Weekprogramma olijven oogsten,
een kijkje in de Turkse keuken en nog veel meer
Kapakiri aan het Bafameer, West Turkije

De olijfboom heeft een rijke symbolische en historische waarde voor deze streek van Turkije,
bekend om zijn hoge kwaliteit, vaak biologische olijfolie.
De godin Athena won de strijd tegen Poseidon, om de stad Athena, met een olijftak. De olijftak
groeide uit tot een boom, die honderden jaren oud werd en de Raad der Goden imponeerde met haar
gezonde gouden vloei-stof, die uit het fruit kon worden geperst. De goudkleurige olie is geschikt om mee
te koken en om wonden te verzorgen en de boom geeft schaduw tijdens de extreem hete zomermaanden
en brandhout ter verwarming tijdens de lange koude winterdagen.

Het Bafameer
Het Bafa meer is een imponerend natuurgebied, dichtbij de belangrijke toeristische steden
Kusadasi en Bodrum. Het kent geen massatoerisme en biedt daardoor voor enthousiaste wandelaars een
combinatie van natuur en dorpsleven. Natuurliefhebbers, wandelclubs en vogelaars herkennen de waarde
van de prachtige omgeving.

Het Bafa meer ligt in het basin van de Büyük Menderes rivier, die loopt van een hoogte van
ongeveer 1000 meter boven zeeniveau met een lengte van 560 km naar beneden tot aan de Egeïsche zee in
Söke. In de oudheid is het slib door de rivier verzameld in zijn delta en werd het zodoende afgesneden van
de oceaan, hierdoor vormde zich het Bafa meer. Daardoor is het tot op de dag van vandaag een mix van
zowel zoet- als zoutwater organismes.
Het meer heeft een oppervlakte van ongeveer 7.000 hectare en is tot 25 meter diep. Het is 15 km
lang en 5 km breed.

Het Agora Pension
Het Angora pension is een klein familie hotel gelegen in het dorpje Kapıkırı op de Oostelijke oever
van het Bafa meer

Door vaste gasten wordt het gewaardeerd vanwege de stilte en als ontsnapping aan het hectische
dagelijkse leven van thuis, een plek waar de heerlijke zelfgemaakte maaltijden je voor het leven fan maken
van de Turkse keuken, je erop uit kan gaan om rond te trekken, te wandelen en het bezoeken van cultureleen historische plekken, er blijft genoeg tijd over om je terug te trekken in een hangmat met een goed boek
uit de bibliotheek van het pension, of om 's avonds de hamam te bezoeken.

Weekprogramma
Dag 1: Aankomst. U wordt van het vliegveld afgehaald en gebracht naar het Agora pension in het
dorpje Kapıkırı. Ontvangst met een door de vrouw des huizes bereid diner bestaande uit een soep,
karakteristiek voor deze regio, voorafjes en salade, een hoofdmenu en fruit of een dessert. U krijgt dan
informatie over het gebied en het weekprogramma.
Dag 2: Ontbijt. Een wandeling door de oude stad Herakleia, wiens ruïnes lopen door Kapıkırı en de
omgeving. Börek (Turkse pastei) als lunch, klaargemaakt op een houtvuuroven, twee salades van seizoen
gebonden groenten en yoghurt afkomstig uit de lokale dorpen.

Na de lunch gaan we via een kleine wandeling naar de olijfgaarden en met de hand olijven plukken
van de 50 tot 300 jaar oude bomen. De olijven worden op ezels geladen en we keren terug naar het Agora
pension. Gasten kunnen hier voor het diner relaxen in de kleine hamam (Turks badhuis).

Dag 3: Onbijt bij Agora. Olijven oogsten en verwerken met traditionele methodes (houten werktuig
en hand gemaakte emmers) . Voor lunch staat een picknick tussen de bijzondere rotsformaties van dit
gebied, met sucuk (Turkse knoflook saus), kaas, tomaten, olijven, komkommer en halva.

In de middag worden de olijven per ezel terug gebracht naar Agora. We hebben een uur pauze. De
olijven die de vorige dag zijn geplukt worden door de gasten onder begeleiding van de moeder van de
familie bewerkt tot 2 soorten te weten çekişke (kırma) en dilme olijven. De bewerkte olijven kunnen door
de gasten worden meegenomen als cadeautjes voor thuis. Zij die behoefte hebben om te ontspannen na
zo'n lange dag hebben de mogelijkheid om weer naar de hamam te gaan.

Dag 4: Ontbijt bij Agora. Trip naar Milas. We bezoeken de dinsdagmarkt en de lokale bazaar. Bezoek
aan het Milas museum, Gümüşkesen monument, Baltalıkapı en Kurşunoğlu moskee.
Vervoer naar het dorp Çomakdağ , gelegen op 30 minuten rijden vanaf Milas. Lunch in het huis van
een dorpsfamilie met traditioneel eten zoals ayran (yogurt drankje).

We maken een tocht langs oude stenen huizen van Çomakdağ. Het dorpsleven en de traditionele
kleding van de dorpelingen zal u het gevoel geven dat u een eeuw in de tijd teruggaat. Terug naar Agora.
Diner bij Agora.

Dag 5: Ontbijt. Olijven plukken en oogsten tot de lunch. Als lunch een picknick. De olijven worden
door de ezels terug gedragen naar Agora. In de middag gaan we leren hoe we de olijven, geplukt in de
vooraf gaande dagen, tot olie kunnen persen volgens de soğuksıkım (koude-extrusie) methode. Eerst
worden de olijven gekneusd door een stenen molen, daarna met voeten geplet in lauw water.

Mehmet Akgun, de lokale zanger en dichter zal ons op zijn instrument vergezellen. Barbeque feest
als diner om de oogst te vieren.

Dag 6: Ontbijt. Na een lange en vermoeiende week kan deze ochtend, naar gelang de behoefte van
de groep, vrij worden besteed. Na de lunch neemt de groep deel aan een kookcursus en leren we
traditionele gerechten klaarmaken, zoals keşkek, topuldak, karnıyarık (aubergines met gekruid fijn
gemaakte vlees vulling), en Turkse rijst pudding. Het tijdens de les klaargemaakte eten zal genuttigd
worden bij het diner.

Dag 7: Ontbijt. Vervoer per minibusje naar naar het nabij gelegen dorpje Karahayıt. We lopen terug
over een pad door de olijfgaarden, met een stop bij de Kerdemlik Neolithic grottekeningen (7000-8000
voor Christus). De tocht loopt verder naar het Yediler klooster met zijn adembenemende fresco. Onze
wandeling eindigt in het nabijgelegen dorp Gölkaya. Terug naar Kapıkırı.

Dag 8: Vertrek. Ontbijt en dan vervoer naar de luchthaven voor de terugvlucht.

