“Geleneksel

Çiftlik

Günleri

Başlıyor!”

Baharın gelmesiyle birlikte çiftlikte heyecanlı ve coşkulu günler başladı. Sert geçen kışın
ardından topraklar yeniden ekim yapılmak üzere gübrelendi ve sürüldü. Doğa kışa nispet
yaparcasına rengarenk, buğdaylar yemyeşil, meyve ağaçları çiçek dolu. Hayvanların coşkusu
ve aramıza katılan miniklerin sevimliliği bir başka :)
Her sene bahar ve yaz döneminde Datça Murat Çiftliği bünyesinde yer alan ve İstanbul’a en
yakın (İstanbul’dan yaklaşık 1,5 saat uzaklıkta) Kandıra Gebele Köyü’ndeki sebze üretim
çiftliğimizde gerçekleştirdiğimiz çiftlik gezilerimiz 2017 yılında da tüm çoksuyla devam
ediyor. Nisan ayı itibariyle oluşturmaya başladığımız çiftlik gezi takvimimiz oldukça
kalabalık. Mayıs ayı boyunca dolu olan etkinliklerimize Haziran ayı itibariyle isterseniz
ailecek isterseniz de grup halinde, uygun bir gün belirleyip çiftlik etkinliklerimize
katılabilirsiniz.

Çiftlikte Neler Mi Yapıyoruz?
 Organik tarım ve yerel tohumlar hakkında bilginiz var mı? Bu konular
üzerine sohbetten sonra yerel tohum ekmek için araziye yürüyüşe hazır
mısınız?
 Kümesten yumurta seçmeye ne dersiniz? Tavukların iznini aldığınızdan
emin olun :)
 Hiç traktöre bindiniz mi? Bunu denemek için şansınız olabilir! Hasır
şapkanızı unutmayın.
 Duyduğumuza göre kuzular sosyal medyada popülerleşmenin yollarını
arıyorlar. Kuzuların instagramda fotoğraflarının beğenilmesi için onlarla
fotoğraf çekimine katılabilirsiniz.
 Doğa bizim, oyun parkına ihtiyacımız yok. Salıncak yapmak için gerekenler
sadece bir ip ve bir ağaç.
 Tohum eşleştirme oyununa katılın. Acaba bir bitkiyi tohumuyla
eşleştirebilecek misiniz?
 Doğada iyi bir gün, iyi planlanmış bir piknik olmadan tamamlanamaz! Hem
de temiz hava her zaman iştah açar!
 Ve farklı çiftlik oyunları denemeye var mısınız?

Doğa ile iç içe hep birlikte keyifle geçireceğimiz bir günün ardından bedenen ve
ruhen kendinizi daha huzurlu ve mutlu hissedeceğinize inanıyoruz. Amacımız da
iş yoğunluğundan ve büyük şehir karmaşasından bir nebze de olsa sizi
uzaklaştırmak, sessiz sakin zamanla yarışmadığınız derinden bir soluk aldığınız
yeşil bir gün yaratmak.
Kayıt işlemleri ve diğer tüm detaylar için iletişim bilgilerimizden bizlere
ulaşabilirsiniz.

“Çiftlik Menüsü & Workshop”
Çiftliğe Hoş Geldin İkramı:
Çiftlik mevsim sebzeleri, peynir, zeytinden tam buğday ekmeğine sandviç ve
kızılcık suyu ;)
Öğlen Yemeği:
Ana Yemek
Ana yemek menümüz çiftlik gezi tarihinden 1 hafta önce belirlenmektedir.
Tercihinize göre menüde değişiklik yapabilirsiniz.
Yardımcı Yemek
Mevsim sebzelerinden oluşan zeytinyağlı grubu, soğuk yoğurtlu mezeler ve
birbirinden lezzetli pek çok çeşit ile ;)
İçecek
Doğal manda yoğurdumuzdan köy ayranı, kızılcık suyu, erik kompostosu, ev
yapımı limonata gibi pek çok çeşidimiz bulunmaktadır. İçeceklerimiz ev yapımı ve
şekersizdir. Tatlandırmak için org. elma suyu konsantresi kullanılmaktadır.
Salata Çeşitleri
Mevsim sebzelerinden yeşil salata, çoban salata, Patates Salatası gibi yemeğe
doyamayacağınız salata çeşitlerimizle bayılacaksınız.
Ekşi Mayalı Köy Ekmeği
Siz çiftliğin ve doğanın tadını çıkarırken ekşi maya ile yoğurdumuz ekmeğimiz taş
fırında öğlen yemeği için pişiyor olacak ;) Sıcak sıcak tereyağı ile yemenin keyfini
çıkarın.

Çiftlik Atölyesi/Workshop
Mısır Ekmeği Yapımı:
Küçükten büyüğe herkesin katılabileceği mısır ekmeği workshop etkinliğimizde
organik mısır unundan mısır ekmeği yoğurup taş fırında pişirmenin ve öğlen
yemeğinizde afiyetle yemenin keyfini çıkarabilirsiniz. Yapımı oldukça kolay
isterseniz evde de pişirebilirsiniz ;) Mısır ekmeğini yoğurt ile birlikte yemeği hiç
denediniz mi?
Doğal Maya ile Yoğurt Mayalama:
Doğal manda yoğurdumuzun mayası ile çiftlikten yeni sağdığımız inek sütünü
kaynatarak sütümüze maya çalmaya ne dersiniz? Çok keyfili ve oldukça basit,
ufak püf noktaları ile birlikte yoğurt mayalama etkinliğimize küçük büyük herkes
katılabilir. Çiftlik dönüşü herkes mayaladığı yoğurdu evine götürüp afiyetle
yiyebilir.

Çiftlikte Gün İçerisinde İsteğinize Göre Yapabileceğiniz Etkinlikler:
Salata Yapımı:
Tarladan tazecik topladığınız mevsim sebzelerinden ağız tadınıza göre salatanızı
yapabilirsiniz.
Kümesten Yumurta Toplama:
Çocukların en çok zevk aldığı etkinliklerimizden birisi de kümesten yumurta
toplama! Topladığımız yumurtaları boyamak ve yumurta adam yapmak ise en
keyiflisi ;)

Tohum Eşleştirme:
Acaba bir bitkiyi tohumuyla eşleştirebilecek misiniz? Yerli tohumları tanımanın
en eğlenceli yolu ;)
Geleneksel Çiftlik Oyunları:
İp atlama, halat çekme, her türlü top oyunları, çuval yarışı, istop, seksek, yağ
satarım bal satarım gibi unutulmaya yüz tutmuş oyunları yeniden yaşamak ve
yaşatmak adına çocuklar tüm gün doğada oyun kurmanın ve oyun oynamanın
keyfini yaşayacak.

