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•   Võimsad mäed ning ligi 5000 meetrised mäekurud
•   Legendaarne „Pamiiri kiirtee“ 
•   Teekond piki Afganistani piiri
•   Kesk-Aasia köök: kirgiisi ja tadžiki roogade parimad palad
•   Ehe karjuseelu: mehed hobustel ning habemikud jurtade ees

Kesk-Aasia südames 
Kulgeme Kesk-Aasias oma parimas ja klassikalises mõttes. Asume otse Kesk-Aasia 
südames. Siinsed asumid on nii Kesk-Aasialikud, kui vähegi võimalik: tolmused, mägede 
vahel asuvad külad. Elu andvaks tuiksooneks on jõgi, selle ääri piiravad paplite read. 
Poodide ees istuvad tübeteikapäised kandvad vanamehed …

Pamiiri „kiirtee“ 
Pamiiri maantee on siinse elu tuiksooneks. Kuigi rajatud aastatel 1931-1934, ulatub 
ta ajalugu aastatuhandeid tagasi, mil ta oli osa Siiditeest. Meie rattareis läbib selle tee 
kõige klassikalisemat osa. Pamiiri maantee on maailmas kõrguselt teine rahvusvaheline 
tee, ületades Ak-Baitali mäekuru kõrgusel 4665 meetrit. See jääb ka meie rattamatka 
trassile.

Afganistani piir
Suur osa meie reisiteekonnast kulgeb mööda Tadžikistani-Afganistani piiri, piki Panj’i 
jõge. Elu teiselpool jõge kulgeb kohati väga lähedal ning on hea võimalus võrrelda mõle-
ma riigi eluolu. Seiklejad saavad soovi korral ka Afganistanis ära käia.

Mehed hobustel – peavarjuks jurta
Pamiiri platoole tõustes leiame eest nomaadid, kes siin traditsioonilist karjaseelu elavad. 
Suvel aetakse kari siinsetele mägikarjamaadele – jailoodele. Karjatatakse lambaid, kitsi ja 
hobuseid aga ka jakke. Jurta, kui eluase, on seni nomaadide seas asendamatu. Ta pakub 
karjusrahvale kaitset tuule, vihma ja päikese eest. 

Kesk-Aasia köök 
Tadžiki köögist on meile kõige tuntum roog pilaff (plov). Kuid see on vaid väike osa 
sellest rikkast köögist. Ehe rahvusroog, mida saame ka kindlasti maitsta on kurtob. 
Selleks on kihiti laotud leivad, mis on töödeldud jogurtiga ning seejärel lisatud sibulaid ja 
rohelist. Pamiiri platool tutvume ka Kirgiisi köögiga, milles domineerib lamba- ja hobuse-
liha ning piimatooted.
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