
van Koren van Corfu. De koren zijn met grote regelmaat 
aanwezig zijn bij diverse culturele evenementen die op 
het eiland plaatsvinden. 
De vereniging promoot de koren bij het publiek door 
het organiseren van evenementen en het samenbren-
gen van de verschillende koren. Het hele jaar door 
vinden er activiteiten plaats, waarvan de meeste in de 
zomermaanden. Zo worden er van juni tot september 
in samenwerking met de Ionische Universiteit een reeks 
concerten georganiseerd onder de naam “Ionian Con-
certs”. Deze concerten vinden op verschillende plekken 
in Corfu-stad, en ook daarbuiten, plaats. Er worden ook 
speciale festivals voor de koren georganiseerd met ver-
schillende thema’s, waaronder ‘lichte etnische muziek’, 
traditioneel, volksmuziek of religieuze muziek.

Na deze periode van 2 jaar wordt het hout in plakken van 
2 tot 10 centimeter gezaagd en binnen in de werkplaats 
voor nog eens 2 jaar te drogen gelegd. Het hout wordt 
dan, afhankelijk van hoe het eruit ziet, in zijn behorende 
vorm gemaakt. 

zomer 2012 - vijfde  jaargang

Corfu Zomernieuws

Op nog geen kilometer afstand van Corfu stad, en 
goed te zien vanuit de oude haven, ligt het kleine, 
beboste eilandje Vidos. Hoewel het tegenwoordig een 
relaxte en rustgevende plek is, en een toevluchtsoord 
voor veel Corfioten op hun vrije dag, verraden 
historische overblijfselen de rijke geschiedenis van 
deze bijzondere plek. Deze begon al in de oudheid, 
toen Vidos de benaming van ‘het eiland van Hera’ zou 
hebben gehad, de zus van Zeus en de Godin van het 
Huwelijk.

Het Christendom
In het jaar 80 werd onder de Romeinse keizer Titus 
de eerste Christelijke kerk op Vidos gebouwd, welke 
werd genoemd naar de heilige Stefanos. Met Vidos 
als basis werden vervolgens de Corfioten tot het 
Christendom bekeerd. Vidos werd in die tijd bekend 
als ‘St Stefanos’ en was zo dichtbegroeid dat het net 
leek op een drijvend bos. Rijke Corfioten gebruikten 
het als badplaats en om te jagen.

vervolg op pag 4

De inhoudsopgave en de 
redactionele informatie  

van het Corfu Zomernieuws 
vindt u op pagina 3

Corfu muziekeiland

vervolg op pag 5

Culinair genieten bij 
Lord Byron, Barbati

vervolg op pag 11

In de editie van Corfu Zomernieuws 2011 schreven we 
al uitgebreid over de vele muziekcorpsen die Corfu rijk 
is, en het museum in Corfu-stad wat hieraan gewijd is. 
Op het eiland wordt er niet alleen kleur aan de muziek 
gegeven door deze muziekcorpsen, maar is het eiland 
ook rijk aan het aantal koren die hier een belangrijke rol 
vervullen. Zang en muziek is een vanzelfsprekendheid 
op Corfu!
Zowel in Corfu-stad als op het platteland zijn er diverse 
koren te vinden. Het eiland telt er in totaal zo’n 35 tot 
40, waarvan er 25 zijn aangesloten bij de Vereniging 

Vidos, een klein eiland 
met een rijke geschiedenis!

Kunst uit olijfhout - een arbeidsintensief proces!
Griekenland staat onder meer bekend om zijn 
olijfbomen, die al in de tijd van de oude Grieken 
gebruikt werden, niet alleen om olie van te maken 
maar ook om godenbeelden uit te snijden. De 
grote hoeveelheid olijfbomen die Corfu rijk is dankt 
het eiland aan de Venetiaanse overheersing. De 
Venetianen hadden olijven nodig voor olie en zeep 
en gaven een subsidie uit aan mensen die hun 
land beplantten met olijfbomen. Dit betekende 
dat het eiland niet langer overheersd werd door 
wijngaarden maar door deze mooie grillige bomen, 
die maar zeer langzaam groeien, en zeer hard en 
moeilijk te bewerken zijn.
Hoewel de meeste bomen ook nu nog steeds gebruikt 
worden om olie en/of zeep van de olijven te maken, 
wordt er hier op Corfu ook kunst gemaakt van olijfhout. 
Een oeroude traditie die nog steeds zijn plek heeft op 
dit eiland. Een van deze ‘olijfhoutkunstenaars’ is Kostas 
Avlonitis, die ondertussen zo’n 16 jaar in het vak zit. 

Kostas vertelt ons hoe hij vandaag de dag op een 
ambachtelijke manier olijfhout bewerkt.

Het proces begint iedere herfst en neemt alles bij elkaar 
zo’n 6 jaar in beslag. De reden dat de bewerking in de 
herfst start is dat de luchtvochtigheid buiten, en de 
vochtigheidsgraad van het olijfhout dan gelijk zijn - de 
ideale situatie voor het hout. Naarmate de temperatuur 
tot aan de zomer stijgt, kan het hout zich langzaam 
aanpassen aan de temperatuursverandering, waardoor 
voorkomen wordt dat er barsten in het hout komen. In 
de herfst wordt de boom gekapt en deze blijft dan 2 jaar 
buiten liggen om te drogen. Gewoon in de buitenlucht, 
want ook daar wordt er, ondanks veranderende 
weersomstandigheden, vocht aan het hout onttrokken. 
De delen van de boom die gebruikt worden zijn enkel de 
boomstam en de wortels (of eigenlijk de bulten die vanaf 
de wortels groeien), welke tot 200 jaar oud kunnen zijn. 
Vooral de wortels zijn erg hard en daardoor moeilijk te 
bewerken. vervolg op pag 4

Voor alle (onderhouds)werkzaamheden aan uw 
motor- of zeiljacht, waaronder reparaties, onderdelen, 
electrische apparatuur, schoonmaak en beheer kunt u 
contact opnemen met de experts van Technomarine. 
Zij staan bekend om hun goede service en prijsniveau! 
Het bedrijf vindt u net buiten de jachthaven van Gouvia 
in Kontokali.
t + 30 2661099780 of +30 6938620131
e technomarine.cys@hotmail.com

Yacht Service and Maintenance

Brigitte van Rijn wedding planner
www.degrieksebruiloft.nl Tel. 070 - 3203989 / 06 23355954



Filarmonikis Street
nr 30 – Katherina’s 
In een zijstraat van de 
Theotoki Street vindt u, naast 
de apotheek, het winkeltje 
van Katherina waar zij met 
veel enthousiasme de (door 
haar man) handgemaakte 
Griekse leren sandalen 
en slippers verkoopt. Een 
uitgebreide keuze voor jong 
en oud en voor ieder wat 
wils. Ook verkoopt zij hippe 
leren schoenen van o.a. het merk Rieker en leuke katoenen vestjes en 
truien. t 0030 26610 43779
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Corfu Zomernieuws

Rondje stad

In Corfu-stad vindt u veel leuke souvenirwinkeltjes en eet-adresjes. Echter, het valt niet altijd mee om deze zaken te vinden. Daarom hebben wij er hier een paar voor u geselecteerd!

L e u k e  a d r e s j e s  i n  C o r f u - s t a d

To Tsipouradiko
Heerlijk eten - waar voor uw geld!!
Wie in de stad typisch Grieks wil eten, raden 
wij aan om een avondje aan te schuiven bij 
het restaurant To Tsipouradiko. De oorsprong 
van dit restaurant ligt in het feit dat er in het 
verleden vooral Tsipouro (de Griekse variant 
van de Italiaanse Grappa) geschonken werd 
in combinatie met een lekker hapje (mezès). 
Omdat er meer en meer vraag was naar het 
serveren van een complete maaltijd, is het 
aanbod aangepast en kan men er nu van alles 
te eten bestellen. Uiteraard wordt er nog altijd 
Tsipouro geschonken. De muziek die er met 
een ouderwetse grammofoon wordt gedraaid 
Rebetiko – een soort Griekse volksmuziek met 
een tragische ondertoon.

Het restaurant serveert alleen vers 
klaargemaakte gerechten en wijzigt er dagelijks 
4 tot 5. De gerechten van de dag worden aan 
tafel verteld door een van de obers, of je krijgt 
een geschreven bonnenboekje waaruit je je 
keuze kunt maken. Iedere dag is deze keuze 
dus anders. En, niet geheel onbelangrijk, je eet 
er heerlijk voor een habbekrats! 
Het eenvoudige en sfeervolle restaurant, met 

geruite tafelkleedjes, is het gehele jaar open 
en heeft plaats voor ongeveer 100 mensen 
binnen en 60 stoelen buiten op het terras. Het 
restaurant is meestal vanaf ’n uur of half 8 open. 
Ben er wel op tijd, want rond de klok van 9 uur 
zit deze zaak vol! En dat gaat tot de late uurtjes 
door, want ook de lokale jongeren (16-25 jaar) 
weet deze plek te vinden! 

U vindt To Tsipouradiko vanaf de parkeerplaats 
in de “oude haven”, in een zijstraatje van 
het Konstantinou plein (met de grote rode 
kerk), direct achter het gerechtsgebouw in de 
Prosalendou straat. Zondags gesloten!

Op de scooter kun je in je eigen tempo het 
eiland verkennen, lekker luieren aan een 
strandje en ’s avonds uit eten in een gezellig 
plaatsje. Om er zeker van te zijn dat u met een 
veilige scooter op stap gaat, kunt u een bezoek 
brengen aan Christos van Alex Bikes in Gouvia. 
Dit familiebedrijf bestaat al ruim 37 jaar en 
staat bekend als een betrouwbaar adres met 
een uitstekende service en goed onderhouden 
vervoermiddelen.

Christos heeft al zijn scooters en quads 
volledig verzekerd en dat staat duidelijk op 
het huurcontract. Bovendien wordt de scooter 
met gratis helm geleverd (dit is verplicht in 
Griekenland). Wat niet onder de verzekering 
valt is rijden onder invloed, de scooter uitlenen 
aan een ander, negeren van de verkeersregels 
of de scooter meenemen van het eiland af. Op 
het contract staan alle noodnummers vermeld, 

Sebastianou Street
nr 36 – Salsabor

In een parallelstraat van de Theotoki 
straat vindt u deze charmante en 
sfeervolle wijnbar, die recentelijk 
geopend is. Vanaf 11 uur ’s ochtends 
kunt u hier terecht voor verse sapjes, 
(fruit) salades en een heerlijk kopje 
koffie. In de middag worden er koude 
tapa’s geserveerd, en kunt u proeven 
van de vele verschillende wijnen. De 
selectie bestaat zowel uit Griekse 
als internationale wijnen. Salsabor 
schenkt bovendien voortreffelijke 
cocktails. Geniet hier tot in de late uurtjes van fingerfood, drankjes en 
salsamuziek.

Solomou Street
  nr 5 - Ex Oriente Lux 

Handgemaakte producten die u meenemen op een 
reis door de tijd! In deze bijzondere zaak, waant u 
zich in vervlogen tijden. U vindt hier een grote variatie 
prachtige handgeblazen lampen, pashmina’s van zijde 
en wol, gebeeldhouwde spiegellijsten, kralenkettingen 
gemaakt van amber, decoratieve poppen en nog veel 
meer. Bovendien komt u terecht in het atelier van een 
lokale kunstenaar die hier zijn sierraden ontwerpt en 
produceert. Zijn sierraden worden wereldwijd verko-
cht en verstuurd. Een tweede filiaal van Ex Oriente 
Lux vindt u terug aan de Kapodistriou Street 8, vlak 
naast Coffee and Books.

Keer op keer komen tevreden klanten terug bij Christos, 
wiens kantoor zich in de hoofdstraat van Gouvia bevindt, 
schuin tegenover restaurant Filippas. In een groot 
gebied rond Gouvia kan de scooter bij uw accommodatie 
afgeleverd worden. In dat geval kunt u telefonisch 
reserveren op: t +30 26610 91520 of +30 6943732597.

Voor een veilige scooter is dit dus uw adres!

Veilig toeren met de scooter

Spiridon Street
nr 24 – Nat Lab
In deze sfeervolle winkel in een van de 
leukste straatjes van Corfu-stad, net voorbij 
de Spiridon kerk, vindt u allemaal natuurlijke 
cosmetische producten waaronder ook een aantal 
eigengemaakte cosmetica. Loop er eens binnen en 
laat u uitgebreid voorlichten over alle verschillende 
cosmetica die u hier kunt vinden. En vergeet vooral 
niet de zelfgemaakte handcrème uit te proberen! 
Heerlijk om u zelf een keer te verwennen of een 
leuk cadeau voor het thuisfront mee te nemen. 
t +30 26610 43017

Spiridon Street
nr 47 – Golden Gate
Het is een feest om door Anne-Maria 
geholpen te worden. Zij neemt voor 
iedereen de tijd en geeft uitgebreide 
informatie over de spullen die zij 
verkoopt, en ook over het eiland, waar 
zij trots op is. Hier vindt u ikonen in 
allerlei uitvoeringen en prijsklassen. 
Van eenvoudige kleintjes, tot de 
prachtigste handbeschilderde en 
met bladgoud bewerkte ikonen. Ook 
is er een mooie collectie juwelen. Van 
prachtig Murano glas, tot zilveren en 
gouden sieraden, voornamelijk in 
Griekse en Byzantijnse stijl. Anne-
Maria heeft voor ieder wat wils en u 
gaat zeker niet met lege handen, én 
vol informatie, weer de winkel uit! 
De winkel zit tegenover de Spiridon 
kerk  t +30 26610 41017

mocht er onderweg iets misgaan, en Christos zorgt er daarna voor 
dat het probleem zo snel mogelijk verholpen wordt of dat u een 
vervangend vervoermiddel krijgt. 

+30
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Ontdek de historische binnenstad 

Corfu Zomernieuws 2012

Voor u ligt de vijfde editie van Corfu Zomernieuws. 
Deze krant verschijnt één maal per zomerseizoen en 
wordt gratis verspreid onder de Nederlandse toeristen 
die Corfu bezoeken. Ons doel is om u via deze krant 
te voorzien van allerlei extra wetenswaardigheden, 
bezienswaardigheden en nieuws, anders dan vanuit de 
reguliere boekjes. Hierdoor komt u meer over het eiland 
Corfu te weten, wat uw verblijf mogelijk nog leuker en 
interessanter maakt! Wij wensen u veel leesplezier, en 
een prettig verblijf op Corfu toe.

Heeft u aanvullingen, vragen of tips? Of wilt u de 
digitale versie van deze zomerkrant ontvangen? Neem 
dan gerust contact met ons op!

Annegreet van der Lee en Karin van Gemert 

Deze wandeltocht is zeer geschikt voor jong en oud, en 
goed ter been! Met een wandelwagen is het wat lastiger 
ivm allerlei trapjes in de wandeling! Totale looptijd 2-3 uur. 
Vertrek- en eindpunt: Coffee & Books, naast hotel Cavalieri, 
Corfu-stad. 
Als u alle antwoorden op de vragen toestuurt aan 
karinvangemert@corfuunlimited,com, dan verloten wij 
na de zomer een exemplaar van het boek “Druiven en 
droesem” (zie pagina 8) aan diegene met de meeste juiste 
antwoorden! U kunt de wandeling uiteraard ook lopen 
zonder de vragen te beantwoorden!
Steek bij Coffee & Books de straat over en ga linksaf. Loop 
door het park richting Liston, de wandelpromenade van 
Corfu-stad. Loop het Liston over tot praktisch aan het eind 
en ga bij de kiosk naar links de Ag.Spiridonstraat in.
1 Wat is de naam van het kleine kerkje, links aan het begin 
van de straat?
Doorlopen tot je aan de rechterkant een trapje vindt, die 
opgaan en het straatje volgen.
Bij CLAIMS MANAGEMENT naar rechts, dan zie je voor je 
het hoogste huis van de oude binnenstad.
2 Hoeveel ingangen telt het huis?
Ga links van het huis de trap op, dan kom je op een pleintje. 
Steek het pleintje schuin over en loop het straatje in. In dat 
straatje de 1e steeg naar links, tegenover nr. 14, dan kom 
je op een behoorlijk groot plein met een kerk.
3 Wat voor zaak had mijnheer Papyris (Παπιρης) op dat 
plein?
Over het plein lopen en aan het eind naar links en volg de 
4e Parados Ag. Theodora.
Bij 4e Parados Komninon naar rechts trappen op, dan kom 
je op een pleintje met een oude waterbron.
4 Wat stelt het fresco op de muur van de kerk voor?
Ga het straatje zonder naam links van de kerk in en ga de 
trapjes af, aan het eind naar rechts vier treetjes op en dan 
naar links twee treetjes af en volg het straatje. Daarna 
naar rechts (geen treetjes op), rechtdoor en dan naar links 
2x trappen af. Opnieuw naar rechts, dan loop je tegen een 
kerk op.
5 Wat is de naam van de kerk?
Even doorlopen en opnieuw een soort pleintje met trappen. 
Zoek de 2e trap naar rechts, deze oplopen tot het eind en 
recht doorlopen. Kijk uit naar een vis.
6 Welk huisnummer kom je daar tegen op de muur links 
aan de overkant van de vis?
Rechtdoor lopen, dan naar rechts, onder de bogen door 
en bij roodgekleurde trap naar links, doorlopen tot aan de 
T-splitsing, daar naar rechts en vervolgens direct naar links. 
Aan de rechterkant is een oud herenhuis (archondiko).
7 Wie woont er op nr. 31?
Doorlopen en bij nr. 21 naar links en meteen opnieuw naar 
links.
8 Wat is de naam van de straat ? 1e Parados .....
Doorlopen, je komt uit bij de voorkant van een kerk
9 Welke functie heeft de kerk vandaag?
Trappen naar beneden lopen tot aan de zeeweg en dan 
naar links. Daar staat een herenhuis.
10 Hoe heet het eiland voor de kust?
Loop langs de zeeweg, voorbij een klein museum.
11  Aan wie is het museum gewijd en wat heeft hij gemaakt?
Langs het museum meteen links naar boven de trappen 
op, sla links af, daarna meteen naar rechts en doorlopen. 
Bij T-splitsing naar rechts, tot aan plein en daar meteen 2 
treetjes op,  
NIET naar beneden, maar naar links tot aan de palmboom 
en daar naar rechts. Daarna weer naar rechts langs de 
Manaviko, rechtdoor, voorbij nr. 12 en 10, rechtdoor tot aan 
het eind, trapjes af, naar rechts, weer trapje af, tegenover 
nr. 11  naar links, bij nr.6 weer naar links.
12 Wat zie je op de deur van het gele huis schuin tegenover 
nr.1B ?

Je komt op een pleintje, daar restaurant “Best Top” de rug 
toekeren, de Odos Filellinon links laten liggen en de Odos 
Agia Theodora ingaan om zo bij een grote kerk te komen.  
13 Wat is de naam van de kerk?
Na het bekijken van de kerk, neem je de trappen  naar 
beneden, dan 1e weg linksaf. 
Onderweg kom je links een  “OMILOS” tegen.
14 Wat  voor een “omilos” is dit?
Voorbij de tuin met citroen- en sinaasappelbomen, direct 
naar rechts 1 treetje op. Loop rechtdoor, aan je rechterhand 
in de hoek zie je dan een poort, daar linksaf en verder 
lopen. 
Je komt een restaurant/snackbar tegen.Aan het eind v.h. 
straatje naar rechts, onder de poort door, dan kom je in 
de oude haven. Ga daar naar links. Loop rechtdoor tot het 
plantsoen voor de ingang van het Nieuwe Fort.
15 Wat staat er afgebeeld boven de hoofdingang?
Sla linksaf,dan rechts de doodlopende straat in. Op dit 
pleintje kunt even uitrusten en op een van de terrasjes iets 
lekkers drinken, waarna u uw wandeling vervolgt. Steek 
het plein over, dan naar rechts, voor de trappen kom je een 
kerk tegen aan de rechterhand.
16 Wat voor kerk is dit? Orthodox, Joods of Katholiek?
Loop verder naar boven via de trappen, voorbij de “stallen”.
17 Wat is de naam van de grill & tequilabar in de “stallen” 
gevestigd?
Via de tunnel kom je uit bij de markt, ga daar naar links. 
Loop niet over de markt, maar links daarvan.
18 In welk jaar opende de eerste winkel die je tegenkomt 
aan de linkerhand zijn deuren ?
Doorlopen, 1e weg links en aan het eind opnieuw links. 
Loop verder en ga rechts de eerste trap die je tegenkomt 
af.Via de Odos Ag. Sofia, ga je de Odos Albertou Koen in. 
(Even goed zoeken!)
19 Op nr.  16  en  14  en  12   zie je boven de deurpost 
zwarte kruisjes. Wat is de betekenis daarvan?
Steeg uitlopen, trapje omhoog en straat oversteken, 
Hondos Center links laten liggen en via de trappen naar 
boven, rechtdoor lopen, langs een stuk van de oude 
stadsmuren.
20 Er staat een prachtige grote boom aan je linkerhand. 
Wat is zijn naam?
Doorlopen tot een groot Neo-klassiek gebouw.
21 Wat bevindt zich aan de achterkant van dit gebouw?
Terug naar de voorkant. Met het Neo-klassieke gebouw 
in de rug ga je naar rechts ,loop een stukje en zoek 
ondertussen naar een  oud Venetiaans huis.
22 Hoeveel hoofden staan er afgebeeld?
Loop een klein stukje terug en sla rechtsaf.
23 Wie woonde er op nr.5?
Straatje uitlopen, naar links. Tegenover Margarita Blaxou 
ligt een straatje dat naar beneden loopt, loop die in. 
Beneden aangekomen naar links en zoeken naar Odos 
IOANNHS XRONIS, die inslaan, even rechtdoor en dan 
ga je naar rechts door het allersmalste straatje/steegje 
van Corfu, rechtdoor en je komt terecht bij een pleintje. 
Vanaf dit pleintje naar rechts en op een oude klokketoren 
aflopen. Laat de toren links van je liggen en loop de iets 
hellende weg op, langs een enorme sinaasappelboom, dan 
naar rechts, om zo bij een bekend plein met veel historie 
te komen.
24a Wat is de functie van het gebouw met de gebeeldhouwde 
hoofden?
24b Er zijn diverse reliefs. Wat is het symbool van Corfu?
    
Loop langs het relief en ga naar rechts en daarna meteen 
links. Aan het einde van de straat rechts (Mc Donalds zit 
hier rechts). Loop rechtdoor totdat u Coffee & Books weer 
bereikt. Hier eindigt de wandelspeurtocht.

Deze wandeling is uitgezet door Anne-Marie Anthi-Lavaleye.

Wandelspeurtocht Corfu-stad Rondje stad – Pag 2
Leuke adresjes in Corfu-stad
•  To Tsipouradiko, Heerlijk eten – waar voor  

uw geld!!
• Ex Oriente Lux
• Salsabor
• Katherina’s
• Golden Gate
• Nat Lab
• Face and belly painting
• Veilig toeren met de scooter
Ontdek de historische binnenstad – Pag 3
• Wandelspeurtocht Corfu-stad
• Corfu Zomernieuws 2012
Informatief – Pag 4&5
•  Vidos, een klein eiland met een rijke geschiedenis! (vervolg 

voorpagina)
•  Kunst uit olijfhout – een arbeidsintensief proces! (vervolg 

voorpagina)
• Het andere Corfu!
• Zambeta Apartments Arillas
• Een dokter nodig?
• Corfu muziekeiland (vervolg voorpagina)
• De echte Griekse gastvrijheid bij Mathraki Resort
• De kracht van pure, traditionele olijfzeep
• Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB)
Culinair – Pag 6&7
• Recepten van Rula
• The Pumphouse – Griekse keuken volgens grootmoeders recept!
• Bij Costas: lekker, traditioneel en voordelig!
• Authentiek Chinezen bij Sze Chuan
• Relaxed uit eten bij grill house Hammock 
•  Squirrel restaurant – waar gastvrijheid nog hoog in het vaandel 

staat!
• Proef de smaak van het platteland
•  Ouderwets koffiedrinken of met de pot mee-eten bij “60 

Needles” – doen!
•  De productie  van locale olijfolie – een pittige klus met een mooi 

resultaat
Literair – Pag 8 
•  Coffee & Books, Barista café en boekwinkel – voor je lekkerste 

kopje koffie!
• De wijnen van Corfu
• Het Corfu van Gerald Durrell
• Meer leesvoer over Corfu
• Griekenland Magazine
Sportief – Pag 9
• Een onvergetelijke dag zeilen!
• Sportevenementen zomer 2012
• Een geweldige ervaring met de “Trailriders”!
• Wild Rose bar
• Wandelen of fietsen door een prachtig natuurgebied
Van alles wat – Pag 10
• Tussen Corfu-stad en Paleokastritsa: een dagvullend programma
•  De productie  van locale olijfolie – een pittige klus met een mooi 

resultaat (vervolg pag 7)
• De historie van het zwarte goud – koffie!
• Boho – trendy boetiek in Dasia
•  Lekker uitgaan tot in de late uurtjes? Bezoek de Tartaya, Exotic 

Garden- en Cocktailbar
• Zoekplaatje
Paleokastritsaroad en meer – Pag 11
• Culinair genieten bij Lord Byron, Barbati 
• Crystal Travel
•  Lucciola, Garden Bistro and Music Bar – Een plek om lichaam en 

geest te voeden
• Het “gouden fruit” van Mavromatis
• Donkey Rescue Centre
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• EMERAL – een paradijs van smaken!
•  Ontdek de onderwaterwereld met de Yellow Submarine – een 

avontuur!
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• Angelokastro (Burcht der Engelen), Krini
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Kunst uit olijfhout – een 
arbeidsintensief proces!

vervolg voorpagina

De Venetianen
De Venetianen heersten eeuwenlang over Corfu en 
het verhaal gaat dat er in die tijd tunnels gegraven 
zijn die Vidos verbinden met de forten van Corfu-
stad. Criminelen werden in het oude fort berecht en 
vervolgens via deze tunnels naar Vidos getransporteerd, 
indertijd het ‘Alcatraz’ van Corfu! Onder de Venetianen 
had Vidos verschillende eigenaren, waaronder ‘Guido 
Maliepieri’, naar wie het eiland vernoemd is. Langzaam 
is zijn naam Guido verbasterd naar Vido. Het eiland 
heet dus eigenlijk Vido, de toegevoegde s aan het 
eind is van de laatste jaren. Nadat Corfu-stad op zijn 
huidige plek gebouwd werd, werd ook de strategische 
ligging van Vidos vlak hiertegenover duidelijk. Omdat 
de Venetianen Vidos echter niet versterkten konden 
de Turken het gebruiken als uitvalsbasis om Corfu, 
tevergeefs, aan te vallen.

De Fransen
Na vertrek van de Venetianen werd Corfu overheersd 
door de Fransen. Vidos werd verder versterkt en de 
Fransen noemden het eilandje ‘het eiland van de vrede’ 
(Ile de la Paix). Uit militaire overwegingen werd alle 

begroeiing op het eiland verwoest. Echter de Turken en 
Russen wisten het te veroveren en moorden bijna alle 
aanwezige Fransen uit. Later, toen het eiland wederom 
in hun bezit kwam, bouwden de Fransen alsnog 3 forten 
op Vidos.

De Engelsen
Toen Corfu overging naar de Engelsen, verstevigden 
zij de op Vidos aanwezige forten verder. Echter bij de 
vereniging van de Ionische eilanden met Griekenland 
moesten alle forten van Corfu vernietigd worden. 
Na verzet van de bevolking werden het oude en het 
nieuwe fort gespaard, met als voorwaarde dat de forten 
op Vidos wel verwoest werden. In 1863 werd Vidos dan 
ook opgeblazen door de Engelsen. De brokstukken 
kwamen zelfs in delen van Corfu stad terecht. 

De 20e eeuw
In 1916, tijdens de eerste Wereldoorlog, arriveerden 
er 150.000 Serven op Corfu. De meesten van hen 
werden doorgestuurd naar Vidos, maar door de slechte 
leefomstandigheden en hygiëne krijgen velen de pest, met 
als gevolg dat er ongeveer 30.000 Serven op Vidos stierven 
en begraven werden, waardoor het sindsdien het ‘eiland 
van de dood’ wordt genoemd. In 1939 is aan de oostkant 
van het eiland een monument opgericht ter nagedachtenis 

Vidos, een klein eiland met een rijke geschiedenis!

Kostas vertelt dat het stuk hout zelf eigenlijk al laat zien 
wat het het beste kan gaan worden, bijvoorbeeld een 
schaal, een vaas, een kaarsenstandaard of een sieraad. 
Als het hout in zijn gewenste vorm is gesneden, wordt 
het wederom te drogen gelegd. Het hout zal zich nu 
weer vervormen, afhankelijk van hoe de nerven lopen; 
het zoekt als het ware weer naar zijn natuurlijke vorm. 
Het wordt vervolgens opnieuw bewerkt, soms nog 
2 keer, om opnieuw ‘gecentreerd’ te worden en zo 
langzaam de vorm aan te nemen van het uiteindelijke 
product. 

Het proces eindigt met de afwerking. Allereerst wordt 
het hout met schuurpapier geschuurd. Hier worden 
3 soorten schuurpapier voor gebruikt, die steeds 
fijner zijn. Als laatste wordt het hout ingesmeerd 
met bijenwas, waardoor het hout ‘levend’ blijft en de 
mogelijkheid heeft zijn energie kwijt te kunnen aan de 
buitenlucht. Olijfhout dat wordt afgewerkt met vernis of 
geplastificeerd wordt krijgt geen adem meer en ziet er 
daardoor ook minder levend uit. Aan het eindproduct 
is te zien of het om een stuk stam of juist om een 
wortel gaat. De nerven van de bulten zijn grilliger en 
donkerder, die van de stam zijn recht en licht. Door de 
hardheid van het hout en zijn zorgvuldige en langdurige 

bewerking zijn de stukken die Kostas produceert van 
een blijvende en unieke kwaliteit.  

Nieuwsgierig geworden naar het werk van Kostas? Zijn 
twee ateliers zijn gedurende het zomerseizoen de hele 
dag open, van 10 uur ’s ochtends tot 8 uur ‘s avonds. 
Kostas zelf kunt u vinden in zijn zaak in Perithia-Agios 
Spiridon, aan de hoofdweg tussen Acharavi en Kassiopi. 
Zijn andere werkplaats, waar hij in de winter werkt, 
vindt u op weg naar het dorpje Arillas, in Armenades, 
tussen de olijfbomen aan uw rechterhand. Behalve 
prachtige schalen, vazen, en kaarsenstandaards, maakt 
Kostas ook kleinere voorwerpen, zoals sierraden en 

gebruiksvoorwerpen. Leuk 
om als aandenken mee te 
nemen of als cadeautje 
weg te geven! Bovendien 
verkoopt Kostas biologische 
olijfolie van zijn eigen 
bomen! t +30 6982453003, 
i - www.olive-wood.gr

Ziek worden tijdens de vakantie is natuurlijk iets waar niemand graag aan denkt. Mocht je echter toch iets overkomen 
tijdens je verblijf op Corfu, wacht dan niet te lang en neem contact op met de British Surgery in Dassia. Marian 
Richters, de assistent van de dokter aldaar, is Nederlandse en je kunt dus in je eigen taal uitleggen wat de klachten 
zijn. De medisch directeur van de British Surgery is opgeleid in Groot Brittanië tot General Practitioner en heeft er 
gedurende zijn loopbaan als arts veel werkervaring opgedaan. 

Een General Practitioner (kortweg GP) is gespecialiseerd in de algemene geneeskunde. Dit betekent dat hij of zij de 
meeste klachten zelf kan behandelen (vergelijkbaar met de Nederlandse huisarts). Dit heeft als voordeel dat je voor 
alles bij de British Surgery terecht kunt en in 99% van de gevallen in één of enkele bezoeken al van je medische 
problemen verlost bent.  Maar in heel weinig gevallen zal het nodig zijn door te verwijzen naar een specialist of 
ziekenhuis!   
De British Surgery ligt in de hoofdstraat van Dassia, recht tegenover de ingang van het Corfu Chandris hotel, op de 
eerste verdieping. Let op het uithangbord met de Britse vlag. De ingang is aan de achterzijde van het gebouw. Voor 
de deur is een bushalte van lijn 7 (blauwe bus). Vind je het prettiger dat de dokter langskomt bij je accommodatie, 
dan kan dat in veel gevallen ook. Indien nodig wordt van de behandeling een medisch rapport gemaakt wat je mee 
naar huis krijgt. Samen met de originele rekeningen kun je hiermee de kosten bij terugkeer in Nederland declareren.

Bedenk tot slot dat als je je niet lekker voelt of pijn hebt, je natuurlijk niet het beste gezelschap bent voor je familie 
of vrienden. Als je maar door blijft lopen met je klachten, beїnvloed dat ook hun vakantie en bovendien loop je het 
risico dat de klachten verergeren. Een doktersconsult duurt nooit erg lang en het merendeel van de klachten is snel 
verholpen. Laat ziekte je vakantieplezier daarom niet bederven!
British Surgery: (0030) 26610 97811 Mobiel: (0030) 6932 456328 

Een dokter nodig?

Green Corfu is een nieuwe website (www.greencorfu.com) die 
een ander Corfu wil presenteren naar de buitenwereld. Mensen 
beginnen te beseffen dat het oude toeristische model van zon, 
zee en strand niet meer altijd werkt, en dat het bovendien ook 
schade aanricht aan het milieu en het landschap van het eiland. 
Corfu heeft namelijk veel meer te bieden dan zon, zee en strand! 
Corfu, met haar rijke natuur en afwisselend landschap, is ideaal 
om te wandelen en te fietsen en dat weten de Nederlanders 
maar al te goed! Bovendien zijn er steeds meer mensen die 
naar Corfu komen om te mediteren, te zeilen in de prachtige, 
heldere Ionische zee of om hun vakantie door te brengen in een 
biologische boerderij. Het doel van Green Corfu is om al deze 
(en andere) alternatieve vakanties op Corfu samen te brengen 
en gezamenlijk te promoten.
Op de website vindt u, naast informatie over alternatieve vakanties, 
vele foto’s van bloemen en planten, diverse dieren waaronder 
vogels en insecten, fantastische landschapsoverzichten van 
Corfu, veel informatie over lokale producten zoals olijfolie, 
groene zeep, koumquat en Corfiotisch bier, presentaties van 
Corfiotische kunstenaars maar ook traditionele recepten en 
informatie over recycling en groene energie. Natuurlijk kan hier 
nog meer informatie aan toegevoegd worden, en daarom zijn 
suggesties altijd welkom!
Green Corfu probeert mensen bewust te maken van de 
schoonheid van het eiland en van de behoefte om deze te 
beschermen, en om meer mensen hiernaartoe te brengen die 
deze schoonheid kunnen waarderen!
Voor meer informatie: www.greencorfu.com, e info@greencorfu.
com, t +30 6932648788 

Het andere Corfu!

aan de gesneuvelde Serven. Dit monument is nu nog 
steeds te bezoeken.

Vanaf 1918 werd Vidos jarenlang gebruikt als gevangenis 
voor verschillende soorten gevangenen. Zo is het na de 
tweede wereldoorlog een tijdlang een gevangenis voor 
minderjarigen geweest. In 1986 werd de scouting op 
Vidos gestationeerd, met groot succes. Ook nu nog houdt 
de scouting jaarlijks zomerkampen op het eiland.

Bezoek Vidos!
Het eilandje kan voor 2 Euro (retour) in ongeveer 10 
minuten bereikt worden met een bootje vanaf de oude 
haven (komend richting stad vlak na de BP). Deze 
vertrekt in het zomerseizoen praktisch ieder uur, vanaf 
10 uur ’s ochtends tot 1 uur ‘s nachts. Het is zeker ook 
de moeite waard om eens een avondje te dineren in het 
enige restaurant van Vidos en te kijken naar alle lichtjes 
van Corfu stad! Vidos is ook een plek om heerlijk te 
wandelen, met hier en daar prachtige uitzichten op de 
stad, de kristalheldere zee, of het Griekse vasteland. Hier 
en daar zijn nog de resten te zien van de geschiedenis 
van het eiland. Vidos heeft een grote variatie aan flora 
en fauna, zo zijn er ondermeer fazanten en konijnen te 
vinden. Er zijn een aantal strandjes waar gezwommen 
kan worden. Hoewel Vidos vele benamingen heeft gehad 
en veel heeft meegemaakt, is het tegenwoordig een 
uitstekende plek voor een ontspannend dagje uit!

pentekening Carla Bellou, 
lees meer op pagina 10



De echte Griekse gastvrijheid 
bij Mathraki Resort
Gastvrijheid is een eigenschap waar de Grieken 
wereldwijd om bekend staan. Ook voor George 
en Maria Argyros is dit erg belangrijk. Zij runnen 
(samen met hun zoons) een sfeervol appartemen-
tencomplex en een gezellige familie taverne net 
buiten Gouvia. George houdt van een persoonlijke 
aanpak, maakt graag een praatje en staat bekend 
om zijn droge humor. Voordat George en Maria 
zich definitief op Corfu vestigden werkten zij in di-
ners in New York. Begin jaren 80 begonnen zij met 
de bouw van Mathraki Resort. De naam komt van 
het eilandje ‘Mathraki’ ten noordwesten van Corfu, 
de geboorteplaats van George. 

Taverne
De taverne is een uitstekend adres voor ontbijt, 
lunch of diner. Op het uitgebreide menu staan lo-
kale en internationale gerechten. Allemaal vers en 
met liefde klaargemaakt, zoals Maria ze ook voor 
haar eigen familie serveert. Favorieten van de gas-
ten zijn o.a. de George Burger, Bourdeto (een Cor-
fiotisch visgerecht), Stifado en de ’Bouroubourou’ 
spaghetti. De taverne beschikt over gratis WiFi en 
kan Nederlandse tv ontvangen!

De accommodatie
De appartementen en studio’s liggen in een mooie 
tuin met zwembad en zonneterras. Ze zijn allemaal 
voorzien van een nette badkamer, kleine keuken en 
een terras of balkon. Het meest opvallende aan het 
complex is toch wel de ‘molen’. Dit ronde torentje 
is een exacte kopie van de molen die in bezit was 
van George’s vader op het eiland Mathraki. Deze 
molen werd in 1943 door de Duitsers gebombar-
deerd omdat zij deze aanzagen voor de vuurtoren 
van het eiland. Verschillende Nederlandse tourope-
rators hebben Mathraki Resort in hun programma. 

Zie www.mathrakiresort.com.

Nieuwsgierig? Kom dan zelf een kijkje nemen!

Ook mensen die niet bij Mathraki verblijven zijn 
van harte welkom bij zowel taverne als zwembad. 
Je vindt Mathraki Resort aan het kleine straatje 
recht tegenover het ‘Jet Oil’ benzinestation. (Dit  
bevindt zich aan de hoofdweg die langs Gouvia 
loopt). Bij de 1e splitsing links afslaan en na ong. 
100m rechtdoor vind je Mathraki aan je rechter-
hand (met de molen als herkenningspunt). 

Contact & info: www.mathrakiresort.com,  
e mathrakiresort@hotmail.com - t. +30 26610 99380

De echte Griekse gastvrijheid 
bij Mathraki Resort

De kracht van pure, 
traditionele olijfzeep
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Corfu muziekeiland

De Vereniging van Koren van Corfu is ervan overtuigd dat de koren 
een goede bijdrage leveren aan de toeristische ontwikkeling van 
het eiland, vooral omdat ze het culturele erfgoed van het eiland 
uitdragen en promoten.

Een van de meest succesvolle koren op Corfu huist in het kleurrijke, 
en hooggelegen dorpje Spartilas, net boven Barbati (behorend bij 
de gemeente Spartilas) in de bergwand van de Pantokrator (de 
hoogste berg van Corfu). Spartilas wordt ook wel “het balcon van 
Corfu” genoemd vanwege het adembenemende uitzicht wat je 
vanuit dit dorp hebt. Het dorp beschikt, ondanks dat er maar 700 
mensen wonen, over een eigen koor, bestaande uit 33 mannen 
en vrouwen; een kinderkoor met zo’n 20-22 kinderen; een folklore 
dansgroep en een eigen bibliotheek. Het Spartilas koor repeteert in 
de winter 2x per week; treedt met regelmaat op in het theater van 
Corfu en tijdens verschillende evenementen overal in Griekenland, 
en uiteraard doen zij mee aan de lokale culturele activiteiten 
op het eiland zelf. Dit jaar, op 23 maart jongstleden, vierde het 
Spartilas koor haar 100ste verjaardag. Dit koor is aangesloten bij 
de Vereniging van Koren van Corfu en loopt bijvoorbeeld op Grote 
Vrijdag, de vrijdag voor Pasen, vooraan in de processie vanaf de 
grote Mitropolis kerk aan de Odos Agia Theodora in Corfu-stad. 
Optredens voor dit zomerseizoen staan in ieder geval gepland op 
de Panagiria van Barbati op 17 juli, de Panagiria van Spartilas op 20 
juli en nogmaals in Spartilas op 15 augustus 2012. Een Panagiria is 
een traditioneel dorpsfeest wat overal op Corfu wordt gevierd op de 
naamdag van de dorpskerk. 

Spartilas is een traditioneel plaatsje waar een prachtige weg 
u naartoe brengt. Tijdens uw rit hierheen, komt u langs diverse 
uitzichtpunten waar u kunt genieten van het prachtige uitzicht. Het 
dorp is zeer fotogeniek en u kunt er op diverse plaatsen een lekker 
kopje koffie of een glaasje Ouzo drinken. Deze route leidt u ook 
verder naar de Pantokrator, het hoogste punt van het eiland op 906 
meter, waar u bij mooi helder weer enorm ver kunt kijken over het 
gehele eiland, Albanië, en de Diapontia eilanden aan de westkust.

vervolg voorpagina

“Een levend museum” – zo wordt de oude 
ambachtelijke zeepfabriek, die wordt gerund 
door Apostolos Patounis, ook wel genoemd. Het 
bedrijf bestaat al meer dan 150 jaar en is sinds 
1891 gevestigd op de huidige locatie, midden in 
Corfu-stad. Ook staat de Patounis zeepfabriek 
sinds een aantal jaren geregistreerd als industrieel 
archeologisch monument.

De Patounis olijfzeep, die tot op de dag van 
vandaag nog steeds op de traditionele manier 
wordt gemaakt, bevat alleen natuurlijke oliën 
en geen toevoegingen. Deze pure zeep, zo 
is gebleken, helpt tegen diverse soorten van 
allergische reacties. 

Er worden in de Patounis fabriek 4 verschillende 
soorten zeep gemaakt: 
•  Olijfzeep – gemaakt van 100% zuivere vergine 

olijfolie. Dit is een milde, zachte zeep, geschikt 
voor dermatologische problemen, zoals 
psoriasis en eczeem. Doot het gebruik van de 
zeep neemt het de irritaties weg en verzacht de 
huid.

•  Groene olijfzeep – gemaakt van olijvenpittenolie. 
Dit is een zeer therapeutische zeep, welke 
wondjes geneest en desinfecterend werkt. 
Deze zeep is breed toepasbaar. In het geval 
van wondjes aan handen/voeten is het aan te 
bevelen om met deze zeep te wassen. Het werkt 
o.a. ook tegen acné, tegen doorligplekken of 
kan worden gebruikt voor massage van pijnlijke 
spieren.

•  Olijf-palmzeep – voor 80% gemaakt van 
zuivere vergine olijfolie en 20% palmpittenolie. 
Een milde, goed schuimende zeep met een 
hyperallergische werking.

•  Groene huishoudzeep – Dit is een variant van 
de groene olijfzeep, die nog steeds gebruikt 
wordt als huishoudzeep, en moeilijke vlekken in 
kleding verwijderd.

De zeeptabletten worden nog altijd met de hand 
gesneden en handmatig gestempeld met de 
familienaam. De olijfzeep is proefdiervrij, bevat 
geen chemische bestanddelen, is biologisch 
afbreekbaar. De zeep is te koop in de Patounis 
fabriek en in een aantal gespecialiseerde winkels 
in Corfu-stad.

Een bezoek aan deze unieke fabriek is zeker de 
moeite waard, ook met kinderen. Voor een bezoek 
en rondleiding is Patounis het gehele jaar open 
van ma t/m za van 9-14u en op di, do en vr ook 
van 18-20.30u. Entree is gratis. U vindt de fabriek 
als u vanaf het Sanroccoplein de weg richting de 
nieuwe haven in gaat, het vierde pand aan uw 
rechterhand.

Savonnerie Patounis, 9, I. Theotoki, 49100 Corfu,  
t +30 26610 39806, e info@patounis.gr

Stichting Nederlands Onderwijs 
in het Buitenland (NOB)

Nederlands onderwijs wordt in het buitenland door ruim 13.500 
leerlingen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar gevolgd. Dit onderwijs wordt 
financieel ondersteund door de Nederlandse overheid en zorgt ervoor 
dat kinderen bij terugkomst in Nederland uitstekend aansluiting vinden 
op het Nederlandse onderwijssysteem. Wereldwijd wordt dit door zo’n 
1100 enthousiaste leerkrachten mogelijk gemaakt. De kinderen die dit 
onderwijs volgen worden hierdoor bewuster gemaakt van hun eigen 
identiteit als Nederlander in een internationale wereld en ook blijkt dat 
het leren van een tweede taal hen makkelijker afgaat! 

Ook op Corfu bestaat sinds 12 jaar een Nederlandse school waar zo’n 
45 kinderen uit Nederlandse en Grieks/Nederlandse gezinnen volgens 
de richtlijnen van het NOB onderwezen worden in de Nederlandse 
taal en cultuur door 2 zeer enthousiaste leraressen. De kinderen 
op Corfu gaan door de week naar de reguliere Griekse school en 
als extra activiteit gaan ze eens per week een middag in Corfu-stad 
naar de Nederlandse school. Voor de kinderen een pittige, maar zeer 
succesvolle combinatie!



Authentiek Chinezen bij Sze Chuan
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Als u deze vakantie eens 
een avondje lekker naar de 
Chinees wilt bent u bij Sze 
Chuan in de hoofdstraat van 
Gouvia aan het juiste adres. 
Het restaurant bestaat al 
sinds 1988 en zowel de 
Grieken als vakantiegangers 
komen hier graag een 
avondje eten. De bediening 
is zeer vriendelijk en je krijgt 
waar voor je geld. Op het 
menu staan gerechten uit 
verschillende streken van 

China, waaronder uit Sichuan (in het westen beter bekend als 
Szechuan). Dit is een van de beroemdste Chinese keukens 
ter wereld en kenmerkt zich door haar pittige en prikkelende 
smaken. Alle gerechten bij Sze Chuan worden met veel zorg 

en vakmanschap klaargemaakt door een Chinese kok. Hij 
werkt voornamelijk met verse ingredienten en maakt zelf 
alle sauzen en het deeg voor de loempia’s ed. 

Bij de voorgerechten vindt u o.a. soepen, loempia’s 
en natuurlijk spareribs. Sze Chuan serveert verder een 
uitgebreide selectie aan originele Chinese hoofdgerechten, 
curries, saté, mihoen en vegetarische gerechten. Natuurlijk 
ontbreekt ook de beroemde pekingeend niet op de kaart, 
welke wordt klaargemaakt in een originele oven die de 
eigenaar speciaal uit China liet overkomen. 

Wie verschillende Chinese gerechten wil proeven, kan een 
speciaal samengesteld menu bestellen en voor kinderen 
zijn er aparte kindermenu’s. Heb je geen zin om te koken, 
dan kun je gewoon even binnenlopen en eten meenemen. 
Sze Chuan is het hele jaar door dagelijks geopend. 
Reserveren wordt aangeraden, vooral in het weekend:  
t + 30 26610 26560.

Taramosalata – dip met verse 
viseitjes
Voorgerecht voor 4-6 personen
Ingrediënten: 100 gram donkerrode 
tarama (viseitjes), citroensap van 1 citroen, 
2-3 teentjes knoflook, ¾ kop olijfolie, 
250gr wit (stok)brood, verse peterselie.

Bereiden: Doe de tarama samen met 
het citroensap in een blender en laat dit 
5-10 minuten mixen totdat de viseitjes 
fijngemalen zijn. Doe de knoflookteentjes 
erbij en mix dit 2-3 minuten, daarna 
scheutje voor scheutje de olie toevoegen 
totdat het een smeuïg geheel is. Maak het 
brood goed nat met water en knijp het 
daarna stevig uit. Voeg dit toe in de blender 
en laat deze nog een paar minuutjes 
draaien. Evt. wat verse peterselieblaadjes 
toevoegen. Smaakt heerlijk met brood, 
olijven en een glaasje lokale wijn.

Psari bianco – visgerecht in 
witte saus
Hoofdgerecht voor 4-6 personen

Ingrediënten: 1 kop olijfolie, 1 grote 
gesnipperde ui, 2 bollen knoflook in plakjes 
gesneden, 3 glazen water, ½ theelepel 
zwarte peper, 1 theelepel platgeslagen 
peperkorrels, ½-1 kg aardappels in blokjes 
gesneden, kabeljauw voor 4-6 personen 
(de hele, schoongemaakte vis, gebruiken, 
incl. kop en staart) verse peterselie en 
citroensap.

Gebruik voor dit gerecht een grote, platte 
pan met deksel.

Bereiden: bak de ui en de knoflook licht 
aan in de olie. Doe er 3 glazen water en de 
kruiden bij en laat het 15 minuten koken 

Recepten van Rula

Voor een lekkere mixed grill 
ben je bij Hammock in Dassia 
aan het juiste adres. Dit gezel-
lige grill house ligt in het laatste 
stukje van de hoofdstraat op de 
hoek, net iets voor de Tartaya 
bar (als je richting Ipsos rijdt). 
Hammock is een typisch Grieks 
familierestaurant en in de win-
termaanden komen hier met 

name de Grieken zelf om een hapje te eten of iets mee 
te nemen voor thuis. Het restaurant bestaat al ruim 12 
jaar en werd drie jaar geleden overgenomen door Nikos 
en Michelle. 
Het woord ‘hammock’ betekent letterlijk vertaald ‘hang-
mat’ en verwijst naar de sfeer in het restaurant: een 
gezellige stek om lekker te relaxen en te genieten van 

de traditionele Griekse keuken. De specialiteit van Ham-
mock zijn de verschillende grill-gerechten. Nikos maakt 
al het vlees zelf klaar op een houtvuur en je kunt kiezen 
uit diverse vleessoorten zoals souvlaki, steak, karbonade, 
lamskoteletjes, kip etc. Kies je voor een mixed grill, dan 
kun je met één gerecht verschillende vleessoorten pro-
even. Lekker met een frisse salade en een glas huiswijn 
erbij. Naast vlees, kun je ook kiezen voor een gegrild 
visje of een traditionele Corfiotische specialiteit zoals 
‘pastitsada’ (rundvlees in een speciale tomatensaus met 
spaghetti en geraspte kaas  en ‘sofrito’ (gestoofde rund-
lapjes in een lekkere knoflooksaus). Natuurlijk ontbreken 
populaire gerechten als ‘mousaka’ en ‘stifado’ ook niet 
op het menu. Alles wordt klaargemaakt in eigen keuken 
met verse ingrediënten. Als u voor vanavond nog op zoek 
bent naar een goed eetadres, bent u van harte welkom 
bij Hammock in Dasia! t +30 6970306343.

Relaxed uit eten bij grill house 
Hammock 

The Pumphouse – 
Griekse keuken volgens 
grootmoeders recept!

Een gulden regel om tijdens je vakantie de goede 
eetadresjes eruit te pikken, is te kijken waar de 
lokale bevolking zelf naartoe gaat. In Acharavi kom 
je dan vanzelf uit bij ‘The Pumphouse’, gelegen aan 
de rotonde met de oude waterpomp in het centrum 
van het dorp. De Corfioten komen er het hele jaar 
door voor een gezellig avondje uit eten of als ze iets 
te vieren hebben. Het restaurant is al jarenlang een 
begrip in Acharavi en staat bekend om zijn uitstekende 
keuken met traditionele lokale en Griekse gerechten. 
‘The Pumphouse’ was één van de eerste restaurants in 
Acharavi, nog voordat het toerisme zijn intrede deed. 
Eigenaars van het restaurant zijn de broers Giorgos 
en Spiros, die de bekende Griekse gastvrijheid hoog 
in het vaandel hebben staan. Je voelt je er gelijk thuis 
en wie wil mag volgens oud Grieks gebruik een kijkje 
nemen in de keuken. Voor de allerkleinsten is er een 
speciaal kindermenu en een kinderstoel.

Alle gerechten worden dagelijks met verse 
ingrediënten gemaakt volgens grootmoeders recept. 
Probeer bijvoorbeeld eens een typisch Grieks gerecht 
als ‘kokkinisto’ (gestoofd rundvlees in tomatensaus), 
‘lemonato’ (lamsvlees in lichte citroensaus) of ‘stifado’ 
(een soort hachée met veel uien). Natuurlijk ontbreken 
ook de echte klassiekers zoals ‘mousaka’ en ‘souvlaki’ 
niet op de kaart, evenals de traditionele Corfiotische 
specialiteiten. Voor de fijnproevers zijn er heerlijke 
gerechten uit de Griekse moderne keuken, zoals 
varkensvlees gebakken in wijn, met groenten en kaas, 
maar ook schotels uit de internationale keuken, bijv. 
meloen met Parma ham, steak Madeira of zwaardvisfilet 
in witte wijn en crème saus. Een echte aanrader voor 
vegetariërs is ‘fasolakia’ (slabonen in tomatensaus), 
gemaakt volgens een oud familierecept.
Bij de nagerechten heeft grootmoeder de hand 
gehad in de ‘galaktoboureko’ en de overheerlijke 
walnotencake. Wie door wil gaan op de internationale 
tour kan bijv. een lekker stukje kersentaart of een 
ijscoupe bestellen.

‘The Pumphouse’ is geopend vanaf 09.00 uur ‘s 
ochtends, voor een heerlijk kopje koffie, tot ‘s avonds 
laat. t +30 26630 63271. 

Iedere dag alles 
vers op tafel – 
dat is de filosofie 
van Costas. 
Zijn vrouw 
maakt elke 
dag opnieuw 
alle gerechten 
klaar. Zij kiest 
ervoor om kleine 
porties voor te 
bereiden om 
de versheid en 

kwaliteit van het eten te garanderen. Er is een ruime keuze 
op de menukaart, van diverse mezès, traditionele Griekse 
gerechten tot een aantal ovengerechten en stoofpotjes die in 
de houtoven worden klaar gemaakt. Daarnaast maakt Costas 

in de winter zelf de witte wijn en rosé. Dus als u om de witte 
huiswijn of rosé vraagt, dan wordt deze eigen gemaakte wijn 
geserveerd. Costas is een restaurant waar u zeker eens een 
avondje geweest moet zijn. Hier is de klant koning en Costas 
wil graag dat u zelf beoordeelt wat u van het eten vindt. En de 
rekening zal aan het eind van de avond zeker niet tegen vallen!

Dit kleine familierestaurant zit al bijna vijftien jaar aan de 
linkerkant van de hoofdweg in Dasia, net voordat u het plaatsje 
Ipsos bereikt (tegenover de voormalige ingang van Club Med), 
en is in de zomer iedere avond geopend van “rond de klok van 
half acht uur” (soms iets eerder) tot in de late uurtjes. Vooral 
de Griekse gasten komen hier pas later op de avond eten en 
het restaurant zit dan vaak tot een uur of één ’s nachts vol! 
Als u waar wilt voor uw geld, schuif dan eens aan bij Costas. 
En als u zeker wilt u zijn van een tafeltje, reserveer dan op  
t +30 26610-97225.

Bij Costas: lekker, traditioneel en voordelig!

(niet te veel water gebruiken!). Voeg de 
aardappelblokjes toe aan de saus en laat 
dit weer 15 minuten zachtjes koken. Leg 
de hele vis(sen) op de aardappels, strooi 
er ruim zout overheen, doe de deksel op 
de pan en laat dit 15 minuten sudderen. 
De vis niet omdraaien, alleen de pan af 
en toe op en neer schudden om evt 
aanbakken te voorkomen. Als alles gaar is 
verse peterselie en citroensap eroverheen 
en dit nog 5 minuten mee laten sudderen.

Serveren met een groene salade. Gebruik 
voor de dressing het sap van een halve 
citroen, 1/3 kopje olijfolie en zout.

Yiannis yoghurt – Corfiotische 
variant van yoghurt met honing 
en nootjes
Nagerecht voor 4-6 personen

Ingrediënten: 1 liter verse zure room 
(crema galaktos), 250 gram Griekse 

yoghurt, 3 gelatine blaadjes, honing en 
ongezouten noten (zoals hazelnoten, 
walnoten en amandelen)

Bereiden: de room heel zachtjes 
verwarmen, yoghurt en de (in water 
opgeloste) gelatine toevoegen. Goed 
blijven roeren tot alles goed door elkaar 
gemengd is. Niet laten koken. Giet dit 
yoghurtmengsel in 6 ijscoupes en zet 
het voor 2,5 uur in de koelkast. Daarna 
omkeren op een bord, honing en noten 
erover en smullen maar!

Deze gerechten worden ook geserveerd in 
restaurant Squirrel in Ipsos. Nieuwsgierig 
hoe deze gerechten smaken? Schuif 
dan eens aan bij Rula en Yiannis,  
t 26610-93066. Zie ook het artikel op 
pagina 7.

Kali oreksi – eet smakelijk!



In het dorp Kato Korakiana, net boven 
Dasia, vindt je nog een van de 
weinige overgebleven traditionele 
koffiehuizen van deze regio. 
Hier kun je nog een espresso 
drinken voor één Euro! Het 
kafenio “60 Needles” staat 
bekend om z’n familiaire sfeer 
en wordt gerund door Alexis, 
alweer de 4e generatie Reggi, 
en zijn moeder Koula. De naam 
“60 Needles” is de bijnaam die de 
dorpelingen gaven aan de opa van Alexis, 
omdat hij zo moeilijk geld uit kon geven. 
Alexis daarentegen, houdt bewust de prijzen laag, zowel 
voor de locale bevolking als voor de vakantiegangers. 
Hierdoor kun je nog eens voor een leuke prijs een koffie 
of biertje gaan drinken, en nog een rondje geven ook!
Van oorsprong is een “kafenio” een koffiehuis voor 
mannen die, naast koffie drinken, hier hun dag 
doorbrengen met roken, kaarten en tavli (een soort 
backgammon). Tegenwoordig komen de meeste mannen 
nog wel regelmatig langs, maar blijven er niet zo lang 
meer. Ze bespreken de laatste nieuwtjes, regelen hier hun 
afspraken met oa de stukadoor of loodgieter, en ze huren 
hier hun personeel in.
Bij “60 Needles” proef je nog de authentieke Griekse sfeer. 
Je kunt er heerlijk buiten op het terras zitten en het dagelijks 
leven van Kato Korakiana aan je voorbij laten gaan. Naast 
diverse soorten koffie, wijn uit het vat, het traditionele 
glaasje Ouzo, en andere versnaperingen verzorgt Alexis 
ook een “menu van de dag”. Iedere dag wordt er een 

andere, vers klaargemaakte dagschotel 
geserveerd. Het is alsof je “met de 

pot mee-eet”. Deze dagschotel 
wordt bereid volgens 

traditioneel recepten, 
welke zijn overgenomen 
van de oudere generatie 
uit het dorp. Er worden 
alleen maar verse en 

locale producten in het 
eten verwerkt. Je kunt altijd 

een kijkje nemen in de keuken 
en proeven van de dagschotel. De 

borden worden rijkelijk gevuld met een 
“village portion” waarbij velen hun bord niet leeg 

krijgen! Samen met een lekkere salade en een glaasje 
huiswijn moet je op zo’n Euro 10,= per persoon rekenen 
om in “60 Needles” mee te eten. Ook kun je met Alexis 
afspreken dat hij een speciaal gerecht klaarmaakt voor je 
eigen gezelschap. Als hij dit 2 dagen van te voren weet, 
dan verzorgt hij dit met veel plezier.

Het kafenio is dagelijks geopend van 07.00 uur ’s ochtends 
tot middernacht. U kunt er dus al vroeg terecht voor een 
kop koffie met bijvoorbeeld een croissantje, ’s avonds 
voor een lekker bord eten of een drankje aan de bar. Komt 
u vaker langs, dan zult u zien hoe gemakkelijk u mengt 
met de locale bevolking en ontstaan er vaak interessante 
gesprekken. De sfeer is altijd zeer gemoedelijk en 
laagdrempelig en er is veel gelegenheid voor persoonlijk 
contact! Dus kom gezellig langs en meng je tussen de 
Corfioten. t +3026610 - 93609

In de uitgestrekte Ropa Vallei ligt het mooie, historische 
landgoed Theotoky, wat al generaties lang toebehoort 
aan één van de oudste families in Griekenland. De totale 
oppervlakte beslaat ca. 110 ha. en het is één van de 
weinige overgebleven ecologische en vredige plekken op 
Corfu. Het gebied is begroeid met naaldbomen, olijfbomen 
en wijnstokken en alle dieren van het landgoed lopen 
vrij rond. Theotoky staat op Corfu vooral bekend om de 
uitstekende kwaliteit van de wijnen en de olijfolie die hier 
op biologische wijze geproduceerd worden.

De Theotoky wijnen
De wijnproductie bestaat voornamelijk uit droge witte 
wijn, gemaakt van Robólla druiven (90%) en Kakotrígis 
druiven (10%); voor de rode wijn gebruikt men Syrah 
druiven (85%) en Cabernet Sauvignon druiven (15%). 
Om een kwalitatief goede biologische wijn te produceren, 
moet veel zorg en aandacht besteed worden aan het 
produktieproces. Bij Theotoky worden geen chemische 
hulpmiddelen gebruikt en alle druiven worden met 
de hand geplukt om oxidatie te voorkomen. De witte 
Theotoky wijn kan 4 tot 6 jaar bewaard worden en de 
rode wijn tot wel 10 jaar. Alle etiketten worden handmatig 
aangebracht en de kurk op de fles is afkomstig uit 
Portugal.

Extra vierge olijfolie
Theotoky produceert eveneens op biologische wijze 
extra vierge olijfolie. Op het landgoed staan zo’n 4100 
olijfbomen, die jaarlijks ongeveer 1000 liter zuivere 
olijfolie voortbrengen. Deze wordt verkocht in blikken en 
in flessen van 500 en 250 ml.

Als je meer wilt weten over de producten van het 
Theotoky landgoed, kun je ‘s ochtends langskomen tot 
13.00 uur en ‘s middags tussen 17.00 tot 20.00 uur. 
Route: je rijdt door de Ropa Vallei richting het dorpje 
Giannades en neemt de afslag naar links bij het bordje 
‘Ropa Vallei’. Je vindt het landgoed vervolgens na een 
paar honderd meter aan je rechterhand. Voor meer info 
kijk op www.theotoky.com, e info@theotoky.com

Proef de smaak 
van het platteland 
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Dit gezellige familierestaurant opende voor het eerst haar deuren 
in 1987 en wordt sinds die tijd gerund door Yianni en Rula. In het 
hoogseizoen helpt ook dochter Nikol vaak mee in de bediening. 
De naam van het restaurant “Squirrel” (eekhoorn) is ontstaan 
doordat er tijdens de bouw van het restaurant een eekhoornnest 
werd gevonden boven in een van de bomen op het perceel. In 
de winterperiode, als het restaurant gesloten is, wordt er door 
de familie hard gewerkt in hun eigen olijf- en wijngaard en in de 
groentetuin. Hierdoor kunnen zij tijdens het seizoen, van mei t/m 
oktober hun eigen producten op tafel zetten! Er wordt eigen wijn 
geserveerd, alle verse ingrediënten worden iedere dag bereid 
met eigengemaakte olijfolie en ook een aantal van de groentes 
die op tafel komen, zoals komkommer, tomaten, salades en de 
aardappelen zijn geoogst uit eigen tuin. 

De huisspecialiteiten zijn traditionele Corfiotische gerechten met 
vis en vlees. Naast de eigen producten die voor de bereiding 
worden gebruikt wordt er vooral met locale vissers en locale 
boerenbedrijven gewerkt. Hierdoor wordt de versheid van het 
eten gegarandeerd en blijft de keuken zo traditioneel en origineel 
Corfiotisch als mogelijk is. 

De vriendelijke eigenaren komen altijd een praatje aan tafel maken 
en stellen de oprechtheid van de gasten zeer op prijs. Daarnaast 
geven ze graag hun geheimen uit de keuken prijs! Dus als u in 

Squirrel restaurant – waar gastvrijheid 
nog hoog in het vaandel staat!

Ouderwets koffiedrinken of met de pot 
mee-eten bij “60 Needles” - doen!

Corfu staat vol met prachtige, grillige olijfbomen. Er wordt 
zelfs beweerd dat er rond de 7 miljoen van deze bomen 
op het eiland aanwezig zijn! Dit is een van de redenen 
waarom Corfu zo mooi groen is. De bomen zijn vaak 300-
400 jaar oud en leveren om het jaar een olijvenoogst op, 
waarvan vele inwoners hun eigen olijfolie produceren. 

In het najaar worden de olijfgaarden netjes 
schoongemaakt en daarna worden er zwarte netten 
onder de bomen gelegd. De reden hiervan is dat de oude 
olijfbomen zo hoog zijn, dat er bijna niet anders geoogst 
kan worden dan de olijven van de grond op te rapen. 
Daarvoor worden de netten gebruikt. Tegenwoordig 
worden veel bomen tot zo’n 2-3 meter van de grond 
teruggesnoeid, Deze vormen dan binnen een paar jaar 
weer een mooie nieuwe volle kruin wat het oogsten 
een stuk makkelijker maakt. Hierdoor kunnen de olijven 

al van de takken geplukt worden in plaats van ze van 
de grond te rapen. Echter, men heeft hiervoor wel een 
speciale kapvergunning nodig. Indien de bomen illegaal 
teruggesnoeid worden, dan staat daar een behoorlijke 
boete tegenover. 
Als de olijven worden geplukt, dan zijn ze vaak nog 
groen. De olie hiervan geeft een beetje een bittere 
smaak. Wacht men totdat de olijven bijna zwart van 
kleur zijn en ze van de netten worden geraapt, dan is 
de smaak van de olie zoeter. Zodra de olijven van de 
boom zijn gevallen worden ze direct geraapt en daarna 
handmatig, met behulp van een grote zeef, gescheiden 
van blad en dergelijke. Daarna worden ze in een groot 
vat met water gedaan, waardoor ze vers blijven. In een 
vat kunnen zo’n 350-400 kg olijven worden bewaard. Om 
deze hoeveelheid te “rapen” is men zo’n 2-3 dagen bezig 

De productie van locale olijfolie – een 
pittige klus met een mooi resultaat!

een van de recepten bent geïnteresseerd, vraag 
er dan gerust naar. Yianni en Rula delen deze 
informatie met alle liefde met u. Zie ook het 
receptenartikel op pagina 6, waar Rula al een 
paar van haar recepten prijs heeft gegeven!

Komend vanaf de hoofdweg uit Dasia kunt u 
Squirrel restaurant vinden als u de laatste zijstraat 
links neemt, net voordat u Ipsos binnenrijdt. 
75 meter verderop ligt het restaurant aan de 
rechterkant. Het is tijdens de zomermaande 
dagelijks geopend van 18.30-24.00 uur,  
t +30 26610 – 93066.

met 2 personen – een arbeidsintensief proces! Één grote 
boom levert eens per twee jaar tot zo’n 200 kg vruchten 
op. Hiervan blijft, afhankelijk van de oogsttijd, zo’n 20-
40 liter olie over. Als men in het begin van het seizoen 
oogst, dan is de opbrengst aan olie ongeveer 10%; aan 
het einde van het oogstseizoen, als de vruchten rijper en 
groter zijn, en de olijven meer sap bevatten, hou je zo’n 
20% aan olie over.
 
Als de olijven te lang op de grond blijven liggen, gaat de 
pH waarde omhoog en dat komt de smaak van de olie 
niet ten goede. Een te hoge pH waarde in de olie geeft 
een slechte smaak en een brandend gevoel in de keel. 
Het is daarom zaak om de olijven zo snel mogelijk te 
rapen nadat ze van de bomen zijn gevallen.
 
Zodra er genoeg olijven zijn geoogst om er olie van te 
laten persen worden de olijven in zakken gedaan en 
naar de pers vervoerd.

vervolg op pag 10 



‘Hier op Corfu, is alles mogelijk’ zei Theodore.
Beter is de trilogie van schrijver en naturalist Gerald 
Durrell en zijn jeugdherinneringen aan Corfu, niet te 
omschrijven. Tot vandaag is zijn serie boeken, en dan 
vooral het eerste deel ‘mijn familie en andere beesten’ 
(1956) geliefd en bekend, gelezen en herlezen over de 
hele wereld. Van het eerste deel van de trilogie zijn onder 
meer een BBC-verfilming en een theaterstuk gemaakt, 
en ook nu wordt er nog ieder jaar een reis georganiseerd 
naar Corfu om het eiland zo te beleven als Durrell dat 
deed in zijn jeugd.

De trilogie verhaalt over de 10-jarige Gerald ‘Gerrie’ 
Durrell die in 1935 samen met zijn moeder, twee broers 
en zus naar Corfu vertrekt, omdat iedereen het slechte 
Engelse weer zat is en broer Larry op het idee komt naar 
dit zonnige eiland te gaan. De familie verblijft op Corfu 
tot 1939 en Durrell kijkt terug op een belangrijk deel 
van zijn jeugd dat hij beschrijft als zonovergoten en zeer 
gelukkig. 

Gerries excentrieke en chaotische familie bestaat 
uit zijn tolerante doch ietwat afwezige moeder, zijn 
wapenliefhebbende broer Lesly, de auteur in-spe Larry en 
puistige zus Margot. Taxichauffeur Spiros helpt de familie 
waar hij maar kan en beschermt ze met zijn leven en 
Larry’s vriend Theodore leert Gerry zijn onderzoeksdrift 
naar de natuur te organiseren. Larry’s aparte artistieke 
bezoekers maken het avontuur compleet, er is nooit een 
saai moment in het leven van de Durrells op Corfu.

Gerry is al vanaf zijn 
tweede gefascineerd 
door de natuur, en Corfu 
is voor hem dan ook 
het paradijs op aarde. 
Zijn boeken bevatten 
veel beschrijvingen 
van de dierenwereld 
op het eiland, onder 
meer van schildpadden, 
vleermuizen, geckos, 
glimwormen, octopussen 
en veel insecten! Deze 
omschrijvingen zijn geen 
saaie aangelegenheid, 
want Durrell doet alle 
dieren haast menselijk overkomen, met hun jaloerse, 
nieuwsgierige en eigenwijze manieren van doen. 

Een deel van zijn ontdekkingen neemt Gerry mee 
naar huis, vaak tot ongenoegen van de familie, maar 
met hilarische situaties tot gevolg. Zo verstopt hij een 
moederschorpioen met al haar kindjes op haar rug in 
een luciferdoosje. Nietsvermoedend opent zijn broer 
Larry dit doosje, met grote paniek als gevolg. Sommige 
dieren mogen als huisdier blijven, waaronder 2 eksters, 
die nogal baldadig en nieuwsgierig zijn en tot Larry’s 
grote frustratie zijn kamer vol papieren overhoop halen 
op zoek naar iets wat ze nooit weten te vinden. 

De beschrijvingen van Corfu, haar olijfgaarden en haar 
kleurrijke bewoners doen het eiland tot leven komen en 
eenieder bij het lezen van dit boek er naar verlangen 
dit prachtige eiland zelf te gaan ontdekken in al haar 
schoonheid. Gerald Durrells boeken zijn om deze reden 
een genot om te lezen, maar ook omdat het een van 
die boeken is die je regelmatig hardop doen lachen. 
‘Mijn familie en andere beesten’ (ISBN 9789031506866) 
kunt u nog steeds in de boekwinkel vinden. Uiteraard 
is de gehele trilogie ook in het Engels te verkrijgen (My 
family and other animals, ISBN 9780141028415). ‘My 
familiy and other animals’ vindt u ook terug bij Coffee 
and Books in Corfu-stad.
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“Wij zijn mensen die simpelweg houden van koffie. We 
houden van de geur en de smaak, maar ook van de hele “kof-

fiebeleving”. Het brengt mensen samen. Zowel op een koude winteravond bij 
de open haard als op een warme zomerdag op ons terras. En wat is er nou 
niet beter dan te genieten van een heerlijke kop koffie terwijl je je favoriete 
boek leest! aldus de eigenaren van Coffee & Books, Evi en Frank Constapel.
“Het is onze missie om onze gasten de best mogelijke koffiebeleving te laten 
ervaren. Om dit doel te bereiken streven we ernaar om met de beste kwal-
iteitsproducten te werken, met organische, Fair Trade koffie en lokale of 
Griekse producten. Coffee & Books is “the place to be” op Corfu.”
Bij Coffee & Books kunt u de beste espresso, cappuccino, Franse filter of 
Griekse koffie bestellen. Evi en Frank zijn beide SCAE gecertificeerde Baristas 
en zijn continue bezig om hun kennis over koffie verder te ontplooien en op 
de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen. Naast allerlei soorten koffie, ijs, 
bagels en andere versnaperingen, wordt er ook een groot assortiment aan 
internationale tijdschriften, kranten en boeken te koop aangeboden. Daar-
naast is het mogelijk om een boek, wat je al hebt gelezen, om te komen 
wisselen voor een ander 2e hands boek, onder het genot van een kop koffie. 
Voor de vroege vogels is er ook de mogelijkheid om een bagel ontbijtje te 
nuttigen en daarna de stad in de koelte te verkennen.

Coffee & Books, Barista café en boekenwinkel 
– voor je lekkerste kopje koffie!

Het Corfu van Gerald Durrell

De wijnen van Corfu
Frederiek Lommen 
schreef een reisboek 
over Griekenland en 
haar wijnen. BN-er en 
wijnliefhebber Filemon 
Wesselink vindt dat ze 
in Druiven en Droesem, 
een reis langs Griekse 
wijngaarden ‘uiterst 
gepassioneerd over 
Griekenland en haar wijnen 
vertelt’. En wijnkenner 
Harold Hamersma 
schreef: ‘een charmant 
boek, omdat Lommen niet 
alleen over wijn bericht, 
maar ook verslag doet 
van haar wandeltochten 
en bezoeken aan de grote 
steden. Bovendien levert 
het een aardig inzicht op 
wat betreft het huidige 
economische en politieke 
reilen en zeilen van het 
land. ’ 

-Je bent in alle 
provincies van 
Griekenland geweest, 
bezocht tientallen 
wijngaarden en proefde 
honderden wijnen. Wat 
valt op aan de wijncultuur van Griekenland?

De enorme diversiteit. In Griekenland bestaan er meer 
dan 300 druivensoorten. Daarnaast worden de laatste 
jaren steeds meer internationale rassen aangeplant. In 
combinatie met de grote verschillen in klimaat en terroir, 
levert dit een breed assortiment compleet verschillende 
wijnen op. Dé Griekse wijn bestaat eigenlijk niet.

-Waarom zijn Griekse wijnen relatief duur?

De kwaliteitswijnen uit Griekenland worden vaak door 
kleinschalige wijnhuizen geproduceerd, in een niet al 
te grote oplage. Alleen bulkwijn kan voor een lage 
prijs op de markt worden gebracht. Wie kwaliteit wil, 
moet iets meer betalen. Dat geldt in feite voor ieder 
herkomstland.

-Welke band heb je met Corfu?

Een paar jaar geleden bezocht ik Corfu voor het eerst. 
Ik was verrast door de interessante culturele mix tussen 
het Griekse en het Italiaanse. Vier eeuwen lang zijn de 
inwoners onderdanen van het Italiaanse rijk geweest, 
en niet van het Ottomaanse, zoals het grootste deel 
van Griekenland. Dat is zichtbaar in het landschap, in 
de architectuur, in de keuken en zelfs in de wijnen.

-Welke wijnen van Corfu zijn de moeite waard?

De twee belangrijkste wijnproducenten van dit moment 
zijn de wijnhuizen van de familie Livadiotis, sinds 1989 
gevestigd in de zuidwestelijk gelegen Halikouna-baai, 
en Theotóky, dat al meer dan 150 jaar bestaat. De 
wijnen van beide huizen zijn absoluut de moeite waard.

- Heb je nog andere tips voor Corfu?

Mijn favoriete stekjes zijn resort Pelecas Country Club 
waar ik deze zomer opnieuw logeer en het dorp Pelekas. 
Verder het restaurant van de Corfu Sailing Club bij de 
jachthaven Mandraki in het Fortezza Vecchia en het 
bergdorp Doukades.

Tenslotte raad ik iedereen de boeken aan van de 
gebroeders Durrell! Zij woonden in de jaren ’30 op Corfu. 
Lawrence Durrell schreef het bekende Prospero’s Cell. 
Zijn broer Gerald, later directeur van een dierentuin, 
schreef drie boeken over het leven op Corfu.

Een exemplaar van het boek “Druiven en droesem” 
wordt verloot onder de lezers van Corfu Zomernieuws. 
Zie hiervoor de wandelspeurtocht op pagina 3.

WWW.GRIEKENLANDMAGAZINE .COM

U kunt Coffee & Books vinden in 
Corfu-stad aan één van de mooiste 
parken van Griekenland, tegenover 
de Spianada en naast hotel Caval-
lieri. Openingstijden in de zomer, 
dagelijks van 08.00 tot 21.30 uur.

Zin gekregen om nog meer te lezen over het eiland waar 
u op vakantie bent? Behalve de boeken van Durrell zijn 
dit enkele titels die zich ook op Corfu afspelen:

Nederlandse (vertaalde) titels:
-  Mary Nickson, Het Venetiaanse Huis: Een roman 

over Victoria Cunningham, die in haar jeugd iedere 
zomer op Corfu doorbrengt. Later gaat ze met haar 
zoon terug naar het huis waar ze vroeger verbleef, en 
stuit op familiegeheimen (ISBN 9789022556474).

-  Tim Krabbé, De scherprechter van Corfu: Een 
spannend fietsverhaal dat zich afspeelt op Corfu 
(ISBN 9789072811103).

-  Emma Tennant, Feestmaal op Corfu: Verhalen 
over Corfu gecombineert met Griekse recepten (ISBN 
9789058313577).

Meer leesvoer over Corfu

-  Robert Dessaix, Korfoe: Een Autralische acteur beland 
op Corfu om zijn leven te overpeinzen. Hij maakt nieuwe 
vrienden, ontdekt het eiland en raakt gefascineerd 
door het leven van zijn afwezige huisbaas (ISBN 
9789029072021).

Titels alleen in het Engels verkrijgbaar:
-  Lawrence Durrell, Prospero’s Cell: ‘A guide to the 

landscape and manners of the island of Corcyra’, door de 
oudere broer van Gerald Durrell (ISBN 9780571201655).

-  John Waller, Greek Walls: een Engels echtpaar wordt 
verliefd op Corfu, en besluit er een huis te bouwen, met 
alle gevolgen van dien (ISBN 9780954788704).



Zeilen – de ultieme manier om de rust en ruimte ron-
dom Corfu te ontdekken, en wie weet zwemt er onder-
weg  een school dolfijnen met het jacht mee! U krijgt 
zeker geen spijt als u een dag meevaart met Hennie 
– de eigenaar en schipper van het luxe 8-persoons zeil-
jacht de Amazon, want deze super relaxte dag maakt 
uw vakantie kompleet. Rond kwart over 9 ’s ochtends 
scheept u in aan boord van de Amazon en verlaat u de 
Gouvia Marina. U vaart , onder het genot van een kop-
je koffie of thee, richting de noord-oostkust van het ei-
land. In één van de prachtige baaitjes wordt geankerd 
om te zwemmen of te snorkelen, en om daarna te ge-
nieten van een uitgebreide bbq lunch aan boord van 
het jacht. ´s Middags, als de wind lekker aantrekt, zeilt 
u terug naar Gouvia waar weer wordt binnengelopen 
rond 18.00-18.30 uur. U kunt actief meezeilen, of ge-
woon genieten van zon, zee en de schitterende om-
geving. Er wordt met maximaal 7 personen gevaren en 
lezers van de Corfu Zomernieuws krijgen een korting 
van Euro 5,= op deze dagtocht.

Is uw interesse gewekt? Informeer dan naar de be-
schikbaarheid voor deze dagtrip op t +30 6948127108 
of mail naar cu@corfuunlimited.com. Hennie is naast 
schipper, CWO zeilinstructeur en RYA Yachtmaster. Het 
is dus ook mogelijk om een of meerdere dagen zeilles 
bij hem te boeken! Zie ook de website of meldt u aan 
voor de digitale nieuwsbrief! www.corfuunlimited.com
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Een onvergetelijke dag zeilen!

Ontdek Corfu eens 
op een hele andere 
manier en maak een 
prachtige rit te paard! 

In het noordelijke deel van Corfu, aan de rand van 
het authentieke dorpje Ano Korakiana wijzen witte 
bordjes met “horse trekking” de weg naar de manege 
van de Trailriders. De manege wordt gerund door de 
enthousiaste dierenliefhebster Sally-Ann Lewis. Nadat 
ze 10 jaar een veeboerderij in Wyoming heeft gerund, 
opende zij ruim 20 jaar geleden haar eigen manege op 
Corfu.
De manege bestaat uit 12 paarden en ponies, die 
gehoorzaam en vriendelijk zijn en geschikt voor 
ruiters van elk niveau. Trailriders heeft een geweldige 
reputatie opgebouwd als het om de veiligheid van de 
ruiters gaat. De routes zijn prachtig en geschikt voor 
zowel beginners als ervaren ruiters, en voor jong 
en oud! De ritten gaan door een bosrijke omgeving, 
schitterende olijfgaarden, mooie dorpjes en prachtige 
velden. Het decor op de achtergrond wordt gevormd 
door de imposante Pantokrator berg (de hoogste berg 
van Corfu), of u kunt genieten van prachtige uitzichten 
op Corfu-stad! De beginnersgroepen bestaan uit max. 
6 personen en vrijwel iedereen is in staat om aan het 
einde van de rit een drafje te maken. De ervaren ruiters 
gaan er met max. 4 personen op uit, zodat er ook 
gegaloppeerd kan worden.
Sally organiseert dagelijks ritten, behalve op zondag. 
De ritten vinden plaats van 10.00-12.00 uur en van 
17.00-19.00 uur. Sally adviseert om een lange broek, 
t-shirt en stevig schoeisel voor de rit aan te trekken. 
Deze spullen zijn ook aanwezig op de manege, inclusief 
rijcaps, dus geen zorgen als u iets niet meegenomen 
heeft op vakantie! Bovendien zijn alle ruiters WA 
verzekerd.  De prijs per rit is 38 Euro inclusief een 

flesje water voor onderweg en een heerlijk verkoelend 
drankje na afloop bij de stallen. Mensen die niet over 
eigen vervoer beschikken, kunnen in overleg met Sally 
een transfer regelen.
Omdat er doorgaans veel belangstelling is voor de 
buitenritten, en de groepen relatief klein gehouden 
worden, is het verstandig om op tijd te reserveren. 
In overleg worden er ook dagtochten georganiseerd. 
Informeer bij Sally naar de mogelijkheden en prijzen 
hiervan. t +30 26630 23090 / +30 6946653317,  
e trriders@otenet.gr

Een geweldige ervaring met 
de “Trailriders”!

Op vrijdag 8 juni is het zover: de start van het EK voetbal 2012 
met dit jaar als gastlanden de Oekraïne en Polen. De echte 
voetbalfans kunnen hun oranje kloffie uit de koffer halen en 
meejoelen als de mooie voorzetjes en schitterende goals ons 
weer om de oren vliegen. Dit jaar zal het laatste EK zijn met 
16 teams, vanaf 2016 doen 24 landen mee aan het toernooi. 
De mascottes van het EK heten Slavek en Slavko, en zien 
er uit als poppetjes met haarkleur en kleding in de kleuren 
van de vlaggen van de gastlanden. Ze dragen shirts met de 
nummers 20 en 12 verwijzend naar het jaar 2012.
Nederland is ingedeeld in poule B en heeft het volgende 
speelschema:

09/06 tegen Denemarken  Griekse tijd: 19.00
13/06 tegen Duitsland  Griekse tijd: 21.45
17/06 tegen Portugal  Griekse tijd: 21.45

Vervolgens volgen de halve- en de kwartfinale, en de grote 
finale wordt gespeeld op zondag 1 juli in Kiev. Griekenland zelf 
is ingedeeld in poule A met als tegenstanders Polen, Rusland en 
Tsjechië. Natuurlijk staat Corfu weer op zijn kop tijdens het EK 
voetbal, want ook de Grieken zijn fervent voetballiefhebbers. 
Bij veel bars en hotels zullen de wedstrijden dan ook life 
uitgezonden worden. Denk bijvoorbeeld aan de 
Wild Rose Bar in Gouvia!

OLYMPISCHE SPELEN 2012
Op vrijdag 27 juli 2012 vindt de officiële openingsceremonie 
plaats van de Olympische Spelen, die zich dit jaar in Londen 
afspelen. Deze 27e editie van de Zomerspelen, die voor het 
eerst in 1896 werden georganiseerd, wordt al voor de derde 
keer in de Britse hoofdstad gehouden. Aansluitend aan de 
Olympische Spelen worden in Londen ook de Paralympische 
Spelen gehouden. De officiële mascotte heet Wenlock en is 
een soort ruimtewezen met één oog en draagt het embleem 
van deze Olympische Spelen op de borst. De mascotte voor 
de Paralympics heet Mandeville.

Traditiegetrouw zal ook bij deze Olympische Spelen de 
olympische vlam vanuit Olympia, Griekenland, naar Londen 
worden overgebracht. De spelen duren tot 12 augustus en 
van de verschillende onderdelen zullen wedstrijden op het 
eiland vertoond worden in bars en hotels. 

Sportevenementen
zomer 2012
AANVALLUUUUUUUUH!

Een verjaardag of iets anders te vieren? Vertel het 
ons en we maken er een feestje van!

t +30 26610 99528 facebook: wildrose

Geniet van heerlijke cocktails, verse koffie, een glaasje Ouzo of 
Corfiotische Koum Quat! Of neem een biertje tijdens de “Dutch night” 
en swing mee op Nederlandse hits en klassiekers!

Volg het EK deze zomer 
LIVE vanuit de WILD Rose!

Dé bar in Gouvia waar Georgios en Jolanda samen met de 
Nederlandse crew zorgen voor een gezellig avondje uit!

Speciaal voor u worden hier alle voetbalwedstrijden en bekende 
Nederlandse tv programma’s live uitgezonden!

Gratis WIFI

Wild Rose 
bar Wandelen of fietsen 

door een prachtig 
natuurgebied

In het midden van het eiland is een prachtige wandel- 
en fietsroute uitgezet. Deze route vertrekt vanuit het 
dorpje Viros en gaat via Kalafationes, Varipatades 
en Kombitsi.  De totale lengte is 13 km, waarvan ook 
stukjes gelopen kunnen worden. Het traject is volledig 
bewegwijzerd en start vanuit restaurant Stamatis in 
Viros, waar ook een route verkrijgbaar is. Informeer 
hiernaar op t +302661039249 of +306948227935,  
e info@tavernastamatis.com, i www.tavernastatmatis.
com 



Koffie werd voor het eerst ontdekt in Ethiopië, zo’n 900 
jaar voor Christus en sinds die tijd is koffiedrinken een 
belangrijk onderdeel van ons leven! De koffiecultuur 
groeit nog altijd enorm en de mogelijkheden ermee zijn 
eindeloos…
Sinds kort wordt koffie door de consument steeds meer 
herontdekt en wordt het product meer en meer de 
«nieuwe wijn» genoemd. Ook al is koffie een relatief 
“oud” product en starten mensen er vaak iedere dag hun 
dag mee, men weet vaak weinig of niets van de historie 
van dit product.
De meest bekende legende hierover is het verhaal van de 
Etiopische geitenherder Kaldi uit de 9e eeuw voor Christus. 
Hij ontdekte de energieke werking van de vuurrode 
bessen van een struik waar zijn geiten van snoepten. De 
geiten begonnen te dansen en waren de hele nacht in de 
weer! Zijn ontdekking bracht hem ertoe om met de bessen 
naar een heilige Moslim man in een nabij gelegen klooster 
te gaan. Hij beklaagde zich daar over het vreemde gedrag 
van zijn geiten. Deze heilige keurde het eten van de bessen 
af en gooide ze in het vuur, waar toen een heerlijk aroma 
vandaan kwam. Snel daarna werden de bonen geroosterd, 
gemalen en opgelost in water. Zo ontstond de allereerste 
kop koffie. 
Het eerste geloofwaardige bewijs van het drinken van koffie, 
of kennis van de koffieplant, gaat terug naar halverwege de 
15e eeuw in de Sufi kloosters in Yemen. In Arabië werden 

koffiebonen voor het eerst geroosterd en gebrouwen, zoals 
dat vandaag de dag nog steeds gebeurt. Gedurende de 
16e eeuw werd het drinken van koffie populair in de rest 
van het Midden Oosten, Perzië, Turkije en Afrika. Daarna 
sloeg het over naar Venetië, gevolgd door de rest van 
Europa; Indonesië, waar het naartoe gebracht werd door 
de Nederlanders, en Noord- en Zuid Amerika.  
Wat is espresso?
Espresso is een naam voor de manier waarop koffie 
wordt gezet. De beste manier om dit te omschrijven is: 
een manier van koffie maken waarbij de koffie snel en 
onder druk wordt gezet. Bij het maken van espresso zijn 
er een aantal factoren waar rekening mee moet worden 
gehouden, namelijk: de maling van de koffie, de dosering, 
de druk waaronder de koffie wordt gezet, de temperatuur, 
de tijdsduur en natuurlijk… de koffie! 
Bij Coffee & Books worden altijd vers geroosterde, 
organische, fair-trade of Utz Kapeh koffiebonen gebruikt. 
De omgeving en de toekomst van onze planeet zijn net zo 
belangrijk als de kwaliteit van de koffie. Door te kiezen voor 
organische, Fair-Trade of Utz Kapeh producten, helpen we 
niet alleen het welzijn van de aarde, maar ook de boeren 
die onze koffie produceren. Dit komt uiteindelijk iedereen 
ten goede en levert ook nog eens een heerlijke kop koffie 
op!
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Boho – trendy 
boetiek in Dasia

Sinds begin mei van dit jaar heeft Sophie haar deuren 
geopend van een nieuwe trendy boetiek, Boho, 
midden in Dasia. Deze winkel heeft 2 productlijnen. 
Aan de ene kant van de winkel treft u fantastische 
natuurlijke en organische cosmetische producten 
aan, allemaal op basis van olijfolie. Laat u uitgebreid 
voorlichten over deze heerlijke crèmes en andere 
persoonlijke producten. Deze zijn er voor elk type 
huid. In het andere gedeelte van de winkel vindt u 
hippe dameskleding en allerlei leuke en betaalbare 
accessoires. De winkel is dagelijks geopend, in het 
hoogseizoen in de ochtend- en avonduren, tot 11 of 
12 uur ’s avonds. Boho zit precies tussen Hammock 
restaurant en Tartaya bar in. Ga je een avondje uit 
en wil je nog even een leuke top of ketting kopen, bij 
Sophie vindt je zeker iets wat je leuk vindt! 

Zin in een avondje stappen met lekkere muziek, heerlijke 
cocktails en een relaxte atmosfeer? Dan is een avondje 
Tartaya bar in Dasia een must!

De Tartaya staat bekend als een van de beste cocktailbars 
van het eiland, en ieder jaar wordt het aanbod aan 
cocktails uitgebreid! Want behalve de alom bekende 
exotische drankjes vindt je hier ook allerlei originele, 
smaakvolle cocktails naar eigen receptuur, met speciale 
en verrassende ingrediënten zoals lychees of andere 
tropische vruchten.
De Tartaya is een grote, tuin-achtige ruimte met heel veel 
planten, bloemen en palmbomen, wat voor een intieme 
en ontspannende sfeer zorgt. Je kunt lekker relaxen 
op een comfortabel bankje en mensen kijken met een 
cocktail, longdrink of een koud biertje in je hand. Of ga 
lekker aan de bar hangen, waar het gezellig toeven is. 
Maar natuurlijk kun je ook een dansje wagen. Bij Tartaya 
kan alles! Ze hebben iedere avond een dj, die allerlei 
verschillende soorten muziek draait, zoals rock, disco, 
house en natuurlijk alle laatste hits. Voor ieder wat wils! 

Het publiek in de Tartaya is dan ook heel divers. Naast 
de feestvierende vakantiegangers, komen er ook veel 
locale Grieken, die hier vooral in de weekenden graag 
een avondje uitgaan.
De Tartaya is dagelijks geopend vanaf 20:00 tot in de late 
uurtjes. U vindt deze supergave bar aan het einde van 
Dasia aan uw rechterhand, op de hoek. www.tartaya.gr, 
facebook: Tartaya Bar, t +30 26610 97801

Lekker uitgaan tot in de late uurtjes? Bezoek 
de Tartaya, Exotic Garden- en Cocktailbar 

Tussen Corfu-stad en 
Paleokastritsa: een 

dagvullend programma
Wilt u een dagje eropuit met de auto en onderweg eens 
wat anders van de omgeving zien dan het gebruikelijke? 
Dan is het zeer de moeite waard om de weg van Corfu-
stad richting Paleokastritsa (of andersom) af te leggen 
en onderweg een paar leuke en onverwachte stops te 
maken: 

1  EMERAL: voor een kopje koffie met croissant in de 
ochtend, een heerlijk versgemaakt ijsje, gebakje of 
een ovenvers brood om mee te nemen

2  LUCCIOLA BISTRO BAR: een bijzonder diner op 
een bijzondere plek, of misschien wel een Griekse 
kookles?

3  MAVROMATIS: laat u rondleiden in de Koum Quat 
fabriek, een specialiteit op Corfu, en proef de 
verschillende locale producten

4  CORFU DONKEY RESCUE: bezoek de ezelopvang in 
Kokkilas, een kleine ‘side-trip’ van de weg richting 
Paleokastritsa

5  YELLOW SUBMARINE: ontdek vanuit Paleokastritsa 
de onderwaterwereld van Corfu op deze knalgele 
boot

6  THEOTOKOU KLOOSTER: dit klooster, aan het eind 
van de weg in Paleokastritsa, wordt nog steeds 
bewoond en is dagelijks te bezoeken

7  ANGELOKASTRO: een oud Byzantijns fort op een 
prachtige plek, nabij Krini

Lees meer hierover op pagina 11 en 12

 
 

Vroeger was het persen van de olie een zwaar en 
arbeidsintensief proces. Er werden grote ronde stenen 
gebruikt, die door ezels of paarden werden voortgetrokken, 
om de olijven (inclusief de pitten) tot puree te persen – 
zie foto. De puree werd dan in jute zakken (die de vorm 
van een ring hadden) gedaan. Deze ringen werden tussen 
grote, platte, ronde stenen gelegd en onder druk, door 
de ezels of paarden omhoog getrokken, waarbij de olie 
(een zwarte sap) eruit werd gedrukt. Dit sap werd in een 
tank opgevangen waar het een dag in stond om te rusten. 
Daarna werd de olie er met een grote lepel afgeschept en 
bleef het “vuil” (de schillen- en pittenpulp van de olijven) 
achter in de tank. Dit was naar de bodem gezakt. 
 

Tegenwoordig gebeurt alles automatisch. De olijven 

worden gewassen en daarna tot puree geperst. 
Tegelijkertijd wordt het sap gescheiden van de huid en 
pitten van de olijven. Het zwarte vocht wat overblijft wordt 
door een centrifuge geslingerd waarna er extra vergine 
(eerste persing), pure olie overblijft. Deze olie kan direct 
gebruikt worden en bevat geen enkele toevoegingen. 
Héérlijk door een salade of puur op een stukje brood!
 

Een goede, pure olie heeft een lage pH waarde (tussen 
de 0.3 – 0.8). Dit wordt ook gemeten nadat de olie uit 
de olijven is geperst. Om een goede olijfolie te kunnen 
herkennen, kun je deze in de koelkast zetten. Als de olie 
een margarine-achtige substantie krijgt heb je te maken 
met de beste, puurste, extra vergine olie, waar alle 
mineralen en vitamines inzitten, en zonder toevoegingen. 
Deze olie is op een koele plek minstens 2-3 jaar houdbaar.

De productie van locale olijfolie – een 
pittige klus met een mooi resultaat!

De historie van het zwarte goud – koffie!

In de afgelopen edities van Corfu Zomernieuws hadden we een zoekplaatje van de Nederlandse, al jaren op Corfu 
woonachtige, kunstenares Carla Bellou staan, waar men een door Carla gesigneerd reproductie van het schilderij kon 
winnen. Van het zoekplaatje 2011 is de winnaar de heer Maurice Hellemons geworden. Hij zal binnenkort een reproductie 
ontvangen. Dit jaar geen zoekplaatje omdat er in de stadswandeling op pagina 3 al een prijsvraag is verwerkt. Wel vindt 
u in deze editie van Corfu Zomernieuws (op pagina 4 en hiernaast) een pentekening van Carla. Zij maakt een diversiteit 
aan schilderijen met verschillende technieken. Om haar werk te bekijken kunt u haar gallerie anex lijstenmakerij dagelijks, 
tijdens de winkeluren, bezoeken. De winkel ligt aan de weg naar Lefkimi, net buiten Corfu-stad en 2 deuren verder dan 
Jumbo. t +30 26610 57383 / +30 6972243312 of e carla@otenet.gr 

Zoekplaatje

vervolg van pag 7



Het “gouden fruit” 
van Mavromatis

Koum Quat, betekent gouden fruit, en 
is een klein mandarijn-achtig vruchtje 
dat overal op Corfu, en in het bijzonder 
in het plaatsje Nymfes, groeit. Het komt 
oorspronkelijk uit Zuid-Japan en China en 
kwam in 1860 op Corfu terecht. Om meer 
hierover te weten te komen, is een bezoek 
aan Mavromatis zeker de moeite waard. 
Dit familiebedrijf, wat al in 1965 werd 
opgericht, is een koum quat distilleerderij. 
Binnen kun je overal rondkijken, een 
video bekijken en een uitleg krijgen over 
de verschillende producten die volgens 
traditionele recepten worden bereid. De 
verschillende drankjes kunnen worden 
geproefd en alle producten die Mavromatis 
produceert, zoals de koum quat likeuren, 
andere alcoholische dranken en diverse 
zoetigheden, waaronder mandola 
(gecaramelliseerde amandelen) en 
nougat, worden ter plaatse verkocht!   
t 26630-22774, www.koumquat.com

Garden Bistro and Music Bar - Een 
plek om lichaam en geest te voeden

De keuken van dit unieke bistro 
voorziet zichzelf van lokale 
seizoensgroenten en groenten uit 
eigen tuin. Het originele menu is 
vooral geïnspireerd door smaken 
en aroma’s uit de Mediterranee, 
maar ook door het samenbrengen 
van verschillende wereldkeukens. 
Lucciola is een sfeervolle oase van 
rust in een prachtige tuin, gelegen 
aan een traditioneel gebouw. 
Een plek voor jong en oud om 
memorabele zomeravond door te 
brengen. Geniet van life muziek, 
geweldige cocktails, lokale bieren 
en wijnen.
Het evenementencentrum 
verzorgt privéfeesten, trouwerijen, 
creatieve workshops voor 
kinderen, (Griekse) kooklessen en 
handwerkmarkten.

U vindt het menu en de geplande evenementen terug op de website: www.
lucciola.eu of u kunt vrienden worden op Facebook: ‘Lucciola Bistro and Music 
Bar’ voor de meest up to date informatie.
Voor reserveringen of vragen: t +30 693330023.
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Een favoriet adres voor een culinair avondje uit, is Lord 
Byron in Barbati. Dit gezellige familierestaurant bestaat al 
sinds 1978 en is daarmee de oudste taverna van Barbati. 
Het wordt uitgebaat door twee neven, beide met de naam 
Giorgos! Deze heren runnen het restaurant met veel 
enthousiasme en zij nemen ook de bediening voor hun 
rekening. De bereiding van het eten wordt verzorgd door 
de moeder van de ene Giorgos en de echtgenote van de 
andere Giorgos. Je voelt je hier meteen op je gemak en de 
heren doen er alles aan om het je naar de zin te maken!
 
Echt Grieks eten en kindermenu’s   
Op de menukaart staan veel traditionele Griekse gerechten 
en natuurlijk Corfiotische specialiteiten zoals ‘Sofrito’ en 
‘Bourdeto’. Daarnaast serveert Lord Byron heerlijke mezès 
(diverse hapjes/voorgerechtjes), verschillende verse 
visgerechten, diverse steaks en voor de liefhebber, de niet 
te versmaden grote gamba’s in een saus van tomaten en 
kaas of met knoflooksaus - om je vingers bij af te likken. 
Voor de kleinere mee-eters is er een speciaal kindermenu 
beschikbaar. Na het tafelen wordt er, volgens goed Grieks 
gebruik, een lekker borreltje van het huis geserveerd.

Zeezicht en een kinderspeeltuin
Bij Lord Byron kun je zowel binnen als buiten erg gezellig 
zitten. Het restaurant heeft een overdekt terras met 
een prachtig uitzicht over zee en een terras met een 
speeltuintje. Deze plek is ideaal voor gezinnen met kleine 

kinderen. Terwijl de kinderen zich prima vermaken in 
het overzichtelijke speeltuintje, kun je zelf ongestoord 
genieten van een middag of avondje uit.

Kwaliteit en meer
Bij Lord Bron krijg je beslist waar voor je geld. En hierover 
wordt regelmatig vol lof geschreven op de Zoover website 
waar je als vakantieganger je commentaar achter kunt 
laten over een accommodatie, restaurant of een andere 
vakantie ervaring. Een aantal quotes die men op deze site 
heeft achtergelaten zijn: “Eten bij Lord Byron maakt koken 
overbodig”, “Lord Byron, mmm echt lekker en goede 
bediening” en “Vergeet zeker niet te gaan eten bij Lord 
Byron!” Oordeel zelf en ga eens langs. We zijn benieuwd 
naar uw ervaring!

Lord Byron ligt aan de doorgaande weg in Barbati, 
halverwege het dorp aan de linkerkant (komend vanuit 
Ipsos). Het is dagelijks geopend van 09.00 uur tot in de 
late uurtjes. U kunt er aanschuiven voor ontbijt, lunch en 
diner, maar uiteraard kunt u er ook terecht voor een kop 
koffie of een wijntje met iets lekkers erbij!
Naast de taverna runt deze familie ook een eigen studio- 
en appartementencomplex in Barbati met een heerlijk 
zwembad. De studio’s zijn geschikt voor 2-3 personen, de 
appartementen tot max 5 personen.

 Voor meer informatie, kijk op www.studiosinbarbati.com, 
t +30 26630 91577, e info@vladimirsapts.com 

Culinair genieten bij Lord Byron, Barbati
vervolg voorpagina
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Donkey 
Rescue Centre

In Januari 2004 besloot Judy Quinn om voor een oude 
ezel te gaan zorgen die ze afgedankt aan de kant 
van de weg had gevonden…… Het dier werd Hope 
genoemd. Sinds die tijd weten velen Judy te vinden 
als er een goed adres voor een oude, afgedankte ezel 
wordt gezocht en inmiddels hebben ruim 400 ezels het 
opvangcentrum gepasseerd.

Het doel van de opvang is om de ezels een gelukkige 
en veilige oude dag te bezorgen; de zieke en gewonde 
dieren een kans op herstel te bieden; de misbruikte 
ezels weer vertrouwen en hoop te geven en de verlaten 
dieren het gevoel van zekerheid te bieden. Op dit 
moment zijn er rond de 60 ezels, een pasgeboren ezeltje 
en een aantal andere dieren in het opvangcentrum.

U kunt de ezels dagelijks bezoeken van 10.00-17.00 
uur in Kokkilas, dichtbij Doukades. Vanaf de hoofdweg 
naar Paleokastritsa slaat u af bij Villa Alexandra (bij 
km bordje 16.8). Volg de bordjes naar het het Donkey 
Rescue Centre.

Kijk voor meer informatie op www.corfu-donkeys.com



 
een paradijs van smaken!

De geschiedenis van Emeral begon in het jaar 1977 toen Jiannis Koulouridis, 
op de plek waar het huidige Emeral staat, een bakkerij opende. Hij bakte hier 
dagelijks brood in de houtoven, en heerlijk geurende cakes. Niet veel later sloten 
ook zijn zoons Konstantinos en Andreas zich aan bij de bakkerij. Naast het brood 
bakken, leerden zij de kunst van het banketbakken en het bereiden van goede 
koffie.

Al snel werd Emeral bekend om haar verse gebak, de grote variëteit aan producten 
en vriendelijke service, niet alleen onder de Corfioten, maar ook bij bezoekers van 
het eiland die hier jaarlijks terugkomen voor hun vakantie. Emeral is ondertussen 
dan ook een fenomeen op Corfu. Het is er altijd druk, en iedereen die er langs 
rijdt stopt wel even om een van de vele lekkernijen te halen. Het is dan ook niet 
ongebruikelijk een omweg te maken voor een bezoekje aan Emeral!

Het doel van de familie Koulouridi is sinds jaar en dag, naast het behoud van een 
constante kwaliteit, het aanhoudend blijven creëren van nieuwe smaken voor 
eenieder om van te genieten.

Vandaag de dag wordt Emeral gezien als een ontmoetingsplek op het eiland 
waar men graag komt voor een perfecte freddo cappuccino of een frappé met ijs 
(typisch Griekse ijskoffie), en dat natuurlijk met een van de smaakvolle lekkernijen 
uit het grote assortiment van Emeral. Denk bijvoorbeeld aan huisgemaakt ijs, 
bereid met verse melk en met zorg gekozen seizoensfruit, krokante loukoumades 
(een soort oliebollen), chocoladepita, of een van de overheerlijke kleine of grote 
gebakjes. Ook de ringvormige koekjes, koulouria met vanillesmaak, de baklava 
en de galaktoboereko (een heerlijke zoete melktaart gemaakt met geitenboter) 
zijn niet te versmaden.

Behalve dat u bij Emeral ter plekke kunt genieten, is het natuurlijk mogelijk om 
gebakjes en/of dampend verse broden mee naar uw accommodatie te nemen. 
Er is altijd een indrukwekkende vitrine vol met bijzondere taarten en koekjes om 
uit te kiezen, die er zo mooi uitzien dat het net kleine kunstwerkjes zijn. Dus ook 
voor een speciale gelegenheid tijdens uw verblijf op Corfu kunt u hier terecht! 
Een taart kan bovendien op bestelling geheel gemaakt worden naar uw eigen 
wensen. 

Iedere zomer biedt Emeral een variëteit aan huisgemaakt ijs. Dit jaar is het 
assortiment verrijkt met ijs gemaakt van koumqat en vanilleijs gemaakt met 
verse, zwarte vanille uit Madagascar. Mocht u ijs mee willen nemen naar uw 
accommodatie, vraag dan naar een van de speciale boxen die het ijs een tijdje 
koel houden. 

Maak een reis door de smaken van Emeral! U zult aangenaam verrast worden!

1

Kimisis tis Theotokou 
klooster, Paleokastritsa6

Het Angelokastro is één van de best bewaarde Byzantijnse 
forten op het eiland, waarschijnlijk daterend uit de 13e eeuw. 
De vesting ligt op een steile rots, 160 m boven de zee en diende 
o.m. als toevluchtsoord bij aanvallen van zeerovers en Turken. 
Het Angelokastro ligt net buiten het dorpje Krini en vanaf de 
parkeerplaats gaat er een trap naar boven. De klim is zeker de 
moeite waard, vooral ook vanwege het fantastische uitzicht. Bij 
helder weer kun je zelfs Corfu-stad goed zien liggen.

7
Angelokastro (Burcht der 

Engelen), Krini 
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Dit monnikenklooster werd in 
1228 gesticht, maar het huidige 
gebouwencomplex dateert 
uit de 18e eeuw. Door de 
eeuwen heen deed het klooster 
eveneens dienst als vesting en 
bood weerstand bij invallen 
van piraten en van de Turken. 
De cellen van de monniken 
en de gastenverblijven liggen 
om de kloosterkerk met haar 
klokkentoren. In het museum is 
een kleine interessante collectie 
van iconen tentoongesteld en 

hier liggen ook indrukwekkende botten van een ‘zeemonster’. 
Houdt er rekening mee dat gepaste kleding gewenst is. 
(Geopend van 7-13 en 15-20 uur).Paleokastritsa is de meest unieke plek op Corfu met het kristalheldere water, de prachtige grotten en het fascinerende 

leven in de zee. Vanuit de Yellow Submarine kun je onderin de boot door 22 reusachtige ramen de onderwaterwereld 
ontdekken. Bekijk deze wereld op 30 meter diepte, welke recent alleen nog maar door duikers kon worden ontdekt. 
Deze 50 minuten durende onderwater cruise wordt alleen hier aangeboden – een spannende en unieke ervaring die 
u niet mag missen!
“Poseidon’s” bemanning zal de vissen aanmoedigen om zich te laten bekijken door ze te voeren. U zult vele kleurrijke 
vissen, kwallen en/of zeesterren door de ramen voorbij zien komen – een mooi gezicht! De kapitein deelt allerlei 
informatie met u over het locale leven in de zee, over de rotsformaties en over de geschiedenis en ontwikkeling 
van dit gebied. Daarnaast kunt u zich aan boord van het schip lekker ontspannen en genieten van de zon, of foto’s 

maken van de omgeving en van de prachtige rotspartijen van 
Paleokastritsa. Neem ook uw kans waar om een avondcruise 
met de Yellow Submarine te maken en het mystieke nachtleven 
van de onderwaterwereld te ontdekken. Hierbij wordt speciale 
verlichting gebruikt voor een extra spectaculair effect.
Deze superleuke tocht is geschikt voor iedereen, van jong 
tot oud. Ook uw kinderen doet u er een plezier mee! Lezers 
van Corfu Zomernieuws krijgen bovendien een speciale 
korting voor deze boottocht. Gebruik hiervoor onderstaande 
kortingscoupon. Kinderen tot 3 jaar gratis. De Yellow 
Submarine vertrekt dagelijks van 10.00-17.00 uur vanuit de 
Alipa haven; de nacht cruise gaat om 21.00 en 22.00 uur.  
t +306981160970.

Ontdek de onderwaterwereld met de 
Yellow Submarine – een avontuur!

Kortingscoupon

Adult € 8
Child € 4
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