


Het was nooit de bedoeling om zo lang in
Griekenland te zĳn. Ik vloog naar Athene
om mĳn auto op te halen en bĳ gebrek aan
inspiratie, niet wetende wat te doen, liet
ik het leven weer op z'n beloop. 

Van Athene reisde ik op gevoel naar
Peloponnesos. Een schiereiland ten
zuiden van het vaste land. In Google Maps
ging mĳn aandacht uit naar kustplaats
Kalo Nero, waarvan - hoorde ik later - de
naam 'goed water' betekent. En omdat
deze naam op de kaart goed voelde werd
dit mĳn volgende bestemming. 

In Kalo Nero ontmoette ik een ober die er
op aandrong zĳn vriend te ontmoeten.
Mĳn eerste reactie was terughoudend. Ik
had nog helemaal geen zin om me actief
met nieuwe mensen te verbinden. Ik was
ook niet op zoek naar een slaapplek bĳ
mensen thuis en voelde er niks voor in
iets nieuws te stappen terwĳl ik niet wist
wat ik nou eigenlĳk wilde. Dacht ik. Ik zat
in mĳn hoofd, was naar binnen gekeerd,
verzonken in gedachte met mezelf. 

Omdat de ober er van overtuigd was dat
deze ontmoeting moest plaatsvinden, en
ik mezelf eraan herinnerde dat ik ja zou 

zeggen tegen alles wat goed voelde,
ontmoette ik zĳn vriend Lucianos.

Lucianos is natuur. Het is zĳn droom
om in deze regio agricultural tourism te
creëren waarbĳ mensen kunnen ervaren
hoe het is om te leven als een local. 'You
have to stay here for at least one month to
get to know the region'. Ik lachtte en
antwoordde 'nee hoor, ik ben hier zo weer
weg'. Mĳn antwoord leek hĳ niet serieus
te nemen en hĳ deed er alles aan om een
fĳne, veilige en inspirerende slaapplek
voor me te vinden bĳ iemand waarvan hĳ
het gevoel had dat dit een goede match
kon zĳn.

Ik kwam terecht bĳ Sakis', Lucianos' oom,
in Kyparissia. Met een achtertuin waarvan
ik dacht dat ik hiervoor in Hawaii moest
zĳn en een horizon die exact hetzelfde is,
voelt, zoals hoe ik mĳn geluks-woonplek
tekende in begin van dit jaar. Met bergen
en bomen direct aan de zee, zon,
vruchtbare grond en een zacht klimaat.
Een plek waar ik 's nachts miljoenen
sterren zie zweven in een grote zwarte
ruimte die we het heelal noemen, me er
aan herinnerend dat we het met deze
mooie en ons in alles voorzienende 

'Als het paradijs op aarde bestaat
geloof ik dat ik het gevonden heb.' 



planeet mogen doen. 

Volgens velen kan Sakis’ moeder, Giorgia,
koken als de beste. Precies zoals het 50
jaar geleden ook werd gedaan. Ze kookt
met wat er in de omgeving is te vinden en
weet alles te verwerken. 

Lucianos nam me mee naar zĳn werk in de
olĳven, want in oktober was het
olĳvenseizoen begonnen. Ik had geen idee
waar alles me naartoe bracht en maakte
foto's en video's van al het inspirerends
dat ik zag. En voor ik het wist stond ik zelf
te werken tussen de olĳven. Voor het
plezier. 

Ondertussen was ik ook bĳ Giorgia in de
leer. Zĳ gelukkig dat ze vegetarisch mocht
koken en ik als een kind zo blĳ dat ik alles
mocht proeven wat er uit haar handen
kwam. Ik raakte gefascineerd door de
volheid, rĳkdom en eenvoud van de
Griekse keuken en voelde iets groeien in
mĳ. Onder de indruk van de combinatie
natuur, cultuur en keuken werd ik verliefd
op Griekenland. 

Een nieuw project diende zich bĳ me aan:
een kookreisboek geïnspireerd op de
traditionele Griekse keuken. Met
plantaardige recepten en verhalen over dit
avontuur. Liefde en verbinding zichtbaar
maken. Voelbaar.

Vaak voel ik me een rondlopend
experiment en bĳna niks van wat ik de
afgelopen weken deed was ooit de
bedoeling. Ik volgde mĳn  

nieuwsgierigheid, geloofde mezelf en koos
ervoor te vertrouwen op het leven en
proces. In plaats van 2 dagen was ik 9
weken in Kyparissia waar ik, omgeven met
fĳne mensen, een thuis creëerde in het
paradĳs. Ik bleef in beweging, stelde
vragen en nam initiatief. Doen, maken en
geven. Open, met zin in avontuur en vrĳ. 

If you feel it, do it. 

Nu, nu en nu. 

Ik ben op reis
en neem jou hierin mee. 

Kristel











Ik hou van soep. Het verwarmd, maakt iedereen blĳ en
doet het altĳd goed. Sinds ik deze linzensoep geproefd heb
is het één van mĳn favorieten. Met maar een paar
ingrediënten kan er weinig mis gaan. Super smaakvol en
van velen hier een lievelings. Ik ontving het recept van
Anglellos met wie ik avond op avond met de kachel kookte  
in het oude treinstation van Kyparissia. 'Sometimes when
we cook together I feel like a child again.' Spelen, vrĳ zĳn en
improviseren, net zoals vroeger. We creëerden een thuis
z’n allen waar we de dag afsloten samen. Het werd een
ritueel en voelde meteen heel gewoon. 

FAKES
Voor 8 personen

500 gram bruine linzen 
1,5 liter water
3 wortels 
2 uien 
3 tomaten 
3 tenen knoflook 
2 laurierblad
olĳfolie extra vierge
zout
wĳnazĳn

Was de linzen meerdere keren totdat het water dat overblijft zuiver is. Schil de wortels en snij
deze in schijfjes van een halve centimeter. Snij de ui en tomaten grof en de knoflook iets
meer fijn. Vul een grote soeppan met koud water en voeg hier de groenten, linzen, het laurier,
een scheut olijfolie en zout aan toe. De verhouding bij deze soep is altijd 1:3. Eén deel linzen
op drie delen water. Het grootste deel van de olijfolie wordt toegevoegd na het koken van de
soep. Gebruik ongeveer 13 gram zout per kilo vocht. Breng de soep aan de kook en laat 
40 minuten zonder deksel zacht koken.

Proef de soep en breng op smaak met olijfolie, zout en een scheut wijnazijn.  

Verdeel de soep over de borden, laat wat afkoelen en voeg naar eigen smaak nog wijnazijn en
olijfolie toe. Eet fakes in combinatie met een stuk brood en laat de smaak van wijnazijn
aanwezig zijn.









Eén van de eerste gerechten die Giorgia me liet proeven was
gemista. De vulling is identiek aan de vulling van haar
specialiteit ‘kolokethokorfathes’ (gevulde courgettebloemen) en
de saus die ze erbĳ maakt past zo goed dat ze er twee keer een
kookwedstrĳd mee won. De rĳstsoort is bepalend voor de
beleving van dit gerecht. Kies daarom een medium korrel rĳst
die het vocht goed opneemt. 

Deze vrouw maakte me verliefd op de Griekse keuken. Ik heb
geen idee hoeveel liter olĳfolie zĳ in een jaar gebruikt, maar
mogelĳk stroomt er olĳfolie in plaats van bloed door haar
aderen. Dankbaar dat ik zo welkom was en dat ze met alle
liefde haar recepten met me wilde delen. Toppers die ik voor
altĳd meedraag in mĳn rugzak. Gekoesterd en klaar om door te
geven. 

GEMISTA
Voor 6 personen

Voor de vulling
2 puntpaprika's 
1 ui 
2 tenen knoflook
2 grote tomaten
1/2 courgette
10 g munt
40 g selderĳblad
400 ml medium korrel rĳst
400 ml olĳfolie extra vierge
½ tablet groentebouillon
(en 100 ml gekookt water)
Peper en zout 

Om te vullen
1 kleine courgette
4 kleine aubergines 
4 grote tomaten
4 kleine paprika’s
4 kleine puntpaprika’s

Voor de saus
2 aardappelen
1 wortel
1/2 courgette
1 citroen
zoutVerwarm de oven op 200 graden. 

Leg de aubergines en courgette horizontaal en snij de top van de
groenten zodat er een deksel ontstaat. Doe hetzelfde met de
tomaten en de paprika’s. Maak de paprika's van binnen schoon
en ontdoe de tomaten, aubergines en courgette van hun
vruchtvlees. Creëer op deze manier kuipjes. Rasp het vruchtvlees
van de aubergine, courgette en tomaat met een grove rasp en
doe dit als onderdeel van de vulling in een grote mengkom.



Snij voor de rest van de vulling twee puntpaprika’s in fijne reepjes.
Halveer de tomaten en rasp het vruchtvlees totdat alleen nog de
schil over blijft. De schil wordt niet verwerkt in het gerecht. Rasp
de ui, knoflook en halve courgette. Was de munt en het
selderijblad en snij de kruiden zeer fijn. Voeg als laatste de
middelkorrelige rijst, olijfolie, groentebouillon, peper en ruim zout
toe. Meng alles en proef of het vocht goed op smaak is.

Vul de groenten met de rijstvulling en plaats ze in een ovenvaste
braadpan of (emaillen) braadslede met afsluitbare deksel. Het
geheel wordt gaar door middel van stoven. Heb je geen deksel,
gebruik dan aluminiumfolie om het vocht te behouden.   

Snij de aardappelen, wortel en courgette in blokjes van circa drie
centimeter en verdeel deze over de braadslede. Besprenkel alles
nog met wat extra olijfolie en voeg nog een keer zout en peper toe.

Dek alles af en plaats de braadslede voor minstens 90 minuten in
de oven. De gemista is klaar als de rijst zacht is. 

Haal voor de saus de gemista uit de oven en pureer een deel van
de blokjes aardappel, wortel en courgette met de blender of
staafmixer tot een dikke saus. Voeg hiervoor kookvocht uit de
braadslede toe samen met sap van een grote citroen en een snuf
zout. Proef de saus en breng op smaak met eventueel nog extra
citroensap en zout. 

Gemista wordt gegeten met en zonder saus en is ook de volgende
dag koud of lauwwarm lekker. 





Het is op dit moment winter in Kyparissia en ik heb nog
geen Griek gevonden die zegt te genieten van dit seizoen.
Hoogtepunt in de winter zĳn de Christmas sweets. Met elk
huis zĳn eigen recept zoals in Nederland elk huis wel een
eigen pannenkoekenrecept heeft. Gezien de hoeveelheid die
we maakten was ik in de veronderstelling dat deze portie
een voorraad was voor de rest van het jaar. Maar een week
later stond Giorgia gewoon weer opnieuw te bakken omdat
alles al uitgedeeld, opgehaald en opgegeten was. De
melomakarona heeft haar identiteit te danken aan het bad
dat ze na het bakken nog neemt in de siroop van suiker,
honing en water die de koek haar smeuïge structuur geeft.

MELOMAKARONA

Voor het deeg
400 ml olĳfolie
300 ml suiker
150 ml bier
4 el sap van verse sinaasappel
1 grote tl baking soda
4 el cognac
snuf zout
1 grote tl kruidnagel gemalen
(afgestreken)
1 grote tl kaneel gemalen 
½ tl nootmuskaat gemalen
2 grote tl bakpoeder 
1000 g bloem
walnoten 

Voor de siroop
400 ml suiker
200 ml honing
200 ml water

Doe de olijfolie, suiker en bier in een grote mengkom en meng
met de mixer.  

Meng in een glas het sinaasappelsap met baksing soda totdat
het gaat bruisen. Voeg dit samen met de cognac, een snuf
zout, rasp van 1 sinaasappel, kruidnagel, kaneel en
nootmuskaat toe aan het mengsel. Rasp de sinaasappel
boven de mengkom in verband met het sap dat uit de schil
vrijkomt tijdens het raspen. Gebruik niet meer dan één
theelepel kruidnagel, want dit maakt het geheel bitter. Meng
alles opnieuw met de mixer. 



Mix het bakpoeder met ongeveer 200 gram bloem en voeg toe
aan het mengsel. Mix alles voor de laatste keer met de mixer
en ga daarna met de hand verder. Voeg de rest van de bloem
stapsgewijs toe en kneed het geheel tot een deeg waarvan
koeken kunnen worden gerold. Laat het deeg voor het rollen
eerst even rusten.

Rol voor elke melomakarona in de hand een bolletje deeg uit.
Leg hier een walnoot in en rol het deeg weer dicht. Plaats ze
op een met bakpapier beklede bakplaat en bak circa 
30 minuten op 180 graden. De koeken zijn goed als je ziet en
proeft dat het deeg gaar is. 

Rasp de walnoten. Verwarm de suiker, honing en water in een
pannetje en dompel de melomakarona’s om de beurt in de
siroop. Strooi de geraspte walnoten over de koeken als ze nog
warm zijn en laat ze even rusten. 





Eten verbindt
Liefde voelen en vrĳ zĳn

Liefs uit Griekenland




