Nieuwsbrief van februari 2010
Beste Gasten,
Zaterdag 30 januari j.l. zong in de Schouwburg van Almere, onze vriend Nick een bewerking van het aloude
lied van Herman van Veen, geschreven door Willem Wilmink: Adieu Café. Zie op Your Tube
http://www.youtube.com/watch?v=BHuHIKvIM54

Mijn
Grieks
Café

Als ik mij soms wat rot voel
Mijn lichtbetraande snot voel
Mijn onbestemd verlangen
Niet in een lied kan vangen
Geen Griek uit verre landen
Mij pakt met beide handen
Dan weet ik dat het wee is
(Maar) dat ik die ene stee mis
Mijn Grieks café
Café met wat ouwe troep
En een TV
Met alleen maar wat ruis
Ach dat café,
Mijn zure herinnering aan de WC
Met de dorpsgek alleen
En een man met (een) baret
Aan het rommelig buffet
In één hand een sigaret
En zijn andere krabt heel licht zijn kruis

Voor de foto’s Dank aan de Griekse Gids

Daar komt een blonde dame
Een Waalse stoot uit Namen
Men voelt zich aangetrokken
Een Griek gaat onverschrokken
Het vreselijk direct doen
Hij vraagt om een effectzoen
Die dame is zo teer niet
Hij spaart zijn jonge heer niet
Hij vraagt het zonder eerbied
Voordat hij haar nooit weer ziet
En heeft hij het dan toch nog mis
Dan heerst alom de droefenis

Of regelt men een lening
Het lijkt er gauw op ruzie
Maar heus dat is illusie
Het leuke van ’t café is
Dat helemaal niets privé is
Met Ouzo, wijn of Rakis
Klinkt plots Theodorakis
Dat vet sentimentele
Klinkt uit hun schorre kelen

Met hard doorrookte stemmen
Die nooit zijn af te remmen
Verschillen ze van mening

Zo, hopelijk zit de sfeer er nu al een beetje in. Yamas!!
In deze nieuwsbrief, niet alleen aandacht voor een drankje in
een kafenion, maar ook veel aandacht voor eten. Siemon heeft een kookspecial gemaakt met
informatie over kookboeken en recepten. Uiteraard ook dit maal een lekker recept.
Zijn voorliefde voor de Griekse keuken ontstond, toen hij op Patmos in 1986 in een rommelig
winkeltje, achterin, schapje onderin, een Nederlands talige kookboekje vond. Griekse
kookkunst. Voor een paar honderd Drachmes werd hij de trotse eigenaar en…gebruiker.

Villa Mertiza biedt gasten gratis een
speciale voorstelling in Schouwburg
Almere.
Willem Wilmink, bezongen door kleinkunst ensemble Nota Bene.
Op 2 maart vindt in de middenzaal van Schouwburg Almere een
bijzonder optreden plaats. Centraal staat het werk van Willem Wilmink,
die in 2003 overleed. Wilmink heeft heel veel liedjes geschreven voor
talloze artiesten en ook voor een groot aantal televisieprogramma’s. De
Stratenmaker op zee Show en J.J.de Bom. Wie herinnert zich dat niet?
Het kleinkunst ensemble Nota Bene bestaat uit vier zeer muzikale
mensen, waaronder de dochter en schoonzoon van Willem Wilmink. Ik
heb afgelopen zaterdag in de schouwburg een klein deel van hun
optreden gezien. Geweldig. Zeer professioneel. De klanken van Don
Quishocking herleven.
Op die 2e maart wordt van het optreden een televisie registratie
gemaakt.
Villa Mertiza sponsort mede dit programma en kan jullie als gasten
gratis kaarten verstrekken. Normaal moeten mensen er € 5,- voor
betalen. Wil je het meemaken? Mail ons dan en wij zorgen dat je
kaarten klaarliggen. Aanrader! Je moet om 19.45 uur aanwezig zijn.

Vanaf vrijdag vinden in Vancouver de Olympische Winterspelen plaats.
Maar hoe ontstonden nou die Olympische spelen?
Overblijfselen Stadion Olympia ca 350 v. Chr.

De originele Olympische Spelen werden gehouden in de
oude Griekse stad Olympia. Deze stad was sinds de 10e
eeuw v.Chr. een religieuze en politieke ontmoetingsplaats. Rond het eind van het 2e en het begin van het 1e
millennium v. Chr. kwamen de Eliërs uit het noorden naar
het Griekse schiereiland dat wij tegenwoordig de
Peloponnesos noemen. Zij vestigden zich in de omgeving
van Olympia, dat toen onder de heerschappij stond van
de Pisaten. Rond de 6e eeuw v. Chr. braken tussen hen
de eerste twisten uit. Die leidden tot oorlog.
Waarschijnlijk wijdden de nieuwe immigranten de plaats
aan de oppergod Zeus en noemden hem Olympia, ter herinnering aan de berg Olympos
in Thessalië. De eerste Spelen werden echter gehouden ter ere van Pelops, na zijn
overwinning in de wedrennen op Oinomaos, de koning van Pisatis. Pelops was ook de
naamgever van de Peloponnesos. De volgende Spelen werden ter ere van Zeus
gehouden. Sinds 776 v.Chr. werden de namen van de overwinnaars opgetekend; dit
jaartal gold als het begin der Olympiaden en was ook de basis van de Griekse tijdrekening.
Hoewel de Spelen oorspronkelijk gehouden werden op de velden voor de
tempel, werd er met de groei van de Spelen steeds meer gebouwd ten
behoeve van de Spelen. Uiteindelijk bevond zich in Olympia een stadion
dat plaats bood aan 40.000 toeschouwers. De Olympische Spelen die
hier elke vier jaar gehouden werden, waren een van de vier
Panhelleense Spelen (openbare feesten voor alle Grieken van de poleis die dan ook
de goden vereerden). Doel van die Olympische Spelen was om jonge mannen hun
fysieke kwaliteiten te laten tonen en om de relatie tussen de verschillende Griekse steden te
bevorderen. Alleen Griekse mannen mochten meedoen aan de Spelen, geen vrouwen.
Langzaamaan kregen de Romeinen het voor het zeggen in Griekenland en werden de Spelen
minder belangrijk gevonden. Toen het christendom de officiële religie werd van de Romeinen
werden de Spelen gezien als een heidens feest. De Romeinse keizer Theodosius I verbood
de Spelen uiteindelijk in 393.
Vijftien eeuwen na de opheffing van de klassieke
Spelen, in 1896, werden de huidige Olympische
Spelen ingevoerd door Baron Pierre de Coubertin. De
Coubertin was voor de bevordering van een
harmonieuze lichamelijke en geestelijke opvoeding
van de jeugd en de versterking van de
vriendschapsbanden tussen de volkeren, overtuigd
als hij was dat de sportieve krachtmeting
edelmoedigheid en ridderlijkheid bij de atleet zou
aankweken, alsmede respect voor de prestatie van
de tegenstander.
De eerste Olympische Winterspelen vonden plaats in
1924 - Chamonix, Frankrijk
Tot en met 1992 vonden ze in hetzelfde jaar als de
Olympische Zomerspelen plaats, maar sinds 1994
vinden de Winterspelen in de even jaren tussen de
Zomerspelen plaats.

April aanbieding overnachten in Mertiza/Aleikos
Bij vertrek 9, 11 of 12 april

Bij vertrek 16 april
DE ANDERSTALIGE SITES

1 week € 110,- per persoon
2 weken € 190,- per persoon
3 weken € 250,- per persoon
1 week € 110,- per persoon
2 weken € 190,- per persoon

Onze Buitenlandse websites zijn klaar. Nu dus ook in het Duits, Frans en het Italiaans. Met dank aan
Jan Hendricks voor het vertalen van de Duitstalige versie. En Martine Kerkhof van vertaalbureau
Clementine, die heeft gezorgd voor de Franse en Italiaanse versie. Allemaal heel hartelijk bedankt.

Mensen met een visuele handicap kunnen, uiteraard, ook op reis. Eén van de
organisaties, die dit regelen kan, is Twin Travel. Daarbij kan iemand die niet of heel
slecht ziet, samen met een ziende, op vakantie. Eind september hopen wij een
groep te ontvangen in Villa Mertiza. Informatie over deze reis kun je inwinnen bij
twin@reizen.demon.nl

Begeleiders gezocht voor vakantie van 16 – 23 april 2010
Al eerder gaat een klein gezelschap gasten met een visuele handicap een
week naar Mirtos. Oud gasten van ons, bert en Miriam organiseren dat.
Er zijn ziende mensen die als begeleiders meegaan, maar zij komen er
een paar tekort. Meerdere mensen willen graag mee.
Zij zoeken dus iemand, die wil begeleiden. Zij hebben geen geld om de
begeleiders te betalen. Je moet dus wel zelf je reis bekostigen en je
verblijf in een 1 persoons kamer in Mertiza komt op 150 euro per week.
Heb je interesse? Mail me dan even, zodat ik je mail kan doorsturen.

Griekenland in de misère (leeg Airport Athene)
Vandaag 10 februari ligt Griekenland plat. Er
wordt geprotesteerd tegen de verhoging van de
pensioengerechtigde leeftijd, de bevriezing van de
lonen van de overheidsdienaren en de verhoging
van de accijnzen voor benzine. De regering van
Papandreou moet wel, want het tekort op de
overheidsbegroting is torenhoog. Griekenland
moet van Brussel uiteindelijk terug naar een
tekort van hooguit 3%.
Wij verbazen ons, eerlijk gezegd, wel een beetje
over het feit dat toet Griekenland nu in protest is. Het land leeft al jaren boven haar stand. De miljarden Euro
subsidie heeft het land graag in ontvangst genomen. Nu Europa vraagt om de begroting weer op orde te
brengen, kan Griekenland helaas niet doen alsof er niets aan de hand is. Papandreou begrijpt dat. Nu de
andere Grieken nog.
Wij denken dat de vakantieganger er niet veel van zal merken, dat
Griekenland de broekriem moet aantrekken. Of het moeten de pakjes
sigaretten zijn of de flesjes drank, die wat duurder zijn geworden. En aan
de benzinepomp vinden wij het nog steeds stukken voordeliger dan in
Nederland of België, hoewel ook die accijnzen
Drastisch omhoog gaan.

SHALALIE SHALALA
Buiten sneeuwt het. Alweer. Meestal hadden wij, tijdens onze vorige
winterstops, vooral grijze luchten, regenbuien en veel te vroeg nieuwsgierige sneeuwklokjes boven de grond.
“Tingeling. Is het al voorjaar?” Nou, deze winter dus niet. Maar daar hoef ik je niet mee te belasten. Je weet
het zelf ook, als je de afgelopen maanden een beetje bewust hebt geleefd. Ouderwets gezellig voor
sommigen, al snel iets dat tot verveling leidt, voor de meesten. Het mag wel voorjaar worden. Dat is wat wij
nu vooral horen. “Loe, waar is die lijster in de la?”
Voor jou zal het afhangen van de weergoden. Als die besluiten: Nu is het genoeg, gooi de heater maar aan,
doe de dooikraan maar open, schuif die bewolking eens lekker opzij, dan, ja dan is de winter voorbij. Dan
kunnen de ramen en deuren weer open, de terrasstoelen naar buiten, de hele linnenkast naar buiten om eens
heerlijk te kunnen luchten. Zelfs je geliefde zet je buiten. Kan ook die eens wat op adem komen.
Wij maken die overgang meestal heel abrupt mee. Als we vertrekken, richting Griekenland, dan rijden we nog
door winterse velden en heuvels. Dan is het püncktlich Winterwetter. Wollen die Wettergötter Schnee? Dan
krijgen ze ook Schnee. En wij zitten daarmee. Als het teveel is, dan kunnen we de Duitstalige landen niet door.
Of we moeten winterbanden kopen. Alleen voor dat stukkie Umlautgebiet? Ja, dus zonde, want wat moeten
wij met winterbanden in Mirtos. Kein Flaus. Dus bekijken wij of de hoofdwegen Schneefrei zijn, zo ja, dan
rutschen wij zo snel als mogelijk, nee, ik schuw menig Germanisme niet, door het Schnitzelparadijs richting
Italië. Wij nemen een overnachtinkje in Rattenberg in Oostenrijk bij een oude collega van ons. Een collega op
leeftijd, bedoel ik. Een lieve dame, die ietwat ouderdomtrillend ons aan ons
Vroegstuk een Kännchen Kaffee brengt in dat heerlijke Oostenrijkse accent.
Een taal vol fleurige Geraniumklanken. Na het ontbijt scheuren we met de
vlam in de pijp door de Brennerpas, nog steeds winters gekleed en dan…
ineens….. zomaar….. is het voorjaar. Inmiddels aangekomen in het
Pastaparadijs schiet de temperatuur omhoog. De winterzon schakelt zich
moeiteloos om in een voorjaarszon. Bij de eerste de beste autostop
klauteren wij naar buiten en stropen daar onze mouwen op, zetten onze
gezichten richting licht- en warmte bron en ineens zwijgen de tingelende
Nederlandse sneeuwklokjes, verstommen de Oostenrijkse Geraniumklanken
om plaats te maken voor zoetgevooisde Italiaanse voorjaarsballades. Amore Amore Amore. De winter ligt dan
letterlijk achter ons.
Ook dit jaar hopen wij kortstondig in de overgang te mogen zijn. Om dan pijlsnel naar Mirtos te varen en te
rijden. We hebben er nog een hoop te doen, voordat wij de eerste gasten kunnen
ontvangen. Schilderen, lakken, opknappen en ook nog een klein reisje over het
eiland om bij handwerklieden en kunstenaars in te kopen voor Aladin. We hebben
er reuze zin in.
Als wij weer op Kreta zijn, dan zijn wij daar wel met in onze herinnering een mooi
verblijf in Nederland. In Almere. Letterlijk overwinterend. Lieve mensen in de
buurt, een warm onderkomen, leuke winkels om de hoek. Is alles dan zo heerlijk
geweest in die over wintertijd? Is het allemaal Shalalie shalala shalalie shalala
Het gaat niet uit mijn kop? Was het allemaal Shalalie shalala shalalie shalala Ik

sta er ’s morgens mee op. Ik ben verliefd op jou, daarvoor vergeet ik alles gauw,
en weet ik het niet meer Shalalie shalala shalalie shalala. Zo gaat het ongeveer.
Zo dus?
Nou ja, het gekrakeel rond het Songfestival was even een dip. Het liedje eigenlijk ook en het zangeresje dipte
dapper mee. Aan de volkse tonen moesten we wel een beetje wennen.
Maar….maar….maar…. aan de andere kant hoor je in Griekenland eigenlijk alleen maar volkse muziek. Daar
zou Baba Avrahim niet de componist zijn van makkelijke dreuteldreunen, maar de man die ijzersterk aanvoelt
wat het volk in vervoering brengt. De Baba zou daar de grootte van Theodorakis hebben en als Abraham ooit
terugvliegt naar God, dan zou Griekenland een man van dit kaliber een staatbegrafenis geven, waarmee die
van Andre Hazes een onbedoeld opstootje was.
En meisje Sieneke? Melina Mercouri in noten dop! Dus, als wij in Griekenland zijn en het Songfestival wordt er
uitgezonden, dan gaan we bellen. In de goede traditie der Grieken kiezen voor het volkse lied.
Hollandia met Shalalie: Dodeca points.

De geschiedenis van de Griekse Keuken.

Al in de vroege jaren van onze geschiedenis hadden de Grieken
belangstelling voor de kookkunst. Zelfs dichters, schrijvers en
filosofen aarzelden niet om zich bezig te houden met het
bedenken en bereiden van de lekkerste schotels en het schrijven
van recepten. Zo zijn naar alle waarschijnlijkheid de eerste
kookboeken ontstaan.
Archestratus, een dichter die rond de 5de eeuw voor Chr. leefde, maakte reizen naar
allerlei, in die tijd, beschaafde landen; te denken valt aan Egypte, Syrië, en landen
die nu bekend staan als Irak (Mesopothamië) en Iran (Perzië). Daar verzamelde hij
informatie over eetgewoonten van de bewoners aldaar en schreef een van ’s werelds
eerste kookboeken, de “Gastronomia”.
Ook Epistratus schreef een kookboek, nl. de “Hedypathia” (Wellustigheid), een
plezierigen aantrekkelijk geschreven boek, dat zelfs een Latijnse vertaling kreeg.
De dichter Temachidas van Rhodos schreef maar liefst 11 boeken over
Avondmaalbeschrijvingen. Zowel deze als andere schrijvers, prezen de weldaden van
de Griekse maaltijden en banketten. Helaas zijn hun boeken en geschriften in de 7de
eeuw na Chr. tijdens een hevige brand in de bibliotheek van Alexandrië, Egypte, in de
klassieke tijd een Griekse havenplaats, verloren gegaan.
Voor het einde van de 5de eeuw voor Chr. was het Atheense menu tamelijk uitgelezen
en bevatte naast lokale producten (oa. vis en gans) ook geïmporteerd voedsel, zoals
dadels uit Phoenicië (Libanon) en pruimen uit Syrië. Daarnaast werden er vele
producten, vijgen, appels, kweeperen, hert en vele soorten vis gehaald uit andere
delen van het huidige Griekenland.
Vanaf de tijd van Alexander de Grote (356-323 v Chr.) werd de
Griekse keuken een echte kunst. De eerste professionele
topkoks kwamen op het toneel. Zij werden door hun Griekse
meesters zeer gewaardeerd en rijkelijk beloond.
De reputatie van de Griekse koks bracht ook een
verantwoordelijkheid met zich mee. Zo werden al in die tijd de
eerste kookscholen gesticht, waar de leerlingen 2 jaar les
moesten volgen en zware examens moesten afleggen voor ze
geacht werden dit beroep te kunnen uitoefenen. Veel van deze
professionele koks verwierven grote bekendheid en hun faam was vergelijkbaar met
de faam van grote filosofen, wetenschappers en schrijvers uit die tijd.

Nu had de Atheense aristocratie in die tijd niet alleen
een topkoks in dienst, maar ook slaven. Doordat zij de
koks hoge salarissen moesten betalen, verzonnen ze
een list en lieten hun slaven meewerken in de keukens
om in het geheim de kunst af te kijken. Deze “
industriële spionnen avant-la-lettre” die zeer goed
presteerden vervingen geleidelijk de Chef-koks en
werden later de “Opperkokslaven” genoemd;zij hadden
meer rechten dan de gewone slaven en bedienden.
Onder de Romeinen bleef de Griekse keuken, nu de
Byzantijnse keuken genoemd, vanwege de Romeinse
invloeden. De aristocratie bleef trouw aan de
Byzantijnse keuken, terwijl het “gewone volk” trouw
bleef aan de Griekse keuken zoals die tijdens en na de
periode van Alexander de Grote.
Toen het Byzantijnse Rijk viel en de Turken ook het huidige Griekenland binnenviel
kwamen er wel veranderingen. De Turken namen de Byzantijnse keuken over en gaven
Turkse namen aan de recepten. In de loop der tijden hebben vele bevolkingsgroepen
hun invloed op de Griekse keuken uitgeoefend. Zo hebben de Venetianen meer
pastagerechten op Corfu en Kreta op de kaart gezet, terwijl je in Thessaloniki, waar
tot begin jaren veertig van de vorige eeuw een grote Joodse gemeenschap was
gevestigd ook hun invloed kunt merken.
(met dank aan Restaurant Knossos in Kortenberg)
_____________________________________________________________

Griekse kookboeken

Er bestaan natuurlijk veel kookboeken over de
Griekse keuken en een ieder heeft zo zijn of
haar favoriete kookboek.

“Het beste boek over de Griekse kookkunst”
Chrissa Paradissis:
Dit was mijn eerste kookboekje, gekocht op het eiland Patmos in 1986. Nog
steeds één van mijn favoriete, helaas niet meer in de handel, maar nog wel
2de hands via internet te koop

Sarah Maxwell:
“Grieks Mezze”
Hierin 100 recepten voor mezze, de Griekse tapas. De patates
met citroen en knoflook is heel bijzonder.
“Culinaria Griekenland”:
Een prachtig geïllustreerd boek vol met informatie over allerlei
producten en veel recepten. Kijk eens bij een zogenaamde “Witte
Boekwinkel” of De Slegte. Ook Bol.com heeft ze nog.

Rianne Buis en Manousous Deskalogiannis: “De Griekse keuken”
Rianne Buis heeft enkele kookboeken op haar naam staan en schrijft in het dagblad
“Trouw” vaak over de mediterrane keuken en heeft daar bijbehorende recepten.
Door sommigen wel de Griekse kookbijbel genoemd. Wat minder geïllustreerd maar
de recepten kloppen wel, is het commentaar.

Rebo productions: Da’s pas koken/ Grieks
Een leuk kookboek van ongeveer 5 euro. Deze reeks heeft enkele populaire
recepten per land of regio verzameld. Ga naar Bol.com om deze te
bestellen.

NB. Mocht u nog een goed Grieks kookboek willen beschrijven of een tip willen
geven, laat het ons weten en reageer op dit onderdeel. Ook als u een recept uit de
Griekse keuken onder de aandacht wilt brengen of vragen heeft over een bepaald
gerecht, aarzel niet en we proberen een passende reactie te geven.

Mezze vanuit Almere
Na Dicks’ rol als gastheer, presentator en zanger tijdens het “Open Podium
Almere” hadden we een zogenaamde nazit in Café “Den Enghel” in Almere.
Hiervoor had ik onder andere de volgende dipschotel met 4 verschillende dips
klaargemaakt; lekker met warm Turks of Marokkaans brood.
1. Fawa (Humus)
Voor 6 - 8 personen
Ingrediënten:
450 gram kikkererwten of 1 pot kikkererwten (450
gram)
2 teentjes knoflook
50 ml olijfolie
2 eetlepels tahine ( sesampasta, verkrijgbaar bij o.a.
Mediterrane winkels)
Zout, naar smaak
Citroensap van 1 citroen
Thijmmengsel, Za’atar ( verkrijgbaar bij o.a.
Mediterrane winkels)

Benodigdheden:
Keukenmachine of staafmixer
Een knoflookpers
Bereidingswijze:
1. Wanneer je de kikkererwten zelf wilt koken, kook ze dan met wat
vocht tot ze halfzacht zijn. Giet ze af en bewaar het kookvocht. Doe
ze in de keukenmachine of blender. Voeg het citroensap toe, de
sesampasta, wat zout, de uitgeperste knoflook en de olijfolie. Mix dit
door elkaar. Is het mengsel te dik, voeg dan wat kookvocht toe. ( laat het
niet te vloeibaar worden. Strooi er wat Za’atar door en meng dit goed
door de mix.
2. ls het klaar is, kun je er nog wat Za’atar overheen strooien.
Za'atar wordt steeds bekender. dZa'atar is het nationale kruidenmengsel van
Palestina (en omliggende landen). Onze za'atar wordt gemaakt door
vrouwengroepen in de Jamma'in bergen ten zuiden van Nablus en de Sanour bergen bij Jenin.
Wilde tijm wordt gemalen en gemengd met sumac (bessen van de azijnboom), lokaal verbouwd
sesamzaad, een klein beetje olijfolie en dode zeezout.

Tirosalata ( yoghurtdip met knoflook, feta en komkommer)
Voor 6 – 8 personen
Ingrediënten:
500 gram Griekse yoghurt
200 gram geraspte feta
2 theelepels sambal of enkele verse gehakte rode pepertjes
½ komkommer
2 of 3 teentjes knoflook (geperst)
Fijngehakte verse munt
2 eetlepels olijfolie
1 eetlepel witte wijnazijn
Zout en peper
Benodigdheden:
Een rasp
Een knoflookpers
Bereidingswijze:
1. Doe de yoghurt in een schaaltje. Je kunt de komkommer schillen en daarna raspen of met
schil en al. Druk voorzichtig het vocht uit de geraspte komkommer. Roer de komkommer
door de yoghurt. Rasp de feta en doe dit door het mengsel. Voeg ook de sambal of verse
pepertjes toe
2. pers de teentjes knoflook en roer dit, samen met de munt, olijfolie en azijn door de
yoghurt. Zet het mengsel in de koelkast en laat het goed koud worden. Bestrooi het voor
het serveren met wat verse munt.
PS. U kunt het ook met minder vette yoghurt of met kwark maken. Laat het dan in een zakdoek
uitlekken, anders wordt het te vloeibaar.
3. Tzatziki ( yoghurtdip met knoflook en komkommer) Voor 6 – 8 personen
Ingrediënten:
500 gram Griekse yoghurt
½ komkommer
2 of 3 teentjes knoflook (geperst)
Fijngehakte verse munt
2 eetlepels olijfolie
1 eetlepel witte wijnazijn
Zout en peper
Benodigdheden:
Een rasp
Een knoflookpers
Bereidingswijze:
1. Doe de yoghurt in een schaaltje. Je kunt de komkommer schillen en daarna raspen of met
schil en al. Druk voorzichtig het vocht uit de geraspte komkommer. Roer de komkommer door
de yoghurt.
2. Pers de teentjes knoflook en roer dit, samen met de munt, olijfolie en azijn door de
yoghurt. Zet de tzatziki in de koelkast en laat het goed koud worden. Bestrooi het voor het
serveren met wat verse munt.
PS. U kunt het ook met minder vette yoghurt of met kwark maken. Laat het dan in een zakdoek
uitlekken, anders wordt het te vloeibaar.

4. Tonijnsalade: Voor 6 - 8 personen
Ingrediënten:
2 blikjes tonijn
1 eetl. mayonaise
2 eetl. yoghurt
4 gekookte eieren
Peterselie
Zout
Peper
Evnt. Tabasco
Benodigdheden:
Mengkom
Steelpan
Zeef
Mengkom
Lepel
Serveerkom
Bereidingswijze:
1. Zet een pan met water op het vuur en kook de eieren hard.
2. Draai de blikjes tonijn open en laat ze gedurende 10 min. uitlekken.
3. Meng in een mengkom de yoghurt, mayonaise, peterselie door elkaar en maak dit op smaak
met zout en peper.
4. Voeg 3 gekookte eieren (in stukjes) en de tonijn toe en meng deze goed door.
5. Proef opnieuw en voeg naar smaak eventueel wat zout en peper toe.
6. Tip: voeg ook wat tabasco toe om het geheel wat pittiger te maken.
7. Garneer de tonijnsalade met het overgebleven ei.

KORT NIEUWS VAN MERTIZA
- Lambros en Jorgos zijn al terug in Tertsa. Zij zijn nu flink aan de slag om alles
voor 2010 weer op orde te krijgen.
- Dit seizoen ziet er, als wij naar de boekingen kijken die nu al zijn gedaan, niet
heel slecht uit. Wij beginnen hoop te krijgen op een goed seizoen. Zijn wij blij
mee!
- De aprilaanbiedingen zijn nog steeds geldig.
- De chaosweken van Victor Benckhuijsen hebben wij even op de lange baan
geschoven. Victor wil volgend jaar graag met dit aanbod aan de slag.
Tenslotte: De laatste pagina heeft nog twee boodschappen. Wij nemen afscheid
en zeggen graag: TOT DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF ! !
Hartelijke groet van Siemon, Maria, Sacha en Dick.

George Dalaras - The Encore Tour 2010
Dinsdag 11 mei
Entree: 18:30 Aanvang: 20:00
Kaarten €43 - €49 (exclusief servicekosten)
Heineken Music Hall
Arena Boulevard 590
1101 DS, Amsterdam
Telefonische verkoop via 0900 - 1010 2020 (45 cpm)

Op nieuwe ideeën komen tussen de olijfbomen?
“Helemaal los van mijn bestaande situatie en omgeving heb ik in een ontspannen sfeer
stilgestaan bij mijn leven; ik heb veel inzicht verkregen en weet hoe ik nu verder kan”.
“Ik hoopte een coach te ontmoeten die in staat was met respect de kernpunten uit mijn
verhaal te halen, te reflecteren en te zoeken naar nieuwe wegen en mogelijkheden; dat is
helemaal gelukt !”
“Josée, luisterend oor, beschouwend en bemoedigend, én met heel veel humor en
plezier!”
“Op deze manier de tijd nemen voor mijzelf is een cadeautje; tussen de olijfbomen kom je
écht op andere gedachten dan thuis !”
“ Gastvrij Villa Mertiza gaf een thuisgevoel, het transfer naar de workshoplocatie was
perfect
geregeld en de lunches waren formidabel!”
…aldus enkele deelnemers van de loopbaanweek van Josée Stenvers in oktober 2009…
woensdag 12 mei t/m zondag 16 mei 2010
wordt de week
‘Een zonnige kijk op leven en loopbaan’
opnieuw aangeboden.
Voor uitgebreide informatie www.stenvers-loopbaancoaching.nl
met specifieke informatie bij ‘Nieuws’ en ‘Kreta’.

