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2019 Sonbahar Kolisi

Ýmece Evi-2019 Sonbahar Kolisi Hazýr :)Yaz boyunca ürettiðimiz sebze ve
meyvelerden,tohumlardan,çaylardan oluþan koliler hazýrladýk. Kýþlýk ihtiyaçlarýmýzý karþýlamak
her sene olduðu gibi bu senede oluþturduðumuz bu kolilere içeriklerine göre Kargo ücreti dahil
250 ve 500 tl bedel belirledik. Seçtiðiniz koliyi Yurtiçi Kargo ile adresinize
yolluyacaðýz.Kargoya teslim ettiðimizde ayrýca haber vereceðiz ki ürünler depolarda beklemesin.
Yukarýda belirttiðimiz gibi; Kargo ücreti ödemeyeceksiniz.Egzos,Tarým ilacý,Suni gübre gibi
kimyasallardan uzak.En yakýn yerleþime, köye 5-7km mesafede orman içerisinde, 500-550 rakým
aralýðýnda yetiþen gerek bizim ektiðimiz gerekse yabani olarak yetiþen ot,meyve ve sebzelerden
ürettiðimiz ürünler ve hikayelerini aþaðýda yazdýk. Kolilerden kendinize,çevrenize edinmek,hedi
etmek isterseniz aþaðýdaki baðlantýyý týklayarak formu doldurup koli tipi,adet,adres,havale
bilgisi yazmanýzý
istiyeceðiz;https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4jDfuotmQlRR9eFx7F32BrFHzBfhx4Hye2EkgZEEC8t2Lg/viewform?fbclid=IwAR1VTWftEEiOx03L7TUILlQcAi3yLaQma5l5XZ-AvvORgTNNBfjBDRI3xw ALIÇ SÝRKESÝKuþlarýn,Rüzgarýn taþýmasý ile oluþan yabani (aþýlanmamýþ,kültüre alýnmamýþ)
anacý olan Alýç aðacýnýn meyveri olgunlaþýnca kaynak suyumuzla beraber cam kaplarda buluþturup
aþýrý karýþtýrarak yaptýðýmýz sirke "Alýç Sirkesi Anasý" ile 3-4 ayda kullanýlýr hale geliyor.Þ
saymakla bitmeyen Alýç Sirkesi keskin olmuyor.Tadý Elma sirkesine
benziyor.AHLATSÝRKESÝArmutun anacý,atasý olan Ahlat'ýn meyvelerini toplayýp büyük cam kaplarýn
içerisinde kaynak suyu ile ara ara karýþtýrýp 3-4 ayda önceki senenin Ahlat Sirkesi Anasý ile
olgunlaþtýrýp kullanýlýr hale getiriyoruz. Tadý elma sirkesine benzer. Ýncir veya Üzüm sirkesi
gibi keskin deðildir. Köylüler zayýflamak için yapar Ahlat sirkesini.DOMATES-VEGAN PASTIRMAEn
yakýn yerleþime 7km mesafedeki orman içindeki bahçemizde yerli tohumlar ile ürettiðimiz
domatesleri güneþte az kaya tuzu ile kurutup kavanoza doldurduktan sonra içine
sarýmsak,kekik ve zeytinyaðý ilave edip bekletiyoruz. Tatlar karýþýnca oluþan lezzet pastýrmayý
andýrdýðý için adýna "Vegan Pastýrma" dedik. DELÝ ERÝK REÇELÝArazimizde ve Ormanda doðal yolla
aþýsýz,yabani (köylü bu eriðe "deli ,çakal" diyor) erikleri kaynatýp çekirdeklerinden ayýrýp iç
azda olsa pancar þekeri ilave edip konserveliyoruz. Kahvaltý haricinde meyve suyu ve
dondurma biçiminde yiyoruz :)ÝNCÝR REÇELÝArazimizdeki Bardacýk ve Kara Ýncirleri hiç þeker
koymadan kendi bal tadý ile kaynatýp konserveliyoruz. TURÞU-PROBÝYOTÝKYaz mevsiminin bitmesi
ile domatesler kýzarmaz oluyor. Bizde yeþil domateslerin yanýna diðer sebzelerden de renk
katsýn diye iyice yýkayýp durulayarak kavanoza bastýrýyoruz. Kaya tuzu ile karýþtýrdýðýmýz kayn
suyumuzu mayalasýn diye önceki Probiyotik Turþunun suyundan koyuyoruz.En üstünede bahçemizin
asma yapraklarýndan bastýrýp kavanozu kapatýyoruz. Hiç sirke ve Limon yada nohut vs. koymuyor
probiyotik özelliðini bozmuyoruz. Ekim 15 gibi yemeðe baþlýyabilirsiniz.CEVÝZLÝ ÝNCÝR
PESTÝLÝArazimizdeki Kara ve Bardacýk Ýncirlerini hiç þeker koymadan kendi bal tadý ile kaynatýp
biraz soðuduktan sonra cevizini ilave ederek güneþe seriyoruz.Güneþ,Ýncir,Cevizden oluþan bu
þahane atýþtýrmalýk koli alanlara tadýmlýk hediyemiz.ALIÇ PESTÝLÝKuþlarýn,Rüzgarýn taþýmasý ile
yabani (aþýlanmamýþ,kültüre alýnmamýþ) Elma aðacýnýn anacý,atasý olan Alýç aðacýnýn meyveri olg
yýkayýp kaynatýyoruz.Çekirdeklerini kevgirde ayýkladýktan sonra þeker koymadan güneþe seriyoruz
Muska veya cevizli dürüm yapmak size kaldý.Ýsterseniz tüm yabani tadý ile isterseniz
cevizle,fýstýkla çeþitlendirebilirsiniz.DELÝ ERÝK PESTÝLÝArazimizde ve Ormanda doðal yolla ürem
aþýsýz,yabani (köylü deli,çakal diyor) erikleri kaynatýp çekirdeklerinden ayýrýp içine azda ols
pancar þekeri ilave edip güneþe seriyoruz. Hafif ekþi tadý ile þahane bir atýþtýrmalýk.
Gezilerde,yürüyüþlerde,metroda,arabada çocuklar baþta olmak üzere herkesin imdanýna
yetiþiyor.Dilerseniz ceviz,fýstýk,fýndýk bademle çeþitlendirebilirsiniz.SUMAKArazimizde kuþlarý
getirmesi ile çoðalýp kocaman bir koruya dönüþen Sumak aðaçlarýndan topladýðýmýz salkýmlarý bah
dönüþtürdük. Güneþte salkým halinde kuruttuk.Taneledik. Tekrar kuruttuk. Rondodan geçirip
kuruttuk,ovaladýk ve elekten geçirip tohumlarýný ayýrdýk.(Tohum topu hazýrlama,saçma
kampanyalarýnda kullanýyoruz) ...tekrar güneþte kurutup kavanozladýk.Salatalara bambaþka bir
tat veriyor.Bilenler bilir :)TARHANA30 çeþitten yaptýðýmýz Tarhananýn içeriði; Bahçemizden
topladýðýmýz Domates,Biber,Patlýcan,Kabak,Bamya, Nane,Soðan,Sarýmsak,Fasülye,Börülce,
Barbunya,Nohut, Mýsýr gibi sebzelere Zerdaçal gibi bahratlar ile Taþdeðirmen Tam buðday unu,
tüm gün yayýlýp 3 litre süt veren yerli ineðin sütünden yaptýðýmýz yoðurt ile bir hafta mayalay
sonra güneþte kurutarak Tarhanayý yapýyoruz. Çocuklar bazende yetiþkinler kupada ekmeksiz
içiyorlar.KURUTULMUÞ SEBZE KARIÞIMIArazimizde yetiþtirdiðimiz Kabak ve Patlýcanlarý incecik
keserek güneþte kuruttuk. Ýhtiyaç olduðunda olduðu gibi suda gevþetip yemek yapabildiðimiz gibi
rondodan geçirip çorbasýnýda yapabiliyoruz.KURUTULMUÞ MEYVE KARIÞIMIArazimizde ve Ormandan
topladýðýmýz Armutlar,Erikler ile Ýnciri güneþte kurutup atýþtýrmalýk veya sabah sütlü müsliye
karýþtýrýyoruz.AYÇÝÇEÐÝ ÇEKÝRDEÐÝKendi yetiþtirdiðimiz Ayçiçeðini çitlemek akþam sohbetlerinin
tamamlayýcýsý :)PAPATYA ÇAYIBahçemizde kendiliðinde doðal olarak çýkan Mayýs Papatyasýný Mayýs
güneþ tepedeyken toplayýp gölgede kurutarak elde ediyoruz.KEKÝKOrmanda doðal olarak yetiþen
Kekiði gölgede kurutarak kullanýma hazýr hale getiriyoruz.MELÝSSA ÇAYIArazimizde
yetiþtirdiðimiz Melissalarý toplayýp gölgede kurutarak kullanýma hazýr hale
getiriyoruz.ADAÇAYIArazimizden ve Ormandan topladýðýmýz Adaçaylarýný gölgede kurutarak elde
ediyoruzDEFNEEn yakýn köye 7km mesafedeki vadiden topladýðýmýz Defne yapraklarýný gölgede
kurutarak elde ediyoruz. Yapraðý bütün olarak yemeklerde veya çayýný demleyerek
kullanýyoruz.NANEArazimizde ve Ormanda yabani olarak yetiþen Nanelerden birer demet ilave
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ediyoruz.TAZE MEYVEHaftasýna göre Bazen Alýç,bazen Yabani Elma veya Nar meyvelerini Kolilere
tadýmlýk hediye olarak koyuyoruz.SABUNSadece Zeytinyaðýndan yaptýðýmýz sabunu yaparken su yerin
odun külünün suyunu,deniz tuzu ve eser miktarda kostik karýþtýrarak Soðuk yöntemle
yapýyoruz.KREMHava ve yaþam koþullarýndan etkilenen cildimizi, yüzümüzü,elimizi korumak için es
zamanlardan beri köylülerin yaptýðý kremi yapýyoruz; Zeytinyaðý,gerçek balmumu ve Kantaron
yaðý.SIVI SABUN-ARAP SABUNUSadece Zeytinyaðýndan yaptýðýmýz sabunu katýlaþtýrmadan odun külünün
ile seyreltip karýþtýrýyoruz.Çamaþýr Makinesi dahil her tür temizlikte kullanýyoruz.
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