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Mandali, local products and
more...

Lente kriebels uit Kournas
Heel voorzichtig nemen we op Kreta afscheid van de winter: de eerste bloemen bloeien,
de vogels zijn actief met het bouwen van hun nest, de bloesem bloeit, de dagen worden
langer, de zon is krachtiger en het wordt warmer!
Bijna elk jaar in februari vind ik in of rond ons huis een schorpioen en na deze dag lijkt het
voorjaar te beginnen. En ook dit jaar was de schorpioen daar en echt waar, het werd
warmer en zonniger.
Elk seizoen en elke maand heeft haar charme en de maand Maart laat ons hier op Kreta
genieten van de mooie natuur. De Griekse naam voor voorjaar is άνοιξη (aniksi), afgeleid
van het woord ανοίγω (anigo) dat openen betekent. En de bloemen in de natuur gaan
open!

wilde groente
Χόρτα (chorta) wilde groente
Zodra de temperatuur in Februari iets stijgt, gaan de dames (en ook wel heren) op pad:
met mand of zak en mes, op zoek naar wilde groente, gezond, vers, lekker en ook nog
eens goedkoop. Tussen de olijfgaarden, op velden en langs de bergpaden groeit van
alles: de wilde wortel, wilde prei, pastinaak, paardenbloem, weegbree etc.
Ik heb al een paar maal een workshop gevolgd over het verzamelen van wilde groente en
het is heerlijk om te doen. Je bent lekker buiten in een gebied waar geen verkeer is (geen
uitlaatgassen), dus lekker rustig. En je doet dit natuurlijk alleen op een mooie, droge dag,
en na afloop is het genieten van een heerlijke, gezonde maaltijd.
Maar het is niet altijd even gemakkelijk, veel planten van bijvoorbeeld de familie
paardebloem lijken erg veel op elkaar. De een is zoet de ander is bitter en weer een
ander is heel erg bitter, dus het blijft een kwestie van goed opletten en de verschillende
soorten combineren tot een mix van bittere, zoete en aromatische groente.
Enkele voorbeelden van wilde groente op Kreta:
Paardebloem, Weegbree (plantago) en Wilde wortel

Kruiden en meer
Kreta
paradijs voor
kruidenliefhebbers
Veel oudere mensen in Kretenzische
dorpen, weten nog steeds heel veel van de
kruiden en het gebruik ervan. Vroeger waren
er geen ziekenhuizen en apotheken, dus
namen de Kretenzers alles wat ze nodig
hadden van het land.
Ze waren kenners van de genezende werking van kruiden en planten. Eeuwenlang
waren kruiden verbonden met geestelijke en lichamelijke gezondheid, mythologie,
spiritualiteit, tradities en ... liefde! En deze kennis is generaties lang doorgegeven.
De natuur van Kreta is vol met kruiden, die eeuwenlang gebruikt werden als thee en als
medicijn bij verschillende kwalen en ziektes.
Tegenwoordig worden de kruiden op Kreta vooral in de keuken gebruikt.Het voegt smaak
en aroma toe aan de lokale gerechten. De meest bekende zijn tijm, oregano, rozemarijn,
laurier en basilicum.

Meer dan alleen aroma
Dat kruiden meer te bieden hebben dan alleen maar smaak en geur bewijzen de
kruidenkenners.
Men geloofde dat tijm de fysieke kracht kon herstellen en melancholie kon genezen. En in
de oudheid werd het gebruikt bij rituelen voor zuivering en werd het als wierook verbrand
bij begrafenissen om de overtocht van de overledene naar de 'andere kant' te verzekeren.
Dictamos
De geneeskrachtige werkingen van Dictamos (Origanum dictamus) worden als zeer sterk
beschouwd, omdat het helpt bij de genezing van wonden.
Laurier
Laurier is bekend om zijn haarverzorgingskwaliteit en als pijnbestrijder. Hippocrates, de
vader van de geneeskunde, gebruikte laurierbladeren om de pijn na de bevalling te
verlichten en moeilijke gynaecologische problemen te genezen!
Tegenwoordig koken de meeste Kretenzers nog steeds de bergsalie (faskomilo) of
Kretenzische bergthee (malotira ) en drinken ze deze met honing om hoest te kalmeren.

Oregano
Oregano (Origanum vulgare) wordt vooral in
de Griekse en Italiaanse keuken gebruikt.
Het zijn de bladeren die bij het koken
worden gebruikt en het gedroogde kruid is
vaak smakelijker dan het verse.
Oregano wordt gebruikt voor gefrituurde
groenten, tomatensauzen, in salades en
voor gegrild vlees. Oregano kan goed
worden gecombineerd met ingelegde olijven
en kappertjes.
De meeste liefhebbers van kruiden zijn het erover eens dat de Griekse Oregano de
meest smaakvolle en zeker een van de beste kruiden ter wereld is.
Oregano groeit praktisch overal in Griekenland en ongeacht of het vers of gedroogd is,
het voegt een karakteristieke geur en aroma toe aan vele gerechten.
Er wordt gezegd dat Aphrodite, de godin van de schoonheid, oregano creëerde als een
symbool van geluk. De Oude Grieken zouden pasgetrouwde stellen met slingers van
oregano kronen en daarmee het paar zegenen voor geluk.
Ze waren ook de eersten die zich de sterke helende eigenschappen van oregano
realiseerden.

Medicijn
Oregano bevat niet alleen veel vitamine C, maar ook calcium, magnesium, zink, ijzer,
kalium, koper, mangaan en vitamine A.
De essentiële olie van de Griekse oregano wordt als de beste ter wereld beschouwd,
omdat recente studies hebben aangetoond dat het de hoogste inhoud heeft in carvacrol
en thymol, die beide sterke antioxiderende, schimmelwerende, anti-bacteriele en
kankerbestrijdende eigenschappen hebben.
Oregano kan darmontstekingen en buikpijn verlichten; het verhoogt de immuniteit, helpt
bij de spijsvertering, verbetert de gezondheid van het hart, verbetert de gezondheid van
de botten, ontgift het lichaam en verhoogt ook het energieniveau.
Oregano wordt gebruikt voor de behandeling van griep, verkoudheid, gingivitis en een
zere keel, terwijl velen het gebruiken als een gorgelende oplossing.
Als het wordt gebruikt als milde thee, bevordert het zelfs een goede nachtrust.

Keukenkruid
In het geval je je afvraagt hoe je dit krachtige kruid aan jouw dieet kunt toevoegen:
traditionele Griekse salades worden altijd gegarneerd met gedroogde oregano, terwijl de
meeste Griekse braadstukken, of het nu kip, vis, lam of groenten is, oregano in het recept
hebben tijdens het bakken.

locale produkten bestellen bij 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?
De volgende verzenddatum zal in mei 2018 zijn. Volgende maand stuur ik je in de
volgende nieuwsbrief de exacte datum en ook de bestellijst.

nieuwsbrief Mandali
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.
Barbara

Facebook

Website

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.

