Bekijk de webversie

Mandali, local products and
more...

Goedemorgen,
Via deze nieuwsbrief wil ik je graag informeren over
nieuwe producten in onze winkel "Mandali" in Kournas op
het eiland Kreta. Ook nieuwe activiteiten die Arno en ik
gaan organiseren, informatie over de lokale produkten,
bestelmogelijkheden en nieuwtjes uit het dorp Kournas
komen in deze nieuwsbrief aan bod. Veel leesplezier.

oktober op Kreta
En toen was het alweer Oktober! Ook hier op Kreta is de herfst begonnen: we hadden al
regen, een beetje storm (eind september zelfs een “orkaan”) en lagere temperaturen.
Maar gelukkig ook dagen met volop zon en een temperatuur ver boven de 20 graden is
mogelijk in Oktober.
Het drukke zomerseizoen is voorbij en nu bezoeken vooral wandelaars en rustzoekers het
rustiger Kreta.

nieuws uit Kournas
In September zijn alle druiven geplukt en geperst en bij boer Stelios heb ik een fotoreportage
gemaakt. Het was voor mij de eerste keer dat ik meehielp met het druiven plukken en het
was best zwaar werk. De druiven hingen ongeveer op heuphoogte, dus vaak bukken. Als de
druiven volgend jaar op elleboog hoogte hangen ga ik weer meehelpen:)
Binnenkort begint Stelios met het stoken van de raki en ook daar zal ik foto’s van maken
voor een foto album van het hele proces van druiven via wijn naar raki. Volgend jaar ligt het
album bij Mandali zodat je het kunt bekijken.

Carob - Johannesbrood
Ook de Johannesbrood peulen zijn nu geoogst en voor onze ezels Eos en Cleo hebben we 5
grote zakken gevuld als wintervoorraad. Ze zijn er dol op, want het is lekker zoet.
De carobbomen zie je in de omgeving van Kournas, maar ook verspreid over Kreta en in het
hele Midellandse zeegebied is de carob een veel voorkomende boom.
Hier op Kreta werden de peulen vroeger volop geoogst en men gebruikte ze niet alleen als
veevoer, ook voor ons om te eten, of voor een lekkere thee of koken tot siroop.
Ik heb wat meer informatie over de Johannesbroodboom verzameld en wil het graag met je
delen.
Lees hier meer over de carob

nieuws over de ezels Eos en Cleo
Het gaat goed met de ezels Cleo en Eos. De kruidenwandelingen in hun gezelschap zijn
een groot succes: elke week komen mensen naar Kournas om met Arno en de ezels te
genieten van een rustige wandeling in de achtertuin van Kournas.
Cleo heeft het zadel op haar rug met een of meerdere rugzakken, een bundel touw en
soms wat takken op de terugweg.
Eos heeft voorlopig genoeg aan het gewicht van het veulen in haar buik. Ze groeit nog
steeds en we hebben nog steeds geen idee wanneer het veulen geboren gaat worden.
Soms twijfelen we zelfs of ze wel echt zwanger is… Maar als ze dan weer zo’n uitstulping
aan een van haar zijden heeft lijkt ze toch wel echt zwanger. We wachten geduldig af.
We zijn op onze vrije (zon)dag met Eos en Cleo naar het strand geweest en dit was
spannend: Cleo moest duidelijk wennen aan het geruis en het bewegen van de golven en
de schreeuwende kinderen. Ook het zachte zand waarin haar poten wegzakten vond ze
in het begin erg raar.
Eos vond het opkomende water wel interessant en heeft genoten van een heerlijk
zandbad in het zachte zand. Cleo durfde nog niet zo goed haar buik bloot te geven.
Misschien een volgende keer als er minder mensen zijn en ze zich wat zekerder voelt.
Het was een pittige wandeling voor ons, bijna 20 kilometer! De ezels hadden er totaal
geen moeite mee.
In november gaan we dagwandelingen uitproberen.
Ik houd je op de hoogte.

Bestellen van lokale produkten van MANDALI
In november komt Peter weer naar Kreta en op de terugweg kan hij weer bestellingen
meenemen. Als je voor 27 oktober je bestelling via de email doorgeeft reserveer ik plaats bij
Peter in zijn bus.
Misschien komt Peter ook nog een keer in December, maar dat is nog niet zeker.
Wil je iets bestellen voor de kerstdagen of Sint Nicolaas dan ben je met deze bestelling in
november zeker op tijd.
Als je op deze link klikt krijg je de lijst te zien met produkten die je bij Mandali bestellen kunt.
Ook de prijzen, de wijze van betaling en de bezorging lees je op deze lijst.
Heb 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.

nieuwsbrief Mandali
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 in het algemeen, laat het me dan
weten. Ik antwoord je zo snel mogelijk en misschien is het wel een interessant
onderwerp in een volgende nieuwsbrief.
Herfstige groeten uit Kournas, ook namens Arno en een “IAAAAA” van de ezels.
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.

