SARDINIJA
Bajkanje in surfanje
sredi Mediterana

ZAKAJ
AVTODOM
Vzhodna obala Sardinije ponuja kar
obilico takih in drugačnih kampov.
Tudi na zahodu jih je nekaj, vendar so
od surfarskih spotov in gozdnih stezic
namenjene kolesarjem oddaljeni
toliko, da se enostavno ne izplača
drugega kot najem avtodoma. Hvala
ekipi Odhod.si, ki je za naju
poskrbela z
Dethleﬀs -Globebusom.

POT
Ljubljana - Livorno (627 km)
Livorno - Olbia (186 milj)
Olbia - Capo Mannu (195 km)

PRVI KORAK
o r g a n i z a c i j a o p r e m e ,
h r a n e i n o b l e k

Ko v avtodom pospraviš vso športno,
osebno in kuhinjsko opremo, se
potovanje lahko prične. Za
organizacijo sva porabila nekaj več
časa, vendar se je to na potovanju iz
dneva v dan bolj obrestovalo.
Bajkerska, potapljaška, surferska in
plezalna oprema terja ustrezno
rokovanje, sušenje in čiščenje. Kolesa
in deske naj bodo ustrezno zaščiteni
in ﬁksirani v prtljažniku, da ne pride
do neljubih stroškov.
Čista in funkcionalna kuhinja nama
veliko pomeni, zato sva na pot vzela
le najnujnejše, hrano pa dokupovala
sproti. Trgovin na otoku ne manjka, je
pa potrebno nakupiti za kak dan ali
dva vnaprej, če se odpravite na
zahodno obalo do bolj odmaknjenih
krajev.
JUTRANJA RUTINA
kava
Neja: kosmiči, sadje in riževo mleko
Bine: paradižnik, suha salama, sir,
kruh

HIGIENA:
Tuš s toplo vodo (ogrevanje vode naj
bo preudarno) nama je bil na voljo le
ob hladnih dnevih in po dolgih sešnih
v vodi. Tudi hladna paše.
Odpadno vodo sva praznila vsak
dan, kemični wc pa na dva dni. Sveže
vode presenetljivo ni bilo nikoli
premalo, na elektriko pa sva se
priklopila le enkrat. Dnevna tarifa za
uporabo kampa je načeloma okoli 5
eur, nočitve pa od 10-15 eur.

"Naj moji gredo
surfat"
Yvon Chouinard

Bine na severni strani pomola v
dvo in pol metrskem swellu s
severo zahoda lovi valove. Ob
pomolu vleče močan tok surfarje
v t.i. lineup, kjer nato čakajo t.i.
sete valov, ki jih skušajo ujeti in
drseti z njimi vse do plaže, kjer
nato zopet stečejo do pomola v
tok. Kot žičnica v morju.
Buggeru

Sardinija s Capo Mannujem predstavlja
italijansko zgodovino surfanja na valovih.
V 80ih so italijanski surferji valove lovili
tudi na Havajih, Ameriki, Indoneziji in
Avstraliji ter s tem širili zavest o
italijanski surf kulturi in prinašali znanje
domov. Sardinija je zaradi svoje lege v
Mediteranu izpostavljena valovom, ki jih
prinaša maestral s severo zahoda in
južnim frontam z afriške celine. Otok je
obdan s številnimi znanimi in skritimi
spoti.

Jutranji pogled na prazen lineup
ne pusti ravnodušnega nikogar.
Skrita lokacija

Najbolje je jeseni, ko je morje še toplo
in oktobrski burni vremenski vzorci
prinašajo valove, ki trčijo v zahodno
obalo. Poleg tega je jeseni močan
veter, zato je potrebno poiskati spote v
zavetrju. Z nekaj vožnje in lokalnega
znanja se hitro najde ugodna lokacija,
ki pa ni primerna začetnikom.
Valovanje se po parih dnevih umiri in
nato pridejo na vrsto tudi tisti, ki se
šele spoznavajo s surfanjem. Na plažah
Piscinas, Fontanamare, Scivu in La
caccia se bo našlo takrat dovolj
počasnih in šibkih valov primerne
daljšim deskam.

MORSKA HRANA
okusi

morja

in

tradicije

SOLATA S KOROMAČEM IN
POMARANČAMI
- Srednje velik koromač, ki ga narežeš
na manjše kolobarje;
- ena pomaranča, če si bolj za
agrume lahko tudi dve, olupiš in
- odstraniš kožo ter narežeš na
manjše koščke;
ščepec soli in popra;
- ekstra deviško oljčno olje in
balzamični kis za okus.
Vse skupaj zmešaš in voila! Super
solata k ribji jedi, kot je recimo
tradicionalna sardinijska Bottarga.
TAGLIATELE Z BOTARGO
Če si na Sardiniji je to A MUST! Za
pripravo potrebuješ le 30 minut. Od
tega 5-8 minut kuhaš jajčne
tagliatele. Med tem pa v ponvi na 4
jedilnih žlicah popražiš en strok češna
in pol čajne žličke čilija v kosmičih. Ko
česen postane zlate barve in zadiši,
vse skupaj odstraniš iz ponve in notri
dodaš dve jedilni žlici ﬁnih drobtin.
Pražiš jih toliko časa, da se malo
zapečejo, a ne preveč, da se ne
zažgejo. Nato dodaš dve čajni žlički
bottarge, popražen česen in čilijeve
kosmiče. Tagliatele skuhaj al dente in
shrani kakšen deci ali dva vode v
kateri si jih kuhal. Tagliatele dodaj v
ponev, in dobro premešaj. Po potrebi
zalij s shranjeno vodo, če se ti zdi
presuho. Odstavi in dodaj še manjšo
pest peteršilja in opcijsko sok polovice
limete.
SVEŽA KIRNJA NA ŽARU
Ujeto kirnjo očistiš, zluskaš in
ćimhitreje osušiš ter spraviš na
hladno. Pred pečenjem omokaš ter
dobro soliš. Čas pečenja za 600g
kirnjo je cca 12min na vsaki strani.
Obrneš jo le enkrat.

Genti Arrubia

blue adieu

San Teodoro laguna - dom roza ﬂamingom na Sardiniji predstavlja enega izmed redkih naravnih
habitatov primerne za življenje in razmnoževanje teh ptic.

TREJLI
Pustolovščina

z

razgledom

Sardinija se bahati z bajkersko sceno
ravno ne more. Verjetno je za to kriva
mediteranska riviera od Finala Ligure
pa vse do Nice in Monaca, ki ponuja
endurašem precej več. Vendar se čar
sardinijskih trejlov skriva predvsem v
slabih dostopih, izjemnih razgledih,
bodeče makije in trnja in sem ter tja
ﬂowa, ki ga je moč najti, če ti je
vseeno za nekaj prask po nogah in
rokah.

TOP LOKACIJE:
- Ulassai
- Monte Arci
- Talana
- Montalbo
- Ortobene
- Nebida

PRO NASVET:
- Pritisk v gumah naj bo okoli 2.0 bar
- Gume naj bodo debelejše
-S seboj je vredno imeti extra
menjalnik ali nosilec menjalnika
- Vedno se odpraviš bajkat dopoldan
- S seboj imaš dovolj vode in extra
zračnice ter ostalo orodje
- Odprta čelada bo dovolj
Visoke nogavice ali celo dolge hlače
- Kolesa naj v kampih ne bodo vsem
na očeh
- Če se odpravljaš na Sardinijo samo
zaradi bajkanje, imaš v Bologni še
dovolj časa, da zaviješ kam drugam.

OFF THE GRID
S k r i v n o s t i u s p e š n e g a
p o t o v a n j a

Osvežitev ob koncu 30km /
1600vm bajk ture v umaknjeni
soteski Bau Melu.

Obstajajo kraji, ki so izredno lepi, vendar
zaradi svoje popularnosti postanejo
zlajnani, prenagneteni in dolgočasni.
Sardinija je lepa, saj obstaja ogromno
odmaknjenih kotičkov, ki ponavadi rodijo
lepe spomine. Meni osebno se globoko
vtrnejo tisti dogodki, ki niso načrtovani,
se ponesrečijo, ob katerih trpi telo ter
um.
Tisti so ponavadi tako intenzivni da
pišejo to zgodbo življenja, ter so seveda
odlična podlaga za pogovore s prijatelji
ali znanci mnogo let pozneje.

Reševanje drona pred
dokončno utopitvijo.

Adijev Iko pozna pravila igre,
Neja pa jih z veseljem izkorišča.

"Po dolgi kolesarski turi, se pregreta
pripeljeva v sotesko, kjer parkirava in se
privlečeva do tolmunov, kjer že od daleč
opazim starejšega moškega s palico in
vrvo. Dejstvo je da ne lovi rib, saj je vrv
debela, na koncu pa so privezane
nekakšne grabljice. Ob budnem očesu
vnukinj skuša uloviti dron, ki mu je padel
globoko v tolmun. Z Nejo se
spogledava, saj oba veva, da mu ne bo
uspelo. V istem trenutku že iščem
možnost dostopa kakih dvajset metrov
nižje. Gladka skala mi prepreči plezanje
na dol, nizka voda v tolmunih pa skok.
Dedek mi ponudi vrv, ki je
necertiﬁcirana. Opazim svedrovec v skali,
ki je v uporabi lokalnih guidotov
soteskanja. Sveti se, držal bo. Dülferjev
sedež (manever spusta ob vrvi ko nimaš
plezalne opreme) pa tudi znam.
Slovenska trma prinese veselje na
obraze vnukinj, moškega in njegove žene,
ki Neji za partnerjevo junaštvo stisne
pedesetaka. Zahvaliva se in po uradnem
kopalnem delu zapraviva denar za sushi
večerjo v mestu Nuoro. Težek dan."

Scivu, Sardinija 2020

