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Efter οττ kort samtal crbjudcr 11anoss att ka med υτ ocb titta ρϊι
han. olivlund ί ιιtkaηten av taden.

"Jag agcr cirka 500 av de τοτείτ 30 milj ner olivtrad, som fίnns

ρ, δπ. De Re ta familjer har ιηίnst ett par trad," sagcr Yannis, me-
dan han ετοίτ \Tisar fram vackra, krokiga rriid, som ar mer an 1 000
,r gamla.

Vid narmare kontroll visar det sig, att rraden dignar av frukt.
Dct iir ιηίtten εν november och olivfrukten iir klar att skOrdas.

"Dct iir biist att plocka oliven med handerna, s art man inte forstor
den - n1cn det ϊίι mycket tidskriivande. Darfor anvander νί πiiι, ιj>-

Ett grekiskt livseliχir
Med sina 30 miljoner olivtrad ar Kreta ί dag en av Greklands viktigaste platser for
produktion av olivolja av hogsta kvalitet. Inflight Magazine har gjort en resa pa on for
att lara mer om Kretas lίvselίxίr - olivoljan och olivtradet, som har varit en del av ons
ν a r d a g u n d e r 3. 5 ΟΟ a r. Αν Andrew Ma~hall Foto Κarιη RIIkonen.

Det ar sent Ρ eftermiddagen ί olivlandet. νί befίnner oss Ρ den

vastra delen av δη Kreta, dar νί just precis har be egrat en krokig

bergsvag, som binder ίίιορ Paleohora ριΊSΥdkιιsten n1ed Chania ί
αοττ, a langt ogat kan n, ar landskapet fiirgat silvergront av solens
lek i bladen ρ, de andlosa raderna av olivtrad, om ligger εοαι en

tjock matta δνετ det teniga landskapet.

Υί stannar tilJ ί Kandanos for att ra nagot att dricka vid en τιι-
stik liten restaurang, som ligger langs vagen. Aldre man och kvin-

nor itter i skuggan οσίι kopplar av med ett parti domino och en
kopp kaffe, och νί borjar prata mecl οίίνοοίετεο Yannis Marinakjs.

62



01: Den famδsa "grekiska salladen" med
frascha tomater, gurkor, kapris, lδk, fetaost,
Atskilliga oliver och minst Ire skedar fulla av
olivolja.

02: [π olivodlare ordnar naIet, dar oliverna !ΓΑπ
IrMeI samlas ihop.

Olivlandet
Varldens storsta tίllverkare av olίvolja ar Spanίen, som med 190
miljonertrad star fDr 30 procent av den totala produktionen.
Nummer tva och tre ar Italien respektίve Grekland. Utanfor Ευ ar de
storsta olίvtillverkande landerna Turkίet, Syrίen och Tunisίen.
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om νί spanner υτ under cradet. Νετ νί skakar cradec, faller οίίν-
frukcerna ner ί niίcen. Man kan ucvinna cirka εττ kilo olivolja av sex
kilo oliver," berattar Yannis.

Oliven - och oljan da.rifr~n - har varit en del av livet ί detta Ιιότα

av Medelhavet sedan civilisacionens fOdelse. De aldsta fynden kan
datera anda cillbaka ιίΙΙ for 3500 r sedan. Arkeologer har ί flera
minoiska grava.r hittat keramikk.rukor med krossade olivkiί.rnor,

vilket tydligt bevisar εττ oliven odlades hiίr redan for flera tu en ar
sedan. Ετι tradition, som befolkningen Ρ K.reta forcfarande haJler

vid Ιίν, och δη iί.rί dag Greklands viktigaste πiί.rdet giller olivodling
- och inte minst inom tillverkningen av salladsolja av hogsta kvalitet.

Lar sig tillverkning av olivtval
Efter besDket hos den lilla olivbonden forcsatter νί till var bas ί

det lilla samhiίllet Vamos (26 kilometer sydost om Chania), som
grundlades pa 1200-talet. Ροτ bara υο a.r sedan huserade denna οττ

vid foten av Lefka Ori (De vita bergen) en blandning av getter och

bonder, som levde ί sin egen lilla jordbruksviίrld - isolerade och
utan synlig kontakt med omvarlden.

Det l1ar fOrand.racsmarkant under sena.re a.r,och ί dag vallfardar

kulturintresserade resenarer hit for att uppleva en del av det autentiska

lίνet vid Medelhavet. Och det kan man hitta l1ar. Inte minst tack
va.re foreningen Vamos S. Α., som genom olika aktiviteter h ller de

gamla traditionerna vid lίv genom att ge de besDkande en inblick i

ett litet samhiilles vardag Ιοτ manga r edan.



"Υί erbjuder dagligen kurser ί lokal kokkonsr, och hur man
rillyerkar ty1l1εν olivolja. Υί lar ocks, τuristerna, hur man

plockar οίίνετηε,' sager direktor George Hodjidakis fran

VaInos . Α.
agra εν Van)os yikrigasre hus - bland annar tingshuset,

posrkonτorer och banken - har ocksa b)'ggrs om τίΙΙ harliga sm1l
horell. Υί Qvernatrar pa εττ Jirer, rreyJigr τν yaningshore]], som

Ιοττ ί riden huserade arberare som arberade i den πυ nedlagda
oJiyfabriken. Ηοτοίίετ ar smakfuJlr inrerr med olivrradsbjalkar,

rragolY, persgardiner - och 11aren enast ende utsikt υτ όνττ

oliylundarna.

Grekernas blod
νί ater var forsta m.ίddag pa orτens restaurang Bloumosifis Cistern,

tillsammans med George Hodjίdakas, som forklarar yarfor

οίίνοίίεα 3r s Yiktig for Kreta.
'ΌΙίΥοΙja ar yht blod. Det ar grundpi]]ret ί yar mat, och νί kan

inre ens tanka os εττ den inte skulle ετ Ρ bordet. Υί har νιυοτ

υρρ med den - som barn at Υί n)'bakat, yarmt brod som doppats

ί οίίνοί]«,' sager George, medan νί ater dacos och faya, som

bokstavligt talat simmar ί olja.
Som en slags dokumentation Ιοτ sina ord tar George med oss ut

τίΙΙ Agios Georgios-klostret yid Kar)'di Apokoronas nasra dag.
''Enligt min mening ar derta ett εν de yikrigasre arkeologiska

och arkitektoniska byggnadsyerken pa Vasrkrera, for εττ man >!?

01: Agios Georgios klostret ί Κarydi Apokoronas nara Vamos

ar omgivet av οlίνΙΓΜ.

02: Οlίvbrδd ΙΓ~η ett bagerί ί Chania.

03: Goda vanner njuter av en inbjudande m~ltid ί Vamos.
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11iίTkan se, Ιιυτ en lίten sjiilvfor orjande

ekonomi en gang fungerade," sager George

och pekar bort mot de plat er, dar brod-,

οετ- och vinpressningson1radena, samt

olivpressen en gang srod.

Οτίι det ar inte bara de 12 imponerande bagarna, som gor den

gamla oli\'oljefabriken inrressant, ιιran ocksa de srora runda οσίι

inrakta kvarnstenarna, som anvandes ιίll art krossa olivfrukterna.

Fram ιίll borjan εν 1900-talet anvantie man srora valsar for att

vancla stenarna, οσίι kvarnsrenen ιίll att krossa frukrerna. Ι dag

anvands m)'cker snabbare och liίrtarc meroder - folk tar helt enkelr

bara med ίη olivskord ιίll narmasre fabrik, dar oliverna νίε err

cenrι-ifugs)'srcm gors ιίll olja.

Fran dopvatten tίll cement
Medan ν ί gar runr οτίι berraktar den gamla fabriken, rriiffar νί

Fader Dororheo , som le\'er en am ί klosrrer.

''1 ar jag bosarre mig hiir Ιοτ οίο r sidan, planrerade jag en

οίίνίυικ]. Μίτι verksamher som munk och prasr ger mig massor

εν rid o"er, (130jag kan plocka oliver," ager han med εττ leende.

Υί foljcr med honom ίη ί en lίren g rd, passerar ett valnorsrrad

οτίι srar plotsligt ί en liten k)'rka.

" Ι nga ττοτ, art oJivolja bara anvands ιίll matlagning och

sallader, men pa Kreta anvander ν ι det till m nga andra saker -

nagra av den1 iir religiosa," sager 11an OCl1 tar en guldlampa fr, n

altaret och f)'lIcr den n1cd olja.

"Det SOI11anviinds i lamporna, blandas ocksa ί cemcnten till

k)'rkb)'ggnader - och anviinds som clopvartcn", IJeriirtar han.

Alldelcs ί niirl1eten, ρΙΙ Akrotiri l'cninsula, ligger ocksa det

\rackra klostret Agia Triada fr n 1700-talet, diir 111L1nkarl1ar

lillverkat oli"olja sedan 1632. Besokare iir viilkol11na oCl1 olja
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01: Lokal οlίνfδrs31jare ΙΓ~Π marknaden ί Chania.

02: Nedlagd olivoljefabrik frAn 1860.

03: ΤνΑaldre kvinnor utanfόr en taverna ί Kavanos ρΑ
vastra Κreta.

fr n Agia Triada ί de karakriirisriska Ι nga,

, smala flaskorna ar alltid en fin present art ta

med s.ig hem.

Forlanger levnadstiden
Ι'σΓ att liira iinnu mer 0111de g}'lIene droIJParna besQker νί ocks,

CΓctaη Ccntre of Olivc Οίl Ρτοωοιίοο, εοσι ligger ί utkanten

av CΙ1ania. Hiir finns ett m}'cket inrressant mL1seL1mmed

ιιrstiillningar av olivpressmaskiner genOD1 riclerna, samr fakra οτη

olivfrukten och de olja.

"Kretainv, narnas mat iiτ baserad p:i extra jL1ng&L1olivolja, οοίι

det iir 01ycket sunt," sager σιυεοοιε direktor, Dr, Vaugelis Bourbos.

"Verenskapljga L1Dder okningar indikerar, art det 11aller nere

det daliga kolesterolet i blodet - och der goda uppe. Fakrnm ar

ετι Kretas invanare ί genomsnirt leνer langre iin manga andra

ειιτορέετ, troligen for art νί intar a mycket av oljan kombinerat

n1ed en 1jνsstίl L1tan srress."

V r sista eftermiddag spenclerar νί piι att urforska Chanias

garor och de venetianska kvarteren, som omger den gamla

hamnen. Υί hinner ocksiι med den overdadiga matmarknadcn, diir

det siίljs κόττ, frukr, gronsaker och alla D10jliga sorters prodL1kter

0111υτνυητυτ fr3n οίίνττετίοτ: grona och svarta oliver, srora och

sma, ί lag eller salt, med och utan aromariska οττετ.

Och s, saljs der sjiilvklarr ocks nagra av de biista exrra

jL1ngfruoljorna ί varlden hiir. raplade i flaskor och burkar finns

der olja fr3D tillverkare som l"yraki -familjcn, Siria, Koroneiki,

ιiosrama Κοίγιυιιετ: och Agia Tri.ada.

Εττ av de svaraste beslLlten l11an 111,sre ra under 11ela resan,

ar allrsa vilken av dessa fanrasriska oljor man ska viilja ετι packa

ner i resvaskan. oj?



Ett trad med
manga talangerr

Olivoljan kan bade anvandas som medel vid alskog
och till att mjuka υρρ vagorna, sa att fiskare battre
kan se ΠθΓ ί vattnet. Αν Andrew Marshall folo, κa"η RIIkonen

Fran mίibler till matlagning
Olivtradet anvands som bransle, tiII matlagning och vid tiIIverkning

av mobler och skalar.

Mjukar υρρ bi:iljorna

Fiskare haller olivolja ρΑ vagorna for att mjuka υρρ dem, sa att

de battre kan se fiskarna nere ί vattnet.

Som tval
Forntidens greker hade inte tval, sa de smorde ίπ sig med olja

och skrapade sedan av det med en slQ kniv. Ι dag gor grekerna

tval av olivoljan, som man kan κόρε biIIigt ρΑ marknaden.

Medicin

Olivolja anvands som medicin och till att behandla sar.
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Offergavor till gudarna
Olivolja anvandes tidigare som offergavor till gudarna och till de dOda.

Siinker blodtrycket
Bladen kan anvandas tiII att gora en dryck, som verkar mot

forhojt blodtryck. Sa har gor man drycken: Ta atta glas vatten

och koka med 24 olivtradsblad under cirka en kvart. Drycken ska

intas morgon och kvaIi ί tva veckor.

Den sista smi:irjelsen
Forr ί tiden anvande man ofta olivolja som dryckoffer vid begravningar.

Aven ί dag anvander kretensarna en blandning av olja och νίπ till att

gora ett kors ρΑ brostet och ryggen ρθ den avlidne som en symbol for

den sista smOrjelsen.

OS-kransen
Ι forntidens Grekland blev de olympiska mastarna hedrade med

en krans av olivkvistar, Kransen av olivkvistar valdes ut som

symbol for Olympiska Spelen ί Aten 2004.

Effektivt medel vid iilskog
Enligt folksagner ar olivoljan ocksa ett effektivt karleksmedel - eller

som grekerna sager: Faei ladi ki ala vradi (at olivolja och kom tiII mig

ί natt. Om du ater smor, sa stanna hemma och sov tryggt).

Grekiskt rekord
Grekerna intar med sina 22 kilo om aret mer olivolja per person

an nagot annat folk ί varlden. ~


