Bekijk de webversie

Mandali, local products and
more...

Hallo {{voornaam}},
Een nieuw jaar en weer een nieuwe Mandali-Mail met
informatie over onze winkel Mandali in Kournas, met
nieuwtjes over Kreta, over het dorp Kournas, over
onze ezels en nog veel meer.
Welkom ook aan de nieuwe lezers van onze Mandali-Mail. Leuk dat je er bent.
Je leest onder andere over :
* winterse dagen op Kreta
* (een beetje) sneeuw in Kournas
* nieuws over Mandali
* een nieuwe soort olijfolie
* nieuws over onze ezels
Ik hoop dat je het met plezier zult lezen.

hoe was het in Januari op Kreta?
De maand Januari is al weer bijna voorbij en ik vind dat erg fijn. Deze eerste maand van het
jaar, vind ik de meest saaie maand. Het is vaak koud en somber, met veel regen en/of
sneeuw, geen feestdagen of andere speciale momenten om te vieren en het voorjaar lijkt
nog ver weg.
Ook hier op Kreta vind ik het een saaie maand. Het weer is soms goed, zonnig en warm,
maar het kan plotseling omslaan en dan is het ook direct weer winter. Maar aan alles komt
een eind, ook aan de maand januari.
Olijvenoogst
De meeste boeren zijn klaar met de olijvenoogst en hoewel de totale opbrengst niet de
verwachte 70.000 ton werd, maar 60.000 ton, was men zeer tevreden over de hoge kwaliteit
van de Kretenzer olijfolie. De verschillende hittegolven in de zomer hebben goed geholpen
bij de bestrijding van de olijfvlieg. Het grootste probleem dit jaar was het gebrek aan
arbeidskrachten om te helpen met de oogst.
Corona
De situatie met de Corona infecties is op dit moment stabiel. De ziekenhuizen op Kreta zijn
nog vol en bijna 63% van de bevolking is gevaccineerd. Gelukkig zijn de mensen die nu
positief getest worden niet erg ziek en men verwacht vanaf februari een daling van het
aantal positieve gevallen.

ook in de winter zijn er bloemen

na regen komt zonneschijn, en soms
een regenboog

echt winter op Kreta
De weerprofeten hadden ons al gewaarschuwd voor een koufront met de naam “elpida”
(dit is Grieks voor “hoop”) en ook op Kreta konden lage temperaturen
verwachten sneeuwbuien. En dit is ook gebeurd: het was koud!!! ’s Morgens vroeg om
7:30 uur was de temperatuur 2 graden, maar met de koude noordenwind voelde het aan
als -10 graden! De regen en (natte) sneeuw maakte het winterplaatje compleet.
In de bergen is veel sneeuw gevallen en de sneeuwgrens lag op ongeveer 400
meter. Zelfs in het zuiden van Kreta viel sneeuw en was het koud.
De vooruitzichten voor de skiwedstrijd van Pierra Creta op de Psiloritis in het eerste
weekend van maart zijn erg goed.
Gelukkig duurde deze winterse kou maar enkele dagen en was de overlast niet zo groot.
Iedereen was voorbereid en ook de boeren en de herders hadden hun maatregelen
genomen voor hun landerijen en hun vee.
De Omalos- en Askifouvlakte waren even afgesloten van de buitenwereld door de vele
sneeuw op de wegen, maar de medewerkers van de gemeenten hebben samen met de
boeren en hun tractoren de wegen snel schoon geveegd. De scholen en ook de niet
essentiële winkels en openbare diensten zijn een aantal dagen gesloten geweest.

Chania

aan het strand bij Georgioupolis

Omalos

Kournas by night

(een beetje) sneeuw in Kournas
Ook bij ons in Kournas was het koud en er bleef een beetje sneeuw liggen. Het was al
erg rustig op straat, omdat veel inwoners van het dorp in quarantaine thuis waren wegens
een positieve test. Maar tijdens deze koude dagen was er bijna niemand op straat. Ik
voelde me een beetje alleen op de wereld als ik naar de ezels liep. Het was ook zo stil:
geen auto’s op de wegen, de school was gesloten, dus ook geen kinderen buiten en zelfs
de katten en honden hadden een schuilplaats gezocht.
De sneeuwgrens lag net iets boven het dorp, dus de bergen achter Kournas zijn bedekt
met een laagje sneeuw. Een mooi gezicht als je lekker binnen bij de kachel zit.
Na 4 dagen met heel veel regen, sneeuw en koude noordenwind, kwam de zon weer
tevoorschijn en zaten we weer fijn in de zon op het balkon. Overal gingen de deuren en
ramen open, er liepen weer mensen door de straat en ook de honden en katten lagen
weer heerlijk in de zon.

Nieuws over Mandali
En hoe gaat het met ons?
In december hadden we op de kortste dag een midwinterwandeling met onze ezels
georganiseerd. Het was een zonnige, warme dag en samen met 16 mensen hebben we
genoten van een fijne wandeling in de achtertuin van Kournas.
De ezels vonden alle aandacht en het vele lekkers (wortels en oud brood) geweldig. Na
afloop hebben we bij Taverne Babis genoten van een lekkere, gezonde lunch.
traditionele oliebollen
Op de laatste dag van het jaar heeft Arno weer zijn schort aangetrokken en heeft hij in de
winkel weer honderden oliebollen gebakken voor de liefhebbers die langs kwamen en
voor de buren op het dorpsplein. En ze waren weer heerlijk!
Nieuwjaars wandeling
Om 2022 in te luiden hebben we op 2 januari een Nieuwjaars wandeling met de ezels
georganiseerd. Met een leuke groep mensen hebben we genoten van een fijne wandeling
in de stralende zon. En de ezels werden weer volop verwend met knuffels, aandacht,
selfies en lekkere wortels en een grote zak carobpeulen. En na de wandeling was er
natuurlijk weer een lekkere lunch. Het jaar kon niet beter beginnen.

Olijfolie
Mandali heeft nu weer 3 soorten olijfolie: de olijfolie van Stelios, de Koroneiki olijfolie,
geperst in Kournas; de olijfolie van Nikos, een olijfolie mix van Koroneiki en Tsounato
olijven, ook geperst in Kournas en de Koroneiki olijfolie van Stelios geperst in de
olijfoliefabriek in Vafes. In deze olijfoliefabriek worden de olijven op een traditionele
manier geperst m.b.v. matten.
De olijfolie uit de “Stone Mill” olijfoliefabriek in Kalyves hebben we niet meer in ons
assortiment. Toen Stelios zijn olijven geoogst had en ze wilde laten persen in Kalyves,
was de fabriek gesloten. Hij wilde de olijven niet laten liggen totdat de fabriek weer open
ging en is toen verder gereden naar Vafes, waar men ook de olijven op de ouderwetse
manier perst. Wij kennen deze fabriek en ook de eigenaren en weten dat de kwaliteit van
de olijfolie erg goed is.
nieuwe soort olijfolie: "traditional"
Natuurlijk hebben we de olijfolie uit Vafes getest en hij heeft een mooie groene kleur, de
geur is “groen”, de typische olijfoliegeur en de smaak is fruitig, met een heel klein beetje
“peper”. Wij vinden hem erg smaakvol.
Op de bestellijst staat deze olijfolie beschreven als Olijfolie “traditional”.
Wil je zien hoe in Vafes de olijven op de traditionele manier geperst worden? Klik dan
HIER voor een video.
Olijfoliezeep
Ook zijn we bezig met de voorbereidingen voor het maken van olijfoliezeep. Arno heeft
mallen gemaakt voor de zeep en ik geloof dat we nu bijna alles in huis hebben om de
eerste zepen te maken. Ik houd je op de hoogte.
Internet
We zijn al een beetje bezig geweest in de winkel. Natuurlijk moesten we zorgen dat de
oliebollenlucht verdween en tegelijk hebben we ruimte gemaakt voor de installateur van
de telefoonlijn. Iedere winkel in Griekenland, en dus ook op Kreta, moet zijn kassa
aangesloten hebben via het internet bij de belastingdienst en aangezien we dat nog niet
hadden moest het even geregeld worden.
Ik had per internet een aanvraag hiervoor gedaan en tot mijn grote verbazing werd ik op
zondag (!) gebeld voor een afspraak. De telefoonlijn is er nu en internet doet het. Nu nog
even een kabel langs het plafond naar de kassa en dan kan de belastingdienst 24/7
meekijken. Alsof ze niets beters te doen hebben.
Er zijn wat problemen in de opbergruimte van de winkel en zodra die verholpen zijn, gaan
we de muren weer wit verven en alles weer op zijn plaats zetten voor het komende
seizoen. De eerste reserveringen voor de kruidenwandelingen zijn al genoteerd.
Valentijns wandeling
Maar eerst organiseren we op 14 februari de Valentijns wandeling met de ezels en in
maart een Lentewandeling.

Hoe gaat het met ons?
De heupoperatie van Arno staat nog steeds op het programma. Hij staat bovenaan de lijst
en in het ziekenhuis in Chania zijn de Covid afdelingen nu iets minder vol en ook op de IC
zijn er weer bedden leeg. Maar ze doen nog steeds geen operaties, want er is een
personeelstekort. Dus nog een beetje geduld!!!
Bij ons thuis is het droog en warm. De eerste 1000 kilo openhaardhout is bijna op, maar
gelukkig hebben we ook goede elektrische verwarming voor de niet zo koude dagen. Ons
huis is klein, dus snel warm.
Koken en bakken
Arno bakt nog regelmatig heerlijk zuurdesembrood en als hij dan toch bezig is bakt hij ook
voor de verschillende buren een broodje. Het was de afgelopen week echt winterweer,
dus tijd voor de eigengemaakte zuurkool en erwtensoep. Onze dochter had op ons
verzoek ook spliterwten in een pakket gedaan, dus we konden aan de slag. Natuurlijk
hadden we veel te veel gekookt, dus ook de buren hebben Hollandse erwtensoep
gegeten. En ze vonden het heerlijk.
Breien
Ik had de eigenaresse van de winkel beloofd dat ik sokken voor haar zou breien, dus ben
ik weer begonnen. Alleen toen ik haar vroeg welke kleur sokken ze wilde, zei ze: “zwart”.
Ik had het kunnen weten, want ze is weduwe en altijd in het zwart gekleed sinds haar
man overleden is.
Ik heb nooit geweten dat breien met zwarte wol zo moeilijk is. Je hebt bijna een bouw
lamp nodig om te zien welke steken je breit. Maar, het schiet op. De boord van de 2
sokken is al af, nu de hak en de voet nog.

mooie schelpen aan het strand

Lokale producten bestellen bij Mandali
De afgelopen weken zijn er verschillende bestellingen de deur uitgegaan en hebben we
weer een aantal klanten blij gemaakt met de lekkere, gezonde olijfolie, honing en meer.
Bestellijst
Ook bij deze nieuwsbrief heb ik weer een actuele bestellijst gemaakt en als je HIER klikt
zie je welke producten je bij Mandali bestellen kunt.
De kosten voor transport zijn de afgelopen maanden gestegen en ook het transportbedrijf
Eurosender heeft haar prijzen fors verhoogd. Helaas moeten wij hierdoor de prijs voor de
bezorgkosten ook verhogen. Ook in de winkel zijn van verschillende producten de prijzen
gewijzigd. De nieuwe prijzen staan op de bestellijst.
Schrijf me een email met je wensen en ik pak het voor je in.
Ook als je iets mist op de lijst kun je me schrijven, misschien kan ik iets regelen.

Nieuws over de ezels
De ezels hebben vlak bij ons huis een nieuw stuk grond dat ze helemaal kaal mogen eten.
Wat een feest is dat! De buren vinden het ook erg leuk dat de ezels zo dichtbij staan, ze
hebben wat te zien nu.
koud
Het slechte weer, de kou, de storm en vooral de hagel vonden de ezels absoluut niet fijn.
Vooral Zoë en Cleo hadden last van de kou. Met hun staart bijna tussen hun achterpoten
stonden ze in de schuilstal. Popy en Eos waren af en toe buiten, ook in de regen en de
sneeuw. Dat zijn echte bikkels.
"perzisch" tapijt voor de deur
We hadden gelukkig voordat deze winterkou kwam een oud vloerkleed in de opening van de
schuilstal gehangen en hierdoor was het een stuk aangenamer binnen.
Meestal gaan de dames naar buiten om hun behoefte te doen, maar tijdens het koufront
hebben ze de schuilstal veranderd in een zwijnenstal met pies en poep in elke hoek. De
poep is niet zo erg, dit stinkt niet, het droogt snel op en dat kun je zo wegscheppen. Maar de
pies stinkt.
De eerste dag heb ik nog iets weggehaald, maar er viel niet tegen te scheppen. Dus heb ik
het maar zo gelaten. Terwijl ik om me heen keek in de stal stond Popy gewoon naast me te
poepen en even later hoorde ik het gekletter van de plas van Zoë. Terwijl het buiten droog
was op dat moment. Ik heb wat extra stro eroverheen gedaan, zodat het niet zo erg nat was.
zwijnenstal
Gelukkig werd het weer na 3 dagen wat beter en konden de ezels weer fijn buiten uit hun
banden en bak eten. En kon ik de stal uitmesten, zodat de bodem een beetje kon opdrogen
en de urinelucht een beetje kon verdwijnen. Want de winter is nog niet voorbij er komen
beslist nog dagen en nachten met veel regen.

rondje achtertuin
Als het droog weer is loop ik graag met de ezels een klein rondje in de achtertuin en
vorige week heb ik de rollen eens omgedraaid en ben ik met de ezels meegelopen in de
achtertuin. Ze lopen dan een iets ander rondje: ze nemen een kortere route die via een
grote olijfboomgaard gaat, waar veel groen onder de bomen groeit. Deze olijfbomen
worden ook nooit geoogst of gesnoeid en dat is nu ook niet meer nodig. De ezels hebben
al veel bladeren en takjes opgegeten.
Ik had gedacht dat we nu heel lang onderweg zouden zijn, maar de dames liepen na een
uurtje weer terug naar hun veld.
ander rondje
Een paar dagen later zouden Arno en ik samen een rondje bos lopen met de ezels, maar
dat ging niet door. Eos ging bij de Carob boom niet rechtsaf, richting bos, maar linksaf
richting Kastellos en ze had er zin in. Ze rende weg, met haar achterpoten de lucht in en
natuurlijk ging Popy er direct achteraan.
Arno heeft Cleo en Zoë nog eventjes bij zich kunnen houden, maar ook zij gingen in
galop achter Eos en Popy aan.

snel rondje
Gelukkig weten we waar ze langs lopen en waar ze heen willen, dus zijn we ze maar
achterna gelopen. Binnen 5 minuten waren ze bij een carob boom, waar we bij een
normale wandeling pas na een half uur zijn. Ze zijn direct naar deze boom gelopen,
zonder onderweg ook maar een hapje te eten.
Het was een leuk gezicht de 4 ezels achter elkaar op weg naar DE boom. Eos keek af en
toe achterom of iedereen er nog wel was en bij een grote plas water op het pad heb ik erg
gelachen.
waterplas
Alle ezels liepen aan de rechterkant langs het water. Hier was ook de meeste ruimte,
maar Zoë wil altijd het water aan de rechterkant hebben. Ze zag de anderen langs het
water lopen, zou er achteraan gaan, maar bleef plotseling staan. Ze liep naar links, naar
rechts en weer naar links toen als enige links langs de plas.
Even verderop, bij een plas water zonder mogelijkheid om er langs te lopen, stond ze
weer stil, samen met Popy. Ik ben door de plas gelopen (ik had mijn nieuwe regenlaarzen
aan) en na wat twijfelen liepen en sprongen Popy en Zoë ook door en over de plas en
renden verder achter Eos en Cleo aan.
We vonden de ezels terug op de asfaltweg van Kournas naar Kastellos, bij de carob
boom. Ze hadden blijkbaar zin in wat beweging.
nieuwe halsters
Vorig jaar hebben Popy en Cleo van onze lieve ezelfan Tanja nieuwe, goed passende
halsters gekregen en de afgelopen week kregen ook Eos en Zoë prachtige, passende
halsters. Deze zijn zoveel beter dan de standaard halsters, die bij ezels nooit goed
passen.
Instagram “donkeysinkournas”
Ik heb weer een aantal nieuwe foto's en videos gezet op het Instagramaccount van
#donkeysinkournas

Mandali Mail
Ik vond het leuk om het nieuws uit Kreta en Kournas met
je te delen en ik hoop dat je deze Mandali-Mail met plezier
gelezen hebt.
Neem ook eens een kijkje op onze website met meer
informatie over onze winkel, de ezels en over ons.
Ook op Facebook, Instagram en YouTube kun je ons en onze langoren vinden.
Heb je familie of vrienden die ook geïnteresseerd zijn in deze nieuwsbrief van Mandali,
dan mag je hem altijd doorsturen.
Via de website kunnen ze zich ook zelf aanmelden voor de volgende nieuwsbrief.
Heb je vragen voor ons of heb je een suggestie? We vinden het altijd leuk om van je te
horen.
Reageer op deze Mandali Mail of stuur ons een email en je hoort snel van ons.
Warme wintergroeten uit Kournas en graag tot de volgende Mandali Mail.
Arno en Barbara

Facebook

Website

Instagram

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.

