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ВОВЕД 

Во гастрономијата се користи стручна терминологија и 
зборови кои потекнуваат од различни говорни подрачја. 
Основната цел на овој речник е да обезбеди правилно 
толкување на зборовите, поимите и термините, кои се 
среќаваат и користат во угостителството. Областите кои се 
опфатени во речникот вклучуваат: опрема и инвентар за 
подготовка и послужување на храна и пијалаци, различни 
видови кујни, карактеристични јадења,  намирници кои се 
користат во готварството и исхраната, познати личности 
поврзани со гастрономијата, техники на подготовка на 
јадења и останати аспекти на гастрономијата.  

Процесот на селекција на термините во речникот одразува 
за кого е тој наменет. Првенствено е наменет за сите кои 
работат во секторот угостителство и туризам, за готвачите 
и шефови на кујни, услужниот персонал, но исто така и за 
академската јавност, студентите, учениците, како и 
претставници на невладиниот сектор и државните 
институции. Во речникот се опфатени поими и термини 
кои се користат секојдневно од страна на сите вработени 
во угостителството и од страна на оние кои учествуваат во 
него како потрошувачи. 

Авторите на овој речник прават напор да обезбедат 
основно, точно и јасно објаснување на значењето на 
поважните термини поврзани со гастрономијата, со што ќе 
придонесат за зголемување на стручната литература од 
ова поле во нашата земја. Ова издание на речникот 
содржи над 500 поими и термини, подредени по азбучен 
ред на македонски јазик, во заграда е јазикот од кој 
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потекнуваат термините и потоа следи објаснување на 
македонски јазик. 

Во изработката на речникот користена е соодветна стручна 
литература од областа на угостителството и 
гастрономијата, како речници, лексикони и енциклопедии. 
При комплетирањето на материјалот, голем дел од 
информациите се собрани од искуството на авторите и 
практикувањето на гастрономијата, како и користејќи го 
интернетот и дигиталните речници како извор на 
информација.  

Имајќи предвид дека ова е прво издание на речникот, 
можеби сме пропуштиле некои важни термини од 
значење за гастрономијата. За сите забелешки, мислења и 
коментари, авторите ќе Ви бидат благодарни и ќе ги земат 
предвид при создавањето на второто дополнето и 
проширено издание на речникот. 

Авторите 

 

 

 

 


