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Mandali, local products and
more...

Gelukkig Nieuwjaar, Καλή Χρόνια
Vanuit Kournas wens ik jou en je dierbare familie en vrieden een gelukkig, gezellig en
vooral gezond 2018 toe. Ik hoop dat voor jou dit jaar je wensen in vervulling mogen gaan
en dat 2018 een super-jaar wordt.
Terugkijkend op 2017, het 2e jaar van "Mandali" kan ik alleen maar tevreden en
dankbaar zijn voor de vele klanten die mij het afgelopen jaar bezochten. Het was een
mooie en gezellige zomer, waarin ik veel nieuwe, bijzondere en lieve mensen heb
ontmoet, waarin ik weer veel geleerd heb en waarin ik ook veel gelachen heb.
Ook jou bedank ik voor je bezoek, je aankoop, je vraag, je lach, je reactie, je like op
facebook, je email, je bezoek aan mijn website of je aanmelding voor de nieuwsbrief. Jij
hebt meegeholpen om 2017 te kleuren.

2018
Ook dit jaar ga ik weer mijn best doen om de beste, de lekkerste, de mooiste, de
gezondste, de kleurrijkste en de meest bijzondere lokale produkten in mijn winkel te
krijgen. Dus als je in de buurt bent, kom even proeven, ruiken, kijken en kopen!
Nieuwe plannen voor 2018 zijn er ook: ik houd je op de hoogte.

Winter op Kreta
Ook hier op Kreta is het nu winter. De temperatuur is ongeveer 14 graden, met af en toe
op een zonnige dag 18 en op een regenachtige, stormachtige dag 8 graden. Op de witte
bergen en op de Psiloritis is in december de eerste sneeuw gevallen en tijdens koude
nachten komt er steeds een beetje meer bij. Wij waren op de eerste kerstdag op de
Omalos hoogvlakte, bij de ingang van de Samariakloof en hebben genoten van deze
“sneeuwdag”

Olijfolie oogst
De meeste boeren hebben nu hun olijven geoogst en de vele olijfoliefabrieken hoeven
niet meer elke dag te persen. Ook wij hebben geholpen met de olijvenoogst, bij vrienden
en bij Stelios in Kournas, de boer waarvan ik de olijfolie met de naam "Kournas" verkoop
in “Mandali”.
Het was hard werken, met veel spierpijn aan het eind van de dag, maar ook erg gezellig
en leerzaam. Ik heb een foto-reportage gemaakt van het oogsten en zal de foto’s
verwerken in een foto album voor mijn winkel.
Op de volgende foto's zie je een kleine impressie van deze dag:
Wil je meer weten over de gezonde, lekkere olijfolie lees dan hier verder

Olijfblad thee
Dat olijfolie gezond en lekker is weten we allemaal. Maar
wist je
dat je ook de bladeren van de olijfboom kunt gebruiken?
Tal van nieuwe onderzoeken onthullen wat onze
voorouders al eeuwenlang wisten: olijfblad thee heeft
buitengewone eigenschappen, die kunnen helpen tegen
vele ziekten en symptomen.
Oude recepten
Eeuwen geleden werd in Marokko olijfblad al als medicijn gebruikt bij het stabiliseren van
het bloedsuikerpeil. In het begin van 1800 gebruikte men de gekneusde olijfbladeren in
dranken om koorts te verlagen. En in het midden van de 19e eeuw werd olijfblad in de
thee gebruikt bij de bestrijding van malaria.
Anti-oxidant
In de wortel, in de schors, in de olijven en in het blad van de olijfboom bevindt zich
oleuropeïne. Het hoogste percentage oleuropeïne zit in de olijfbladeren en deze stof
werkt als een anti-oxidant, met een bacteriedodend, antiviraal, schimmelwerend en
antiparasitair effect en het kan hierdoor veel ziekten voorkomen, of zelfs genezen.
Als wij met onze voeding "fytochemicaliën" zoals oleuropeïne binnen krijgen kan ook ons
lichaam beschermd worden tegen allerlei ziekten en kwalen.
Onderzoekers hebben de werking van fytochemicaliën onderzocht en uit de resultaten
blijkt dat zij het immuunsysteem stimuleren, de progressie van chronische aandoeningen
remmen en ontstekingen verminderen.
Hoe maakt je olijfblad thee
Per kop thee gebruik je 1 theelepel gedroogd, gesneden of gekneusd olijfblad. Doe de
bladeren in een kop kokend heet water en laat het 10 tot 15 minuten trekken. De
blaadjes zakken naar beneden, dus je kunt de thee zo drinken, maar je kunt de thee ook
filteren. Ook als ijsthee met wat citroensap smaakt het heerlijk fris.
meer informatie over olijfbladthee leest je hier

Lokale produkten bestellen van MANDALI
Vorig jaar heb ik tientallen bestellingen met lokale produkten uit Kournas verstuurd naar
Nederland en andere Europese landen.Verschillende klanten hebben me al gevraagd
wanneer de volgende besteldatum is.
Heb je ook te weinig olijfolie meegenomen tijdens je vakantie of is de honing toch eerder
op dan gedacht? Of ben je op zoek naar een origineel cadeau?
Als je op deze link klikt krijg je de lijst te zien met produkten die je bij Mandali bestellen
kunt.
De volgende verzenddatum zal begin februari zijn. Als je uiterlijk 20 januari je bestelling
aan mij doorgeeft heb ik nog voldoende tijd om het in te pakken.
Mocht je speciale wensen hebben, mis je iets op de lijst of heb je andere vragen, laat het
me weten en ik antwoord je zo snel mogelijk.

.Via deze nieuwsbrief wil ik je graag informeren over
nieuwe producten in mijn winkel "Mandali" en nieuwe
activiteiten die ik ga organiseren. Ook
achtergrondinformatie over de locale producten,
bestelmogelijkheden en nieuwtjes uit het dorp Kournas
komen aan bod.
Heb je misschien familie of vrienden die ook
geïnteresseerd zijn in deze nieuwsbrief van Mandali, dan mag je hem altijd doorsturen en
via de website kunnen ze zich dan zelf aanmelden voor de volgende nieuwsbrief.
Ik hoop dat je ook deze nieuwsbrief met plezier zult lezen en graag tot de volgende.
Vriendelijke groeten,
Barbara
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Mandali, local products and more...
Kournas
73007 Apokoronas
Chania, Crete, Greece

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.

