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Postpakketjes anno 2010
Pakjesavond nadert, en iedereen hoopt weer cadeautjes te
ontvangen van de bekende anonieme afzender uit Spanje.
Mooi pakpapier met patronen van mijters en kleurige
pietermutsen. Zul je het plakband voorzichtig losknippen,
het strikje losknopen of de hele handel openscheuren en
het papier in een lawaaierige prop weggooien? Het
openmaken is het mooiste, het moment waarop je nog alles
kan verwachten.

Colofon
De vereniging Groningen–
Griekenland organiseert en
stimuleert activiteiten die bijdragen
aan de bekendheid van de Griekse
cultuur in Nederland.

Door Petra Salentijn
__________________

Sinterklaas is een man die zijn pakjes in het groot verstuurt en
met eigen boot vervoert. De gewone burger gaat nog altijd naar
het postkantoor als hij naar vriend of familielid een pakje wil
sturen. Mijn dochter in Athene weet dit ook en vroeg me achteloos
„Wil je even een combioven van de Aldi opsturen?‟ „Nou, ja…, ja.‟
zei ik aarzelend.
Het postkantoor vertelde me dat Griekenland qua post niet bij
Europa hoort en dat je daarom maximaal 20 kilo kunt versturen.
De Aldi wist niet hoeveel zijn oven woog, maar ik mocht hem
terugbrengen als hij te zwaar was. De oven zat stevig ingepakt in
een gesealde doos. Op de zwarte onderkant bevestigde ik twee
etiketten. Een kleintje in de linkerhoek met mijn naam en adres
Ολλανδία/The Netherlands en een grote met de naam van mijn
dochter en een zo nauwkeurig mogelijk adres met straatnaam,
huisnummer, verdieping, postcode, wijk, stad en land. Het meisje
van het postkantoor keek in haar tarievenlijst en zei me nog eens
dat Griekenland echt niet bij Europa hoorde en onder een duurder
tarief (€ 41,30) valt. „Ja, ja, maar kan hij mee?‟ De weegschaal
gaf 17 kilo aan en zij accepteerde de doos.
Een week later belt mijn dochter op om te vertellen dat de
ζπανακόπιηες in de oven gelukt zijn. Popo, binnen een week is het
pakket aangekomen! Voortaan laat ik nog meer pakketten verpakt
in sinterklaaspapier, in glimmend kerstpapier of in ecostyle met
een touwtje erom, van Noordwest- naar Zuidoost-Europa vliegen.
De eenvoud van het versturen van een pakketje gaf mij veel
voldoening. Maar ook het sturen van pakjes kan van zijn onschuld

Lidmaatschap:
Wilt u meer weten of lid worden
van onze vereniging; bel, schrijf of
stuur een e-mail naar onderstaand
adres. Kijk ook op onze website:
www.groningen-griekenland.nl

O Mylos:
O Mylos verschijnt 3x per jaar en
is bestemd voor de leden.
Heb je een interessant verhaal,
stuur het dan, liefst via e-mail,
naar onderstaand adres.
Ver. Groningen-Griekenland:
Pellerij 16, 9951 KE Winsum
Telefoon: 0595 442748
E-mail:
info@groningen-griekenland.nl
Lidmaatschap € 17,50 p.p.,
gezin € 25,- per jaar
Gironummer: 7578255 t.n.v.
Vereniging Groningen-Griekenland
Aan dit nummer werkten mee:
X. Bardet, A. van Doorn,
L. Kahlmann, B. Korendijk,
I. Molenaar, G. Mulder,
P. de Roever, P. Salentijn,
E. & R. Schuitema.

-2–
o mýlos
beroofd worden, merk ik, nu ik zelf in Athene
ben. Het nieuws van de dag is dat ontplofbare
pakketjes bestemd voor Sarkozy, België, Mexico
en Nederland zijn onderschept. Een
terroristische groepering met een ingewikkelde
naam blijkt de afzender te zijn.
Griekse jongens zijn het, maar geen aardige
jongens, in de leeftijd van 20 tot 30 jaar. In
uitgeholde boeken stoppen ze licht explosief
materiaal en een batterijtje. Bij het openen van
het pakket gaat het mechaniek door middel van
een knijpertje af. Het betreft een grote
postzending naar binnen- en buitenland. De
geadresseerden zijn onder meer Europol in Den
Haag, de Nederlandse ambassade in Athene, het
Europese Hof in Luxemburg, Angela Merkel,
Silvio Berlusconi, en de ambassades van
Duitsland, Chili, Bulgarije, Zwitserland en
Rusland. Het postverkeer wordt 24 uur
stilgelegd.
Het ontbreekt de groep niet aan fantasie. Op de
pakketten staan onder meer als afzenders de
politieke partij Nea Dimokratia, de oud-premier
Simitis (Pasok), een vakbondsorganisatie, een
reclamebureau, Ergo Medical Supply en het
vertaalbureau van de Europese Unie. Het lijkt
om een anarchistische groep te gaan die vooral
tegen buitenlandse inmenging is, maar die vlak
voor belangrijke gemeenteverkiezingen ook
tegen de binnenlandse politiek ageert, en die
haar eigen belang verdedigt of ondermijnt door
de onderzoeksrechter die de zaak tegen deze
groepering onder zijn hoede heeft, ook een
pakketje te sturen.
_______________________________________

OP VELER VERZOEK
WEDEROM EEN
PALETAVOND
Zoals aangekondigd op de afgelopen
ledenvergadering, gaan we in mei 2011
wederom een paletavond houden. De vorige
paletavond was dermate geanimeerd en gezellig,
dat het voor de aanwezigen naar meer smaakte.
Het scenario beviel goed en daarom willen we
dat handhaven:
Eerst gaan we lekker eten en daarna gaan we –
genoeglijk om de tafel zittend - ons overgeven
aan de artistieke, literaire en muzikale talenten
van onze leden.
Een ieder die daar zin in heeft, kan ons
vergasten op een optreden van 5 à 10 minuten.
Daarin kan de “artiest” zich uitleven in het
vertolken van b.v. een act, een lied, een
verhaal, een politieke overweging, een eigen
column, een gedicht, een idioterie meegemaakt
in Griekenland, etc.
Om te voorkomen dat deze bijdrage uitmondt in
een “lezinkje”, stellen wij voor geen
diapresentatie te houden, want dat redden we
niet in die 10 minuten.
Als je in een werkgroep zit, zou je deze
paletavond daar ter sprake kunnen brengen om
samen leuke ideeën te bedenken. Samen
brainstormen kan zorgen voor onverwachte
literaire/culturele producten en dus voor veel
plezier. Je zou ook kunnen afspreken met je
tweeën iets op / uit te voeren.
Op dit moment hoef je je nog niet op te geven
(in april komt er nog een Mylos), maar we zijn
er op tijd bij met onze berichtgeving, zodat je
alvast je gedachten erover kunt laten gaan en in
de loop der maanden je inspiratie kunt laten
groeien en bloeien…..
Dus haal je talent uit de kast en kleur je eigen
palet alvast in! Een prachtige manier om de
winter op te fleuren!
Als deze avond net zo kleurig wordt als de
vorige, belooft het wat!
In de Mylos van april meer hierover!
Namens het bestuur,
Gerry Mulder.
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Algemene ledenvergadering op 16 oktober
De bladeren vallen van de bomen en dat betekent dat we ons weer opmaken voor de start van
een nieuw (14de) seizoen van de vereniging Groningen-Griekenland. Dertig leden hadden zich
verzameld in het Kijk in ‟t Jathuis voor het bijwonen van de jaarvergadering.
Door Ekke Schuitema
____________________

Voorzitter Paulien opent de vergadering.
Secretaris Ekke blikt vervolgens terug op het
afgelopen seizoen. Hij leest voor uit de meest
interessante inkomende en uitgaande stukken.
Curieus was een brief van de touroperator
Neckermann die de vraag stelde of onze
organisaties niet zouden kunnen samenwerken.

een tentoonstelling loopt over Alexander de
Grote. Afgesproken wordt om deze excursie
begin maart te organiseren. De leden zullen via
e-mail worden benaderd.

Positief was de ontwikkeling van het aantal
leden van de vereniging. Na een aantal jaren
van lichte daling is het ledental dit jaar gestegen
van 108 naar 111.
We hadden het afgelopen seizoen weer een
gevarieerd programma. Er was poëzie uit
Cyprus, een voordracht over politiek en muziek,
een wijnproeverij, een lezing over de dichter
Yannis Ritsos met medewerking van het koor De
Volksstem. Er was nog meer muziek, we konden
genieten van een live optreden van Takis Sideris
& Kompania. Het seizoen werd afgesloten met
de vertoning van de film „O yios tou filaka‟.
Financiën
Penningmeester Roelie geeft daarna een
toelichting op de financiën van de vereniging.
Het afgelopen seizoen is afgesloten met een
negatief resultaat van € 700. De begroting ging
echter uit van een negatief resultaat van
€ 1.114. Roelie geeft een verklaring voor de
verschillen. De kascommissie, bestaande uit Bert
Korendijk en Dity de Voogd, heeft de financiële
administratie gecontroleerd en akkoord
bevonden.
Komend seizoen
Paulien licht het programma voor het komende
seizoen toe. Het belooft weer een interessant
seizoen te worden (zie ook de vorige Mylos).
Vanuit de vergadering wordt de suggestie
gedaan om ook gezamenlijk een bezoek te
brengen aan de Hermitage in Amsterdam, waar

Pauze

Viering derde lustrum
In september 2011 bestaat onze verenging 15
jaar. We zullen dit vieren op 5 november 2011.
Om niet in hetzelfde programma van eerdere
lustrumvieringen te vervallen, stelt het bestuur
voor om deze keer een bescheiden filmfestival te
organiseren; het vertonen van een aantal films,
gedurende de dag met in de avond een
gezamenlijk diner. Besloten wordt om een
jubileumcommissie te benoemen hierin zullen
zitting hebben: Gaby Poell, Dity de Voogd,
Xandra Bardet en Bert Korendijk.
_______________________________________
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Na de ALV was het tijd voor leuke dingen.
Jaap van de Gevel vergastte ons op een boeiende lezing over zijn laatste auto/wandel
vakantie dit jaar op de Peleponnesos. Landkaarten moet je niet altijd geloven, leerde hij, de
reis duurt altijd langer.
Door Bert Korendijk
_______________
Onze spreker bleek een grote voorliefde te
hebben voor boogbruggen en begraafplaatsen.
We zagen ook nog een indrukwekkend
oorlogsmuseum en de plaats waar Theodorakis
gevangen zat in 1967. Interessant was ook te
horen dat de Korenbeurs in Groningen
Korinthische kapitelen heeft.

Na een stemming waren de winnaars: Jaap van
de Gevel, Xandra Bardet en Ekke Schuitema.
(Redactie: op pagina 8 zijn de tips te lezen in
volgorde van het aantal behaalde punten.)

Xandra‟s kiest voor de DVD „Wie betaalt de veerman‟

Jaap laat een indukwekkende foto zien

Het Smulteam had zoals altijd weer heerlijke
hapjes gemaakt, die er goed ingingen.

Als lid van het Raki genootschap kon hij het
verschil uitleggen tussen raki en ouzo; ouzo is
gezoet, raki niet.
Hierna kwam een moeilijke prijsvraag:
geconfronteerd met fraaie dia‟s moesten we
aangeven waar deze genomen waren. Na een
stemming bleken de winnaars Henk Scholte,
Marjolein van Ewijk en Roelie Schuitema te zijn.
Zij mochten een boek uit de Ta Grammata
collectie kiezen. Dit bleken uiteindelijk de ware
Griekenlandkenners te zijn in onze vereniging.
Hulde!
De oproep voor een al dan niet ludieke oplossing
voor de economische crisis in Griekenland
leverde tien inzendingen op. De ene oplossing
was nog creatiever dan de andere.

De heren analyseren een hapje

_______________________________________
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Landschap, archeologie en techniek
Op zaterdagavond 20 november lagen stad en ommeland in dichte mist gehuld. Ans en ik
reisden rond zeven uur naar het Kijk in ‟t Jathuis met een krat vol drankjes. Die hadden we
van Paulien meegekregen, omdat zij naar de olijvenpluk in Amalioupoli was vertrokken. Om
acht uur kon ik onze spreker Peter Attema en ruim een dozijn leden welkom heten. Maar
voordien moesten we wel een paar logistieke probleempjes oplossen.
Door Ivo Molenaar
______________
Immers, Roelie en Ekke Schuitema ontbraken,
wegens ziekte. Gerry Mulder zou bij hen de
spullen ophalen, maar verdwaalde grondig in
mist en wegomleiding en kwam een uur te laat.
Gaby Poell moest eerst de culturele schreeuw
ondersteunen, dus die ontbrak eerst ook. Het is
maar goed dat GroGri vijf bestuursleden heeft,
dan houd je er nog net eentje over! Gelukkig
was de spreker ruim op tijd, en het hapjesteam
ook.

zulke vierkanten laat je een team van vijf
ervaren archeologen los, die alles wat ze aan de
oppervlakte vinden op een handcomputer met
GPS-gegevens aantekenen en dateren. Slimme
software maakt correcties voor plekken zoals
doornstruiken waar je niet kunt kijken, en
integreert alle bevindingen tot kaarten waarin
een kleurschema aangeeft wat de
voorwerpdichtheid per tijdsperiode is in elk van
de vierkanten. Er zijn ook grafheuvels bewaard
gebleven, en zo nodig kun je met
grondboringen, metaaldetectoren en echoapparaten nader zoeken.
Zo kon onze spreker ons veel laten zien over de
Griekse kolonisten die van de vijfde tot de derde
eeuw voor Christus aan de westkust van het
schiereiland De Krim in de Oekraïne hebben
geleefd. Je krijgt nog net geen snapshot van de
graanboer op een bankje voor zijn
voorraadschuur, maar wel een heleboel kennis
over hoe de Grieken en de Skythen beurtelings
of tegelijk in dit gebied hebben geleefd.

Peter Attema is hoogleraar aan het Groninger
Instituut voor Archeologie en heeft ons uitgelegd
hoe je met moderne ruimtelijke technieken een
nieuw soort archeologisch onderzoek kunt
uitvoeren. Want als je precies weet wáár je moet
zoeken, kun je eerst voorzichtig graven en dan
met tuinschepjes en bezempjes de funderingen,
scherven, munten en graankorrels uit de
oudheid blootleggen. Maar als je een gebied van
enkele vierkante kilometers wilt onderzoeken is
dat onbegonnen werk, en is de kans op
toestemming van alle grondeigenaars meestal
ook heel klein.
De onderzoeksmethode die Peter heeft helpen
ontwikkelen begint met vierkanten van vijftig bij
vijftig meter te maken. Op een selectie van

Een technisch maar leerzaam verhaal, waarna
de spreker nog diverse vragen beantwoordde.
De hapjes en drankjes maakten de tongen
verder los, en gelukkig was de mist minder dicht
toen we tegen elf uur weer huiswaarts gingen.

Bron foto‟s: GIA, Attema
_______________________________________
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JAARPROGRAMMA 2010-20011
15 januari

PvdA politicus Apostolou geeft
een beeld van de politieke
situatie in Griekenland.

19 februari

Optreden van Vardaris, het
nieuwe leerorkest in het
Noorden van Michiel Koperdraat.

2 april

Film 'de 11de dag' met een
inleiding door Tom Heijne.

14 mei

Paletavond met vooraf
gezamenlijk eten, gehaald van
Fortuna.

Taalcursussen
Is Griekenland je tweede thuis?
Zou je meer willen weten over de Griekse
taal, literatuur, cultuur, muziek en
mythologie?
- cursussen op alle niveau's in groep of privé
- taal en wandelreizen naar Thasos
(vertrek op 12 en 19 mei 2011)
- diverse workshops (Mythologie of Mezedes
maken in jan. 2011)
- vertalingen en tolkdiensten
meer informatie:
050-5892894
www.milao.nl
Graag tot Grieks!

Kopij
Kopij voor O Mylos kan worden gezonden
via e-mail naar info@groningen-griekenland.nl,
of per post naar Pellerij 16, 9951 KE Winsum.
De volgende O Mylos is gepland in april 2011,
kopij uiterlijk 15 maart 2011 inzenden s.v.p.
_______________________________________

Griekse ambachtelijke producten
Via onze virtuele winkel vindt u een scala aan
wijnen en andere kwaliteitsproducten met veel
achtergrondinformatie.
Bezoek ons dus op:
www.degrieksewinkel.nl
Uiteraard kunt u voor bestellingen nog steeds
bellen met Ilias, telefoon 06 21527162.
GroGri-leden hebben bij ons een streepje voor
en krijgen daarom bij hun bestelling een
speciaal presentje.
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De muziekinstrumenten van Ross Daly
Ross Daly is een van oorsprong Ierse musicus die, na vele omzwervingen over de wereld, nu al
35 jaar op Kreta woont.
Door Lenie Kahlmann
____________________

Tijdens zijn reizen door het Midden-Oosten,
India, China, Afghanistan, Griekenland en vele
andere landen heeft Ross Daly ruim 250
traditionele muziekinstrumenten verzameld,
vooral snaarinstrumenten.
In een fraai verbouwd huis in Houdetsi, een dorp
ongeveer 20 km ten zuiden van Heraklion heeft
hij een museum ingericht, waar een groot deel
van zijn verzameling wordt tentoongesteld. Het
museum is vrij toegankelijk en hoort bij zijn
project van workshops: Labyrinth.

Kretenzische luiten

Ross Daly besteedt nog steeds al zijn tijd aan de
studie van muzikale tradities en compositieleer.
Op Kreta wordt hij beschouwd als een van de
grootste experts op het gebied van de rijke
muzikale traditie van het eiland. Hij heeft
verscheidene CD‟s uitgebracht, waarop ook zijn
eigen composities te horen zijn.
www.labyrinthmusic.gr
Het huis in Houdetsi

Elke zomer worden er workshops gegeven waar
jonge musici wegwijs gemaakt worden
in de traditionele muziek van diverse landen. De
leraren zijn erkende specialisten op de
instrumenten waarop ze les geven. Op het ruime
grasveld voor het huis worden dan vaak
concerten gegeven door leraar en leerlingen, die
vanuit allerlei landen naar de Labyrinthworkshops komen.
Er bestaat ook een afdeling waar les gegeven
wordt in het bouwen van diverse instrumenten
zoals bijv. de Kretenzische luit.

Diverse typen lyra‟s

_______________________________________
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Inzendingen economische tips
Voor de wedstrijd „De leukste economische tip om Griekenland er weer bovenop te helpen‟
heeft de volgende tien inzendingen opgeleverd. De tips staan in volgorde van het aantal
behaalde punten.

Tip 1
Economische unie vormen met Turkije. Leger
kan worden afgeschaft.
Tip 2
Ik stel voor dat ze de rest van het Parthenon
aan het British Museum verkopen.
Dan kunnen de Elgin Marbles ook weer
teruggezet worden.
Tip 3
Introduceer in Griekenland het principe
DE VERVUILER BETAALT
Tip 4
Stoppen met alle stakingen die vooral toeristen
treffen.
Deze toeristen brengen de noodzakelijke centen
binnen en die moet je dus niet hinderen. Anders
blijven ze weg.
Tip 5
De beste oplossing voor de economische
problemen in Griekenland is het te koop
aanbieden van stukjes strand op de eilanden van
100 meter lengte op Marktplaats of EBay.

Tip 6
Creëer een goede doelen organisatie voor het
onderhoud en behoud van de oude culturele
gebouwen en gebieden.
ADOPTEER EEN MONUMENT!
Tip 7
Bij C1000 supermarkt heb ik gevonden kant-enklare Gigandes en 2 soorten Dolmades, van het
Griekse merk "PALIRRIA - Cuisine Hellenic".
Heel betaalbaar, heel lekker, en goed voor de
Griekse betalingsbalans!
Tip 8
Extra belasting op binnenlandse vluchten in
Griekenland. Vliegen is enorm milieuvervuilend
en ik vind dat als je in Griekenland naar een
eiland wil dat je dan moet varen met een
veerboot.
Tip 9
Meer eigen energie opwekken via zonnepanelen
in de bergen.
Tip 10
De Grieken moeten leren meer Europees te
denken.

Succes verzekerd!
_______________________________________
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"Een tweede huis in het buitenland"
Omroep Max heeft voor het winterseizoen in Griekenland opnamen gemaakt voor het
programma “Een tweede huis in het buitenland”. Onze leden Annie en Hans van Doorn in
Finikunda werden in juni hiervoor benaderd. Hieronder volgt Annies verslag daarvan.
Door Annie van Doorn
____________________

Het was een verrassing dat ik op een avond (de
24e juni, zie het verslag over het feest van de
heilige Johannes in de Mylos van augustus jl.)
werd benaderd door een Nederlander die hier ter
plaatse werkt als makelaar. Hij zocht
Nederlanders die aan een tv-programma wilden
meewerken.
Er zou de week erop een tv-ploeg (omroep Max)
uit Nederland komen om opnamen te maken
voor een programma over tweede huizen in het
buitenland. Deze keer was de streek Messiniё
aan de beurt. Hiertoe moesten natuurlijk
“authentieke” plaatjes worden geschoten
(schaapherders, vissers, de traditionele
dorpjes). Maar ook een dorpsfeest, compleet
met etende, drinkende en dansende mensen.
Zoals bij programma‟s als “TV-makelaar” zat er
natuurlijk een commercieel aspect aan. Hans en
ik hebben bedankt voor de prominente rol van
zogenaamde huizenkopers die men voor ons in
gedachten had, maar ik heb wel graag
bemiddeld voor het te organiseren feest.
Woensdag werd door de regisseuse beslist wat
en waar er iets moest gebeuren. De principetoezegging van de dansgroep was al gegeven.
Vrijdagavond extra repetitie, waarbij ook
“eventjes” een lijst werd opgesteld van het eten
dat de volgende avond op de tafels moest staan.
Zaterdagavond waren de opnamen.
Het blijkt opnieuw: Grieken kunnen
improviseren. Een legertje vrouwen had een
compleet buffet met de meest lekkere hapjes en
gerechten gemaakt. Wij hebben een programma
gebracht met enkele dansen uit de
Pelopónnesos. En natuurlijk moest het echtpaar
dat op zoek was naar een huis spontaan
meedansen.
Hoe het is geworden? We wachten af. Het wordt
pas deze winter uitgezonden. Als ik word
geïnformeerd wanneer, zal ik het GroGri laten
weten.

Het heeft ons, onze Nederlandse gasten en een
aantal vrienden hier in ieder geval een leuke
avond bezorgd.

_______________________________________

De mooiste stranden
De bekende boekingssite www.hotels.com
heeft uitgezocht waar de vijf mooiste
stranden van de wereld zijn.
Door Bert Korendijk
_______________
Criteria hiervoor waren fijn zand, helder water
en een prachtige ligging.
Als nummer één kwam Playa Miramar in Mexico
uit de bus. Op de tweede plaats staat Ornos Bay
op Mykonos, op nummer vier staat Glicorisa
Beach op Samos.
Griekenland mag trots zijn op het feit dat van de
vijf mooiste stranden ter wereld er maar liefst
twee aldaar gelegen zijn. Iedereen kan op
internet eenvoudig zelf nagaan hoe fraai deze
stranden zijn. Maar smaken verschillen!
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Griekse bereidingswijzen van de aardappel
Tegenwoordig is de aardappel in de Griekse keuken niet meer weg te denken en hij wordt
overal verbouwd; maar de beste zijn die uit Arcadië (zeggen ze). Hij wordt gegeten als
bijgerecht gebakken in de olie, als voorgerecht, als vulling in stoofschotels en (vis)soep en
soms dient hij als basis voor dips als skordaliá (zie Mylos van december 2006) en
taramósalata.
Door Paulien de Roever en Xandra Bardet
_____________________________________

De aardappel, in de 16e eeuw in Europa
geïntroduceerd vanuit Peru, werd niet meteen
een volksvoedsel: hij zou ongezond zijn (delen
van de plant zijn inderdaad giftig). Het
inburgeren nam een lange tijd; in Nederland
werd de aardappel pas na het eerste kwart van
de 18e eeuw een volksvoedsel. In de 18e/19e
eeuw werd hij op de Balkan nog als sierplant
beschouwd. Het eerste staatshoofd van het in
1829 onafhankelijk geworden Griekenland,
Ioannes Kapodistrias (1776-1831) zou zijn
wantrouwige landgenoten met een list hebben
overgehaald de aardappel te gaan telen. Hij was
een bereisd man en had op zijn reizen kennis
gemaakt met de aardappel en wilde die ook in
Griekenland ingang doen vinden. In plaats van
ze vrijgevig weg te geven conform zijn eerste
plan, liet hij ze door soldaten bewaken. Dat
maakte nieuwsgierig, ze werden „s nachts dan
ook volop gestolen en zo kon de opmars
beginnen. Iets dergelijks wordt ook van het
Franse hof verteld (zie de anekdotes over de
aardappel op Wikipedia). Je schijnt in de Plaka in
Athene nog ergens „zoutevis Kapodistrias‟ te
kunnen bestellen, een ovenschotel van zoutevis
en aardappel. Ik heb hiervan geen recept
kunnen vinden, maar als je in onderstaand
recept de kip vervangt door (geweekte)
zoutevis, zal het wellicht in de buurt komen.
Er zijn vele recepten te vinden met aardappels,
en we hebben er wat uitgezocht waarin deze
knol een hoofdrol speelt. Een intrigerende
“salade van aardappelen, linzen en gerookte
haring” hebben we maar achterwege gelaten,
omdat ik van gerookte haring in Griekenland
toch eigenlijk geen beeld heb (krom vertaald?
bokking? vis uit blik? gezouten-gedroogde vis?).

Aardappel met olijven (Eliés peristerákia =
“duifjesolijven”, uit Zakynthos)
Verhit 3 eetl olie en bak hierin 10-15 teentjes
knoflook lichtbruin. Voeg 1½ eetl tomatenpuree,
750 g geschrapte krielaardappels, peper, snufje
suiker en circa 1½ dl water toe en laat het gaar
sudderen. Voeg de laatste minuten 20 zwarte
olijven (eventueel geweekt als ze erg zout zijn),
fijngehakte peterselie en oregano toe. Opdienen
met nog wat verse peterselie erover.

Aardappels elies peristerakia

Aardappelsalade (patatosaláta)
Kook een pond (nieuwe) aardappelen in de schil
en pel ze als ze nog warm zijn, snij ze in niet te
kleine stukken. Vermeng 2½ eetlepels wijnazijn
met 5 eetlepels goede olijfolie en giet dit over de
warme aardappelen. Doe er wat rode ui of
sjalotjes (in „maantjes‟ gesneden) en 4 eetlepels
fijngeknipte peterselie (en/of selderij) bij, en
alles voorzichtig omscheppen. En een paar
zwarte olijven erop als versiering. De salade
moet minstens een uur, maar liefst langer, bij
kamertemperatuur op smaak komen.
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stevig samenhangend geheel krijgt (eventueel in
de koelkast laten opstijven). Vorm er balletjes
van, rol die door de bloem en bak ze (niet alle
tegelijk) aan weerszijden in een ruime laag hete
olijfolie. Op keukenpapier laten uitlekken en
opdienen met een schijfje citroen.

De aardappelsalade

Aardappel met citroen, righani en kip in de
oven (patátes lemonátes/riganátes sto
fourno)
Doe een pond kipfilet in plakken in een
ovenschaal, hier rond omheen een pond
aardappelen in stukken. Giet er een scheut
water bij. Roer sap van ruim 1 citroen (2 is wat
te veel) met een dl olie door elkaar en giet dit
gelijkmatig over de kip en aardappelen.
Bestrooien met zout, peper en ruim oregano.
Bak ze ± een uur in een hete (200 C,
voorverwarmde) oven tot ze gaar zijn en
bovenop een knapperig korstje hebben
gekregen. Af en toe de aardappelen wat
rondschuiven en overgieten met het braadvocht.

Het rollen van de aardappelkeftedes door de bloem

Krieltjes met koriander en rode wijn
(patátes antinaktés, Cyprus)
Boen een pond krieltjes schoon en geef er een
niet te harde klap op met een zwaar voorwerp
(vleeshamer), zodat de schil deukjes vertoont.
Verhit 4 eetl olijfolie en bak de aardappelen
rondom 5 min. Giet bijna alle olie uit de pan en
doe er een eetlepel gekneusd korianderzaad bij
en laat dat even meebakken. Roer er een
scheutje water en een dl rode wijn door, zout en
peper, en dit circa 15 min laten sudderen, niet
roeren maar af en toe omschudden (antinaktés
zou geschud betekenen). Voor het opdienen
verse koriander erover knippen.

Pannetje met aardappels in citroensaus

Aardappelkoekjes (patatokeftédes)
Stamp twee gekookte aardappelen tot puree en
vermeng deze met een zeer fijn gesneden kleine
ui of lente-uitjes, 150 g geraspte geiten- of
schapenkaas, 1 eetlepel fijngehakte verse munt,
1 eetlepel peterselie en 1 eetlepel basilicum,
½ theelepel nootmuskaat, zout en peper. Doe er
een losgeklopt ei door of net zoveel ei dat je een

Het kneuzen van aardappeltjes voor gerecht uit Cyprus
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Aardappelomelet
Snijd (bijv. met een dunschiller) 2 ons geschilde
aardappel in dunne plakjes. Spoel ze af en dep
ze droog. Bak ze bruin in een bodempje olijfolie,
laat ze uitlekken op keukenpapier en bestrooi ze
met wat zout. Klop 3 eieren los met 3 eetlepels
geraspte pittige kaas en peper. Verhit een klont
boter in een flinke koekenpan, spreid de
aardappels erin uit en schenk het eimengsel er
overheen. Op laag vuur bakken; als de
bovenkant gaat stollen, de omelet keren met
behulp van bijvoorbeeld een pannendeksel. Even
de onderkant bruinen en dan van het vuur
nemen.
Ook worden er in Griekenland
aardappelomeletten bereid met stukjes worst of
gebakken ui in plaats van kaas.

De aardappelomelet

Aardappelen in botercitroensaus
Een pond geschilde aardappels in kleine stukken
snijden, en in de pan (niet van aluminium!) net
bedekken met bouillon; daarbij een laurierblad,
een flinke teen knoflook (geperst of gesnipperd),
twee eetlepels citroensap, peper en eventueel
zout, en 30 gram roomboter. In gesloten pan
zachtjes koken tot de aardappels gaar zijn; ze
met peterselie bestrooien, en warm of lauw
opdienen bij vis of lamsvlees. Je merkt dat het
citroensap de stukjes aardappel een vastere
“huid” bezorgt. Hoewel in Griekenland de
aardappels gewoonlijk vastkokend zijn, krijg je
dit effect met kruimige aardappels minder en
wordt de saus wat dikker.

Evaluatie:
Bij de keftédes gaf de kruiderij een zeer
uitgesproken, lekkere smaak waardoor je
nauwelijks nog aardappel proefde. De balletjes
hadden wat steviger gekund (dus bij het
prakken geen vocht toevoegen). De salade zag
er prachtig uit, maar voor de smaak kan de ui
beter er doorheen dan decoratief er overheen.
Dit waren onze hapjes voor bij de ouzo.
De peristerákia (met olijven) was errrg lekker,
de gebakken knoflook en beetje tomatenpuree
zijn essentieel voor de smaak; het leek ons een
goede begeleider van wild en gevogelte. Ga je
vis eten, dan kun je er beter de gekookte
citroenaardappelen erbij doen, een wat neutraler
gerecht; de saus kan je dan prima over de vis
heen lepelen. Bij de ovenaardappel met kip zat
iets te veel citroensap, maar het was toch een
prima gerecht, vooral de oregano/righani geeft
de finishing touch. Waarschijnlijk is kip met
botjes (poten of halve kip) lekkerder dan filet,
dat toch altijd wat aan de droge kant blijft. Bij
de aardappelomelet proefde je vooral ei waar de
kaassmaak doorheen kwam, de aardappel
fungeert meer als basis en vulling. Variaties zijn
mogelijk met worst en ui.
Het Cypriotische gerecht hebben we ieder apart
bereid: wel leuk dat timmeren op de krieltjes
(buiten het seizoen kun je schoongeboende bio
aardappels in stukken nemen), en zeker het
proberen waard: het korianderzaad geeft
spannende smaakaccentjes en paars-rode
piepers zijn grappig op je bord.
De peristerákia vonden we uiteindelijk het
bijzonderst.

De aardappeleters

_______________________________________

