Beste gasten,
Oktober is begonnen. Alweer de laatste
maand van het vakantieseizoen 2010.
En daarmee laten wij september achter
ons. Met een hoop leuke contacten,
sommige oude, sommige nieuwe. En
een enkele keer gaat zo’n contact wat
dieper dan gemiddeld. Een goed
gesprek in de tuin. Met ook bewondering voor mensen, die het in het leven
niet altijd cadeau krijgen en toch
steeds dappere stappen nemen.
September was ook de maand waarin wij plotseling werden verrast door een tropische regenbui, die uiteraard
weer zand meenam uit de bergen. Maar gelukkig geen overlast van enige betekenis. Nat geworden
tuinkussens passen prima in de grote droger. En het voordeel dat het weer niet, als in Nederland, een grote
omslag betekent. Integendeel. De volgende dag scheen de zon en zweepte zij de temperatuur op tot rond de
28 graden. En dat is het nu, begin oktober, nog steeds.
Nog een maandje zomertijd.
In oktober hopen wij nog een groot aantal gasten te mogen ontvangen. Als wij naar de
boekingen kijken voor deze maand, dan mogen wij niet mopperen. Dus nog met volle
energie aan de slag. Tot 31 oktober.
En dan om twee uur ’s morgens, op die zondagmorgen, gaat de tijd een uur terug. In
Nederland en België, maar ook hier in Griekenland. Op 27 maart 2011 gaat de klok weer
vooruit.
Twin Travel vakantie groot succes
Op 1 oktober hebben wij afscheid genomen van een groep van in totaal 15 personen. Zeven daarvan zijn
slechtziend of blind. Samen met hun ziende buddy’s en een gezellige reisleidster hebben de gasten een
grandioze week gehad. Het was voor hen, maar ook voor ons, een mooie ervaring. Een stevige wandeling
rond en in Kalami, een excursie naar het BioAroma in Agios Nikolaos, gecombineerd met Spinalonga en een
morgen wijnproeven in de buurt van Galani. Maar ook lekker naar het strand, het 6 uur borreltje in onze tuin
en iedere dag ergens anders eten in Mirtos. Men heeft genoten. Wij hopen Twin Travel volgend jaar weer te
mogen ontvangen.

Zoover Nieuws
Goed beoordeeld

Tot onze grote verrassing staat er nu op de beoordelingssite van Mirtos,
op Zoover, dat wij de hoogste score van alle accommodaties in ons dorp
hebben gehaald in de laatste 12 maanden. Dit wordt beloond met een
fotootje op deze pagina en de tekst: goed beoordeeld: appartement Villa
Mertiza Mirtos Griekenland. Wij nemen hiermee het stokje over van Villa
Aliki.
En wij kregen in september ook nog, weliswaar verlaat, de
recommended award voor Aleikos Panorama! Wij zijn weer apetrots.

Appartement Villa Mertiza
Mirtos
Griekenland

Foto Crissi Island (Sonja ter Laag)

Staking treft vooral de Lidl.
Al meer dan twee weken rijden er geen auto’s meer van Villa Mertiza naar de Lidl
in Ierapetra. Dat komt omdat er geen auto’s meer rijden van Heraklion naar
Ierapetra. Grote vrachtwagens met al die bekende producten. Oorzaak is het
voortdurende conflict over de rechten en plichten binnen het beroepsgoederenvervoer. Zodoende staan de trucks stil. De overige supermarkten en minimarktjes
hebben er geen noemenswaardig last van. Waarschijnlijk heeft de Lidl slechts 1
vervoersonderneming, waarvan hij afhankelijk is. Een troostlied voor de directie,
medewerkers en klanten van de Lidl komt van Voorheen de bende van Baflo Bill,
een guitige groep Groningse entertainers. De clip kun je zien op Youtube:
Bie de Lidl. Het is Gronings, maar volgens mij kun je het wel volgen. Erg grappig.

Voorheen de Bende mit Pazzipanten
Bie de Lidl
Wie koop'n kouk'n bie de Lidl
Schuddeldouk'n bie de Lidl
Stait 'n file bie de Lidl veur deur
Mooi bouk bie de Lidl
Eethouk bie de Lidl
Joa we goan noar de Lidl doarveur
Kroket'n bie de Lidl
Veur't gourmet'n bie de Lidl
Luchtbed'n bie de Lidl mit pomp
Chips bie de Lidl
Halve kips bie de Lidl
En ham bie de Lidl per homp
Klomp'n bie de Lidl
Fietspomp'n bie de Lidl
Haile fiets'n bie de Lidl mit stuur
Wasmiddel bie de Lidl
Large en middel bie de Lidl
En het is bie de Lidl nait duur
Barbecue bie de Lidl
En ragout bie de Lidl
En de tip van de Lidl van de week
Drij van de Lidl
Veur twij van de Lidl
En meel van de Lidl veur de cake
Deze week bij de Lidl in de aanbieding
4 tompouzen voor maar 0,99 eurocent
Verder rozenmest
En rhode.. rho.. rhodondren..
rhodondendronmest

En natuurlijk ook dit:
Bifocale varifocus brillegloazen bie de Lidl
Bloumvoazen bie de Lidl
Rooie wien bie de Lidl per deus
Eig'n maark van de Lidl
Das 'twaark bie de Lidl
Want ze bin bie de Lidl serieus
Kip-Sate bie de Lidl
Keessouffle bie de Lidl
En ze heb'n bie de Lidl ook pap
Limonoade bie de Lidl
Chocoloade bie de Lidl
Joa dat ligt bie de Lidl in 't schap
Sigaret'n bie de Lidl
En tabletten van de Lidl
Veur de Lidl vermoageringskuur
Moar dij pil'n van de Lidl
Most nait wil'n bie de Lidl
Kriegst een ring rond de bil'n van vuur
Kippeborst bie de Lidl
Dikke worst bie de Lidl
Gain vlok'n van de Lidl van Venz
En veur deur van de Lidl
Directeur van de Lidl
In Mercedes van de Lidl van Benz
Hoofdstraat 12, Ganzedijk
In de Lidl
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Wij hebben nog niet kunnen besluiten welke van de twee data het
wordt. Het overleg met de muzikanten en Christa en John van de
Lindenhorst in Meppel moet nog worden gevoerd. Het wordt in
ieder geval en smakelijke dag vol leuke ontmoetingen, met
Griekse muziek en veel en veel meer. En er gaat ook iets
bijzonders gebeuren. Wij gaan wat presenteren. En dat heeft te
maken met:
PLANNEN 2011
In de vorige
nieuwsbrief had ik
het al over
activiteiten die wij aan het ontwikkelen zijn. Ik kon er nog niet
veel over zeggen. En eigenlijk, nu ook nog niet. Er gaan twee
dingen het levenslicht zien. Beide hebben te maken met goede
herinneringen aan jullie vakantie in Griekenland. Tja, en meer
kan ik, op dit moment, nog niet zeggen.
Twee foto’s van de gastendag 2008, toen wij met veel mensen
drie jaar Mertiza hebben gevierd.

HARIS ALEXIOU KOMT NAAR NEDERLAND
Twee maanden geleden zong zij nog op het schoolplein in Ierapetra. Wij waren er lyrisch over. Veel van onze
gasten meldden ons, een beetje jaloers geweest te zijn. Geen reden voor, want wij hebben het volgende
nieuws:

Mojo Concerts kondigt aan: Op zaterdag 11 juni 2011 geeft de Griekse zangeres Haris
Alexiou een concert in het World Forum Theater in Den Haag. De kaartverkoop voor
dit concert start aanstaande vrijdag om 10u00 via LiveNation.
De charismatische Haris Alexiou startte haar carrière in de vroege jaren zeventig en staat
sindsdien op eenzame hoogte aan de top van de Griekse muziekscene en daarbuiten. Alexiou
verkocht wereldwijd meer dan 5 miljoen platen, ontving 30 Platina, en 13 Gouden platen voor
haar albums.
Haar populariteit in Griekenland is enorm; dit
jaar gaf ze zesentwintig concerten op rij in
het beroemde Palace Theater in Athene. Maar
ook de rest van de wereld weet haar
interpretaties van Griekse nummers te
waarderen. Meer dan een miljoen mensen
bezochten haar live optredens in onder andere
Australië, Rusland en Amerika, en uiteraard
Europa. In 2006 was zij voor het laatst in
Nederland te zien in het World Forum
Theater in Den Haag.

HARIS ALEXIOU
Zaterdag 11 juni 2011
World Forum Theater – Den Haag
Kaartjes: €49,50, €47,50, €45,50 (excl. servicekosten)
Aanvang: 20.15 uur
Let op: voor dit concert zijn alleen zitplaatsen beschikbaar
Voorverkoop is gestart via LiveNation.
Nog even 9 of 12 dagen weg in oktober? Even de winter
winter uitstellen?
uitstellen? Kijk verder in de Nieuwsbrief

Het andere Griekenland “blad”
Naast het bekende Griekenland Magazine, bestaat als sinds 1987 een ander magazine. Lychnari.

“Verkenningen in het Griekenland van nu”. Het verschijnt vijf keer per jaar.

Het Griekse woord lychnari betekent olielampje: het tijdschrift wil -- voor een breed publiek, maar met een
zekere diepgang -- licht werpen op de moderne Griekse wereld: van Griekenland, van Cyprus en van de
Grieken waar ook ter wereld.
Alle facetten kunnen daarbij aan bod komen, in de vorm van een breed scala aan onderwerpen, zoals:
actualiteit, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in heden en verleden, godsdienst en kerk,
geschiedenis, taal, Griekse muziek, beeldende kunst en literatuur (in vertaling), zeden en gebruiken (vroeger
en nu), natuur en milieu, bezoeken aan archeologische plaatsen, bijzondere reizen op vasteland of eilanden,
de Griekse keuken (recepten!), bijzondere Grieken, Grieken in het buitenland (in het bijzonder in Nederland en
België), Nederlanders en Belgen in Griekenland.
Lychnari wordt uitgegeven door de Stichting Adamantios Koraïs, die gevestigd is te Amsterdam en in de eerste
plaats tot doel heeft de uitgave van het tijdschrift Lychnari.
Abonnementsprijs per jaargang van 5 nummers:
42,95 euro voor Nederland
47,20 euro voor andere EU-landen
50,95 euro voor landen buiten de EU
Prijs losse nummers: 9,00 euro exclusief verzendkosten
PRIVE HUIS TE HUUR
Vanaf half december tot eind februari is het
mogelijk om ons privé huis te huren. Wij
hebben een heerlijk appartement met drie
slaapkamers, waarvan wij er eentje afsluiten
als opslagruimte. Verder een grote woonkamer,
verdeeld over een eetkamerdeel en een
woonkamerdeel. Een woonkeuken met
keramische oven en vaatwasser, een badkamer
en nog eens een extra minibadkamertje, beide
met toilet. Het balkon voor het appartement is
zeer ruim en heeft een geweldig uitzicht over
zee. Huur in principe alleen voor de gehele
periode.
Huurprijs is 575 per maand.

CASANOVA OP PATMOS Marjan van Marle
Haar psychiater heeft ooit eens gezegd dat ze ‘een gat in de verpakking’ heeft, een
‘overgevoeligheid’ waarmee ze moet leren leven. Zoals een ander moet leren leven
met een lactose-intolerantie of een pinda-allergie.
Elsa de Leeuw, secretaresse op de afdeling cardiochirurgie, doet dat dan ook. Haar
leven wordt gekenmerkt door rust en regelmaat en haar kater Poesjkin. De liefde
heeft zij uit haar leven gebannen. Daar komt echter een dramatische verandering
in als zij tijdens het jaarlijks kerstdiner ten huize van haar zus en zwager, Victor
Nieuwenhuizen leert kennen. Tegen beter weten in begint Elsa een gepassioneerde
affaire met hem. Een affaire die het vergeten gewaande verleden angstig dichtbij
brengt en op het zonovergoten eiland Patmos in een Griekse tragedie eindigt.
Dit boek is uitgegeven december vorig jaar en kost € 15,95

Opsteker voor Griekenland.
De Telegraaf, jawel, meldde onderstaand bericht op 14 september. Hopelijk zal alle
commotie vervaagd zijn, als mensen volgen jaar hun plannen gaan maken. En kan
Griekenland weer rekenen op een eerlijke beoordeling van gasten en..media. Zal ik het maar
zeggen? Telegraaf bedankt, voor het plaatsen van onderstaand bericht:

Wat is uw mooiste eilandbestemming?
Griekse eilanden absolute favoriet
Van onze redactie reiskrant
AMSTERDAM - Na alle ellende van het afgelopen halve jaar is er nu een opsteker te melden
voor Griekenland. Het Zuid-Europese land heeft namelijk de mooiste eilanden van Europa.
De Griekse eilanden vallen het best in de smaak bij vakantiegangers.
Althans, als het aan de ruim 14.000 internationale deelnemers aan het onderzoek van Zoover ligt. De
reisbeoordelingssite liet websitebezoekers in de maand augustus stemmen op hun favoriete
eilandbestemming.
De Griekse eilanden kwamen met stip terecht op nummer één. 44 procent van de vakantiegangers is
het meest onder de indruk van de eilanden rondom het Zuid-Europese land. Spanje neemt met 17
procent de tweede plaats in en met 16 procent van de stemmen staat Kroatië op nummer drie.
Volgens Sotiris Vardakis van het Grieks Verkeersbureau kan Griekenland wel een steuntje in de rug
gebruiken “Gelukkig zien we de laatste tijd de interesse in Griekenland weer groter worden, deze
zomer liep dat terug. Met deze uitslag hopen we komend jaar weer meer toeristen in Griekenland te
verwelkomen.”

Grieks Overgewicht.
Het is voor veel gasten opvallend dat er in Griekenland veel mensen wonen
die te zwaar lijken te zijn.
Er is, volgens The Economist, een onderzoek geweest naar het percentage
van mensen met overgewicht in verschillende Europese landen. Laten wij
beginnen met het goede bericht voor de Nederlanders. Het lage landje wordt
als gezond aangeduid, omdat daar “slechts” 11.8% lijdt aan overgewicht. De
gezondste landen zijn Frankrijk en Zweden, die nog lager scoren.
Griekenland heeft de twijfelachtige eer om in Europa als tweede land te
scoren qua obesitas. 18,1 %. Alleen Groot Brittannië heeft een hogere
score: 25%. Na Griekenland komen Spanje (17.1%), Duitsland (16%) en
Finland (15.7%). De meeste zware mensen wonen in de VS. (33.8%). Nog
een weetje: Gerekend vanaf 1960 is de gemiddelde Griek maar liefst 30% in
omvang gegroeid. Junkfood, fastfood doet het goed. Gelukkig eten de mensen overigens ook meer fruit en
groente, vergeleken met 50 jaar geleden. Ieder nadeel heb…… ja ja ja.

Nog een…..
Petros Markaris heeft nieuwe Kostas Charitos geschreven:
De Atheense commissaris Kostas Charitos is met vakantie in Istanbul om
afstand te nemen van de drukte van zijn dagelijkse bestaan. Maar een
politieman heeft nooit rust: als verbindingsofficier tussen de Griekse en de
Turkse politie moet hij zich ter plekke verdiepen in het onderzoek naar de
stokoude Griekse Maria Chambou. Zij heeft in Griekenland haar broer vermoord
en is vervolgens naar Istanbul gevlucht om enkele nog openstaande
rekeningen te vereffenen. De zaak wordt aan Turkse zijde geleid door Murat
Saglam, een jonge en moderne commissaris met wie Charitos al gauw op voet
van wederzijds wantrouwen verkeert. Het verleden herleeft als een monster
met twee gezichten: één met lieflijk gezicht, het andere vol haat.
Uitgekomen in juli 2010. Prijs is € 14,95

DE MEISJES VAN DE REISVERENIGING
Zij staan op de luchthaven. Een paar maal per week.
Jonge vrouwen, grote meisjes soms, in een ietwat
gedateerd mantelpakje. Om hun nek een so-so jaren
90 sjaaltje gedrapeerd. Velen op hoge of middelhoge donkerblauwe hakjes. Ook al geen haute couture. En
tenslotte hun veelal blonde lang haar in een staartje, eenvoudig. Hun ene arm hangt werkeloos langs de ranke
taille, maar de ander beleeft volop werk aan het vastklemmen van een belangrijk boekwerk. Een map vol
papieren wordt ferm tegen de niet zelden welgevormde borstpartij gehouden, alsof het de Koran is, met
Wilders in aantocht.
Zij staan soms zij aan zij, de vertegenwoordigsters van het corps
touristique. Hun afkomst is herkenbaar aan een bepaald logo dat op het
damescolbertje is vastgenaaid. Maar soms moet je vooral het sjaaltje
bekijken, om te weten wie zij vertegenwoordigen. Is het een combi van
wit, lichtblauw en oranje? Of juist van geel met een vleugje wit? De
dames staan bij elkaar als zij dezelfde outfit dragen. Maar zijn de pakjes
waarin zij gehuld zijn niet lichtblauwgeel, maar rood-donkerblauw, dan zit
er toch behoorlijk ruimte tussen de dames. Nestgeur chanel en nestkleur
OAD. Dat hoort bij elkaar.
Voordat zij hun plaats innemen op de luchthaven, voor de uitgang, zijn zij
aan komen rijden met van die typische damesautootjes. Met de knieën
kuis tegen elkaar draaien zij dan op hun autostoel naar
links, buigen de benen naar buiten, tot hun hakjes de
grond raken. En daar begint al het klemmen der boeken. Als zij de portieren sluiten van hun
bedrijfsFordje K of kleine NeckermannNissan dan is er tussen de dames en hun werk al geen
speld meer tussen te krijgen, of het moet de sierspeld zijn van een reisorganisatie die haar
kleding sinds de invoering van de luchtvaart niet meer heeft opgeleukt.
De dames keuvelen wat, overleggen nog het een en ander. Maar van echt werk is nog geen sprake. Dat komt
pas als de deuren van het luchthavengebouw opengaan. Het gebouw spuugt ineens in grote golven de naar
vakantie snakkende mensheid uit. De chaos is enorm. Mensen bezorgen met hun koffertrolly’s hun
voorgangers bijna een open been of minstens een schaafwond. Zij kijken niet uit. Nou ja, eigenlijk wel. Zij
kijken uit naar de reismeisjes. Driekwart van de aankomers heeft enkel en alleen maar oog heeft voor de
geüniformeerde brigade. Ogen dwalen langs jasjes, sjaaltjes, boezems om te kijken of hun
vertegenwoordigster daar staat. De opluchting in de ogen der zoekers is op grote afstand zichtbaar. “Daar.
Daar staat er één” Er wordt gewezen naar mijn favoriete reisleidster.
Zij heeft Dieudonné. De van god gegeven
schoonheid uit Huizen, die na haar opleiding op het
Goois Lyceum geen rechten ging studeren, omdat
ze dat te kakkineus vond, maar een opleiding ging
volgen in het toerisme. Ja, het buitenland in, iets van de wereld zien.
Zo’n 23 jaar oud en behept met dat typisch Gooise dialect. “Hajtelijk
welkom. Goeie jeis gehad? Ej staat een bus voor u klaaj, nummer
dejtien en die brengt u naar Chejsonissos. U vejblijft toch in Ajchanes
Jock five stajs Palace Beach Resojt? Ik kom maandag bij u langs om
elf uuj en zou het heel ejjeg leuk vinden als u ook kwam. Denk ejaan,
dat de zon fel is en dat u zich zelf heel goed insmeejt? Het gaat zooo
snel hiej. “
Dieudonné doet dit drie maal per week, ontvangt zo’n 30 gasten per
vlucht. Dat zijn er een kleine duizend per jaar. Iedere morgen moet zij zich in dat pakje hijsen, voor de spiegel
haar mond in glimlach plooien en tegen zichzelf zeggen dat het nog maar 14 weken is en dan zit het er op.
Dan kan ze met al haar collega’s in spijkerbroek en los bloesje het laatste toestel van het seizoen in en aan de
champagne. Dan thuis bij papa en mama eindelijk verwend worden met warme chocolademelk en Weesper
moppen. Gooiser kan niet.
Dieudonné woont op 15 kilometer van de luchthaven in een piepklein studiootje met een keukenblokje van
1,50 x 0,60 centimeter. Daarom deelt zij de keuken met nog twee collegaatjes. Eentje is er bijna nooit, want

die “doet het”met een zekere Jorgos. In het geniep. Maar ze weet van Jorgos dat die ook nog een Duitse
reisleidster helpt bij het uittrekken van het mantelpakje. De andere is een jongen, die ze
heel leuk vindt, maar die vindt zijn Duitse collega Hans erg aardig. Dat komt bij
mannelijke reisleiders vaker voor. Dus is DD ’s avonds vaak alleen. Ze heeft veel slaap
nodig, want de hele dag op die vreselijke hakken lopen vreet energie. En dus gaat ze
zelden uit en valt ze soms om 9 uur al in een diepe slaap, dromend van de Hilversumse
heide en haar vriendinnen, die ze vreselijk mist.
“Ontdek je toekomst in het buitenland” , schrijft een advertentie voor hosts
en hostesses. Zij ontdekken veel, maar ik denk vooral zichzelf. De echte
talenten redden het en die doen hun werk met veel plezier. Ik ken een oudhostess die bijna een eeuwigheid met veel plezier voor een touroperator dit
werk heeft gedaan. Met al die “vlieguren” liet zij zich het kaas niet van het
brood eten. Kordaat en toch vriendelijk. Helaas kon zij door een fusie het
voor zichzelf niet meer verantwoorden daar te werken. De persoonlijke
sfeer was weg.
Ik heb bewondering voor die professionals maar, eerlijk gezegd, medelijden
met DD, die nu 16 weken heeft gewerkt en zichtbaar lichtelijk angstig is
voor de meute die het vliegveld verlaat. Die haar bespringen als de
accommodatie niet goed is, het warme water niet werkt, de buren
luidruchtig zijn of de partner vreemd gaat met een herder of visser. Alsof zij
dat huwelijk nog had kunnen redden. DD zal geen tweede jaar op de
luchthaven staan. En heus ik zal haar daar een piepklein beetje missen.

Nazomeren in Mirtos = even de winter uitstellen

14 oktober heen en terug op 22 oktober, nu vluchten voor € 286,18 oktober heen en terug op 30 oktober, nu vluchten voor € 327,VLUCHTEN VANUIT AMSTERDAM

Het etymologisch hoekje

van Janja

Een aantal van jullie kent haar al. Mijn zus Janja. En natuurlijk ook de moeder van
Sacha. Zij hoopt rond juni/juli een aantal maanden in Mirtos te verblijven en ons
met raad en daad ter zijde te staan. Wij verheugen ons er nu al op. Fijn dat zij op
dit moment bij ons is. Janja is zeer geïnteresseerd in taal. Etymologie vindt zij
helemaal het einde. En zij leert Grieks. Die combinatie heeft ons geïnspireerd om
maandelijks aandacht te schenken aan die woorden uit het Grieks die wij ook in het
Nederlands kennen.
Zaterdagmiddag. Je gaat de stad in. Je hebt een boodschappenbriefje gemaakt. En
dus ga je de winkels af.
Eerst de Xenos, dan de Etos, maar je moet ook nog even naar de Praxis. Wel, dan
heb je al drie Griekse woorden te pakken. Xenos betekent vreemd, uitheems of
buitenlands. Kijk je in de winkel rond, dan weet je waarom deze naam is gekozen.
Etos betekent jaar. Drogisterijspullen voor het gehele jaar, van zonnebrand in de
zomer tot hoestdrank in de winter. Je koopt daar ook je pleister. Komt van emplastro wat mengsel, smeersel
betekent. Dat wat je op de wond doet. Het kan overigens ook smeersel voor op de muur betekenen. En dan
zitten wij weer bij de Praxis. Daar kun je toch pleisterwerk kopen? Praxis betekent handeling, praktijk, daad.
Dus dat wat de doe-het-zelver doet. Als mensen wat Grieks willen leren begint het met: alsjeblieft en
dankjewel. Parakalo en…eucharisto (uitspraak : evcharisto). Herkenbaar in het woord eucharistie, dankdienst
dus.
Bij de lettercombinatie eu en au wordt de uitspraak af/ef of av/ev. Auto is in het Grieks avto. Beter gezegd
Avtokinito. Automobiel. Etymologisch is het niet, maar het is wel leuk om te weten dat een mobiele telefoon
een kinito is.
Ook centraal in ons dagelijks leven zijn school en bibliotheek. School komt van scholieo en dat betekent zowel
onderwijsactiviteit als schoolgebouw. En de bibliotheek komt van Biblio, wat boek betekent.
Bibliotheek is in het Grieks Bibliothiki. De thiki is een bergplaats. Dus bergplaats van boeken.
Tenslotte, als je denkt, gooi die informatie maar achter de rododendron, dan komt er al weer
iets Grieks om de hoek kijken. Rodo is roos en dendro is boom. De rozenboom.
Tot de volgende keer!

Siemons rode dip
Zo bijna aan het eind van het seizoen wil je wel eens iets
makkelijks doen. Geen grote maaltijd, maar gewoon even iets lekkers. Om te dippen.
Daarvoor heeft Siemon bieten gekocht op de markt van Ierapetra. Hier komt het
Ingrediënten:
500 gram gekookte bieten
1 teen knoflook
6 el goede olijfolie
2 el tahin
2 el verse gehakte munt
4 tl rode wijnazijn
Gooi het allemaal tegelijkertijd in de foodprocessor
En draai het tot een gladde saus. Zout naar smaak.
Lekker met pitabrood of iets dergelijks en groenten
Past ook erg goed bij een vette vis zoals makreel.
Om te dippen.
Kali Orexi.

Dat was het weer. Tot een volgende keer. Hartelijke groet uit zonnig
Mirtos van Maria, Janja, Siemon, Sacha en Dick.

