Ýmece Evi

Sonbahar Kolileri Kargoda

Sevgili "Sonbahar Kolisi Alýcýlarý"Bugün kolilerinizi yurtiçi kargoya teslim ettik.Yarýn size
en yakýn þubeden adresinize gelmesini takip etmeyi ihmal etmeyin.Eðer 15-16.00 ya kadar
gelmezse depolarda beklememesi için belkide þubeye gitmeniz gerekebilir.Aranýzda ilk defa
Ýmece Evinden ürün alanlar var. Bu nedenle biraz açýklama yapmak gerek diye düþündük. Çünkü siz
gelen ürünün çok uzun ve zengin bir hikayesi var. Ýþin hikaye ve duygusal yönlerini yýl boyunca
yaþadýklarýmýz,çalýþmalarýmýzý aktardýðýmýz yazýlarda,satýr aralarýnda okuyabilirsiniz.Ve tabii
ilk fýrsatta bizi ziyaret etmeniz olur elbette. Biz þimdi size koliyi "kullanma klavuzu"
olabilecek pratik bilgiler verelim size. *Öncelikle bu koli alýþagelmiþ bir ticari koli
deðil.Ambalajýndan ve sadeliðinden anlayacaksýnýz.*Genellikle 2.el kullanýlmýþ koli
kullanýyoruz.Ancak bu sefer ihracatçý bir destekçimizin artan boþ,kullanýlmamýþ kolilerini
kullandýk.Bu yüzden biraz afilli oldular diyebiliriz :)*Sývý sabunu etiketini çýkarmaya zaman
ayýramadýðýmýz cam kavonozlara koyduk. Bu kavanozlarda bizi ziyarete gelipte gelirken eli boþ
gelmek istemeyenlerin getirdiði kavanozlar. Yani yeniden dolaþýma soktuðumuz bu kavanozdaki
sývý sabun konsantre haldedir. Biz Çamaþýr makinesinde 1/3 oranýnda sulandýrýp her kullaným
esnasýnda çalkalayýp kullanýyoruz. Ýhtiyaç halinde yaptýðýmýz sabunun içeriðinde
Zeytinyaðý,Külsuyu,azda olsa kostik ve kaynak suyu dýþýnda eser miktarda "Yasemin" esansý
var.*Çekirdekleri çitletirken baktýkki bazýlarý boþ. Kendimiz çitlerken dert deðilde þimdi siz
"bu ne yaa" diyebilirsiniz diye düþünüp dertlendik. Sonbahar kolisinin içeriðinde olduðunu
duyurmuþtuk. Koymasak olmaz...En iyisi bir þey daha ilave edelim de çekirdek hediye olsun
dedik. Peki ne ilave edebiliri diye çevremize bakýnca "Yabani Elmayý-Kiraz Elmayý" gördük. Bu
sabak kolileri hazýrlarken taze taze toplayýp koliye ilave ettik. Afiyetle yiyin. Biz bu
haliylede yiyoruz. Sirkesini ve marmeatýný yapýyoruz. Siz nasýl isterseniz öyle yiyin. Çok
deðil,tadýmlýk.*Bu sene sumak açýsýndan þanslýsýnýz. Daha önce sumaklarý kurutup taneleyip
gönderiyorduk. Þimdi ise rondodan geçirip,eleyip kavanozladýk. Salatalarda ve ekþi isteyen
herþeyde þahane oluyor. *Deli Erik Reçelimiz efsane oldu. Kavanozu açýp kahvaltý kabýna
koyduktan sonra kavanozda kalana su ilave edip çalkalayýp çocuklara meyve suyu olarak
veriyorduk. Hala da veriyoruz ama yeni bir geliþme oldu. Bazen çocuklar unutuyorlar
içemiyi. Bizde dondurma kaplarýna koyup buzlupa atýyoruz. Birkaç saat sonra güneþ tepedeyken
çocuklar "Dom dom Partisi" içinçýkarýp yalýyor yada kaþýkla kazýyýp yiyorlar. Tavsiye ederiz :)
Tarhanayý nasýl yaptýðýmýzý takip ettiyseniz bu sene 30 çeþitten yaptýðýmýzý biliyorsunuz. Tam
besin,þifa kaynaðý olan Ýmece Tarhanasýný az bir suda beklettip ardýndan salça,soðan kavurmasýn
ilave ederek bir taþým kaynatýp yediðinizde tamamý yaklaþýk 10 kiþiyi doyurur.*Sirkelerimizi
herhangi bir ayrýþtýrmadan geçirmedik. Dolayýsý ile tortusu vardýr. Hatta bazýlarýnýn içerisind
bebek deniz anasýna benzer maddelerde vardýr. Bu Sirke anasý, mayasýdýr. Eðer sizde sirke
(Ýncir) yapmak isterseniz sürecinizi hýzlandýrýr. Veya afiyetle yiyebilirsiniz.*Vegan
PAstýrmayý güneþte tuz ile kuruttuðumuz domatesleri kavanoza koyup üzerine sarýmsak ve kekik
ilave edip zeytinyaðý ile doldurduktan sonra kapatýyoruz. Ýki hafta sonra bütün tatalar
birbirine karýþýp yepyeni bir tat oluþuyor.Adeta pastýrmaya benziyor. Tabi hayvansal bir ürün
olmadýðý için Vegan pastýrma diyoruz. Tadýnca bizi daha iyi anlayacaksýnýz.*Yukarýdaki tüm ürün
olduðu gibi Adaçayý,Kekik,Papatya ve Defneleri hiç egzos gibi kirletiviye mazruz kalmamýþ
yaban alandan toplayýp gölgede kurutuyoruz. Bize ve size gerçekten þifa olsun diye :)Hiç bir
endüstriyel iþlem görmemiþ ürünlerimizden alarak 12 senedir serbest piyasanýn,kapitalizm
kurallarýnýn dýþýnda kalmamýzý, baðýmsýzlýðýmýzý korumamýzý desteklediðiniz için size en içten
duygularýmýzý iletiyoruz.Saðolun varolun.***Sonbahar kolilerimizin 38 adeti henüz hangi
adrese gideceðini bilmiyor. Eðer bu ürünlere ihtiyacý olduðunu düþündüðün birileri varsa hediye
etmenin için tam zamaný :)Ýmece Evinden selamlar,sevgiler,iyi geceler :)
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