Ýmece Evi

2019 Baharý geldi

Bahara Girerken- Mart 2019Cemrelerin düþmesi ile gelen Bahar havasý sadece bizi deðil
bitkileri,kuþlarýda coþturuyor. Gerçi Þahin iki tavuðu gün aþýrý mideye indirince daha dikkatli
olmamýz gerektiði ortaya çýktý.Bahar coþkunun,heyecanýn,aþkýn mevsimi olmakla beraber çýktýsý d
üretimler oluyor :) yoðun olarak bahçeleri hazýrlamaya ve ziyaretçi evlerini tadil etmeye
baþladýk.Budama ve çeliklemeyi gerçekleþtirip,küçük fidanlarýn çapa,gübre bakýmýný yaptýk. Bu h
denemesi yapacaðýz.Hafta sonu ise gönüllülerin katýlacaðý çalýþma kampý düzenledik. Müsait olan
çoluðu,çocuðu,arkadaþý ile katýlýp toprakla dans edeceðiz. Hem bahçelerde hemde kerpiç
sývada.TADÝLATLARGeçen sonbaharda ziyaretimize gelen bir inþaat mühendisi,Mütehait arkadaþýmýz
býrakmýþ.Elinde iki tane 4 odalý,banyo,WC li konteyneri Ýmeceye baðýþladý.Doðal evler yerine
endüstriyel,modern görünümlü odalarda konaklamak kýrsalýn "biyolojik çeþitliliðine" henüz hazýr
olmayanlar için bir seçenek oldu.Oldukça kullanýþlý görünen bu modern odalarýn
duvarlarýný,verandasýný ahþapla,çatýsýnýda toprak ve kamýþla izole ederek yazýn siesta kullaným
hazýr edelim diyoruz.Sizlerin evinde,iþyerinde atýl duran malzemelerin arasýnda tadilatlarda
ve genel kullanýmda ihtiyaç duyduklarýmýz varsa diye aþaðýdaki listeyi hazýrladýk;
http://imeceevi.org/index.php?option=com_content&task=view&id=591&Itemid=36ETKÝNLÝKLERHazir
ana kadar bahçelerde iþimiz çok. Aþaðýdaki çalýþma planýmýza dilediðiniz zaman dahil olabilirsi
10 Mart
Kerpiç ve Bahçe Kampý16-17 Mart Yükseltilmiþ bahçe,Kerpiç sýva,Sabun yapýyoruz23-24
Kompost yapýyor ve bahçeleri hazýrlamaya devam ediyoruz25-27 Mart Yeþillikleri ekiyoruz28-29
Mart Domates,Biber,Patlýcan tohumlarýný ekiyoruz30-31 Mart Kök bitkilerini
ekiyoruzKonaklayarak katýlmak isteyenlerin ziyaret sayfamýzý okuyup ilgili formlardan
birini doldurmalarýný bekliyoruz.YABANÝ OTLU BAHAR KOLÝSÝ Bahar demek ayný zamanda yabani ot
demek. Özellikle topraðýn ýsýnmasý ile beraber yabani otlarda boylanmaya baþladý. 500-550 rakým
aralýðýnda egzos nedir bilmeyen alanda tertemiz,þifa dolu otlarý yemeðe baþladýk.Toplarken
yemeklik ve salatalýk diye ayrý toplayýp bedenimizi ödüllendirmeye baþladýk. Ve tabii bunu
sizinle nasýl paylaþýr diye düþünürken Bahar Kolisi hazýrlayalým dedik. Hem biz öngörülmeyen bi
eksiðimizi giderelim sizde buralarýn lezzetiyle sofranýza katkýda bulunun. Ýlgilenenler için
detaylar aþaðýda;2019-Ýmecenin Bahar
Kolisi**************************************************Zeytinyaðý500ml.SirkeAlýç250ml.Sirke-Yabani Elma250ml.Tarhana (30 çeþitten)360ml.Deli Erik Reçeli212ml.Kekik (ÇayBaharat)100ml.Sabun(Sadece Zeytinyaðý)2 Adet.Sývý Sabun (Zeytinyaðý,Külsuyu)660ml.Yabani Ot
demetidemet**************************************************Tanesini 200 tl öngördüðümüz
kolilerden 30 adet hazýrlýyabiliyoruz. Çünkü tarhana,Deli erik ve yabanielma marmelatý bu
kadar. Yukarýdaki ürünlerden farklý olarak örneðin 5lt. zeytinyaðý, 10 adet sabun gibi ilaveler
istersen ayný kolide yollayabiliriz.Ýmeceden selamlar,sevgiler 543-6775809 5524142363 imeceevi@gmail.com
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