lugë druri,
pastaj futet në napë, ku shtohet ujë i nxehtë për të larguar
hirrën, dhe lihet të kullojë mirë. Pasi kullohet, bëhet prerja e
djathit në format e dëshiruara dhe vendoset në një enë druri
ku bëhet edhe kryposja e djathit. Stazhionimi zgjat për 45
ditë, pas së cilës është i gatshëm për konsum.

Djathi JAGLLI është prodhuar vazhdimisht në zonat me
blegtori të zhvilluar kryesisht në zonën e Lumës. Eshtë
përdorur i freskët në kombinime të ndryshme, por edhe
si nënprodukt në gatime të ndryshme si flija me djath,
i fërguar me gjalp, në pjatën e antipastës etj
Sezioni apo periudha e prodhimit.
Periudhë kryesore e prodhimit është periudha e laktacionit të deleve dhe që koincidon me periudhën Pranverë-Vjeshtë. Ruhet në voza druri dhe në ambjente të
frekëta (qilare)
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Other names:

Description of Product
Jagli is produced in the LUMA highlands, an area
famous for its breeding of sheep and cattle. Jagli
is compact, white to yellow in color, with few or no
pores. The cheese has a very special taste.

Method of production
The milk used in the production of Jagli is un-skimmed and
is only obtained from sheep. The milk is heated to the point
where you can only hold your finger in the contents for about
10 seconds. The milk is coagulated using natural rennet.
Rennet is typically obtained from wild hares or goat kids,
then dried, powdered and mixed with lukewarm water before being added. The milk is left for 3-4 hours until set. The
cheese is collected with a wooden spoon and wrapped in a
piece of cheese cloth. Hot water is poured over the cheese
in order to remove the whey and then left to drain until dry.
After the whey drains, the cheese is cut into the preferred
form and placed into a wooden dish and salt added. The

seasoning continues for up to 45 days when the product is
ready for consumption.
History and Tradition
Jagli cheese has been traditionally produced in areas popular in keeping livestock. It is consumed fresh or in a variety of
dishes such as Cheese Fli, fried with butter, as an appetizer,
etc.
Season of production
The best season to produce this cheese is while the sheep
are lactating, from Spring to Autumn. The cheese is conserved in wooden barrels placed in a cool environment (cellars).
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Emra të tjerë:

Pershkrimi i produktit
Duke qenë një nga produktet kryesore të qumshtit,
djathi i mazitun, është një produkt me përdorim më
të gjerë në të gjitha llojet e tjera të djathrave. Per
arsye se i merret rreth 50% e sasisë se yndyres, ka
marre edhe emrin, në fjalorin e traditës (djath që i
është marrë maza, yndyra). Ka shije të kripur, konsistencë të butë, formë të rrumbullakët, madhësi
normale që përkon më një peshë 1.2-1.5.kg
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Metoda e prodhimit

Historia dhe tradita.

Qumështi skremohet (deri 2.2-2.5% të yndyrës). Në kushtet
e traditës dhe të prodhimit në ferma, qumështi në fillim nxehet deri në vlim dhe pastaj hidhet në disa enë druri (korita)
që të ftohet. Mbas 10-12 orësh, (në vartësi të temperaturës),
qumështi ze një shtresë yndyre sipër që quhet mazë dhe kjo
hiqet (nga e cila do të prodhohet gjalp). Kështu qumështi
nuk ka yndyrën fillestare por tani e tutje proçedura e zenies
së djathit është e njejtë me djathin e pa mazitun. Djathi ka
ngjyrë plotësisht të bardhë, nuk është shumë i yndyrshëm
dhe në disa raste krijon edhe porozitete.

Prodhimi i këtij djathi ka traditë të hershme dhe bëhet në
mënyre të vazhdueshme, pra nuk ka të bëjë me raste të
veçanta por konsumi i tij është i shtrire gjatë gjithë kohës.
Sezioni apo periudha e prodhimit.
Eshtë e vazhdushme, pra e pa ndërprerë, sipas prodhimit
të qumështit por edhe këtu kemi një intensitet përpunimi në
periudhën pik (maj-tetor) për kushtet e qarkut të Kukësit.
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Other names:

Description of Product
Being one of the main by-products of milk, skimmed
milk cheese is widely used because in comparison
to un-skimmed cheese, it contains about 50% less
fat. It is salty, soft, has a round shape and a normal
size of 1.2 - 1.5.kg

Method of production

History and Tradition

The milk is skimmed (up to 2.2 - 2.5% of the fat). When produced on village farms, the milk is first heated to the boiling
point and then poured into several wooden dishes and left
to cool. Ten to twelve hours later, the milk creates a layer of
cream that is removed (this is used to produce butter). The
same method is used to produce normal cheese but with
the fat removed. The product is entirely white, does not contain fat, and may be porous.

Although this cheese has been produced for a long time, it is
still popular today and used for daily consumption.
Season
The cheese is produced during any season of the year according to milk production; however intensity increases during May to October in relation to the climate of Kukes.
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Emra të tjerë:

Pershkrimi i produktit
Djathi është një nga nënproduktet kryesore të
qumështit, dhe ka një përdorim të gjërë. Origjina
ështé shumë e herëshme. Forma më e zakonshme
është ajo e rrumbullakët (në kushtet e traditës) me
një diametër 15-20 cm dhe me një peshë rreth
1.5-2 kg.

Metoda e prodhimit
Veçoria kryesore e këtij lloj djathi është se nuk i hiqet yndyra, duke patur një konsistencë shumë kompakte dhe me
ngjyrë të bardhë, në krem. Qumështi pasi milet, ngrohet deri
në temperaturën 70ºC dhe pastaj lihet të ftohet deri në 2930ºC, kur edhe i hidhet fermenti, sipas sasis, së qumështit.
Kemi dy lloj fermentesh: a.Të prodhimit industrial, b të merrë
nga përpunimi i mullzave të qingjave e kecave të moshave
deri në dy muaj. Mullza lahet mirë, kryposet, thahet e hidhet
në një enë me 1 liter hirrë, mbyllet hermetikisht e lihet për
20 ditë. Përdoret duke hedhur 1 lugë gjelle nga ky solucion
për 6-7 kg qumësht. Lihet qumështi për 30-45 minuta i pa
trazuar (kur kemi fermentin nga mullzat, deri 1.5 orë) dhe
pasi është zënë, pritet me thikë, nga ku del hirra e cila largohet dhe atehere masa e njome hidhet në forma të ndryshme
(apo edhe në beze kulluse) dhe lihet 4-5 orë, duke vendosur
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përsipër një peshë për të realizuar ngjeshjen e duhur dhe eleminimin e porozitetit. Në vazhdim nxirret nga format, pritet,
kryposet, lihet 5-6 orë për kullim dhe pastaj sistemohet në
voza, ku maturohet për 40 ditë kur edhe është i gatshëm
për konsum.
Historia dhe tradita.
Ka një historik dhe traditë shumë të hershme prodhimi, fillimisht në kushte familjare, dhe pastaj industriale. Djathi ka
përdorim të gjithanshëm, konsumohet në çdo vakt të ditës,
si ushqim bazë, apo si shoqërues i mirë i të gjitha gatimeve
të tjera të zonës.
Sezioni apo periudha e prodhimit.
Ka një prodhim e konsum të vazhdueshëm gjatë gjithë vitit.
Në ambjente të fresketa dhe në shëllire, ruhet për një kohë
mjaft të gjatë.
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Other names:

Description of Product
Cheese is one of the main by-products of milk and
is widely utilised. Its origins are very old. The traditional form is usually round with a diameter varying
from 15 to 20 cm and a weight of about 1.5 - 2 kg.

Method of production
The main feature of this product is its fat percentage (hence
the name). It is a very compact cheese with a creamy-white
color. The milk is heated until it reaches a temperature of
70ºC and then left to cool to 29-30ºC when the ferment is
added. There are two types of ferments: a) industrial and b)
obtained from the processing of the rennet taken from lambs
or goat kids up to two months old. The rennet is properly
washed, salted, drained and placed into a dish containing
one liter of whey starter. It is then hermetically sealed for 20
days. One spoonful of this product is used for every 6 - 7 kg
of milk. The milk is left undisturbed for 30-45 minutes (if rennet ferment is added, the cheese is left for up to one hour)
and then is cut using a knife. The whey is removed and the
product is shaped into a pouch (or placed in cheese cloth to

drain), and left for 4-5 hours. A weight is placed over the top
to properly stretch it and eliminate pores. The cheese is then
cut, salted, left for 5-6 hours to drain, and placed into barrels
where it is seasoned for 40 days. At this stage, the cheese is
ready to be consumed.
History and tradition
This type of cheese was initially produced on family farms
but is now also industrially manufactured. It is widely used
for any meal and is a nice accompaniment for many traditional dishes of the area.
Season
It is consumed in any season of the year. It can be stored for
a long period of time when kept in brine in a cool place.
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Pershkrimi i produktit
Ka një shije specifike të kërkuar nga klientët, që
vjen si nga mënyra e përpunimit ashtu edhe nga
përbërësit kimik të qumështit të dhisë, që lidhet kjo
me ndikimin që ka edhe struktura e ushqimit, bimësia në këtë zonë etj. Ka konsistencë të butë, që me
kalimin e kohës vjen duke u forcuar dhe krijon një
porozitet të vogel të pranueshëm. Në kushtet e traditës djathi ka formë të rrumbullakët jo shumë të
madhe (0.8-1 kg)
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Metoda e prodhimit

Historia dhe tradita.

Tek ky djath kemi një veçori, sepse nuk i merret yndyra
gjithë sasisë së qumështit por vetëm 30-40% të sasisë së
qumështit që përpunohet, duke u ruajtur kështu struktura
për yndyrën, por që ndikon edhe tek shija, pamja e jashtme,
konsistenca etj. Në vazhdim, proçedura e përpunimit është
si tek prodhimi i djathit të pa mazitur, veçse fermeret e zonës kanë traditën që të përdorin hirrën për solucion kripe.
Eshtë djathë që ruhet mirë, duke patur edhe një aromë karakteristike mjaft të pranueshme. Në përpunimin e tij përdoret
(kryesisht) për mpiksje fermenti që përftohet nga mullzat e
kecave, duke i hedhur solucionit të mullëzës, në formë të
grirë edhe 2-3 gjethe të një bime shqile që ka marrë edhe
emrin bari i djathit.

Ky djathë është ushqim bazë për njerëzit e kësaj zone dhe
konsumohet në çdo kohë dhe kudo.
Sezioni apo periudha e prodhimit.
Duke qenë se prodhimi i qumshtit nga dhitë është sezonal,
atëhere edhe ky djathë ka sezon prodhimi periudhen Qershor-Shtator. Prodhimi i djathit fillon pas shkëputjes së kecave dhe sasitë që përpunohen gjatë verës ruhen edhe për
periudhën e dimrit.
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Description of Product
This highly sought after cheese has a special taste
due to the processing and chemical elements in the
goat’s milk. It is soft but becomes more solid and
a little porous over time. This product is traditionally
round and not very large (about 0.8-1 kg).

Method of production

History and Tradition

The special trait of this cheese is the removal of 30 to 40 percent of the fat preserving not only the structure but also the
taste, appearance, consistency, etc. The same procedure is
followed for producing un-skimmed milk cheese but the local farmers prefer to use whey as a salt solution. The cheese
can be stored for long periods of time giving it a pleasant
and characteristic smell. In processing, farmers mainly use
ferment obtained by the rennet of goat kids
.

This cheese is a staple product for the people of this area
and is extensively consumed in any season.
Season
As goats only produce milk seasonally, this cheese is made
from June to September. The cheese production starts as
soon as the goat kids no longer breast feed. The cheese
produced during Summer is stored for the Winter.
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produkte me origjine shtazore

Emra të tjerë:

Pershkrimi i produktit
Përgatitet nga qumështi i deles, dhisë ose lopës.
Copat e djathit kanë formë disku, me madhësi
nga 1-3 kg sipas rastit. Ka ngjyrë të bardhë pa
porozitet brenda. Aroma është karakteristike e
qumështit. Konsistenca është si e çimçakizit.
Produkti I maturuar përdoret për gatimin e mazës
së zier.
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Metoda e prodhimit

Histori dhe tradite.

Qumështit, që i hiqet e gjithë yndyra, vlohet dhe lihet të ftohet derisa gishti i zhytur në të, mbahet me numurim deri në
9. Hidhet solucion I përgatitur me mullza. Pasi fermetohet
qumështi hidhet në një trastë marleje (nape) dhe kullohet.
Kjo trastë që quhet cedille, vendoset mbi një rrase guri të
pjerrët dhe sipër i vendoset po një rrasë guri tjetër që të
nxjerr gjithë hirrën.
Pasi nxirret nga trasta ka formën e një disku dhe vendoset
në një lug apo vozë druri pishe për stazhionim.

Eshtë prodhuar pasi ështe futur në gatim maza e zier.
Eshtë traditë kryesisht e zonës së Vuthajve
Sezoni
Prodhohet në priudhë laktacioni, pranverë -vjeshtë
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Description of Product
This cheese is produced from sheep, goat or cow
milk. It is disk-shaped and weights about 1-3 kg
with a white color and is non-porous. The product
is gummy with a characteristic smell of milk. The
matured product is used for cooking boiled milk
cream.

Method of production

History and Tradition

The milk is deprived from fat, boiled and left to cool until
you can only hold your finger in the contents for about 10
seconds. Then the prepared solution of rennet is added.
After fermentation, the milk is placed into cheese cloth
called cedilla and placed between two stone tablets in order to squeeze out the whey. After being removed from the
cheese cloth the product has the shape of a disk and is
placed into a Pine barrel for seasoning.

This product has been produced from the time when people began to boil milk cream. It is most common in the area
of Vuthaj.
Season
Mishavin is produced during the lactation period of Spring
to Autumn.
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Pershkrimi i produktit
Ka ngjyrë të bardhë, aromën e qumështit të deles,
dhisë apo lopës nga është prodhuar.
Ka konsistencën e salcës së kosit dhe një strukturë kokrizore.
Serviret në pjata të zakonshme, origjinale ose e
fërguar në gjalpë. Shoqërohet me qepë dhe bukë
misri.
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Metoda e prodhimit

Historia dhe tradita

Shtalbi (qumështi I fermetuar me solucion mullzash) hidhet
në një trastë marljeje dhe varet të kullojë. Hirra që kullon
mblidhet në një enë cfarëdo, hidhet në një kazan dhe vendoset në zjarr me flakë ku zihët deri në 8 orë. Gjatë zierjes,
në sipërfaqe del gjiza që mblidhet me një garuzhde me
vrima. Në përfundim të zierjes, lëngu hidhet në një trastë
merle dhe kullohet. Gjiza e nxjerrë nga trasta dhe e marrë
me garuzhde shtrohet në një enë të vogël druri, mbulohet
me një napë merle dhe është e gatëshme për përdorim

Eshtë prodhim tradite që është ruajtur në enë druri pishe
dhe është përdorur zakonisht si ushqim për mëngjes. Eshtë
përdorur edhe në rastet e ushqimit të shpejtë ndërmjet vakteve ose si ushqim për të thyer urinë, deri sa te përgatitej
ushqimi, në rast ardhje miqsh.
Sezoni
Gjatë gjithë vitit.

KES

GJIZE HIRRE
Kategoria:

TROPOJE

ICIONALE
AD
TR

Katalogu i prodhimeve ushqimore tradicionale te qarkut te KukesIT

WHEY CURD

KUK
ES

HAS

KUKES

TRADITIO
N

Kategory:

TROPOJE

GION
RE

DUCT
PRO
S
AL

Catalogue of local food products of Kukes region

PRODUCTS OF ANIMAL ORIGINE

Other names:

Description of Product
The curd is white in color and has an aroma of the
milk from which it has been obtained.
It has the consistency of yogurt cream, is granular
and is served in traditional dishes or fried with butter. It can also be accompanied with onions and
corn bread.

Method of production

History

Milk fermented with rennet solution is placed into cheese
cloth and hung. The whey that drips from the cloth is collected, poured into a container, and boiled for up to 8 hours.
While boiling, a curd emerges on the top that is collected
using a ladle. After boiling, the mass is poured into cheese
cloth and drained. The curd obtained is laid on a small
wooden board covered with cheese cloth and served.

The product has been traditionally stored in Pine barrels
and is usually served for breakfast. It is also used as a fast
food between meals.
Season
This product can be produced throughout the entire year.
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Pershkrimi i produktit
Eshtë një produkt me origjinë shtazore e bimore
ku këto të fundit janë për ti dhënë aromë dhe
shije. Në pamje të jashtëme është i bardhë,
viskoz dhe ruan formën gjatë servirjes.
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Metoda e prodhimit

Historia dhe tradita.

Prodhohet kryesisht nga kosi i qumështit të deles por
mund të jetë edhe nga kosi i lopës. Kosin e fusim në
napë të pregatitur posacerisht, e lihet të kullojë për 3-4
ditë në ambjente të freskëta dhe pa dritë. Kullimi behët
deri sa, po ta shtypim me gisht napën, ajo ruan formën
e gishtit. Nxirret nga napa dhe, kryesisht në enë druri
(sheka) bëhet përzierja me hudhra të grira, kripën dhe
erëzat dhe ena e mbyllur lihet për rreth një javë, pas së
cilës është i gatshëm për konsum. Ruhet për një kohë
të gjatë në ambjente të freskëta.

Kosi i kulluar tradicionalisht është përdorur si zaire për
dimër dhe kryesisht nga familje me shumë blegtori.
Serviret në çdo kohë si ushqim plotësues e kryesisht
në ditë dasmash, festash e gëzimesh të tjera familjare.
Përdoret gjerësisht nëpër restorante si pjesë plotësuese
e pjatës. Ka veprim stimulues të oreksit.
Sezioni apo periudha e prodhimit.
Gjatë gjithë vitit.
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Other names:

Description of Product
This product has animal and vegetable origins.
Herbs are used to add flavor and taste. The outside
of the product is white, viscous, and maintains its
form when served.

Method of production

History and tradition

It is mainly produced from yogurt obtained from sheep milk
but can also be derived from cows. The yogurt is placed
into cheese cloth where it drains for 3-4 days in a cool dark
place. After draining you should be able to press your finger
into the cheese cloth and have it preserve your print. After
being removed from the cloth, it is placed into a wooden
dish (sheka) and mixed with ground garlic, salt and herbs.
It is then stored in a closed wooden dish for about one week.
This product can be stored for a long period of time if kept
in a cool place.

This product has been traditionally used as winter reserve
by families owning livestock. It is served as an appetizer at
weddings, parties and other family occasions.
Season of production
It can be produced throughout the entire year.
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Pershkrimi i produktit
Ky djathë prodhohet zakonisht vetëm me qumësht
dele pasi ka më shumë yndyrë. Djathi ka një shije të
vaçantë dhe një ngjyrë të bukur të verdhë të hapur
dhe shumë i kërkuar në treg.

Metoda e prodhimit
Qumështi siç milet nga delja kullohet dhe hidhet në një enë ku
bëhet gati për të bërë mpiksjen e tij. Ai zihet në një temperaturë
që provohet me gishtin e vogël të dorës kjo temperaturë duhet
të durohet për 10 sekonda. Në qumë sht hedhim mullzën e cila
përdoret në bazë te sasisë së qumështit që kemi dhe lihet për
40-45 minuta. Pastaj merret sipërfaqja e masës së mpiksur në
trashësi 1-2 cm dhe përzihet me të gjithë masën me qëllim që
të përzihet yndyra. Masa e mpiksur pritet me një thikë në vija me
një largësi 2-3 cm me qëllim që hira e djathit të dalë në sipërfaqe. Për 10 minuta masa lihet e pa prekur dhe kur shohim se
hira ka dalë në sipërfaqe e largojmë në një enë. Në këtë kohë
merret një gur zalli relativisht i madh, që është vendosur më
pë rpara në një enë me ujë të valuar, dhe vendoset në masën
e mpiksur (shtarpin) dhe vazhdojmë ta pë rziejmë për një kohë
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rreth 30 minuta. Ndë rkohë temperatura ka shkuar aq sa mezi
durohet nga dora. Largojmë gurin dhe e lemë pak që djathi të
qetësohet, Nëse akoma ka hirë; e largojmë hirën dhe e kthejmë
në një napë dhe vazhdojmë që ta shtypim djathin me dorë, dhe
pastaj lihet që të kullojë për 4-5 orë. Copat e djathit vendosen
në një dërrase, dhe çdo dy ditë bëhet pastrimi dhe një kryposja
e lehtë. Ky proçes vazhdon për një jave. Rekomandohet të konsumohet mbas 40 ditësh.
Historia dhe Tradita
Prodhimi i kë tij djathi ë shtë tradicional në zonat tipike të
mbarë shtrimit të bagertive të imta, si zona e Lumës.
Sezoni i prodhimit
Prodhimi i djathit me gurë të nxehtë bë het gjatë gjithë
sezonit të mjeljes se deleve, nga Prilli deri në Gusht
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Description of Product
This cheese is produced primarily with sheep milk
because it is rich in fats. The product has a special
taste and a light yellow color. There is a high market
demand for this cheese.

Method of production
The milk is poured into a dish in order to be clotted. It is then
boiled up to a point that you cannot leave your little finger in
for more than 10 seconds. Then add rennet and leave it for
40-45 minutes. Afterwards collect the top layer of the milk
cream which is about 1-2 cm thick and mix it with the milk
in order to mix the fats. The whole mass is cut with a knife
about 2-3 cm deep in order for the whey to surface. Leave
the mass intact for 10 minutes and then remove the whey.
In the meantime, a relatively big flat stone has been placed
inside boiling water to heat. Place the hot stone inside the
mass and mixed for about 30 minutes until the heat cannot be bared by the finger. Remove the stone and leave the
cheese to rest for a while. Meantime, the remaining whey is
removed and the cheese is placed into a cheesecloth and

pressed by hand. It is then left to drain for 4-5 hours. The
cheese granules are placed on a wooden board where they
are cleaned and salted every two for one week. Best consumed 40 days after.
History and tradition
This type of cheese is traditionally produced in the typical
areas for rearing sheep, as Luma area.
Season of production
Hard cheese made with hot rocks is produced during the
season where sheep are milked, from April to August
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Pershkrimi i produktit
Gjiza me speca djegës është një ushqim tradicional dhe shumë i preferuar për banorët e zonës malore, kjo për vetë kushtet e zonës, me dimër të gjatë
e të ftohtë, ku konservimi dhe ruajtja e ushqimeve
është shumë e rëndesishme.

Metoda e prodhimit
Për të pasur një produkt sa më të mire dhe që të qëndrojë sa
më gjatë, rëndësi ka ruajtja e gjizës së verës dhe vjeshtës,
para se të vendosen specat për dimër. Në këtë periudhë ajo
duhet të mbahet në ambjente të freskëta dhe të pastrohet
herë pas here sipërfaqja e enës me gjizë se mos ze myk.
Specat që do të përdoren për gjizë zgjidhen të jenë të pjekur
dhe të verdha. Këto speca qëndrojnë për një kohë më të
gjatë pasi nuk prishen.
Giza para se të vendoset në kova, hidhet në një ene të madhe dhe shikohet konsistenca e saj. Në qoftë se është trashur,
bëhet hollomi i saj, zakonisht bëhet me qumësht, por edhe
kosi është i rekomanduar. Pasi regullohet konsistanca e
saj, vendoset një shtresë në fund të kovës, pastaj vendosim specat të cilat më parë janë larë në ujë të bollshëm dhe
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shpohen me një pirun. Nëpër speca hedhim pak kripë dhe
vazhdojmë me rendin e dytë e kështu me rradhë, deri sa të
mbushet ena plot. Në krye vendosim një plasmas të hollë
dhe mbi të hedhim krypë . Në shumë raste përdoret dhjami
ose gjalpi i cili ben izolimin. Mbas 4 javesh është e gatëshme
për tu konsumuar.
Historia dhe tradita
Ky lloj produkti është në traditën e zonës malore dhe përvec
ruajtjes për një kohë të gjatë, siguron edhe një ushqim mjaft
të shijshëm.
Sesoni
Gjiza me speca mund të përdoret në cdo sezon por tradicionalisht përdoret në sezonin e dimrit.
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Description of Product
Curd with chili peppers is a traditional and favorite
food for inhabitants of mountainous regions where
the Winter is long and cold and the conservation of
food is very important.

Method of production
In order to achieve a quality and resistant product, the curd
is stored during Summer-Autumn and peppers are added in
the Winter. During storage, it should be kept in a cool place
and cleaned on the surface from time to time. The peppers
used should be mature and yellow in color as they can be
stored for a longer period. Before placing the curd into dishes, it is first placed into one large bucket in order to preserve
its consistency. If too thick you can thin the curd using milk
or yogurt. After the proper consistency is reached, spread a
layer of curd at the bottom of the bucket and add washed,
pierced and salted peppers. Keep adding layers of curd and

peppers until the bucket is full. Place salt and a thin plastic
sheet on the top. As an insulator you can use fat or butter. It
is ready to be consumed after four weeks.
History and Tradition
This kind of product is characteristic in mountainous regions.
It is highly resistant and very tasty.
Season
This dish can be consumed anytime of the year, but is preferred during the Winter.
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Tropojë

Pershkrimi i produktit
Mjalti gështenjës është një produkt natyral i prodhuar në kullotat e mirënjohura të pyjeve të gështenjës kryesisht në Tropojë. Ka një ngjyrë të kuqërremtë në kafe, me nuancë nga e celur deri në të
errët, në vartësi të pranisë së bimëve të tjera në
kullotë. Aroma karakteristike e fortë e bën lehtësisht
të dallueshëm nga mjaltrat e tjerë. Shija karakteristike është paksa e hidhur.

Metoda e prodhimit

Sezoni I prodhimit

Ndryshe nga tradita e lashtë, tani bletët bahen në zgjoje
moderne, ndërsa mbarështrimi i tyre mbetet ekstensiv.

Mjalti i gështenjës prodhohet kryesisht në Qershor, në kohën
e lulëzimit të gështenjës. Bletaret që synojnë të prodhojnë
mjaltë të pastër gështenje, bëjnë një vjelje para se të fillojë kullota e gështenjës, dhe tjetrën në fund të kullotës, në
mënyrë që të vecojnë mjaltin e gështenjës nga ai prej luleve
të tjera.

Historia dhe tradita
Bletaria është një nga traditat më të lashta në këtë zonë.
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Tropojë

Description of Product
Chestnut honey is a natural product coming from
very known pastures of chestnut trees of the area,
mainly in Tropoja. It has a reddish brown color, with
nuances going from light to dark, depending on
presence of other flowers in the pasture. Strong
characteristic aroma makes it very distinguishable
from other honey types. Characteristic flavor is
slightly bitter.

Method of production

Season of production

Actually bees are kept in modern hives, while their management remains extensive.

Chestnut honey is produced mainly in June, in the season of
chestnut flowering. Beekeepers which aim to produce pure
chestnut honey, extract the honey at the beginning of flowering and at the end of it, in order to separate chestnut honey
from other honeys.

History and tradition
Beekeeping is one of most ancient traditions in the area.
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Pershkrimi i produktit
.
Mjalti shumëlulesh merret nga bimet e egra në
kullotat e livadheve dhe bjeshkëve të rajonit, me
bimësi të përzierë, me dominime të njerës apo
tjetrës lule. Ka ngjyrën karakteristike, aromë të
këndëshme dhe shije sipas kullotës. Ka një dhe
shije specifike për cdo kullotë. Ndër këto lloje, me
i njohuri është mjalti i trumzës (Saturea Montana), i
cili ruan aromat e forta të kësaj bime, duke e bërë
mjaft të preferueshëm.

Metoda e prodhimit

Sezoni I prodhimit

Ndryshe nga tradita e lashtë, tani bletët bahen në zgjoje
moderne, ndërsa mbarështrimi i tyre mbetet ekstensiv.

Mjalti shumëlulesh merret nga muaji Maj e deri në Gusht.
Mjalti i trumzës prodhohet në kullotat e pasura me këtë bimë
si Surroj, Pashtrik të Hasit etj. Prodhimi i tij është i kushtëzuar
shumë nga kushtet e motit gjatë verës, dhe kur shirat favorizojnë lulëzimin dhe prodhimin e nektarit në bimët e trumzës,
kryesisht në muajin Gusht, por ka raste edhe në Shtator.

Historia dhe tradita
Bletaria është një nga traditat më të lashta në këtë zonë.

138

KES

MJALTE SHUMELULESH
Kategoria:

TROPOJE

ICIONALE
AD
TR

Katalogu i prodhimeve ushqimore tradicionale te qarkut te KukesIT

MULTI-FLOWER HONEY

KUK
ES

HAS

KUKES

TRADITIO
N

Kategoria:

TROPOJE

GION
RE

DUCT
PRO
S
AL

Catalogue of local food products of Kukes region

PRODUCTS OF ANIMAL ORIGINE

:Emra të tjerë:

Description of Product
Multi-flour honey is obtained from wildflowers found
in meadows and highland in the region, with mixture
of flora, and domination of one or another flower. It
has a characteristic colour wonderful flavour and
taste according to the pasture. The most known is
the Saturea Montana honey, which retain the strong
flavour of this plant, making it very preferable.

Method of production

Season of production

Actually bees are kept in modern hives, while their management remains extensive.

Multi-flower honey is harvested from May until August. Saturea Montana honey is produced in meadows rich in this
plant, as in Surroj, Pashtrik in Hasi, etc. Its production is
highly conditioned by the weather during summer months,
and when rains favour flowering and excretion of nectar in
Saturea Montana plants, mainly in August, and sometimes,
even in September

History and tradition
Beekeeping is one of most ancient traditions in the area.
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Drinks (juices and alcoholic drinks)

141

QAR
KU

KU
HAS

KUKES

PRODHIME

LENGJET DHE PIJET ALKOLIKE

Emra të tjerë:

Pershkrimi i produktit
Bliri rritet në lartësitë deri në 1000 m mbi nivelin e
detit në përzierje edhe me drurë të tjerë por ndeshet edhe i kultivuar në zona të banuara. Drurët rriten
deri në 20-30 m lartësi. Bliri fletë gjerë përdoret
si bimë dekorative dhe lulet e tij kanë aromë të
veçantë. Lulet kanë ngjyrë të verdhë në të gjelbër
të çelur. Bliri fletë gjerë dallohet nga madhësia e
gjethes dhe nga ana e poshtëme nuk ka push me
shkëlqim të argjentë, por vetëm ngjyrë hiri të lehtë.
Nga lulet e blirit përgatitet një caj mjaft aromatik.

Metoda e prodhimit

Sezioni apo periudha e prodhimit.

Për të përgatitur cajin me lule bliri merret një lugë supe me
lule blini të thara hidhet në një enë me ujë të valuar. Lihet
për 5 minuta e më pas kullohet. Embëlsohet me sheqer ose
me mjaltë. Pihet i ngrohtë disa herë gjatë ditës. Bima ruan
cilësitë e saj deri në 2 vjet.

Lulet mblidhen në muajt Qershor-Korrik kur kanë lulëzuar dy
të tretat e gonxheve. Vjelja bëhet me dorë ose gërshërë të
posacme. Tharja bëhet në hije. Çaji i blinit përdoret kryesisht gjatë periudhës së ftohtë të vitit, por mund të përdoret
edhe gjatë gjithë vitit.

Historia dhe tradita
Lulet e blirit përmbajnë esencë të farnesolit, glukozide,
sheqerna, taninë etj. Përdoret në sëmundje të shkaktuara
nga të ftohtit dhe që shoqërohen me temperaturë, rrufë e
kollë dhe kundra migrenës. Nxit djersitjen dhe urinimin.
Është gjerësisht i përdorur si qetësues para gjumit, pasi
përmirëson gjendjen nervore.
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Other names:

Description of Product
Linden trees grow at heights up to 1000 m above
sea level in the mix with other trees but also it is
found cultivated in public areas. Trees grow up to
20-30 m height. The wide leaf type is used as decorative plant, and their flowers have an unique flavor
especially during blooming time. The flowers are
yellow to open green color. They are used to make
a very known aromatic tea.

Method of Production

Season or periods of production.

To prepare a cup of Linden flower tea, take a soup spoon
of dried linden flowers and put them in a bowl of hot water.
Leave for 5 minutes and then remove the leaves. Sweeten
with sugar or honey. Drink warm several times during the
day. The dried flowers preserve the quality up to two years.

Linden flowers are collected in June-July when blooming occurs. Picking is done by hand or special scissors. It is recommended to dry flowers under the shadow. The tea is used
mainly during the winter time, but could be used throughout
the year.

History and Tradition
Linden flowers contain the essence of pharnezol, glycosides,
sugars, tannins and vitamins. This tea is traditionally used in
cases of cold accompanied by fever, runny nose, cough etc.
It is commonly used as a sedative before bedtime, as the
situation improves nerve.
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Emra të tjerë:

Gentiana lutea

Pershkrimi i produktit
Kjo bimë rritet në bjeshkë në livadhet me mbi 1000
m lartësi. Është një bimë barishtore, që arrin deri
1.5 m e lartë në fazën e lulëzimit. Lulja është e verdhë e vendosur në lulëri në majë të kërcellit. Pjesët
e vlefshme të saj janë rrënjët të cilat pasi shkulen
thahen.

Metoda e prodhimit

144

Për të përgatitur cajin e sanzës merren 10g rrënjë të thata e të
grimcuara, hidhen në një litër ujë e zihen për 20 minuta. Çaji i
ëmbëlsuar më pas, pihet para buke.
Për të përgatitur lëng medikamentoz nga rrënjët e sanzës,
merren 10 gr rrënjë të thata të grimcuara e zhyten në një litër
ujë. Lëngu lihet për disa ditë e më pas pihet 2-3 filxhana kafeje në ditë si lëng medikamentoz.

anoreksisë etj. dhe si analgjezik, ul temperaturën sidomos
tek fëmijët. Rrënjët e sanzës sot hynë në perbërjen e shumë
preparateve mjekësore në industrinë farmaceutike.

Historia dhe tradita

Sezioni apo periudha e prodhimit

Mban emrin e mbretit Ilir, Genti, që e përdori rrënjën e Sanzës
për herë të parë që në shekullin e II-te para erës sonë. Nga
banorët e zonave ku kjo bimë rritet, përdoret për mjekimin
e stomakut, fshikëzës së tëmthit, sëmundjeve të mëlçise,

Përdoret gjatë gjithë vitit. Sezoni duhet të jetë ai i vjeljes së
rrënjëve në natyrë.
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Other names:

Description of Product
Gentiana Lutea is a known medicinal herb that
grows in meadows in the mountains above 1000
m altitude. Gentiana is a plant that grows up to 1.5
m during flowering. Flower is yellow and is elliptical
leaves that are long established in the stalk.
The valuable part of the plant is the root.

Method of Production
To prepare Gentiana Tea, take 10g dried and crushed root,
place in a liter of water and boil for 20 minutes. Sweeten the
tea and drink it before meals.
To prepare and use gentian as a drug, take 10 g crushed
and dried root in one liter of water. Leave apart for some
days, and then use to drink 2-3 coffee cups a day as a liquid
drug.

antipyretic etc. Especially it reduces temperature in children.
The roots of Gentiana are widely used in the composition of
many medical preparations in the pharmaceutical industry.
Season or periods of production.
Dried Gentiana roots could be stored and used at any season

History and Tradition
This plant has got the name from ancient Illyrian king, Genti,
who used these roots for the first time, since the II nd century AC. Residents of areas where this plant grows have
used it to treat stomach, the gall bladder, liver disease, as
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CARDISH

Pershkrimi i produktit
Dëllinja është një shkurre që rritet kudo. Ajo është
bimë halore me gjelbërim të përhershëm. Frutat e
dëllinjës janë të vogla, me formë sferike dhe ngjyrë
të kuqe (më rrallë) apo të zeza. Frutat e dëllinjës
janë mjaft të njohura për aromën e tyre të vecantë
dhe përdoren gjerësisht si aromatikë, në guzhinë
apo për qëllime të tjera. Frutat e dëllinjës mblidhen
në Shtator-Tetor, kur ato arrijnë ngjyrën e plotë.
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Metoda e prodhimit

Historia dhe tradita

Për pregatitjen e lëngut të dellinjës, merret 1kg fryte, zhyten
në 10 l ujë dhe procesi i fermentimit lihet të zgjasë rreth një
javë (6-7ditë). Lëngu mund të përdoret disa herë në ditë sipas
dëshirës. Lëngu që hiqet nga ena zëvendësohet me ujë derisa kokrrat e dëllinjës të bien të gjitha në fund të enës. Në këtë
rast nuk hidhet më ujë dhe lëngu pihet deri sa të mbarojë.
Për pregatitjen e çajit të dëllinjës merret një lugë e vogël me
fryte të thara dhe të grimcuara dhe zihet me një gotë uji për
10 minuta. Më pas lihet në qetësi të ftohet dhe kullohet. Çaji
ëmbëlsohet sipas shijes me mjaltë ose sheqer.

Lëngu i dëllinjës ka efekt diuretik dhe ndihmon traktin
tretës.
Caji i dëllinjës është një nga çajrat më popullore sidomos në
zonën e Hasit.
Sezoni i prodhimit
Lëngu i dëllinjës apo Çaji përdoret gjatë gjithë vitit.
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Other names:

Description of Product
Juniper plant is a conifer shrub that grows everywhere. They are evergreen with needle-like leaves.
The Juniper’s Fruits are small spherical shaped
with red (rarely met) or black. Black juniper fruits or
berries are well known for their distinguished flavor
and widely used as a spice, in the cuisine but also
for other uses. Juniper fruits are collected in September-October, when they receive the full color.

Method of Production

History and Tradition

To prepare Juniper juice, take 1 kg fruits, put them in 10 liter
of water and leave to ferment for about one week. The juice
could be used several times a day as refreshment drink. Every time we take some juice, we add water to replace it, until
the fruits fall at the bottom of the container. At this moment,
we only use the liquid without adding more water, until it is
finished.
To prepare juniper tea, take a small spoon of dried crushed
and boil it in a glass of water for 10 minutes. Leave to cool
and decant. Sweeten the tea according to taste with honey
or sugar.

Juniper juice has a diuretic effect and helps the digestive
tract.
Season of production
Juniper juice or tea is used throughout the year
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Emra të tjerë:

RIGON I KUQ

Pershkrimi i produktit
Caji i malit – shkencërisht i njohur si Origanum
vulgare, është një specie e njohur e familjes së
menteve (Lamiaceae). Është i përhapur pothuaj në
të gjithë zonën veriore. Eshtë një bimë barishtore
shumëvjecare, me lartësi 20-80 cm, me gjethe të
vendosura përkundrejt, me gjatësi 1-4 cm. Rritet në
toka me pehash ndërmjet 6.0 (lehtësisht acide) dhe
9.0 (bazike) me preferencë ndërmjet 6.0 dhe 8.0.
Lulet janë ngjyrë rozë.

Metoda e prodhimit

Historia dhe tradita

Pjesa që mblidhet është gjithë pjesa mbitokësore në lulëzim.
Degët bëhen në formë buqete dhe në këtë mënyrë thahen në
vende të ajrosura dhë nën hije.
Për të përgatitur cajin e malit, disa bime të thara, zhyten në
një enë me ujë të valuar e lihen për 15 minuta. Në enë hidhen dhe dy gjethe ftoi të thata për t’i përmirsuar shijen. Pasi
kullohet, ëmbëlsohet sipas dëshirës me mjaltë ose sheqer e
pihet i nxehtë.

Çaji i Malit përmban esenca me timol, taninë, flavonide,
të cilat ndihmojnë në përmirësimin e tretjes, qetësimin e
spazmave muskulare etj. Është çaji më i përdorur dhe pjesë
e dietës së banorëve, sidomos në rastet e virozave stinore,
kollës, infeksioneve të traktit të frymëmarrjes.
Sezioni prodhimit.
Çaji i malit përdoret kryesisht gjatë dimrit.
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Other names:

RED OREGON

Description of Product
Mountain tea– scientifically named Origanum vulgare is a common species of the mint family (Lamiaceae). It is found all over northern Albania. Oregano is a perennial herb, growing from 20–80 cm tall,
with opposite leaves 1–4 cm long. Oregano grows
in a pH range between 6.0 (mildly acid) and 9.0
(strongly alkaline) with a preferred range between
6.0 and 8.0. The flowers are pink.

Method of Production

History and Tradition

The plants are collected during flowering, linked in bouquets
and dried under shadow in ventilated places.
To prepare the Mountain tea, put some dried herbs in a pot
of hot water and leave for 15 min. Adding two dried leaves
will improve the taste of the tea. After that it may be drained
and sweated with honey or sugar and drink hot.

Mountain tea contains timol, tanine, flavonides, which help
in improving digestion, calming muscle spasms etc. Mountain tea is the most preferred tea in the area and part of the
diet of inhabitants of northern Albania. It is used especially
in cases of seasonal viruses, cough, and respiratory tract
infections.
Season or periods of production.
Mountain tea is mainly used during the winter.
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Emra të tjerë:

SALVIA OFFICINALIS

Pershkrimi i produktit
Është shkurrëz që shkon deri në lartësinë 1000 m
mbi nivelin e detit. Rritet në masive të kufizuara,
ku formon dëndësi të madhe në numër bimësh.
Preferon kryesisht shullanet gëlqeror që i rreh vazhdimisht dielli gjatë ditës. Gjethet janë eliptike me
ngjyrë jeshile të hapur në gri. Lulet ngjyrë vjollcë
në blu të vendosura në një kercell në formë kalliri.
Lulet çelin ne Prill-Maj në vartësi të kohës. Gjethet e
sherebelës janë të pasura me lëndë tanike tujon

Metoda e prodhimit

Sezioni i Prodhimit

Një lugë gjelle me gjethe të thara dhe të grimcuara, zhytet
në një enë me një gotë ujë të valuar dhe mbulohet me kapak
duke e lënë në qetësi për 15 minuta. Çaji i fituar mund të pihet
i ëmbëlsuar sipas dëshirës

Korren me drapër buqetat me gjethet e reja të bimes kur
bima ka arritur pjekurinë. Nëse e lejojnë kushtet e motit, vjelja vazhdon gjatë gjithë verës deri në shirat e parë në vjeshtë.
Tharja e gjetheve të sherebelës bëhet në hije, në vende të
thata që ajrosen mirë. Çaji i sherbeles perdoret gjatë gjithë
vitit.

Historia dhe tradita
Këshillohet të pihet pasi ndihmon ne luftimin e infeksioneve
të rrugëve të frymëmarrjes, qetësimin e kollës, tretjen e ushqimit, lufton parazitet e zorreve etj. Çaji i sherebelës përdoret dhe nga jasht si dezifektues dhe antiseptik.
Sherbela përdoret gjerësisht në industrinë farmaceutike.
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SALVIA OFFICINALIS

Description of Product
It is a small perennial evergreen subshrub, with
woody stems, grayish and elliptic leaves, and blue
to purplish flowers. It grows in terrains up to 1000 m
above sea level. It mostly prefers sunny spots and
terrains rich in lime. Flowers blossom in April – May
depending on the weather. Sage leaves are rich in
tujon oil.

kidney troubles, a good wash for wounds, good hair tonic,
fever reducer, and good for circulation. Sage is commonly
used in the pharmaceutics industry.
Method of Production

Season of Production

A tablespoon dried and grinded sage leaves is poured inside a dish with boiling water, with the lid on, and left to boil
for 15 minutes. The tea can be drank as it is or sweetened
with sugar.

It is sown using a reaping hook during the whole summer
until the first rains of autumn. Leaves are dried in the shadow
and in dry places. Sage tea can be consumed throughout
the year.

History and Tradition
Sage tea is very soothing to the nerves, good for stomach
troubles, gas, makes an excellent gargle for the throat, will
expel worms, stop bleeding of wounds, good for liver and
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Pershkrimi i produktit
Thana është një pemë me lartësi 2-10 m. Duron
shumë thatësirën, lulëzon herët e piqet shumë
vonë. Fruti i thanës është një kokër e kuqe eliptike e zgjatur, me shije të athët, me bërthamë të
fortë. Ai përmban sheqerna, acid malik, vitamina
etj. Fruti konsumohet i freskët si dhe në formë
shurupi që në disa vende thirret thanak. Lëngu
ka ngjyrë karakteristike të kuqe në vishnje

Metoda e prodhimit
Lëngu i thanës pregatitet në formë artizanale. Gjëndet në
formën e shurupit (essencë) ose si lëng i zakonshëm.
Shurupi pregatitet nga frute thane të pjekura dhe me
ngjyrë karakteristike, të cilat pasi pastrohen e shpëlahen,
vendosen në arka druri ose plastike, ku lihen për aq kohë
sa të ndahet lehtësisht bërthama nga tuli i frutit. Masën e
përfituar (pa berthame) e ziejmë me pak ujë dhe sheqer
për 4-6 orë, ku përfitohet një masë viskoze me ngjyrë
vishnje. Kullohet në kulluese të imta ose napë dhe amballazhohet në enë të mbyllura, kryesisht qelqi. Nga kjo
masë merret një lugë kafe dhe përzihet me një gotë ujë
e cila serviret si pije frekuese.
Lëngu i zakonshëm pregatitet nga thana të pjekura të cilat
vendosen në enë të mëdha druri ose më të vogla 3- 5
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kg, ku një e treta e masës mbushet me thanë e pjesa
tjetër me ujë. Lihen kryesisht për një periudhë dy javore
për tu fermentuar deri në lëshimin e ngjyrës karakteristike
në lëng. Pasi kullohet, serviret me pak sheqer si pije
freskuese.
Historia dhe tradita
Eshtë përdorur si lëng kurativ popullor për stomakun
dhe zorrët. Eshtë një prodhim bio me vlera ushqyese
dhe kurative.
Sezioni apo periudha e prodhimit.
Gjatë gjithë vitit
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Description of Product
The cornel is a tree which can grow up to 2-10 m. It
is very resistant to dry weather, blossoms early and
matures very late. The fruit is an oblong red drupe
2 cm long and 1.5 cm in diameter, containing a
single seed. It contains sugar, malic acid, vitamins,
etc. The fruit is consumed raw or as a syrup. It has
a red into brown color.

closed). You can take a teaspoon of this essence, mix it in a
glass of water and you have yourself a fresh drink.
The normal juice is obtained by roasted cornel fruits which are
placed in large wooden dishes with a capacity of 3-5 kg. One
third of the dish is filled with fruits and the rest with water. The
mixture is then fermented for 2 weeks. After being drained, it is
sweetened with sugar and served as a fresh drink.
Method of Production
The cornel juice is prepared at home. It can be used as an essence (syrup) or normal juice. After the fruits are cleaned and
washed, they are placed in wooden or plastic crates and left
there until the seed can be easily extracted. The seedless fruits
are boiled in a small quantity of water and a bit of sugar for
about 4-6 hours. The thick and viscous juice is then drained
and poured into vessels (mostly glass vessels which can be

History and Tradition
It has been used as a home remedy for stomach ache and intestine problems. It has a lot of nurturing and curative values.
Season of Production
The whole year
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LENG KACASH

Pershkrimi i produktit
Eshtë një bimë gjysëm shkurre që gjendet në
formë të egër, nëpër mezhda, shpate e kullota.
Fruti ka formë eliptike, me ngjyrë të kuqe, me
shumë fara brenda. Lulëzon në pranvere dhe
piqet në vjeshtë. Nga ky frut përgatitet lëngu i
cili përdoret si pije freskuese. Eshtë produkt bio
me efekte të forta kurative.

Metoda e prodhimit
Lëngu i kacave përftohet nga frutat e pjekura mirë. Ato
mblidhen e pastrohen dhe thahen në hije. Masa e thatë
futet në voza druri ose bidona ku ¾ e enës mbushen
me ujë të vakët. Lihen për fermentim për afro 3-4 javë,
deri sa lëngu të marrë ngjyrën dhe aromën karakteristike
të trendafilit. Lëngu i përfituar amballazhohet sipas rasteve
në shishe 1-1.5 litra pa ose me pak sheqer. Përdoret si
pije freskuese, por mund të përdoret edhe në formën e
shurupit për kollë.
Historia dhe tradita
Tradicionalisht lëngu i kacave është përdorur dhe rekomanduar nga mjekësia popullore kundër kollës, dhim-
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bjeve të veshkave etj. Më vonë ai po përdoret gjithnjë
e më shumë si një lëng bio, që po konkuron lëngjet
e përgatitura nga esenca të ndryshme në rrugë industriale.
Sezioni apo periudha e prodhimit.
Prodhohet kryesisht pas pjekjes së frutit në periudhën e
vjeshtës dhe konsumohet gjatë gjithë vitit.
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ROSA CANINA

Description of Product
It is a deciduous shrub normally ranging in height
from 1–5 m, though sometimes it can scramble
higher into the crowns of taller trees. The flowers
are usually pale pink, but can vary between a deep
pink and white. It blossoms in the spring and matures in the autumn. Its juice is used as a fresh drink
and it has quite strong curative effects.

Method of Production

History and Tradition

The juice is obtained by the ripest fruits. They are collected,
cleaned and dried in the shadow. The pulp is then placed
into wooden containers where ¾ is filled with tepid water. It
is fermented for 3-4 weeks until juice gets the characteristic
color and smell of the rose. The juice is then poured into
smaller containers adding some sugar. It is used as a fresh
drink but also as a cough syrup.

Dog rose juice has been used and recommended as an
alternative medicine against cough, kidney pain, etc. Its effects are so efficient that it is actually competing industrial
drugs.
Season
It is mostly harvested when the fruit is ripe, during autumn. It
is consumed during the whole year.
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Pershkrimi i produktit
Lakra kokë është një nga prodhimet bujqësore që
kultivohet gjërësisht në te gjitha zonat dhe ka një
përdorim të gjerë. Nga këto lakra prodhohet një
lëng i cili në gjuhën popullore të vendasve njihet
si Lëngu i Rasoit. Ky lëng përdoret gjerësisht në
përgjithsi nga të gjitha familjet në fshat, të cilat kanë
kushte prodhimi dhe ruajtjeje. Kohët e fundit mund
të gjëndet edhe në treg i amballazhuar në shishe
qelqi ose plastike.

Metoda e prodhimit
Lakrat kokë pasi lahen dhe pastrohen nga gjethet periferike të
dëmtuara, me një thikë me majë, ju hiqet kërecelli (koçani). Në
hapsirën që krijohet në qendër të lakrës kokë, hidhet një lugë
çaji me kripë gjelle. Lakrat vendosen në kaca (sheka/ene druri të
mëdha) duke u radhitur me kokë lartë që të mos derdhet kripa
e hedhur dhe lihen pa ujë per rreth 24 orë. Kripa e hedhur, gjatë
kësaj kohe lëngëzohet dhe futet në brendësi të lakrës. Ditën e
dytë i hidhet uji duke i mbuluar lakrat që zenë rreth ¾ e shekës.
Brenda në kace vendoset edhe një kg elb i mbështjellë dhe lidhur me napë, për të nxitur proceset fermentative dhe për të rritur
vlerat ushqyese të lëngut. Për përmirsimin e shijes dhe të ngjyrës,
mund të hidhen edhe 2-3 kokra ftoj dhe lakër e kuqe.
Mbi një rrjet thuprash ose kapak druri me diametër më të vogël
se diametri i kacës, të vendosur sipër lakrave, vendosen pesha
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(gurë të pastër etj) me qëllim që lakrat të jenë vazhdimisht nën
lëng dhe vendoset kapaku. Kacat vendosen në ambjente të
ftohta dhe lihen për një periudhë prej jo më pak se 21 ditë, pas
së cilës është gati për konsum.
Historia dhe tradita
Ai konsumohet pas ushqimit, gjatë periudhës së dimrit kur
temperaturat janë nën zero gradë. Lëngu i rasoit besohet se
ul aciditetin e stomakut, dhe lufton ulecerat, lehtëson dhimbjet reumatizmale dhe infeksionet urinare.
Sezioni apo periudha e prodhimit.
Ekziston traditë e lashtë në përgatitjen dhe përpunimin e
lëngut të rasoit gjatë dimrit.
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WHITE CABBAGE JUICE

Description of Product
The Head Cabbage is one of the most common
cultivations in the country. People obtain a juice
from this cabbage which is known as Rasoi Juice.
This juice is produced by farmers who have lately
started to trade it in glass or plastic bottles.

Method of Production

History and Tradition

After washing and cleaning the cabbage from the damaged
outside leaves, you remove the central stem. In the hole created after the stem is removed, you pour a teaspoon of salt.
Then the cabbage is placed into a large wooden dish wit the
hole up in order not to spill the salt. You leave it inside the
dish for one day and the second day you add water. Then
you add 1kg of barley wrapped inside a cloth in order to
stimulate the fermentation process. If you want to enhance
taste and color, you may add 2-3 quinces and red cabbage.
You make sure that the cabbages stay underwater placing
some sort of weight above the lid. The dishes are stored in
cool places where they are left for at least 21 days. Then the
product is ready to be consumed.

It is usually consumed after a meal, especially when the
temperatures are below 0. It is believed to reduce stomach
acidity, fight ulcer, calm rheumatism pains and also urinary
tract infections.
Season of Production
The history of Rasoi juice goes far back in history.
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Pershkrimi i produktit
Manaferra është një bimë në formë shkurre
gjysëm kacavjerrëse. Gjëndet në formë të egër,
por kohët e fundit edhe të kultivuar. Njihet si
bimë mjekësore aromatike për gjethet e saj.
Lulëzon në Pranverë dhe fruti piqet në vjeshtë.
Fruti ka formë të rrumbullakët me shumë kokrriza, me ngjyre tipike të zezë, me shije të athët.
Një nga përdorimet tradicionale është prodhimi i
rakisë. Rakia e manaferrave quhet ndryshe edhe
si rakia e fukarait.

Metoda e prodhimit

Sezioni apo periudha e prodhimit.

Frutat e manaferrave të pjekura mirë, futen në voza e
lihën për fermentim, që në varësi të temperatures, mund
të lihen 2- 3 javë deri sa të ndjehet era karakteristike e
alkolit të manaferrës dhe mushti është i qetë. Veçohet
lëngu nga bërsite dhe distilohet në kazana rakie bakri
në prush ose me pak zjarr. Nga ky distilim përfitohet
rakia e manaferrës.

Prodhimi lidhet me pjekjen e frutave që korespondon
me periudhën e Vjeshtës. Amballazhohet në shishe qelqi
të madhesive nga 100 - 500 gr

Historia dhe tradita
Eshte një produkt alkolik i hershëm që përdoret kryesisht nga burrat, dhe shpesh edhe si mjet kurativ.
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Description of Product
The blackberry is a perennial plant, mostly found
in the wild but even homegrown. It is known as a
medicinal plant. It blossoms in spring and matures
in the autumn. The blackberry fruit is an aggregate
fruit that is composed of many smaller fruits called
drupes. A drupe is a type of fruit in which the outer
fleshy part surrounds a seed. The fruit has been
traditionally used to produce brandy, locally known
as Raki.

Method of Production

Season of Production

The ripe fruits are collected and placed into pots where they
are fermented for about 2-3 weeks until they start spreading
a characteristic smell of blackberry alcohol. After you drain
the juice, you distill it in copper containers and you obtain
blackberry Raki

This product is mostly prepared during the autumn. It is
stored in glass bottles with a capacity of 100 - 500 gr.

History and Tradition
It is a common alcoholic drink consumed mostly by men,
but it is also used as a medicinal drink.
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Pershkrimi i produktit
Fruti është mesatirasht i madh ,në formë vezake
(ilepsoidale),me lëkurë të zezë . Tuli ndahet në
bërthama dhe ka ngjyrë të kuqërremtë me shije te
embel ne te limonit Në pjekjen fiziologjike fruti mbulohet me një shtresë të hollë puhize “pruinë”dhe
merrr zbutje te lehtë
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Metoda e prodhimit

Historia dhe tradita

Kultivari i vonë ,vilet gjysmën e dytë të shtatorit
Frutat në mes të tjerave përpunohen për të prodhuar raki cilësore ,me shije karakteristike .pasi u hiqet bërthama frutave, hidhen ne nje fuci prej drurit, në mungesë dhe plastike, dhe Pas 3-4
ditëve i hedhim një mbulese sipër. Për 1 jave bëjmë përzierjen e
bërsive me një shkop të trashë që të nxisim fermenitmin. Për 3-4
javë në varësi të temperaturës së ambjentit bersitë janë të gatshme për të filluar zierjen e rakisë (në sipërfaqen e fucisë dallohet
një cipë e hollë rreshke) Zjerja bëhet në kazan të rakisë i vendosur mbi zjarr me dru. Proçesi i zirjes kërkon kujdes . Në fillim rreth
100 ml raki te parë e derdhim pasi përmban alkol metilik dhe
më pas vazhdojmë të marrim raki për konsum. Nga 100 kg fruta
mund të merren 10-11 litra raki cilësore.

Ekziston traditë e lashtë për përpunimin e kumbullës së
zezë :
Pervec rakise ajo perdoret: E tharë në (furra të thjeshta),
ashaf (fruti pa bërthame thahet në diell ),pistil (kumbullat zihen në qerep ose në tepsi),pikmez (lëngu i kumbullës zihet
deri në mpiksje), reçel.
Sezioni apo periudha e prodhimit.
Distilimi behet kryesisht ne Shtator Tetor
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Description of Product
The fruit is averagely large, black and oblong. The
pulp is easily detachable from the seed and it has
an auburn color and sweet-sour taste. When fully
ripe, the fruit is a bit soft. Raki produced by Black
Hasi plum has a characteristic flavor.

Method of Production

History and Tradition

It is usually harvested during the second half of September.
After the seeds are removed, the pulp is placed in a wooden
barrel and, after 3-4 days, the barrel is covered with a lid. For
one week you stir the contents of the barrel using a wooden
stick in order to stimulate fermentation. Depending on the
temperature, after 3-4 weeks the product is ready to be distilled. The first 10 milligrams are thrown away because they
contain ethylic alcohol. You can obtain about 10-11 kg of
high-quality Raki from 100 kg of fruit pulp.

The tradition of Plum Raki is very old. Apart for distilation
of Raki, plums are used in cooking both sweet and savory
dishes. Dried prunes (using normal ovens); Ashaf (the pulp
is sun dried); Pistil (boiled prunes); Pikmez (prune juice is
boiled until a coagulated mass is obtained; Plum jam.
Season of Production
Distilation of raki is made mainly in September - October
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Pershkrimi i produktit
Boza është një pije freskuese me vlera të larta ushqyese i bazuar në miellin e misrit e grurit në raporte
të caktuara. Ka ngjyrë krem dhe konsistencë të
lëngëshme në viskoze.

Metoda e prodhimit

Historia dhe tradita

Boza pregatitet nga miell misri të kuq dhe miell gruri të bluar
trashë dhe sheqer sipas dëshirës. Masa e miellit përzihet në një
kazan me ujë të vluar derisa të mos mbeten kokrra, dhe zihet
me zjarr të avashtë për 8 orë, derisa të lëshojë erën e bukës së
pjekur. Kjo masë lihet të ftohet, deri sa trashet si brumë dhe hidhet në korita druri, ku i shtohet pak ferment, (bozë e mëparshme
ose farë buke). Gjatë 24 orëve masa zmadhohet dhe nxjerr flluska dhe ka aromën e bukës me maja. Në këtë fazë bëhet sitja
(shtrydhja) e masës, ku veçohen krundet. Pas 8 orësh lëngu
është gati për t‘u shërbyer.

Mendohet se boza duhet ta ketë zanafillën të paktën në
mesin e shekullit XIX. Në shekullin XX, boza u përhap gjerësisht edhe në vende të tjera nga emigrantët goranë.
Boza nxit sekretimin e qumështit te gratë me fëmijë në gji,
është e pasur me fermente që ndihmojnë tretjen dhe pengojnë zhvillimin e mikroorganizmave të purtifikimit në zorrë,
e dobishme për të gjithë, të sëmurë dhe të shëndetshëm, të
mëdhenj e të vegjël
Sezioni apo periudha e prodhimit.
Për gjatë gjithë vitit
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Description of Product
Boza is a product used as refreshment, with high
nutritive values, based on corn and wheat flour, in
specific proportions

Method of Production

History and Tradition

Boza is prepared with flour from red corn and wheat flour,
course grinded, and sugar according to preferences. The
flour is mixed with hot water until fully diluted, and then is
boiled slowly for 8 hours, until we feel the smell of baked
bread. Then we leave the mixture to cold until it becomes
like dough, then we put in wooden trough, where we add
some yeast (previous product, or bread yeast). We leave it to
ferment for 24 hours. After that, we pass the mixture through
the mesh, to separate from brain. After 8 hours the product
is ready to serve.

It is believed that Boza has been initially produced at least
in the middle of XIX century. In XX century Boza this product
was spread in other countries by Goran emigrants.
Boza stimulates secretion of the milk at women during breast
feeding period. It is rich with ferments that help digestion
and stop development of putrification microorganisms in intestines, being useful for everybody, ill or healthy, adults or
children.
Season of Production
During all the year
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