
J aen to jedna z ośmiu andalu
zyjskich prowincji, którą prze
mierzał niegdyś Don Kichot.  
Jeśli chcecie poznać fascy

nującą przeszłość kultury iberyjskiej,  
odkryć prawdziwą duszę Hiszpanii  
i prze konać się, że kolory tego kraju  
to nie jedynie wypalona słońcem żółć 
i czerwień, ale także subtelne odcie nie 
zieleni oliwek, powinniście po je chać 
właśnie tam. Śladem arcydzieł archi
tektury, ale i tradycyjnych restau racji, 
gajów oliwnych oraz prostych, gościn
nych gospodarzy.

Antyk nA tAlerzu
Słynne miasteczka prowincji Jaen: 
Ubeda i Baeza, leżące dosłownie 
kilka naście kilometrów od siebie, to 
pięk ne zabytki europejskiego rene
sansu. Romantyczna plątanina uli
czek, zachwycająca perspektywa im
ponujących placów (najpiękniejszy 
w całej Hiszpanii Plaza de Santa Maria  
znajduje się właśnie w Ubedzie) czy 
misternie rzeźbione fasady pałaców, 
kościołów, a nawet domów miesz
kalnych przywołują wspomnienia 
wielkiej, imperialnej przeszłości 
Hiszpanii. Zniewala panujący tam 
spokój. Tych miast nie szpecą żad
ne krzykliwe reklamy, śmieci czy 
bazgroły na murach. Chcąc znaleźć 

się w chwilowym nawiasie rzeczy
wistości, warto tam spędzić choćby 
kilka dni.
Stolicą prowincji jest spore miasto 
Jaen, nad którym góruje imponujący  
XIIIwieczny zamek warowny, obec
nie mieszczący wygodny hotel i re
staurację Parador de Turismo Santa 
Catalina. Ze wzgórza rozpościera się 
wspaniały widok na niekończące  
się wzniesienia, pokryte oliwnymi ga
jami. Odwiedzając miasto Jaen, trze  
ba koniecznie zajrzeć do XVIwiecznej  

katedry i zaliczyć miejski targ, któ
rego stragany oszałamiają zapacha
mi i barwami. Zaopatrzyć się w sery, 
szynki i oliwki. Sprzedawcy chętnie 
nimi częstują. Specjalnością regio
nu są też słodycze, do wyrobu któ
rych używa się oczywiście miejsco
wej oliwy z oliwek.

Płynne złoto HiszPAnii
W krajobrazie Jaen dominują bez
kresne, łagodne wzgórza, porośnięte 
równymi rzędami drzew oliwnych. 
W tym regionie znajdziecie ich po

nad 60 milionów. „Płynne zło
to” tej prowincji, czyli oli wa,  
to bogactwo i duma jej miesz
kańców. Nigdzie w Hiszpanii 
nie produkuje się jej więcej 
niż tam. Tłoczą ją nawet naj
mniejsze gospodarstwa rolne.  
Hiszpanie uprawiają 230 od
mian oliwek, ale najczęstsze to 
picual oraz arbequina, z których  
powstaje oliwa najwyższej ja
kości, o słonecznej barwie, sub
telnym smaku i zapachu świeżo 
skoszonej trawy. Co ciekawe, po
dobnie jak w przypadku wina, na 
butelkach oliwy też określa się 
miejsce pochodzenia, czyli deno
minację regionalną. Restauracje 
konkurują ze sobą, serwując dania,  

Wyobraźmy sobie, że Hiszpania to stół pełen smakoWitycH tapas, 
oddającycH jej lokalny koloryt, tradycję i Historię. Wybieram 

AndAluzję i od razu sięgam po praWdziWe skarby tego regionu: 
oliWki i – cenioną na całym śWiecie – pyszną oliWę. to Wspaniały 

początek podróży po tej pradaWnej, magicznej krainie.

tekst AgnieszkA wójtowicz-jAch

OLIWNYM 
SZLAKIEM

Ubeda. Fasada  
katedry de El Salvador. Obok pałac del Dean Ortega, obecnie hotel

Mieszkańcy Sewilli, stolicy 
i najważniejszego miasta 

Andaluzji, ucztują Zielone 
Świątki, tańcząc flamenco 
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OLIWY SPECJAŁY

których zasadniczym składnikiem 
jest oczywiście oliwa. W menu są 
głównie ryby (solony dorsz), ale tak
że dziczyzna (specjalność – perlicz
ka), wieprzowina, grzyby i warzywa, 
przede wszystkim karczochy, szpara
gi, fasola i bób. Chleb z oliwą (pan de 
aceite) nosi rozmaite nazwy i przy
domki, w zależności od części pro
wincji, z jakiej pochodzi, i niezmien
nie, od setek lat, pozostaje podstawą 
tutejszej diety.

zielone kuleczki górą
Oliwki jadalne (zwane także stoło
wymi), których Hiszpania jest naj
większym światowym producen
tem, to głównie odmiany manzanil
la, gordal, carrascena i hojiblanca. 
Trudno sobie wyobrazić hiszpańskie 
tapasy bez tych apetycznych zielo
nych, czarnych, a nawet różowych 
kuleczek, nadziewanych w najprze
różniejszy sposób: anchois, tuńczy
kiem, papryką, migdałami, serem 
czy kaparami. Jednak największe 

uprawy i nowoczesne przetwórnie 
oliwek jadalnych znajdują się w in
nym rejonie Andaluzji – w okolicach 
Sewilli (trzeba jechać 300 km na po
łudniowy zachód od Jaen). Śmiało 
można stwierdzić, że oliwki – za
równo te jadalne, jak i te przezna
czone do produkcji oliwy – to sym
bol całej Andaluzji, na równi z cha
rakterystycznym czarnym bykiem. 
To jego sylwetka dumnie króluje nad 
wstęgami autostrad przecinających 
wzdłuż i wszerz cały region.
Jaen oferuje nie tylko piękną ar
chitekturę i przyjemności gastrono
miczne. W tej prowincji znajdują 
się największe naturalne tereny zie
lone Europy, łańcuchy gór Sierra 
Cazorola, Segura, Las Villas, Sierra 
Magina, Sierra Andujar. Są to obsza
ry chronionych parków narodowych,  
bogate w niezwykłe okazy fauny i flo
ry, porośnięte bujnymi lasami, kryją
ce krystalicznie czyste jeziora i stru
mienie. Miłośnicy trekkingu, raftin
gu, paraglidingu, rowerów górskich  

czy konnej jazdy znajdą tu praw dzi
wą ziemię obiecaną.

renesAns dlA smAkoszy
Temu, kto nie lubi sportu, na pewno 
spodoba się Andaluzja w wersji hi
storycznej. Podróż do czasów Iberów,  
a więc okresu od VII do I wieku przed 
Chrystusem, wiedzie przez miejsca 
związane z pradziejami tej części 
półwyspu – Despenaperros, Castulo, 
Castellar, Pael de Becerro, Porcuna, 
Huelma i miasto Jaen. Inne ciekawe 
wycieczki obejmują wyższe partie 
gór Sierra Morena, drugie co do wiel
kości miasto prowincji Linares (słyn
nące ze wspaniałych barów tapas  
i walk byków), barokowe La Carolina 
czy region El Condado z sielanko
wym krajobrazem gajów oliwnych  
i małych wsi, znanych od setek lat  
z mistrzowskiego rzemiosła. Pro win
cję Jaen warto odwiedzić o każdej 
porze roku, bo zawsze tam można 
trafić na festiwal albo barwne religij
ne święto.

Stare miasteczko Olvera w Andaluzji 
otaczają malownicze wzgórza, które 
porastają gaje oliwne 

Turyści chętnie spacerują po starych 
hiszpańskich uliczkach, pełnych 
sklepów i restauracji

Kordoba, miasto w Andaluzji. Do XV w. miejsce zamieszkania tysięcy Żydów. Na zdjęciu mała uliczka  
w byłej dzielnicy żydowskiej, dziś włączonej w obręb Starego Miasta 

podobnie jak w oznaczeniach 
wina i w oliwie określa się miejsce 

pochodzenia, czyli denominację regionalną 
oraz rok produkcji (oliwki na oliwę zbiera się 
od listopada do lutego i od razu tłoczy). im 
młodszy rocznik, tym lepiej. optymalny żywot 
oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia wynosi 
12–18 miesięcy od daty produkcji. określenie 
"extra virgen" świadczy o tym, że oliwa została 
wyciśnięta na zimno, dzięki czemu zachowała 
swoje najważniejsze składniki i właściwości.

andaluzji to 
m.in. karczochy 

marynowane w oliwie, pipirranas 
(sałatka z pomidorów, tartej bułki, 
czosnku i zielonej papryki), smażony 
bób, flamenquines, czyli panierowane 
krokieciki z szynką i serem, pasztet  
z perliczki, biała zupa (krem z czosnku  
z rodzynkami), dorsz na wiele sposobów 
(bacalao), bułki z oliwą i papryką (chio), 
duszone mięsa oraz niezliczone desery. 

na pewno warto spróbować win czerwonych 
z bailen i Frailes. no i nie był w andaluzji ten, 

kto nie napił się leche vieja, czyli pysznego likieru z mlekiem, 
cynamonem, kawą, eau-de-vie i cukrem.

Warto zajrzeć na stronę: www.artificis.com. 
znajdziecie tam informacje o możliwościach 

zorganizowania indywidualnych podróży po regionie, 
porady dotyczące rezerwacji czy transportu. inne 

przydatne strony: www.promojaen.es, www.dipujaen.es.

W baeza polecam hotele puerta 
de la luna i palacio  

de los salcedo, urządzone  
we wspaniałych XVii-wiecznych 

pałacach, a w ubedzie 
niedrogie (cena noclegu ok.  

50 euro) i wygodnie 
ulokowane alva i Fanez oraz 

Husa rosaleda de don pedro.

Baeza. Miasto pełne renesansowych zabytków. Jest siedzibą uniwersytetu i turystyczną atrakcją Andaluzji
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