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Wij worden nog steeds blij van onze olijfolie, zout, azijnen en nog veel meer van Kreta.
Niet alleen wij maar ook jullie zijn enthousiast! Zou een nieuwe levering mogelijk zijn?

Na de lockdown gaat Kreta langzaam weer open. Helaas kunnen wij er nog niet heen. Ge-
lukkig willen Kretenzer vrienden ons helpen. Zij verzamelen van de verschillende boeren en 
kleine familiebedrijfjes de bestellingen om voor ons een nieuwe pallet te pakken. Ze sturen de 
pallet begin juli via de bekende weg, met de boot en vrachtwagen via Athene, naar Zutphen!

We hebben voor jullie weer een prachtige bestellijst samengesteld met grotendeels bekende 
producten waaronder de extra vierge olijfolie in onze eigen flessen, balsamicoazijn rood en 
wit, Graviera kaas en Kalamata olijven. Er zijn nieuwe producten zoals balsamicoazijn met 
sinaasappel, amandelen en pinda’s met sesam en honing. Ook maken we zelf bodylotion met 
onder andere onze eigen olijfolie. We zien jullie bestellingen graag tegemoet!

Olijfolie
Extra vierge koud geperste en ongefilterde olijfolie van onbespoten olijven van december 2019.
- 3/4 liter in glazen fles met schenkdop € 12,-
- 3 liter blik € 40,-
- 5 liter blik € 65,-

Azijnen 
CRETIAN FEAST is een klein familiebedrijf uit Machori. Kostas en Litsa produceren op een natuurlijke 
manier en zo veel mogelijk al met ECO label:
Balsamico azijn:
- donker, met diksap van druiven (zoet van smaak), 250 ml € 8,- en 500 ml € 15,-
- witte, met honing en rozemarijn (hogere zuurgraad), 250 ml € 8,- en 500 ml € 15,-

NIEUW van CRETAN NECTAR uit Varipetro
Balsamicoazijn met sinaasappelsap en vruchtvlees, ideaal voor het op smaak brengen van salades met de 
volle sinaasappelsmaak en geur, een 100% natuurproduct.
- 200ml knijpfles € 6,-



Honing
Tijmhoning uit de Witte bergen, donker, vloeibaar, bijzonder lekker met yoghurt.
- 940g glas € 17,-

Carobsiroop
Carob- of Johannesbroodbomen met hun karakteristieke bruine peulen staan overal op Kreta. Carob staat 
bekend om de hoge voedingswaarde. De siroop wordt uitsluitend uit de peulen gewonnen, waarbij er geen 
bij aan te pas komt. 100% carobsiroop is vegan, dus een echt alternatief voor bijenhoning.

In februari leerden we Sifis van GIAKOUMAKIS farm kennen. Dit familiebedrijf heeft gedurende 20 jaar 
hun eigen siroop ontwikkelt. Van hun eigen carobbomen maken zij Johannesbroodsiroop. Zij noemen deze 
ECO gecertificeerde siroop.
- Carob honey 200g in een glazen potje € 6,- (zoet)

Daarnaast bieden we ook van CRETIAN FEAST Carobsiroop aan.
- 250 ml glazen fles voor € 8,- (bitterzoet voor salades of om mee te koken)

Natural nuts - NIEUW
De oudste notenroosterij van Griekenland verkoopt naar onze mening de lekkerste lokale noten en amande-
len. Pas op! Ze zijn verslavend lekker! Ze worden voor ons, vlak voor de reis naar NL geroosterd:
- geroosterde amandelen 250g voor €  7,-, 500g voor € 14,-
- pinda’s met sesam en honing 250g voor €  7,-, 500g voor € 14,-

  

Kazen en Yoghurt
De kaas komt van MASTORAKIS, familiebedrijf in Tsitsifes. De melk betrekken zij van de lokale boeren 
die hun schapen en geiten laten grazen op de vlaktes van de witte bergen. De kazen worden voor ons va-
cuüm verpakt in stukken van 500g. Hierdoor zijn de kazen minstens drie maanden houdbaar.

- Graviéra, bergkaas van schapen- en geitenmelk gemengd, 500g € 9,-
- Graviéra met tijm 500g € 10,-
- Graviéra met truffel 500g € 30,-
- NIEUW: Graviéra met 4 soorten pepers 500g € 10,-
- NIEUW: Graviéra met chilly 500g € 10,-

- NIEUW: Graviéra, gerookt 500g € 10,-
- NIEUW: Gidino, milde geitenkaas, 500g € 10,-
- NIEUW: Gidino, gerookte geitenkaas, 500g € 10,-
- Mizithra, traditionele verse schapenkaas, in salades, op brood of verfijnen van soep, 475g € 6,-

- Schapenyoghurt, vers en tot drie weken na aankomst in NL houdbaar
- in terracotta bakje 475g € 5,-
- in terracotta bak 1,5 kg € 12,-



Olijven
- gedroogde gezouten olijven (met pit) 500g € 6,-
- traditioneel ingelegde Kalamata olijven (met pit) 500g € 4,-

NIEUW: het familiebedrijf VIOS in Varipetro vult handgeplukte olijven met drie verschillende soorten en 
smaken: citroen, paprika en knoflook;
- Eco gecertificeerd, in glazen pot van 314 ml bruto, 198g nettogewicht € 6,-

Kruiden en theesoorten, van de markt!
- oregano € 3,-
- tijm 30g € 3,-

- salie 25g € 3,-
- lemongras 25g € 3,-
- lavendel 40g € 3,-
- watermunt thee 30g € 3,-
- diktamos lemongras  mix thee 20g € 5,-
- malotira majoraan mix (bergthee) 30g € 3,-

Zeezout van de zuidkust 300g € 3,-

Maria’s Zeepjes
Maria maakt haar zeep met veel liefde en natuurlijke ingrediënten op olijfoliebasis. Gedroogd en één voor 
één verpakt in verschillende geuren: lavendel, cypres, jasmijn, marjoraan en carob.
- per stuk € 3,50

NIEUW: Petra en Eva’s Bodylotion met 50% olijfolie uit Kreta
Cistusroos bodylotion 
- met jasmijn per 250 ml € 12,-
- met lavendel per 250 ml € 12,-

We verheugen ons op jullie bestellingen, indienen kan tot 15 juni. De bestellingen zullen rond 9 juli in 
Zutphen zijn. Mocht je verse yoghurt en Mizithra bestellen houdt er dan rekening mee dat je gauw je 
bestelling komt ophalen zodat je er volop van genieten kunt.
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