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Kalimera, goedemorgen,
Op de foto hierboven zie je het al: Kreta is in herfstkleuren! De Erica heide kleurde de
heuvels in een prachtige paarse tint, Langzaam veranderen nu ook de bladeren in de
bomen van kleur en sommige bomen, zoals de vijgenboom hebben hun bladeren al bijna
verloren.
Gelukkig laat ook de zon zich nog regelmatig zien en dat levert mooie vergezichten op.
Olijven
Na de drukke zomerperiode met veel werk en weinig rust is voor veel Kretenzers het werk
nog steeds niet gedaan: de olijven moeten geoogst worden. Eind oktober zijn de eerste
boeren begonnen met het oogsten en eind februari zullen de laatste olijven geperst
worden. De olijfoliefabriek in Kournas is nog niet elke dag open, maar ze zijn al wel
begonnen!
Raki
Ook de "Kazani", de raki-stokerij, is weer volop in bedrijf. Vanaf 1 oktober tot eind
november wordt de nieuwe voorraad Tsikoudia (raki) weer gebrand.

Herfst op Kreta
Ook op Kreta dalen nu de temperaturen en ook al schijnt de zon, het is geen zomer meer.
De maand november was zonnig en warm (soms was de temperatuur boven de 23
graden), maar we hebben ook al enkele koude dagen gehad met regen en slechts 13
graden!
Op de top van de hoogste berg van Kreta, de Psiloritis is de eerste sneeuw al gevallen,
dus ook de winter is in aantocht.
Malotira
En net als overal in Europa slaat ook hier het verkoudheidsvirus toe en is het weer tijd
voor de gezonde Malotira, de Kretenzer bergthee.
Zodra de eerste verschijnselen van verkoudheid of griep zich aankondigen krijg je van
iedereen de wijze raad: drink een beker Bergthee met honing en citroen en je klachten
zijn snel voorbij.
Meer informatie over deze bijzondere kruidenthee lees je hier

Raki stoken in de Kazani
In Kournas heeft boer Stelios een vergunning om Tsikoudia te stoken en samen met zijn
familie is hij hier 6 dagen per week mee bezig, van ' s morgens vroeg tot 's avonds laat.
Tsikoudia
Hij stookt niet alleen zijn eigen Tsikoudia, maar stookt ook voor anderen die geen
vergunning hebben. Zoals bijvoorbeeld voor de familie Piperaki, de eigenaren van het
dorps-kafenion in Kournas.
Een aantal avonden konden de toeristen uit de omgeving de Kazani bezoeken om eens
te zien hoe de traditionele Tsikoudia gestookt wordt. En natuurlijk moet dan ook de verse
drank geproefd worden.

Mandali in de winter
Na de gezellige, drukke zomerperiode zal
"Mandali" in de rustige winterperiode
gesloten zijn. De afgelopen week heb ik de
winkel opgeruimd en schoongemaakt, de
"story table" binnen gezet, de kruidenmand
geleegd , de planten verhuisd. en nog veel
meer.
"Mandali" is nu in winterslaap, maar maak je
geen zorgen: ik blijf klaarwakker de
komende maanden.
Eerst staat de olijvenoogst op het programma. Elk jaar helpen we een aantal vrienden
met de oogst en dit jaar wil ik ook graag een fotoreportage maken van het oogsten.
Ook nieuwe plannen uitwerken, op zoek naar nieuwe produkten, assortiments uitbreiding,
nieuwe activiteiten plannen en nieuwe recepten uitproberen staan nog op het programma.
En op mooie, zonnige dagen is het tijd om te relaxen, of tijd voor een stevige wandeling
of een ontdekkingstocht.

Bestellen van lokale produkten van
MANDALI
Een aantal keer per jaar komt Peter uit Duitsland naar Kreta met zijn bestelbus. Hij heeft
op de terugweg meestal laadruimte over om een aantal paketten mee te nemen. Dus als
je olijfolie of honing sneller op is dan verwacht of als je de volgende keer naar Kreta komt
met alleen handbagage, geen zorgen, je kunt verschillende lokale produkten bij Mandali
bestellen.
Onder deze link zie je een overzicht van de produkten die je kunt bestellen. De
verkoopprijzen en verzendkosten staan er bij.
En heb je speciale wensen, mis je iets op de lijst of heb je suggesties, laat het me weten.

nieuwsbrief Mandali
Via deze nieuwsbrief wil ik je graag informeren over
nieuwe producten in de winkel en nieuwe activiteiten die
ik ga organiseren. Ook achtergrondinformatie over de
lokale produkten, bestelmogelijkheden en nieuwtjes uit
het dorp Kournas komen aan bod.
Ik hoop dat je deze nieuwsbrief met plezier gelezen hebt en als je vrienden, kennissen of
collega's geinteresseerd zijn, laat ze meegenieten en stuur ze deze nieuwsbrief door.
Natuurlijk kunnen ze zich ook via de website aanmelden.
Als je andere vragen hebt of informatie wilt over Kreta laat het me dan weten. Ik antwoord
je zo snel mogelijk en misschien is het wel een interessant onderwerp in een volgende
nieuwsbrief
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73007 Apokoronas
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@mandali-kournas.com toe aan uw adresboek.

