ПЕЧЕЊЕ РАКИЈЕ
Нащи стари су верпватнп знали пд шега се пеше дпбра ракија, али,
дпщавщи у пве крајеве, нису нащли врсту племените већке пд кпје би се
пекла дпбра ракија. У пнп време сем дивљих крущака, јабука, щљива
(ченерика), дреоина и пскпруща другпг впћа није билп.
Дпцније када су се већ пкућили, ппшели су садити и калемити разнп
племенитп впће, кпје су пренпсили из раније насељених места, а ксније и
винпву лпзу. Дптле је служила ракија пд дивљих впћака, па каква-таква.
Некад се ракија највище правила пд дреоина. Билп је људи кпји су пнда
пекли и пп 30-40 казана ракије дренпваше, за кпју су стари људи гпвприли
да је дпбра, самп щтп је мнпгп „швргава“ (пппра). Дренпвих стабала билп је
тада пп целпм атару.
Ракија се, сем пд щљива и грпжђа, пеше јпщ и пд разних врста јабука,
крущака, трещаоа, кајсија, бресака, пскпруща и дудиоки. Од свега
наведенпг впћа за ракију је пнп кпје у себи садржи прирпдну киселину. У
впће без киселине стављан је лист пд винпве лпзе.
Раја М. Миленпвић, кпји је умрп у 96. гпдини, гпвприп је да ракија мпже
пд свега да буде, самп пд патличана и краставца немпзе.
Све дп првпг светсгпг рата ракија је пешена на стари нашин.
Казани су били примитивни и неппкретни. За оих су грађене ппсебне
зграде зване „казанице“, кпје су ппдизане негде у забашенпм крају
двприщта, где свиое целпг дана рищкају пп избашенпј чибри тражећи
кпщтице. Зграда је била са једним пдељеоем и једним вратима, без
прпзпра, димоака и тавана, ппкривена ћерамидпм. Сам казан је бакаран,
запремине 100-200 пка. Од земље је, на гвпзденпм сачаку пдигнут пкп
50 цм да би се дпбилп лпжищте. Сппља је изидан каменпм. Спреда се
пстави птвпр пд пкп 45 цм за лпжеое, а ппзади рупа щирине шунка, за
излаз дима. Ппсле свега пвпга зид се дпбрп плепи блатпм. Капак казана је
дрвени и у виду шабра, такп да му днп дпђе на ужпј страни, а птвпр щире
стране мпра да ппклапа птвпр казна. При врху капак има рупу щирине пкп
15 цм пд кпје пплази кпсп дрвена цев „тулац“ дужине 50-60 цм кпја улази у

бакарну „лулу“ цев кпја иде кпсп наниже крпз дрвену кацу пуну хладне
впде. Лула је на излазу из каце уска пкп3 цм и щтрши пд каце за 10 цм. Ппд
оу се ставља „чибан“ дрвени суд кпји је у пблику бурета пкп 25 литала.
Гпроа страна му је малп ужа и на опј се налазе две рупе:
једна за улажеое ракије а друга за излажеое ваздуха (тсз. „пдущка“)
Са предое стране према шеппвима има рупу у кпју је уденута сев дужине 3
прста кпја служи за истакаое ракије, а на средини гпроег дна ушврщћен је
бепшуг крпз кпју се ставља шаброак приликпм нпщеоа у двпје.
Пуоеое
Налагаое казна врщенп је на следећи нашин: у шист казан стави се „коук“
кпмина, такп да казан за 10-15 цм пстане празан, те да приликпм куваоа
негде не прпбије где је ппклппљен. Акп је кпмина претежнп сува, пнда се
сипа 5-10 литара впде да приликпм куваоа не би загпрелп. Капак на казну
залепи се тврдим блатпм, а прекп оега ставља се већ избашена чибра и да
се неби блатп сущилп и прскалп, а пара из казна излазила и тиме слабила
јашину ракије. „Тулац“ цев кпја спаја капак са казнпм, лепљена је тестпм пд
пщенишнпг бращна.
Лпжилп се паоевима, граоем и тулузинпм, али се впдилп рашуна да се с
ватрпм не пренагли, јер „кљук“ у казну мпже да се ппдигне и да прпђе
крпз лулу, хпће и да загпри. Знак за пплазак ракије је кад казан прпври и
кад се на лули псети мирис ракије. У лулу се ставља кушина, намптана на
шврсту щипку, те низ оу цури ракија и пада у левак, у кпјем је такпђе
кушина, и такп филтрирана улази у чибан.
Мера за кплишину ракије у чибану је щтапић, кпји је, према запремини
чибана, нарецкан за сваки литар. Кпнтрпла за јашину врщена је такп щтп се
ракија кащикпм бацила у ватру и све дпк се палила, знаши да је била
дпбра, а прпба се и на лулу, па акп се непсећа јашина, треба пбуставити
пешеое да неби наищла патпка кпја мпже да пслаби ракију у чибану.
Ракија се мпже правити: љута, мека и препешеница. Дп препешенице се
дплази такп щтп се пп један казан испешене ракије враћа у наредни кпји се
тек пуни. Бпју и укус ракије свакп је ппдещавап према свпм нахпђеоу.
За жућкасту бпју стављанп је у левак парше пешурки кпја расте на дуду
(труд) или лищће пд јабуке „тврдајке“, а за арпму стављанп је пп 4-5 клипа

кукуруза у казан. Акп је кљук кащаст, стављанп је на дну казна пп малп
сламе да не би загпреп, щтп јакп утише на арпму ракије. Такпђе, акп је
кљик кисеп, стављанп је пп 2-3 лппате пепела, кпји неутралище киселину.
Намещтај и прибпр у казаници је: једна даска за лежај, ппстављена на два
камена, једна лппата и врг, за плажоеое казна, чибан и мераш за мереое
кплишине. Ущир се узимап кптленкпм, бакарним лпнцем запремине једне
пке, кпја се узимала пд свакпг казана испешене ракије.
За пешеое ракије важнп је да метеријел не буде буђав и да се приликпм
пешеоа нпћу не прилази свећпм „лули“ и чибану. Дещава се да се ракија
запали и „чибан“ експлпдира, па мпже дпћи дп тежих ппвреда.

