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HAGELHUNKS
IN STUDIO 101

BRENG IN DE WINTER JE FAVORIETE KLEUREN AAN
AGIOS NIKOLAOS
IS HERE

ALLERLEI
HEERLIJKE
TIPS VOOR
GRIEKSE HOOGSTANDJES

Beste gasten, beste lezers,
De twaalfde en laatste maand. De twaalfde reguliere nieuwsbrief
van het jaar, samengesteld in het inmiddels wat afgekoelde kantoor van
Villa Mertiza. Een appartementencomplex, dat wat wegheeft van een
exportbedrijf. Studio 101 is al vele seizoenen lang het magazijn, waar in
november olie en raki staan opgeslagen naast koffers, dozen en zakken.
In maart heeft de firma gebr. de Ruijter hier zijn hagel-op-slag, samen
met vele andere Nederlandse firma’s die niet rechtstreeks leveren aan
Griekenland. In- en export. Daarover gaat het verderop in deze brief.
Om in de stemming
te komen, dat kan
als je voor een tijdje richting Nederland gaat,
hebben wij nu een trui en een lange broek aan.
Maar eigenlijk ook, omdat het eindnovemberfrisjes
is, vooral binnen. Buiten is het nog lekker, hoewel
’s avonds een ouzootje drinken voor de deur van
Hotel Mirtos geen toppunt van exotisme is. Soms te
koud, soms ook te nat. Gelukkig maar, dat laatste,
want de natuur heeft er naar gesnakt.
2012 is nu ook voor ons echt voorbij. Er is nog
(de jongens van de Ruijter rusten uit in studio 101)
een hoop werk verricht. De website is 2013-proef
(uhm..... het waren toch de jongens van de Witt?)
gemaakt in nauwe samenwerking met Paul. Er zijn
plannen ontwikkeld voor activiteiten en wij hebben
een kamer van kleur doen verschieten. Nee niet 101, dames en sommige heren. Nee, studio 103 heeft
een andere uitstraling gekregen. Gelukkig heeft de eigenaar van Villa Mertiza, Michalis Daskalakis een
go! gegeven voor de volgende studio’s. Schilder Thomas uit Mirtos gaat er zeven aanpakken als wij weg
zijn. Meer foto’s
in deze brief.

En uiteraard moest er in november veel boekhoudkundig werk
verricht worden, wat de portemonnee altijd voelt. Maar ik eindig
dit voorwoordje maar met goed nieuws: Er valt in 2013 van alles
te kiezen in en rond Villa Mertiza. Ik nodig je graag uit om kennis
te maken met vele mogelijkheden in het nieuwe jaar.
Als het eind november is dan

DROOM JE ZO RAAR

MERTIZA NIEUWS
De kamers in het hoofdgebouw worden
allemaal opnieuw geschilderd. Of wij ook
toekomen aan het zijgebouw of het
middenstuk, weet ik op dit moment niet.
Ook zijn wij er nog niet uit of alle kamers
dezelfde kleuren krijgen of dat wij een
paar variaties gaan aanbrengen.

De oude teeveetjes zijn in de verkoop gedaan en inmiddels zijn
er zo’n stuk of twaalf van de tweeëntwintig verkocht. Waarom?
Nieuw in 2013
Alle kamers krijgen een lad screen tv.
Uiteraard zorgt dat ervoor dat onze gasten een
veel beter beeld krijgen, groter en scherper.
Een ander voordeel is dat als men zijn eigen
muziek wil meenemen of filmpjes, men alleen
maar een usb stick hoeft in en uit te pakken
en deze in te pluggen in het apparaat. Wij
willen proberen voor volgend jaar ook een
aantal kant en klare usb sticks uit te lenen met
films in verschillende genres. Deze moeten
komende winter worden samengesteld.
Lekker bakkie koffie
Het is heus waar, onze Maria zingt het zelfs in het
Grederlands: “Koffie, koffie, lekka bakkie koffie”
Onze
keukens
hebben
allemaal
een
prima
filterkoffiezetapparaat. En wij lenen al een aantal jaren de
populaire Senseo Crema koffiemachine uit. Volgend jaar
kunnen onze gasten die van een chiquer kop koffie willen
genieten een Nespresso apparaat lenen. Wij doen in 2013
een proef met twee machines. Even opgeven via het reserveringsformulier en zelf
de cupjes meenemen.

De prijzen in 2013
In april zijn deze verlaagd. Dat betekent tot 27 april een week in een studio voor € 250,- *
Daarna krijg je te maken met een lichte prijsverhoging. Die is gemiddeld € 10,- per week. Wij hebben dit
moeten doen omdat de kosten hier drastisch omhoog zijn gegaan, te denken aan belastingen,
verzekeringen e.d. Wij hopen dat jullie daar begrip voor hebben.
De prijzen van Aleikos Panorama hebben wij ongeveer gelijk gehouden met vorig jaar. Dit komt ook door
het feit dat wij de appartementen daar in 2013 niet voorzien van nieuwe tv’s.
Vroegboekkorting
*Boek je echter voor 1 januari 2013, dan geven wij een korting van € 25,- per week en € 35,- per twee
weken. Ook op de aprilprijzen! En je weet, bij ons betaal je geen cent vooraf.

LET OP: APRIL KORTING
PRIJZEN PER ACCOMMODATIE (niet p.p.)
01/4 - 26/4

26/4-5/7
31/8-31/10

5/7 – 30/8

Studio
1 week
2 weken

€ 250,€ 480,-

€ 335,€ 620,-

€ 405,€ 770,-

2 kamer
appartement
1 week
2 weken

€ 400,€ 700,-

€ 480,€ 860,-

€ 520,€ 940,-

Studio
1 week
2 weken

€ 220,€ 390,-

€ 250,€ 450,-

€ 290,€ 520,-

2 kamer
appartement
2 – 3 personen
1 week
2 weken

€ 360,€ 665,-

€ 400,€ 765,-

€ 450,€ 845,-

2 kamer
appartement
4 – 5 personen
1 week
2 weken

€ 400,€ 700,-

€ 460,€ 855,-

€ 500,€ 940,-

Prijzen voor singles:

20 procent korting op de bovengenoemde prijzen

Prijzen zijn inclusief:

Airconditioning, Wifi, 2 x per week schoonmaak, bedlinnen en
handdoeken.
Gratis gebruik van het zwembad van onze collega’s vlakbij.
Geen extra kosten achteraf en geen extra kosten bij preferentie.

Vroegboekkorting :

Wanneer u al boekt in 2012, dan krijgt u € 25,- korting per week
en € 35,- korting per twee weken op uw studio of appartement.
En … u betaalt bij ons geen cent vooruit voor accommodatie,
autohuur en/of transfer

Gratis leenartikelen:

Senseo Crema en Nespresso koffiemachine,
DVD-speler, diverse films op USB-sticks , haardroger,
en voor onze jongste gasten: babyfoon, kinderstoel, kinderbed.

Zoals het er nu naar uitziet, gaan de eerste chartervluchten vanuit Nederland op 7 april. Je kunt overigens
ook al eerder weg, maar dan moet je vliegen vanuit Brussel of Keulen.
Een vakantie in april heeft vele voordelen:
- Gegarandeerd lekker voorjaarsweer
- Zeer geschikt wandelweer
- Een prachtige in bloei staande natuur
- Extra verlaagde prijzen voor je verblijf
- Een leuk aanbod als je van actief houdt
Wandelweek met Angela

APRIL IN GEUREN EN KLEUREN
Van 7 – 14 april organiseren wij in samenwerking
met Angela een compleet verzorgde week waarin
vier dagen wordt gewandeld. Er zijn vier routes
gekozen waarin wandelaars op en top kunnen
genieten van de bloeiende natuur.
Pefki: Het dorpsleven
Kato Simi: De Kretenzer bossen
De Kavousikloof: Per ezelspad de geschiedenis in
Anatoli: Genieten van prachtige uitzichten
De week is totaal inclusief, wat inhoudt: Vlucht, transfer, verblijf
op basis van halfpension, vier wandelingen inclusief transfers en
uiteraard de vier wandelingen.
Uitgebreidere informatie tref je aan op onze website
www.mirtos.wandeldorp.com Daarin staat het hele programma.

De meivakantie duurt in 2013 op heel veel scholen 2 weken! Wij
merken dat in de nu al gedane boekingen.
Een leuke bijkomstigheid is dat het Grieks Orthodoxe Pasen dit jaar heel
laat is: 5 mei! (Dat is maar liefst vijf weken later dan het
Katholieke/Protestantse Pasen). Een extra reden om de meivakantie bij
ons door te brengen, dachten wij zo.
Extra leuk is het feit dat Kompania Siga, die wij brutaalweg nu even
“Onze Griekse huisband” noemen bij ons te gast is en uiteraard
optreedt.
TIP:
Wij raden gasten aan, die geen
bezwaar hebben om vanaf Brussel of
Keulen te vliegen nu naar vluchten uit
te kijken, omdat deze heel leuk
geprijsd zijn. Dat scheelt echt veel met
de
prijzen
die
Nederlandse
chartermaatschappijen rekenen voor
de meivakantie.

EN HOE HET NU VERDER GAAT
Er is opgehaald door Mertizagasten en
Mertizavolgers het geweldige bedrag van:

Wij hebben dit bedrag aangevuld tot

Wat is er tot nu toe gedaan en wat gaat
er nog gebeuren? Een verantwoording:

De actie is bestemd geweest voor herbeplanting van bomen. Nu is het zo dat de overheden op Kreta
voorlopig een 1.400 tal Oleanders hebben gedoneerd en er komen nog enkele honderden cipressen. De
Oleanders zijn al geplant en binnenkort zijn ook de cipressen aan de beurt.
Wat wij gedaan hebben tot nu toe is de bekostiging van het planten voor onze rekening nemen. Dus
manuren en de betaling van benzine van de auto die daarvoor is gebruikt. Vervolgens heeft er ook een keer
een bewatering met ruim 3.000 liter water plaatsgevonden, vanwege droogte. Voor dit geheel hebben wij
inmiddels uitgegeven: € 170,Voorlopig zit het er helaas niet in dat in de heuvels aan verdere
herbeplanting wordt gedaan. Dat heeft te maken met een
gecompliceerde situatie hier op Kreta. Er moet in de komende tijd
uitgezocht worden van wie bepaalde stukken land zijn: Van de
overheid, van particulieren die hier wonen, of van mensen die ooit
zijn weggetrokken, geëmigreerd, in ieder geval onbekend. Het is
dus vooral een kadastraal probleem dat niet snel zal worden
opgelost. Men spreekt hier zelfs van enige jaren. Daarom hebben
wij geadviseerd om nu bomen langs openbare wegen te plaatsen.
Dankzij de invloed van Villa Mertiza is het zodoende toch gekomen
tot herbeplanting en dat gaat in een paar jaar resulteren in een
aantal mooie hagen van oleanders en groepen cipressen, wat het
landschap en de entree zal sieren.
De allergrootste wens van de bevolking van Mirtos is het hebben van een goede brandpreventie. Er zullen
putten worden geslagen en dus meer aansluitpunten voor water komen. En men wil de brand effectief
kunnen blussen. Daarvoor lopen er twee projecten:
Een kleine effectieve pick-up met daarop een tank, een kleine machine om druk te genereren en een slang.
Het voordeel hiervan is dat men overal heel snel bij kan. Daarom worden bepaalde paden en weggetjes
verbreed. Voor deze pick-up hebben wij een donatie gedaan van € 1.500,Het andere project is een grotere, echte brandweerwagen, die met een te vormen vrijwillige brandweer en
getraind en begeleid door de beroepsbrandweer van Ierapetra, ook zeer spoedig ter plaatse kan zijn. Ik ben
in gesprek met een korps in Nederland en hoop in december daar op bezoek te gaan. Wat daarvan de
gevolgen zijn voor het geld van de actie, is nu nog niet bekend. Want hoe wordt de wagen vervoerd, hoe
staat het met het onderhoud van wagen en materieel, dat alles is nu nog te onduidelijk. Daarom houden wij
het restbedrag voorlopig vast. Zodra hierover meer bekend wordt, zullen wij dat in de Nieuwsbrief melden.
De actie is bestemd geweest voor bomen, maar krijgt nu een andere bestemming. Het is mogelijk dat er
donateurs zijn, die het hiermee niet eens zijn. Dan is er geen man overboord en storten wij het gedoneerde
bedrag terug. Daarvoor heeft men de tijd tot 15 december 2012.

MERTIZA KORT
Lekker leven, lekker meebeleven
Siemons recepten worden door nogal wat gasten
gevolgd. Men laat ons dat weten via een mailtje
of in gesprek in en rondom Mertiza.
Gast Henk bijvoorbeeld stuurde ons een korte,
maar erg leuke mail, waarin hij o.m. de bijgaande
foto stuurde. De preitaart van Siemon, maar dan
door hem zelf gemaakt voor een heel speciale
verjaardag van zijn vrouw. Een reuzenformaat!
Zulke reacties zijn natuurlijk heel leuk en vragen
om meer. Heb jij ook een recept gemaakt en die
vastgelegd op de gevoelige plaat? Stuur het ons.
Overigens zijn jullie eigen Griekse of Grieks
gerelateerde recepten ook van harte welkom.
Brandweerauto, een vurige wens
Op de valreep is er een heel bijzonder gesprek
geweest tussen de brandweercommandant en
een medewerker van hem, de burgemeester van
Mirtos en mij. Het goede nieuws is dat de
commandant zeer serieus gaat beginnen met
voorlichting aan brandweervrijwilligers uit Mirtos.
Wij hebben verder gepraat over alle consequenties van het
hebben van een brandweerwagen in het dorp. Eén daarvan is
het verkrijgen van officiële certificaten voor het straks gevormde
korps in het dorp. Er is veel mogelijk, dat blijkt. de korpsleiding
hier is erg enthousiast over de pick-up en de brandweerauto.
Die kunnen het verschil maken, volgens de commandant. Hij zei
overigens ook dat de brand in Mirtos een hardnekkige, moeilijke
brand was. Ik ga dit en nog veel meer overbrengen in
december, als ik het Nederlandse korps bezoek dat een wagen
wil afstaan. Kans? Gestegen tot boven de 80%
De palmkever slaat toe
Het is een rampzalige plaag voor Kreta. De palmkever verschaft zich al
knagend toegang tot de binnenkant van de stam en richt daar zulke schade
aan, dat op een dag, een ogenschijnlijk gezonde boom zijn takken laat
hangen. In no time is de boom dood. Al honderden bomen zijn getroffen.
Ook in en rond Mirtos.
Wij hebben onze tweede palm, die in de
tuin stond, inmiddels ook moeten opgeven.
Ook in Vai, bekend vanwege zijn palmen is
men als de dood dat het daar mis gaat.
Leer Grieks, terwijl je kookt.
www.zazzle.nl heeft allerlei aardige Griekse
cadeauartikelen. O.a. deze schorten.
Thea’s Tiffany
Wil je een keer een tiffanydemonstratie of
leren hoe je tiffany kunt maken? Thea gaat
dit volgend seizoen aanbieden.

Griekenland en Nederland, Import en Export
Onderweg van en naar Nederland komen wij ze tegen.
De truckers van Griekenland. Heel veel in de Griekse
havens als Heraklion, Piraeus en Patra, maar al snel na
aankomst in Italië, zwermen zij uit richting Nirgendwo. Zelden zul je in Nederland een truck met een
Grieks kenteken tegenkomen. En gebeurt dat, dan is het toeteren geblazen, met kans op een dikke bon
van € 300,-. Als wij zo onderweg zijn denken wij wel eens, hoeveel gaat er Griekenland uit en hoeveel
erin? Met andere woorden: Een gedachte over exporteren en importeren. Even een paar feitjes:

Nederland exporteert naar Griekenland vooral landbouwproducten, machines, materiaal ten behoeve van
vervoer en chemische producten. Griekenland is een relatief klein land qua export, zo rond de 0,6
procent van de totale Nederlandse export gaat naar dit land. Het gaat om een bedrag rond de 2½
miljard Euro. De afgelopen jaren is de export uit Nederland naar Griekenland wel behoorlijk afgenomen.
Griekenland exporteert naar Nederland eveneens chemische producten en verder levende have en
voedingsproducten. Ik heb niet kunnen vinden hoeveel Griekenland naar Nederland exporteert. In 2011
bedroeg de totale export van Griekenland, dus naar alle landen 2,3 miljard. Het is dus geen verhouding.
Unilever in Griekenland
Unilever gaat een deel van zijn productie verleggen naar Griekenland. De reden
dat deze grote multinational dit gaat doen heeft te maken met iets waar de
Grieken zelf niet heel blij mee zijn: Lage lonen.
Het land is nu dus ineens gewoon een lage lonen land geworden, waardoor het
aantrekkelijker wordt voor bedrijven om zich hier geheel of gedeeltelijk te
vestigen. Unilever gaat zo’n 110 producten hier vervaardigen. De fabricage van
deze producten werd voorheen in andere EU landen gedaan. De lage lonen zijn
niet de enige reden waarom Unilever hiertoe heeft besloten. Ook de
vervoerskosten blijken te zijn gedaald en dus aantrekkelijker voor de multinational. Unilever heeft al wel
een dochter in Griekenland: Elais. Toch zal deze tak niet alles gaan maken. Er worden ook andere
Griekse bedrijven ingeschakeld. Al met al: Een lichtpuntje voor
Griekenland.
En Heward Packard komt ook
Jammer voor de haven van Rotterdam. HP verruilt Nederland voor
Griekenland waar het gaat om de distributie van zijn producten.
Rotterdam is te duur geworden, Het gaat om producten voor
Midden en Oost Europa, het Middenoosten en Afrika. Daarom is
Pireus uitgekozen als distributiehaven. Een tweede lichtpuntje voor
Griekenland.
OPDAT ER MEERDERE ZULLEN
VOLGEN

MADE IN GREECE
Als je meer uitgeeft dan je verdient, dan raakt je geldkistje leeg. Moet je met dat al lege kistje je vaste
lasten blijven betalen, dan moet je lenen en dan heb je iets wat je niet wilt: schulden. Het is een groot
probleem voor Griekenland. Het moet veel meer importeren, dan het kan exporteren.
Onlangs kwam dus het goede nieuws dat Unilever en Heward
Packard een deeltje van hun activiteiten naar Griekenland willen
verplaatsen. Belangrijk motief: Griekenland is meer en meer een
lage lonenland geworden. Dat Coca Cola Hellas hier zijn boeltje
heeft gepakt om naar het spannende Luxemburg te verhuizen zal
zeker niet met de lonen daar te maken hebben. Laat staan met de
vrolijke onbezorgde volksaard der Luxemburgers. Ik krijg altijd zo’n
slaap als ik in dat hertogdom ben.
De geldkist van Griekenland. Wat zouden wij die graag wat geven wat lijkt op een bodempje van hoop.
Maar er is geen Mertizagast die even een paar miljardjes komt doneren. Ik neem dat niemand kwalijk.
We moeten allemaal bezuinigen. Toch?
Maar wat kan je wel doen? Heel eenvoudig. Koop producten waar Griekenland aan kan verdienen. Wacht
even. Nu niet gelijk allemaal Unox rookworsten, Calvé Pindakaas of Blue Band margarine verorberen.
Daar heeft Griekenland niets aan en u al helemaal niet als u aan cholesterolreductie doet. Mijn methode
is beter voor lijf en leden en Griekenland heeft daar veel meer aan: Koop alles wat lekker en gezond is
en kijk of er op dozen, zakjes, blikjes en cellofaantjes: “Made in Greece” staat geschreven. Mag ik een
paar tips aanreiken?
Griekse Feta. Niet de wat flauwlaffe Deense namaak. Nee die zachtpittige echte
foeifeta
feta, die heel wat meer smakelijkheden kan opleveren dan alleen een Griekse
salade. Ga ermee bakken en braden, gooi het op toastjes,
stop het in pasteitjes, tussen pannenkoeken. Ontbijt, lunch
en dineer ermee. Feta is de bekendste onder de Griekse
kazen, maar het land heeft er zoveel meer: Kasseri of
Missithra, gemaakt van schapenmelk, de Griekse Ricotta:
Anthotiro of de Cypriothische Halloumi, die zo heerlijk
wegbakt. Ach er zijn honderden smaken en variaties.
Kaas kan vragen om een verzoeting van haar smaak. Ja,
dan kun je een potje Buurtsuper Brave Barneveldse Bijenhoning kopen, maar
ik raad de aller-heerlijkste Tijmhoning aan waaraan door miljoenen
Kretabewoners iedere dag, zeven dagen per week zoemhard wordt gewerkt.
Ik woon dus op Kreta, het eiland met zo’n drieëntwintig miljoen olijfbomen.
Drieëntwintig miljoen, beste lezer! Ik wil als Nederlandse inwoner niet pseudo
chauvinistisch zijn, maar de olijfolie uit Kreta
is niets anders dan puur goud in je mond.
Weet u, de inhoud van een fles Bertolli of
Carbonell is echt niet extra vergine. Het is nog
een godswonder dat ze zo’n redelijk goede
smaak hebben. Duh, géén godswonder, want
Italianen kopen massaal Kretenzische olie op
om het te kunnen mixen met hun, ’t is zonde
dat ik het schrijf, spaghettiolie. Goud
vermengd met blik. Wordt dat bladgoud?
Kortom laat geen
salade en geen
baksel, zelfs geen
gebakken vis of ei iets anders toe dan
Kretenzer olijfolie en protesteer in Brussel
tegen die achterlijke exportbeperking die
Griekenland nog steeds in het hart en de
portemonnee treft. Gun heel de wereld
het Grieks/Kretenzer Goud!!

Oh, kon ik maar iedereen het hele jaar door laten genieten van de heerlijkste tomaten, die hier worden
gekweekt. Kent iemand een hotemetoot in groente en fruit? Overtuig deze persoon van de Westlandse
smaakarmoede door hem te laten snoepen van de Kretenzer tomaat. Zij groeien bij mij om de hoek. Ik
krijg er per week tientallen, letterlijk in de schoot geworpen. Samen met komkommers, die niet aan
bitterheid ten onder gaan.
Heren Heijn en van den Broek, Herren Lidl und Aldi, maar ook dames en heren speciaalzaak: Gun
Nederland een ware Griekse smaaksensatie en Griekenland een mooie beurssensatie.
En wat als er dan niets gebeurt, beste lezer? Ga dan iedere dag lopen dreinen in uw favoriete
supermarkt of buurtwinkel. “Heeft u ook…..” “Heeft u geen….” “Echt niet?” “Ah, Volgende week,
natuurlijk! Drens net zolang tot zij door de knieën gaan.
En dan nog even de vrienden van Bacchus onder de lezers. Retzina,
Ouzo, Metaxa. Bijna iedere Nederlandse slijter verkoopt deze
alcoholische versnaperingen. Puur en als mixdrank. Jawel, je kunt ze
allemaal mixen. Retzina met Sparood. Ooit was het hier de mode om
Retzina te vermengen met Cola of Fanta. Doe de Metaxamix met
Luxemburgse Cola, maar dat kan ook met Pepsi of een Lidlmerk En
Ouzo mixen? Jazeker, met je eigen spotgoedkope leidingwater, al of
niet bevroren. Dan nog dit: Ik daag alle cocktailmakers in Nederland
uit om met verrassende combinaties van Ouzo een Bacchusiaanse
godendrank te maken. Tips graag voor de volgende Nieuwsbrief.
Ik heb het nog niet gehad over kruiden, in de thee, op je schotel, op
je huid. Ach er is zoveel goeds en heerlijks hier, dat als iedereen in
Europa wat meer richting Griekse producten zou kijken, het land al
snel de voorraadschuur van een geheel gezond continent zou kunnen
worden. Waarom? Omdat Griekenland onder de zon woont. En met
haar, die licht- en warmtebron, eindig ik mijn pleidooi: De zon is het
allermooiste product dat dit mooie land te bieden heeft. En als je de
volgende slogan opvolgt: “Geniet, maar zon met mate”, is
Griekenland het gezondste wat je kan overkomen. Óverkomen, dat moet dan wel. Ben je hier, dan krijg
je al die heerlijkheden die ik eerder heb genoemd er zomaar bij en het kost hier bijna niets. Ik wens u
allen de komende feestdagen heerlijk eten en drinken toe. Daarvoor weet u nu wat u te wachten staat.

Bakaliáros me skorthaliá:
gebakken kabeljauwfilet met knoflooksaus

Voor het beslag:
1 eiwit
100 gram bloem
3 eetlepels olijfolie
2 eetlepels citroensap
12 ½ centiliter lauw water
peper en zout
Klop het eiwit stijf en laat even
staan.
Meng in een kom de bloem, olijfolie
en citroensap met een garde. Doe
daarna beetje bij beetje het lauwe
water erdoor tot er een gladde en
niet al te dikke saus ontstaat. Voeg
wat peper en zout toe en schep dan
het opgeklopte eiwit er door heen.
De vis:
400 gram verse kabeljauwfilet
zout
citroensap
olijfolie om te frituren
Bestrooi de vis met wat zout en citroen en laat het ongeveer een ½ uur intrekken.
Snijd of breek de vis in stukken. Verhit ondertussen de olijfolie in een koekenpan of friteuse.
Dompel de stukken vis in het beslag. Doe niet al te veel stukken in de hete olijfolie; wacht
tot ze goudbruin en knapperig zijn. Haal ze dan uit de olie en laat ze uitlekken op
keukenpapier.
De skorthaliá: de Griekse knoflooksaus
6 sneetjes witbrood, zonder korst
een schotel melk
6 tenen knoflook
½ theelepel zout
2 dl olijfolie
wat wijnazijn, naar smaak
wat suiker, naar smaak
citroensap, naar smaak
peper en zout
Week de sneetjes brood ongeveer 5 minuten in wat
melk. Knijp ze goed uit en doe het in de
keukenmachine. Knijp de knoflook fijn en voeg dit bij
het brood. Voeg het zout er bij Doe er beetje bij beetje
de olijfolie bij, terwijl de keukenmachine draait. Ga door tot het mengsel glad, romig en dik is.
Breng het op smaak met de overige “smaakmakers”.
PS. Lekker hierbij is ook de bietensalade uit de nieuwsbrief van afgelopen november.

SINTERKLAAS IN GRIEKENLAND
Het is wel geen stoomboot
maar wat bomt mij dat
Een kaiki brengt Nikolas
En een zak zonder kat
O lieve Sint Nicolaas
Men is hier verblijd
Als u hier wat komt bezorgen
aan solidariteit
Helaas u komt rechtstreeks
uit Spanje weer aan
En Spanjaarden hebben
helaas ook geen baan
O lieve Sint Nicolaas
Het is me toch wat
Wie krabt er in Zuid Europa
nu de mensen het gat

Dat was dan de afsluiting van deze Nieuwsbrief.
Helemaal niet zo vrolijk eigenlijk. Nou ja, wij
hopen volgend jaar Griekenland aan te treffen
met een beetje meer kleur op de wangen. Wie
weet laat Sinterklaas toch nog wat extra
cadeautjes achter in dit heerlijke land met zoveel
aardige mensen. Zij verdienen het.
Terwijl Sinterklaas hier rechts, omringd door zijn
Pietermannen (dat is een ander woord voor geld,
maar dat is hier een wrang grapje), in de camera
kijkt, zie je achter hem de ANEK Ferry die ons
naar Italië brengt. En dan tuffen wij door naar
Almere. Daar hopen wij de komende winter
iedereen die ons wil bereiken te woord en ook te
mail te staan. Bijvoorbeeld over leuke
vakantieplannen.
Wij wensen alle lezers van de Nieuwsbrief een
mooie decembermaand.

Een hartelijke groet,
Maria, Siemon, Angela, Thea,
Janja, Jan en Dick
al zijn er nog zoveel wolken, de zon slaapt nooit

