Bekijk de webversie

Mandali, local products and
more...

Hallo {{voornaam}},
Via deze nieuwsbrief wil ik je graag informeren over
onze winkel Mandali in Kournas.
Je leest over de producten die we verkopen, ik geef je
wat achtergrondinformatie over de producten en over
de activiteiten die we organiseren. Ook algemene
informatie en nieuwtjes over Kournas en Kreta komen hier aan bod.
Ik hoop dat je het met plezier zult lezen.

Eindelijk zomer op Kreta
Eindelijk…… het is zomer op Kreta. Na een lange, natte en koude winter kunnen we op
Kreta eindelijk genieten van zon en warmte. Vanaf begin juni werd het pas echt zomers
warm en konden we ook ’s avonds lekker lang buiten genieten. Ook de cicades zijn er weer
en zorgen voor de Kretenzer ”muziek”.
De schapen mogen weer zonder jas, dus het is zomer.
Op dit moment (9 juli) hebben we zelfs een hittegolf en stijgt de temperatuur tot boven de 40
graden. Dus doen we alles "siga, siga".
Alle hotels en tavernes zijn weer open en iedereen doet zijn best om de toeristen een fijne
vakantie te bezorgen.
De meeste wegen zijn gerepareerd, soms met tijdelijke maatregelen wegens de tijdsdruk.
Maar alle bekende toeristische plaatsen zijn weer bereikbaar. Wel zijn de sporen van de
overstromingen en wegverzakkingen nog duidelijk te zien.
De eerste maanden van dit seizoen waren voor veel hotels en tavernes tot nu toe nog niet
zo goed. De bezetting was bijna 30% lager dan vorig jaar. Men denkt dat dit vooral te wijten
is aan de goedkopere prijzen van zonvakanties in Turkije en Egypte en aan de Brexit
perikelen.
Volgende week gaat het hoogseizoen echt beginnen, dus we zijn benieuwd wat er gaat
gebeuren.

Kournas in zomerse sfeer
Kournas is dit jaar een geliefde plek om te bezoeken. Internet en Google doen hun best
om ook Kournas op de kaart te zetten. De terrassen van de tavernes zijn goed bezet en
ook bij Mandali zien we naast veel bekende gezichten ook veel nieuwe bezoekers.
Zolang de grote touringcars het karakter en de sfeer in het dorp niet verstoren zijn we
allemaal tevreden.

Tavernes
Bij Taverne Kournas, tegenover Mandali, bieden Maria en haar dochter Eleni nu ook een
dagmenu aan. Naast de gebruikelijke Kretenzer gerechten staat er nu elke dag een ander
hoofdgerecht op de kaart, zoals b.v. Briam, Pastitio, Moussaka of Gigantes (grote witte
bonen). En ze hebben eindelijk een nieuw uithangbord!!! Het oude, zware houten bord
was tijdens een van de winterstormen weggewaaid!
Bij Taverne Babis is op dinsdagavond een demonstratie over het maken van Misithra
kaas, de zachte witte kaas gemaakt van schapenmelk. En natuurlijk kun je deze kaas ook
proeven!
Taverne Kali Kardia was vorige week gesloten wegens het huwelijk van eigenaar Andreas
met zijn partner Melina. Vanaf deze week is Kali Kardia weer dagelijks open.

werkzaamheden
In de achtertuin van Kournas is men bezig de dirtroad te verbreden om het gebied beter
toegankelijk te maken voor de boeren die hun vee en stallen daar hebben. We hopen dat
dit de echte reden is en dat ze niet de weg gaan asfalteren om hem toegankelijk te
maken voor bussen met toeristen die de “Azilakas Street” willen wandelen.
In het centrum van het dorp, achter het oorlogsmonument wil men extra parkeerplekken
maken, zodat ook de toeristen hun auto in het centrum kunnen parkeren als het plein vol
staat met auto’s. Maar dit zal nog wel even duren, want we hebben net de
gemeenteraadsverkiezingen gehad en pas in september wordt de nieuwe gemeenteraad
geinstalleerd.
Ook worden een aantal woningen verbouwd, gerenoveerd en zelfs nieuw gebouwd in het
centrum van Kournas. Heel bijzonder om te zien hoe een oud, bijna vervallen huis een
metamorfose ondergaat.
Het nieuwe voetbalveld (5 tegen 5) is nu klaar en wordt graag gebruikt door de jonge en
oudere jeugd. In hetzelfde gebied zal ook een basketbalveld en een vollybal/tennisveld
worden gecreeerd.
Kournas is volop in ontwikkeling. Een typische Krerenzer uitdrukking is: “Tha doeme” (θα
δουμε) wat betekent: “we zullen zien”. We wachten dus rustig af wat er gebeurt.

Nieuws van Mandali
Ook wij hebben een poster van Mandali vervangen op een van de billboards langs de weg
naar Kournas. De oude poster was helemaal “gebruind” door de zon.
Ook het reclamebord vlak bij Kournas heeft Arno opnieuw geschilderd, evenals nieuwe
bordjes voor de wandelroutes naar het meer en naar Kavros. Nu nog even de oude oranje
bordjes vervangen door deze nieuwe…

Bedankt
We hebben al weer veel vaste klanten in de winkel gehad en ook steeds meer nieuwe
klanten weten ons te vinden. Op advies van anderen, op zoek naar eerlijke lokale produkten,
met hulp van Google of Tripadvisor en Facebook of gewoon door toeval.De
naamsbekendheid van Mandali Kournas stijgt. Wij zijn erg blij met deze groei en willen jou
ook graag bedanken voor het vertrouwen in ons en in onze produkten en ook voor de
reclame die je voor ons maakt: BEDANKT!!!

kwaliteit
Niet alleen wijzelf, maar ook vrijwel alle klanten van Mandali zijn vol lof over de kwaliteit van
de olijfolie en de tijmhoning en ze zijn ook erg lekker!!! Op verzoek hebben we dit jaar ook
de olijfolie in metalen blikken van 500 ml en van een liter. Leuk om kado te geven.
Ook de kruiden en de verschillende theesoorten (Olijfblad, Kretenzer Roos en Malotira)
verkopen we dit seizoen veel meer.

etherische olie
Dat Kreta veel kruiden heeft weet bijna iedereen en van deze kruiden kun je ook etherische
olie distilleren. En dat gebeurt nu ook in Kournas. De herbalisten Irena en Sebastian, uit
Slovenie, wonen sinds 5 jaar in Kournas en zij leveren ons verschillende etherische olieën
en hydrolaten.
Op dit moment hebben we de olie van Kretenzer salie, Tijm, Mirre, Cypres, Laurier en Pink
Savory (rose bonenkruid) en de hydrolaat is verkrijgbaar van de kruiden: Kretenzer salie,
Tijm, Roos, Kerriekruid, Laurier, Cypress en Mirre.
Deze etherische olieen zijn goed te gebruiken in de aromahangers die we dit seizoen
verkopen.
Hydrolaat is veel minder bekend en daarom heb ik wat informatie voor je verzameld over de
toepassingen van hydrolaat. Klik hier om meer over hydrolaat en het gebruik ervan te lezen.
Tijdens de botanische wandelingen zien en ruiken we nu ook de kruiden. je kunt zelfs wat
kruiden plukken voor eigen gebruik.

Nieuws over onze 4 ezels
De kruidenwandelingen met ezels zijn een groot succes. Uit de omgeving van Kastelli
Kissamos in het westen, uit Plakias in het zuiden en uit de omgeving van Heraklion komen
de mensen naar Kournas om een relaxte wandeling te maken in de achtertuin van Kournas
met Arno en onze ezels Eos en Popy.
De reacties varieren van “Super belevenis”, “Had dit niet willen missen” tot “ik kom volgende
week nog een keer”.

kleine Zoë
Ezelmoeder Cleo en haar dochter Zoë gaan (nog) niet mee met de wandeling.
Zoë groeit heel hard, ze is al ruim 1 meter hoog en doet gewoon alles mee met de grote
ezels: als zij eten, gaat Zoë ook eten, als de grote ezels naar een andere plek lopen, loopt zij
er achteraan en als we na een wandeling met zijn allen weer naar de wei lopen loopt zij vaak
voorop, naast Arno.
Een paar keer per week nemen we alle 4 ezels mee voor een wandeling in de achtertuin en
dan gebruikt Zoë de eerste honderd meter om heel hard heen en weer te rennen. Meestal
lopen de ezels dan vrij en loopt Zoë rustig tussen hen in en eet een hapje links en een hapje
rechts. Haar wereldje wordt langzaam groter.
Arno heeft Cleo en Zoë ook een paar keer meegenomen naar het centrum van het dorp om
Zoë te laten wennen aan het verkeer en wat meer bedrijvigheid. En dit gaat erg goed.

Steun van de dorpsbewoners
De mensen uit het dorp helpen ons op allerlei manieren met de ezels: ze wijzen ons stukken
land waar nog voldoende te eten is voor de ezels. Want dit wordt nu langzaamaan minder
door de warmte en de droogte. Ook bieden ze spontaan grondstukken aan waar de ezels
mogen grazen en dat vinden wij toch wel heel bijzonder. De ezels vinden het helemaal
super, want eten is toch wel hun belangrijkste bezigheid.

Lokale produkten bestellen
Vorig jaar hebben we tientallen bestellingen met lokale produkten uit Kournas verstuurd
naar Nederland en andere Europese landen. Ook dit jaar gaan we je weer de
mogelijkheid geven om bij ons te bestellen.
In september is Peter weer op het eiland en kan ik weer ruimte bij hem reserveren voor
bestellingen. In de nieuwsbrief van augustus geef ik je de juiste datum, de bestellijst en
ook de bestelwijze.
Op de website staan de meeste produkten vermeld, dus je kunt daar alvast kijken of er
iets bij staat wat je graag zou willen bestellen. En als je vragen hebt over het bestellen,
schrijf me dan een email, dan antwoord ik je zo snel mogelijk.

nieuwsbrief Mandali
Heb je misschien familie of vrienden die ook in deze
nieuwsbrief geïnteresseerd zijn, dan mag je hem altijd
doorsturen. Via de website kunnen ze zich ook zelf
aanmelden.
Ik hoop dat je deze nieuwsbrief met plezier gelezen hebt
en ik stuur je graag een volgende.
P.S. Ook andere vragen over Kournas, de omgeving en over Kreta in het algemeen
beantwoord ik graag en misschien kan ik zelfs in een volgende nieuwsbrief hier aandacht
aan besteden.
zomerse groeten uit Kournas,
Arno en Barbara
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Mandali, local products and more...
Kournas
73007 Apokoronas
Chania, Crete, Greece
tel: 0030-6951337205 + Whatsapp + VIBER

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.

