Тестивал 2020, Београд
Фестивал теста, тестенине и хлеба Тестивал је начин да се Србија брендира као
препознатљива етно-гастрономска дестинација која привлачи многобројне туристе и
заљубљенике у добру, домаћу, традиционалну храну, промовишући локалне
пољопривредне произвођаче и популаризујући типичне, традиционалне производе.
почетком 2020. године у Београду

Шта је фестивал теста, тестенине и хлеба
Тестивал?
Идеја о фестивалу Тестивал
Свако ко жели да упозна неки други народ, неку Идеја о Фестивалу теста, тестенине и хлеба Тестивал је
туристичку дестинацију, коју пожели да обиђе, мора да наставак идеје о очувању историјата културе исхране у
проба локалну храну и локална пића.
Србији,
коју
смо
презентовали
кроз
књигу
Традиционални рецепти домаће српске кухиње.
Kултура исхране је неодвојиви део нематеријалне
културне баштине сваког народа, а данашњи светски Главни циљ је сачувати богато наслеђе уз уважвање
трендови су да сваки народ, свака култура, жели да различитих утицаја који су од давнина учинили српску
сачува макар мали део историје културе исхране. Све кухињу разноврсном и посебном. Захваљујући
суседне земље и регије јако се труде да сачувају и капиталним делима српских етнолога Симе Тројановића
брендирају своју националну кухињу, као и да пласирају (Старинска српска јела и пића, 1896.) и др Јована
своје домаће, традиционалне производе како на Ердељановића и његових сарадника (Српска народна
локално, тако и на глобално тржиште , а гастро-туризам јела и пића, 1908.) од заборава је сачуван велики део
постаје све значајнији у укупној туристичкој понуди. културе исхране и нематеријалне културне баштине,
Сваке године се бележи пораст броја туристичких посета којој би позавидели и многи већи европски и светски
чији је основни циљ био упознавање са локалном народи.
културом исхране и трагање за новим, јединственим
укусима.

“Наша земља вековима је била на мети освајача, често
под окупацијом туђинских владара и култура, на
раскршћу путева којима су пролазили и трговачки
каравани, па је у аманет добила необичну мешавину
старогрчке, византијске, источњачке, аустроугарске,
француске и руске гастрономске заоставштине.

“Традиција и обичаји имају важну улогу у културној
идентификацији сваког народа. Без обзира на то да ли
се ради о записима или усменим предањима,
информације о начину живота у прошлим временима
омогућавају да се заштите аутентичност и идентитет
заједница уско повезаних истим географским
пореклом, да се сачувају традиционална знања и
Према штурим али ипак довољним подацима, који су вештине које можда више нису неопходне, али
нам данас на располагању, са сигурношћу можемо да представљају део историјског наслеђа.
тврдимо да српска кухиња сеже у далеку прошлост. То
нам даје могућност да размишљамо о историји српске Традиционална храна, као производ окружења,
гастрономије као о континуираном процесу, који је на природних ресурса, али и културе, историје и начина
крају дао резултат звани српска национална кухиња.”, живота на одређеном подручју, има важну улогу у
навео је у стручној рецензији књиге Традиционални свеукупној традицији сваког народа. Сви народи,
рецепти домаће српске кухиње, Урош Урошевић, земље, етничке заједнице имају специфичне навике у
мастер шеф, међународни гастрономски судија са исхрани које се у већој или мањој мери разликују од
лиценцом WACS (Светска асоцијација кувара), почасни навика других заједница. Оне се преносе са једне
члан удружења ACEEA из Румуније, носилац признања генерације на другу, имају важну улогу у фолклору и
Мајстор Kухар које додељује Савез кувара обичајима одређених региона стотинама, па и
Медитеранских и Европских регија, почасни члан Еуро- хиљадама година и доприносе свеукупном културном
шефова Португал, и носилац почасне ленте диверзитету.” – предговор за књигу Традиционални
Асоцијације кувара Kазахстана.
рецепти домаће српске кухиње, проф др Слађана
Шобајић, професор и декан Фармацеутског факултета у
Београду.

Србија као гастрономска туристичка
дестинација
Без обзира на велики притисак на малог, индивидуалног пољопривредног произвођача у јурњави за профитом и
већом зарадом, а у већини случајева, и за пуким преживљавањем, ипак, постоји један број домаћинстава и
газдинстава који покушавају да наставе традицију својих предака у производњи и припреми хране, на начин како
су то генерације пре њих чиниле.
Фестивал теста, тестенине и хлеба Тестивал има за циљ да буде је вишеслојни догађај који свим учесницима и
посетиоцима жели да да прилику да покажу шта и како раде на очувању традиције и нематеријалне културне
баштине?
Сви који воле традиционалну српску кухињу долазе на Фестивал Тестивал па дођите и ви, да не заборавимо оно у
чему смо тако добро уживали.
Тестенина је основна тема Фестивала Тестивал 2020, па ће разне таране, насуво с кромпиром или купусом,
паприкаши са тестенином, слане и слатке ђаконије од и са тестенином ће одушевити све посетиоце својим
замамним мирисима и укусима.

Едукација
Осим изложбеног дела Фестивала, у два дана биће представљено 6
различитих едукативних радионица, које ће водити професионални
кувари, а који ће приказати како се од домаће прављене тестенине
припремају поједина традиционална јела. Радионице ће се дешавати
на великој бини, демонстратори ће бити снимани камером а видео
запис ће бити репродукован он-лине на великом платну, тако да ће сви
посетиоци у великој сали моћи да виде шта демонстратор ради. Ове
радионице ће бити место на коме ће најбољи професионалци из
најбољих српских и интернационалних ресторана показати, кроз
практичан рад, своје врхунско умеће у припреми теста и тестенине.

Школице
У малој сали своју прилику добиће мали произвођачи и гастро блогери који ће приказати своја умећа, ђаконије
које спремају, као и начине на који припремају и презентују традиционалну храну.

Проглашење најбољих
традиционалних рецепата
6. пут за редом, у организацији портала Рецепти и Кувар онлајн,
бираће се најбољи традиционални рецепти домаће српске кухиње
2019. године.
На порталу Рецепти и Кувар онлајн током целе 2019. године траје акција прикупљања традиционалних рецепата
домаће српске кухиње. Посебно ће се вредновати и оцењивати рецепти који за тему имају тестенину и тесто, у
складу са темом Фестивала.
Избор најбољег традицоналног рецепта привлачи велику пажњу медија, па ће заузети централно место у
догађајима првог дана Фестивала.
У финалу ће учествовати најбољих 10 рецепата/аутора који ће своја традиционална јела донети на Фестивал, а
жири, састављен од чланова Савета Фестивала, спонзора и организатора Фестивала одабраће најбоље, који ће бити
награђени пригодним поклонима.

Град домаћин
Град домаћин Фестивала Тестивал 2020 биће Топола. Kултурни центар Топола, Туристичка организација Опленац и
остале важне градске институције, представиће богату културну баштину свог краја. Биће представљена и богата
етно гастро понуда удружења жена, које чувају локалну традицију од заборава.

Земља домаћин

Информисање јавности о фестивалу
Циљ нам је да фестивал посети неколико хиљада грађана из целе
земље. У сврху информисања јавности о фестивалу, ПР активности
ће бити усмерене на локалне, и медије са националном
фреквенцијом. Осим ТВ-а и радија, у циљу промоције биће
коришћени: дневне новине, популарни портали и друштвене
мреже.
Фестивал Тестивал 2020 је осмишљен на начин који ће омогућити
задовољавање потреба и укуса великог броја посетилаца, а уједно
је и прилика за произвођаче да промовишу своје производе и на
овај начин представе своју понуду.

