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Kerstmis in de Algarve 

De temperaturen buiten 

lopen nog steeds tegen de 20 

graden en de natuur is groen. 

Een enkele boom verliest zijn 

bladeren of tooit zich als een 

laatste spijtoptant alsnog in 

herfsttooi. Zelfs Manuel, die 

met zijn geiten toch zijn 

uiterste best doet om het 

kerstgevoel een beetje in te 

kleuren, loopt in hemds-

mouwen. Inmiddels is de 

olijfboom buiten weer in zijn 

kerstverlichting getooid en 

onze gasten versieren de rest. 

 

 

Daar is hij dan eindelijk, op de valreep van 2013 toch nog een nieuwsbrief. Dus 

iedereen die dacht dat hij er een gemist had: Het is de 2e nieuwsbrief van dit jaar. 

Maar deze staat ook weer boordevol nieuws. 

De poort 

We zijn er trots op! Sinds gisteren hebben we een echte poort, d.w.z. het 

hekwerk, in onze poort gekregen. Daarvoor moest nog echt wel heel veel 

aangepast worden. Want van begin af aan was de poort net iets te smal 

geworden omdat we geen rekening hadden gehouden met de breedte van 

de versiering en afwerking op de pilaren. Gewoon niet over nagedacht. 

Dus werd dit najaar deze klus eindelijk eens aangepakt. Gelukkig hadden 

we de ruimte van het looppoortje om te benutten. Anders hadden we de 

hele linkerkant moeten afbreken. Zoals jullie zien is er met man en macht 

aan gewerkt! En met de professionele schilderarbeid van Piet is er niets 

meer van te zien. Het resultaat mag er zijn, vinden wij. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

info@quintaodelouca.com ; www.quintaodelouca.com 

www.facebook.com/quintaodelouca 

Quinta de Odelouca Turismo e Campismo Rural Lda  
Vale Grande, CxP 644-S,  
8375-215 São Marcos da Serra  
Portugal. tel: +351 282 36 1718 

Wie de kriebels krijgt en nog graag een weekje wil gaan 
huren kan op www.groenealgarve.nl  (kijk bij “reserveren”) 
zien wanneer het Casa do Rafael nog vrij is. Ook de 
familietenten is nog enkele periodes te huur. 

   

 Naast olijven en olijfolie 

heeft de olijf boom nog meer 

mogelijkheden voor onze 

gezondheid. Het blad van de 

olijfboom (Olea europaea) 

bevat oleuropeína. Deze stof 

helpt de bloeddruk te 

verlagen, verbetert de 

bloedcirculatie en verlaagt 

het glucose niveau in het 

bloed. Voor degenen die 

natuurlijk en effectief willen 

afvallen, is olijfbladthee 

uitstekend. Het is 3x sterker 

dan groene thee omdat 

olijfbladthee rijker is aan 

magnesium, fosfor, selenium, 

potassium, koper, mangaan 

en zink. Het wordt ook 

beschouwd als effectief in de 

strijd tegen vetophoping in 

de buikstreek. Olijf bladeren 

hebben een antioxidant dat 

helpt bij de bestrijding van 

vrije radicalen en versnelt het 

proces van afvallen. 

De manier van bereiding is 

heel eenvoudig, gewoon in 1 

theekop kokend water 20 

(verse of gedroogde) 

olijfbladeren ongeveer 1 

minuut laten koken (10 

minuten laten trekken is ook 

goed). Drink 2 tot 4 kopjes op 

een dag. 

En nu niet al onze bomen 

kaalplukken hoor! 

 

 

De olijvenpluk 

Na de slechte oogst van 2012, kregen we dit jaar een voortreffelijke 

olijvenoogst. Het was een hele toer om alles uit de bomen te krijgen. 

Gelukkig hadden we goede hulp van onze gasten zonder wie we het 

nooit geklaard zouden hebben. Er is toch wel 1 week geplukt met zijn 

allen en de oogst was rondom de 230kg. Er is 190 kg geperst tot extra 

(extra! extra!) virgine olie en ongeveer 40 kg is ingemaakt. 

We gaan elk jaar naar Frits om de olijven te persen. En dat is altijd weer 

een feestje. Want het wordt op een oude, ambachtelijke wijze gedaan. 

Vandaar ook de 3x extra virgine, weliswaar een grapje, maar de extra 

virgine olijfolie uit de winkel haalt het niet bij onze versgeperste olie! 

 

  

Hier zet Frits een schoep vast waardoor de olijven steeds weer voor de 

draaiende steen komt te liggen. Op deze wijze worden 4 uur lang de 

olijven geplet. Pas in de middag wordt de brij uit de bak gehaald en in 

matten tussen de pers gelegd. En dan moet er ook geproefd worden 

natuurlijk! Met brood en een glas wijn een delicatesse. 
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Excursie 

Dit voorjaar is Bert begonnen met een excursie naar São Marcos da 

Serra. Wat voor iedereen een gewoon dorpje lijkt met een kerk en een 

postkantoor, gaat daardoor ineens leven zeggen onze gasten. Achter al 

die deurtjes zit iets, die ene winkel met zijn aparte interieur, uiteraard 

de imposante schoorsteen en het kerkje van binnen. Met als afsluiting 

Regional Arte met zijn proeverij van likeuren en medronho.  

 

   

Portugees 

Sinds 2010 is de Portugese 

grammatica flink aangepast. 

Veel gaat voorlopig nog aan 

ons voorbij maar er is 1 

aanpassing die het 

herkennen van woorden nog 

lastiger maakt: het weglaten 

van de ‘c’, ‘p’ in woorden met 

een harde medeklinker: 

Factura = fatura; Recepção = 

receção; óptimo = ótimo; 

actividade = atividade; acto = 

ato; céptico = cético; cacto = 

cato. Hier is een duidelijke 

knieval gedaan naar het 

Braziliaans. Waren voorheen 

de woorden nog wel 

herkenbaar vanwege hun 

Latijnse oorsprong: factuur, 

receptie, optimaal, activiteit, 

actie, septicus en cactus, nu 

lijken die woorden een heel 

andere betekenis te krijgen. 

Moeten wij nu boven onze 

receptie het woord “receção” 

gaan hangen? Wij vrezen dat 

iedereen dan denkt dat we 

ons hier in een permanente 

recessie bevinden. En wat 

denkt u bij het woord “ato”? 

In ieder geval toch niet dat 

het actie zou kunnen 

betekenen. Of “cético”, dat  

je eerder aan een exotische 

vogel doet denken dan aan 

sceptisch. En bij een “fatura” 

denk ik liever aan een lekker 

broodje dan aan een factuur. 

Maar toch, ook al is “cato” 

geen kat, het resultaat  is 

hetzelfde: de nagels van een 

kat zijn net zo scherp als de 

naalden van een cactus. Een 

pijnlijk gevalletje dus. 

 

 

Eten 

Sinds er bij Olivia in Perna Seca nieuwe uitbaters zijn, loopt het 

restaurantje als een trein! De naam is veranderd in O Jakaré (de 

krokodil) en Fernanda en José doen hun uiterste best om de lekkerste 

gerechten op tafel te zetten. In het voorjaar en de zomer kun je er 

heerlijk buiten eten op de veranda onder de grote peperboom. En elke 

2e zondag van de maand is er varken aan het spit. Dan komen er hele 

families eten en gaan de voetjes van de grond! Wij vinden dat we dan 

niet achter kunnen blijven en gaan er  met z’n allen heen, om een 

kleine bijdrage te geven aan de algehele feestvreugde aldaar.  

 

 

 
Feliz Natal e um ótimo Ano Novo  

Até a vista no Algave 

Bert & Thea 


