Beste Gasten,
Eind juni/begin juli. Het voorseizoen is voorbij en het hoogseizoen gaat spoedig beginnen. Altijd een periode
waarin wij weinig gasten hebben. Onze favoriete overgang, zal ik maar zeggen . Een van de twee favorieten,
want eind augustus nemen wij afscheid van de energie van het hoogseizoen en maken wij ons op voor het
“gevoel van september”. In die periodes biedt dat Siemon en mij de gelegenheid om er eventjes stiekem
tussenuit te knijpen. Zo ook de afgelopen week. Terwijl Maria en
Sacha het fort bewaakten, konden wij op zoek naar een plekje
van rust. Daarvan hebben wij volop kunnen genieten. Intussen
zat de thuisploeg niet stil. Sacha draaide alles aan, moertjes,
schroefjes, nippeltjes, Maria streek de verfkwast over zwarte
vegen op de muren en Alex, een bijzonder aardige en kundige
Albanese jongen schilderde tafels en stoelen in frisse kleuren.
Toen wij terugkwamen zag Mertiza er tiptop uit. Zo inspirerend
weer, dat wij als de wiedewaai decoratiemateriaal hebben
gepakt, plantjes gekocht en zijn gaan “dressen”.
In deze Nieuwsbrief ondermeer aandacht voor Agia Galini, waar wij, tijdens ons uitstapje, een nieuwe locatie
hebben gevonden en een bijzondere ontmoeting hebben gehad met een totaal tevreden mens. Kom daar maar
eens om, in deze tijden. Verder een gerecht, dit maal iets bij de koffie.
Wij mogen op dit moment niet mopperen. De boekingen trekken heel mooi
aan. Blijkbaar willen mensen pas op een laat moment besluiten of zij al of niet
op vakantie gaan. En zo ja, dan allemaal onder het motto, “Waarheen,
waarvoor”, citaat Mieke Telkamp, vorige eeuw. Uiteraard hopen wij dat veel
aarzelende mensen binnenkort de vlucht naar Heraklion weten te vinden.

MERTIZA VLUCHTAANBIEDINGEN
Snel vertrekken richting Mirtos?
VANUIT DUITSLAND
Maandag 5 juli heen en zondag 18 juli terug Reis vanuit Duesseldorf

€ 585,- voor 2 personen
Maandag 5 juli heen en terug op 16 juli Reis vanaf Keulen

€ 464,- voor 2 personen
Maandag 5 juli heen en zondag 18 juli terug Reis vanaf
Keulen

€ 504,- voor 2 personen

VANUIT NEDERLAND
Meer mogelijkheden voor voordelige vluchten met vertrekdata
rond 5 juli
7 juli heen en 14 juli terug ook vanaf Amsterdam

€ 262,- per persoon
7 juli heen en 21 juli terug vanaf Amsterdam

€ 312,- per persoon
7 juli heen en 14 juli terug vanaf Amsterdam of Rotterdam

€ 415,- voor 2 personen
9 juli heen en 16 juli terug vanaf Weeze of Maastricht

€ 325,50 voor 2 personen

VANUIT BRUSSEL
8 juli heen en 16 of 17 juli terug

€ 259,- per persoon

MEER INFORMATIE MAIL OF BEL ONS. DEZE VLUCHEN KUNNEN SNEL UITVERKOCHT ZIJN

Van de naaimachien naar de kookpot
In Mirtos is er dus een nieuw restaurantje bij
gekomen:”Acrogiali”.
Onze verstelnaaister Maria, die boven de bakkerij woont en
daar ook ’s middags hielp, is samen met haar echtgenoot
Jorgos in een pandje getrokken dat al lange tijd leeg stond.
Een ouder restaurant met de ingang in een van de straatjes
bij de boulevard en op de boulevard zelf een bescheiden
terras. Het is een op en top Grieks, eenvoudig, maar ook
zeer smakelijk tentje geworden, waar wij zijn getrakteerd
op karaffen met wijn en ander lekkers. Maria en Jorgos:
Kalo Risiko !
Twin Travel komt met 16 gasten
De laatste week van september hopen wij acht gasten te ontvangen, die een
visuele beperking hebben. Blind of slechtziend dus. Deze groep wordt aangevuld
met 8 begeleiders. En zo heb je dus 16 personen en dus ook 8 twins. De groep
gaat ondermeer met Angela wandelen. Wij verheugen ons zeer op deze week.
Het is een tweede groep met blinde en slechtziende mensen. In april ontvingen wij een klein gezelschap,
voortkomend uit een particulier initiatief. Wil je meer weten over Twin Travel? Kijk dan op www.twintravel.nl
daar kun je ook op lezen welke andere reizen en uitstapjes men maakt.
Nieuw aanbod in Agia Galini
Onze combi reizen worden steeds een beetje bekender
en geliefder. Al drie jaar bieden wij met succes Nanakis
Beach aan in Stavros, in combinatie met Villa Mertiza, of
als onderdeel van de Vierwindstreken Tour.
Afgelopen voorjaar zijn wij in Agia Galini iets dergelijks
gestart. Eveneens als onderdeel van de tour of als combi
vakantie. Hotel Glaros en Leniko Rock villaatjes. Door
ons bezoek aan Agia Galini, vorige week zijn wij in
contact gekomen met de eigenaren van Hotel Sky
Beach. Helemaal aan het begin van het dorp. Een
uitstekend verzorgd hotel met een geweldig uitzicht op
het strand en de zee. En vanaf het balkon zie je links de
kust van Kreta liggen met de dorpen Matala en
Kalamaki. Een echte aanrader. O ja, hou je niet van
teveel klimmen? Het hotel met 11 appartementen heeft
een lift.
Wil je wat meer informatie over
onze combireizen? Die vind je op
onze website. Ook als je liever met
een camper gaat toeren in combinatie met een week Mertiza.
Hieronder de villa’s Leniko Rock

Hierboven: het uitzicht vanaf een van de balkons van Sky Beach Hotel.
Je ziet de parasols van het strand op loopafstand.

Paradijs dat geen naam mag hebben.
“Het is maar zeven kilometer rijden”. Dat zegt Susanna, een
Duitse dame, die samen met haar Griekse liefde een klein,
maar fijn restaurant heeft met producten die manlief zelf plukt,
scheurt, oogst, vangt, schiet of harpoeneert. “Neem het eerste
restaurantje. Dat is van Michalis. Ihr sollt es tol, super herforragend finden. Even later, na dit reisadvies komt
een wat ernstig kijkende veertiger het terras op van de Duits-Griekse heerlijkheid. Dat is hem. Michalis. Niet
echt een uitnodigend type, dat in een hoekje gaat zitten om er even later stilzwijgend van een wijntje te
nippen. We gaan het zien. Morgen.
Vandaag rijden wij richting Agios
Georgios. De bestemming, die
ons gisteren zo met nadruk werd
aangeraden.
Een mooie route, die ons
uiteindelijk bij een afslag brengt.
Door een geopend hek en dan
een weggetje wat steil naar beneden. Weggetje? Aanvankelijk lijkt
het daarop, maar even later de bocht om ontdekken wij dat het
niet meer is dan een ruwe verzameling stenen en kleine rotsen. We
zetten de auto direct stil en vervolgen onze pad te voet. Nog even
kijk ik om. Hoe kom ik hier straks weer uit?
Wij zien een strandje met wat parasolletjes. Hooguit twintig.
Maar een restaurantje? Zitten we wel goed? Ja, zo’n 250
meter verderop staat een restaurant, maar die wordt niet
bedoeld. Waar is het etablissement van Michalis? We lopen
langs een kotje waar wat verdroogde palmbladeren op
liggen. Waarschijnlijk een geitenstal. Tot we de hoek
omkomen. Stoelen, tafels met daarop koperen potjes, een
karafje olie, een flesje azijn en
natuurlijk een asbak. We lopen het
terrasje op van het piepkleine optrekje
van Michalis. We herkennen hem. Maar
nu geen teruggetrokken houding,
integendeel. Hij begroet ons zeer
hartelijk. Binnen de kortst mogelijke tijd staan er twee glazen, met tot de rand gevuld,
lekker gekoeld water voor onze neus. HET symbool van DE Griekse Kretenzer
gastvrijheid. Zelden hebben wij in dit land zo onze ogen uitgekeken op zoveel sfeer in
simpelheid. Een oud boerenhuisje met ronde gele luiken waarop de minst uitgebreide
menukaart van Griekenland is gespijkerd. Hij laat ons zijn werkplek binnen zien. Eenvoudig, maar doeltreffend
met een paar butagasbranders en hoog opgestapelde koelboxen. Michalis heeft geen electriciteit. Alleen voor
noodgevallen een generator die hij ver weg heeft gezet om de gasten niet te hinderen.
Michalis. Al 25 jaar schenkt hij iedere zomer drankjes in,
gooit hij visjes in de pan en tovert met eenvoudige
ingrediënten een overheerlijke boerensalade op tafel. En hij
entertaint zonder opsmuk zijn gasten met een vrolijke babbel
en niet te vergeten, zijn levensfilosofie. Hij vertelt op die plek
volkomen gelukkig te zijn. “Wat, als ik politieagent zou zijn,
of professor aan de universiteit of dokter in het ziekenhuis.
Wat? Kijk”, en hij gaat, uitkijkend over zee, met zijn
rechterarm van links naar rechts. En daarna wijst hij op zijn
hutje. “Het is niks. Het is echt niks en toch kan ik nergens
anders zo gelukkig zijn als hier”. Gevolgd door een zucht van
tevredenheid.
Michalis wil niet dat de weg wordt geasfalteerd. “Geen
Griekse families met kinderen, die hier de rust verstoren”. Hij
kijkt er een beetje vies bij. “Ze moeten er wat voor over hebben om hier te willen zijn”.
Een uurtje later, na een verkwikkend slaapje, kom ik terug en zie een Griekse familie smikkelen van gebakken
visjes, een kleurrijke salade en wat brood. In alle rust. Zoals Michalis dat wil.

Ik weet uit ervaring, dat er in Griekenland veel meer van die paradijsjes zijn. En idealisten die geen belang
hebben bij status of rijkdom, maar juist streven naar geluk en evenwicht. Dan denk ik even aan al die
“horeca”collega’s van Michalis, die in toeristencentra mensen in hun gelegenheden moeten roepen , wat
trouwens verboden is in dit land. Ach je weet wel. Hello my friend, hungry? Good prices, good food, special
price for you, bla bla bla… En dat allemaal omdat zij hun omzet moeten halen. Ik laat die gedachten los.

Ik ben bij Michalis in zijn zelf
gecreëerde Hof van Eden. Een
restaurantje dat geen naam
mag hebben. Hij is hier
volkomen happy en ik ook,
omdat ik even met hem zijn
paradijsje mag delen.
Yammas, op jullie geluk.
Michalissen van deze wereld.
Als je in Agia Galini bent, dan
kun je naar Agios Georgi
Georgios. Met
de auto en dan het laatste
stukje naar beneden lopen of je
neemt de boot. Die gaat iedere
dag vanuit de haven naar o.m.
dit strandje. ’s Middags word je
rond kwarto ver vier weer
opgehaald. Door de bemanning
van de Elisabeth Boat.

Bedankt voor de reacties.
De column van vorige maand heeft nogal wat reacties losgemaakt. Eigenlijk heel hartverwarmende reacties.
Een aantal gasten schreef, dat ook zij zich hadden geërgerd aan de negatieve berichtgeving. “Laat de mensen
zelf een kijkje nemen, dan zien zij, dat er niets aan de hand is, daar bij jullie”schreef een van de gasten. En zo
is het. Ook dank voor de felicitaties met de recommended award van Zoover. Ook van collega’s in de
reiswereld. Allemaal bedankt!
Je weet nooit waar het naar toekan.
Sacha werkt ’s zomers bij ons, maar in de winter zit hij niet stil. Dan
werkt hij in het Oranjehotel in Roermond. Een bedrijf dat naast een
hotel ook een café, een restaurant en een zalencomplex heeft. Sacha
werkt met name als er heel grote groepen in huis zijn.
Het Oranjehotel is onderdeel van het Van der Valk concern. Ons oog
viel afgelopen week op het bord hiernaast. Een muziekcafé.
Is dit een onderdeel van Van der Valk? En heeft de directie ervan
grote plannen met Sacha? Op Kreta? Is dat waar het naar toekan?

Ouzo hoezo?
Als wij ’s avonds ons werk hebben gedaan, dan mag ik graag een ouzootje
drinken. Al vanaf het eerste moment dat ik in Griekenland was, lustte ik het
graag. Zodanig, dat ik niet alleen in Griekenland, maar soms ook in Nederland
een flesje bij de slijter haalde om er, in barre winterse omstandigheden, met
teugjes van te genieten. Dat doet niet iedereen, weet ik uit verhalen. Ouzo
smaakt lekker op vakantie, maar thuis..? ik moet er niet aan denken. Zo zei
ook een Engelse gast mij gisteren. Ik heb thuis drie flessen praktisch
onaangebroken staan. Maar wat is Ouzo nou eigenlijk? Ik zocht informatie in
de Griekse Gids en op Wikipedia.
Ouzo wordt veel in Griekenland gedronken en mag alleen ouzo heten als het in
Griekenland gemaakt wordt. De naam ouzo is vanaf 1989 geclaimd door
Griekenland en mag alleen onder die naam in Griekenland geproduceerd
worden. Het is te vergelijken met de Franse Pernot. De afkomst van de naam
Ouzo is niet met zekerheid bekend, maar men zegt dat een bedrijf dat de
drank naar Marseille uitvoerde op de kisten de woorden "Uso Massalia" had
staan, wat wil zeggen "voor gebruik in Marseille". Deze zin werd later synoniem
voor goede kwaliteit ouzo, Massalia werd weggelaten en van Uso maakte men Ouzo.
Wellicht ligt het volgende verhaal nog iets dichter bij de waarheid. Vanuit Tyrnavos in de buurt van Larissa,
(Thessalië) werden veel cocons van de zijderups geëxporteerd naar Marseille. Deze cocons die voor Marseille
bestemd waren, waren van de allerbeste kwaliteit. Op de dozen waarin die allerbeste kwaliteit zat (en die
werden uitgevoerd naar Marseille) kwam te staan "Uso Massalia". (Voor gebruik in Marseille) Vervolgens werd
iets dat alleen van de allerbeste kwaliteit was steeds vaker aangeduid met "Uso Massalia". Op het moment dat
de producent van een alcoholische drank met anijssmaak van de drank proefde zei hij: "Uso Massalia".
Hiermee bedoelde hij dat de drank zo goed was, van de allerbeste kwaliteit, dat hij voor gebruik in Marseille
bestemd had kunnen zijn. En zo werd deze drank Uso - Ouzo genoemd. Anderen zeggen weer dat de naam
afkomstig is van het Turkse woord "Uzum", wat tros druiven betekent.
Ouzo (ούζο) kan je zowel puur als met koud water drinken. Puur is de drank helder, maar als er water
toegevoegd wordt, dan krijgt de ouzo een wittige kleur, dit komt door de anijsolie die in de ouzo verwerkt is.
Ouzo kan je beter niet in de koelkast bewaren, omdat er dan kristalachtige
schilfertjes in komen. Ouzo heeft een alcoholpercentage van rond de 44%, het
wordt gemaakt van anijs en water, geperste druiven en verschillende kruiden.
De precieze verhouding verschilt per merk. Op het eiland Lesbos staan meer
dan 20 ouzofabrieken. Veel ouzofabriekjes zijn in familiehanden en hebben
geheime recepten, waardoor er veel verschillende smaken zijn. De twee
grootste ouzo-plaatsen op Lesbos zijn Plomari en Mytilini, maar ook kleine
plaatsjes hebben hun eigen ouzo. Bij de ouzo worden gewoonlijk verschillende
hapjes geserveerd, de "mezedes". De geschiktste hapjes zijn stukjes kaas
(feta), olijven, salami, brood, sardientjes en inktvis.
Ouzo wordt in koperen ketels gedistilleerd uit een nauwkeurige combinatie alcohol
(ethanol), anijs (Pimpinella Anisum), steranijs, kardemom, maïs, angelica (engelwortel),
lindebloesem en koriander. De precieze verhouding van de ingrediënten is vaak een
goed bewaard (familie)geheim. Toch is de smaak die het meest naar voren komt die van
anijs. Voor de eenvoudigere (goedkopere) ouzo wordt venkel gebruikt in plaats van
anijs.
Vergelijkbare anijsdranken zijn raki (Turkije), Sambuca (Italië) en Pastis (Frankrijk).
De Griekse ouzeries (het achtervoegsel-Erie wordt geïmporteerd uit het Frans) zijn in bijna alle
steden en dorpen te vinden. In deze met TL-verlichte caféachtige inrichtingen wordt de ouzo
geserveerd met een hapje, de mezedes, zoals onder andere inktvis, sla, (zoute)sardines, gebakken
courgette, komkommer, tomaat. Ouzo wordt langzaam nippend genoten, traditioneel gedeeld met
anderen over een periode van enkele uren in de vroege avond.

Galaktoboureko
Wij eten het graag. Maar niet te
vaak, want het is een redelijke
calorieënbom.
In onze volksmond ook wel
Gelakte Boerenkool genoemd.
Despina van restaurant “Limeri”
heeft dit gemaakt als toetje voor de
groep singles van Bradly, van wie er
een aantal de kookworkshop hebben
gevolgd. Angela en Siemon hebben
haar recept vertaald:
Voor de vulling:
1 kop griesmeel
¼ kop suiker
4 eieren
1 liter melk
1 eetlepel boter
1 eetlepel geraspte sinaasappelschil
Vanillearoma
De eieren en de melk met een garde goed door elkaar roeren en daarna de rest van de
ingrediënten er doorheen mengen.
Dit mengsel op een laag pitje in een pan langzaam verwarmen en koken tot het gaat
indikken. Even laten afkoelen voordat je het gaat gebruiken.
De siroop:
750 gram suiker
4 glazen water
Een stuk sinaasappelschil
Vanillearoma
Alle ingrediënten in een pan doen en op een laag pitje
verwarmen en laten koken tot het niet al te vloeibaar en
ingedikt is.
Het deeg:
½ kilo filodeeg (ontdooid)
125 gram gesmolten boter
De filodeegvellen ieder apart met gesmolten boter, met
een kwastje, bestrijken en in brede stroken snijden.
Iets van de vulling in het midden aan de onderkant van het
deegvel scheppen, de zijkanten omslaan en de strook
oprollen. Dit herhalen tot alle vellen gebruikt zijn.
De gevulde en opgerolde vellen in een diep bakblik doen, dicht naast elkaar leggen.
Verwarm de oven voor op 180 graden. Bak het in ongeveer 20 minuten; de rolletjes moeten
een lichtbruine kleur krijgen.
Het bakblik uit de oven halen en de afgekoelde siroop er overheen gieten.
Je kunt de rolletjes Galaktoboureko ook laten afkoelen en er dan warme siroop overheen
gieten

OPTREDEN GEMIST?
Optreden gemist van Dalaras mei 2010?
In de Heineken Hall in Amsterdam?
Kijk dan op
www.grieksegids.tv/film-video/encore-tour2010-amsterdam.php
Griekse Gids TV is een onderdeel van

ZUID KRETA EEN KEER VOLOP
IN HET WERELDNIEUWS
IERAPETRA - De grootste salade van de wereld is in de nacht van zaterdag op
zondag geserveerd in het zuidoosten van het Griekse eiland Kreta.
Het kolossale gerecht met een oppervlakte van ongeveer 100 vierkante meter smaakte
kennelijk, want er was relatief snel weinig meer van over.
De Griekse televisie berichtte zondag dat de salade werd gemaakt in de havenplaats
Ierapetra met behulp van 6,5 ton tomaten, 3 ton augurken, 2 ton paprika's, 1 ton uien, 800
kilo fetakaas en 500 kilo olijfolie.
Het eindproduct woog 13,8 ton. Dat was aanzienlijk meer dan de voorheen grootste salade
die in 2007 in Israël werd geserveerd.
Wereldrecord
De burgemeester van Ierapetra, Manolis Mastorakis, zei dat zijn streek de beste groenten ter
wereld produceert. Hij wil dat wereldkundig maken met een wereldrecord.
Mastorakis hoopt dat Ierapetra's salade een plaats in het Guinness Book of World Records
krijgt. De salade is inmiddels door de burgemeester en circa achtduizend bewoners en
bezoekers opgegeten.
Ben je benieuwd naar het niveau van reacties hierop van menig Nederlander? Kijk dan op
http://www.spitsnieuws.nl/archives/foto/2010/06/grootste_salade_ooit.html
Of beter maar niet. Ach,kijk zelf maar als je wilt.
Detective liefhebbers opgelet. Hij heeft weer een nieuw boek geschreven.
BLOEDRECHTERS
PETROS MARKARIS
Als het commissaris Kostas Charitos van de Atheense politie al eens
meezit, dan is het slechte nieuws nooit ver weg. Nauwelijks heeft hij
kunnen genieten van de wetenschappelijke promotie van zijn dochter
Katerina, of zij wordt het slachtoffer van een terreurdaad.
Onbekenden kapen een veerboot voor de kust van Kreta en gijzelen
driehonderd opvarenden. Charitos haast zich naar Kreta om de
reddingsoperatie van de gijzelaars van dichtbij te volgen. Maar terwijl
Griekenland ademloos afwacht hoe het afloopt, wordt Charitos
teruggeroepen naar Athene: hij moet een gemaskerde man zien te
stoppen die ’s nachts als een engel des doods door de straten van de
hoofdstad dwaalt en reclameacteurs vermoordt.
Dit is het veerde boek van Petros Markaris dat in het Nederlands is
vertaald. Eerder zijn Nachtvlinder, Het late Journaal en De zelfmoord
van Che verschenen.

Het Huwelijk
Dit weekend vond er een huwelijk plaats in Mirtos. De bruid, nicht van de eigenaren van Villa
Mertiza, trouwde. Zodoende hadden wij een huis vol Griekse bruiloftsgasten.
De bruidegom begon zijn nieuwe leven vanuit Mertiza. In een van de studio’s had hij zich
voor zijn bruid versierd en startte hij zijn nieuwe leven. Op weg, begeleid door vrienden,
familieleden en twee muzikanten.
Na de plechtigheid in en rondom het kleine kerkje vertrok het gezelschap richting Ierapetra
voor een groot feest. In Nederland heb je met 100 gasten een grote bruiloft. Dit feest werd
gegeven voor meer dan 500 gasten. En dan is dat nog niet eens zo’n heel groot gezelschap.
Een paar foto’s:

Binnenkort hoop ik nog met een extra nieuwtje te komen. Maar omdat dit nog niet geheel
zeker is, wacht ik er nog even mee. Wie weet binnen enkele dagen.

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN HEEL MOOIE ZOMER.
Hartelijke groet van het Mertiza Team
Dick Ridder

Met ook een hartelijke groet uit Tertsa waar het ook goed toeven is.

